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DE GODEN EN DE REUZEN .

'k Neem tot mijn zangstof thans de Goden ;
Een stoute keus
'k Zing hoe zij eenmaal zijn gevloden
Voor menig' reus .
'k Zing hoe de Olympus toen moest beven,
Voor eeuwen her ;
En hoe de Reuzen zijn verdreven
Door Jupiter.
Er was weleer een soort van menschen,

Een wonder ras .
'k Denk, dat geen onzer ooit zal wenschen,
Dat hij zoo was
Zij waren, zoo men mij deed tiporen,
Tot aller schrik,
Nog honger dan de westertoren,
En eens zoo dik.
Zij plasten, met hun lange beenen
Van twintig el,
Door dik en dun, en draafden henen
Als 't licht zoo snel .
Zij waren meesters in het springen,
En vlug daarbij :
Zij stapten fiksch van Scheveningen
Naar de overzij .
I
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DE GODEN EN DE REUZEN .

Veel hunner hadden leeuwenkoppen
En slangenhuid .
Hun tanden staken als de toppen
Van rotsen uit .
Hunne oogen schenen volle manen ;
Hun borstlig haar
Een woud van popels en platanen,
Geweldig zwaar.
Geen bergop kon hunn' loop vertragen,
Geen muur van steen .
De meisjes beefden, die hen zagen,
En vloden heen .
Ook drong hun stem zoo luid in de noren,
Dat zich altijd
De naklank in het rond liet hooren
Zes uren wijd .
Hun vraatzucht, aan geen spijs gebonden,
Had perk noch paal ;
Daar zij zoo ligt een' haai verslonden
Als wij een' aal .
Zij leêgden al de grootste stroomen
In éénen keer.
('t Is jammer, dat zij hier niet komen
Bij Haarlems Meer!)
Hun kracht was, even als hun leden,
Verbazend groot .
Zij konden staal en ijzer kneden
Als kruim van brood .
Zij deden 't hechtste marmer knappen
Als teeder glas,
En wisten booroen neêr te trappen
Als buigzaam gras .

DE GODEN EN DE REUZEN .
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Maar eenmaal, na een reeks van dagen,
Hier doorgebragt,
Ging een der reuzen aan het klagen
Uit al zijn raagt :
„Wie dwingt ons, Titans wakkre zonen,
„Zoo groot voorheen ;
„Wie dwingt ons, op deze aard' te wonen,
„Voor ons te kleen ?
„Neen, makkers! laat ons hier niet beiden
„Bekneld door schroom .
„Ik zal u naar een oord geleiden
„Zoo vet als room
„'t Is boven, waar de Goden wonen,
„Verheugd en blij ;
„Komt, makkers ! als wij ons vertoonen,
„Dan vlugten zij,"
De Reuzen kwamen bij elkander
Met woest geraas,
En hoopten d' eenera berg op d' ander'
Als stapels kaas .
Zoo wisten zij een' trap te bouwen
Tot aan de zon,
Die 't Reuzenvolk wou tegenhouën,
Maar die 't niet kon .
Toen raakten al de hemelstreken
In rep en roer .
Nog :was daar de oorzaak niet gebleken
Van dat rumoer.
Men was er juist aan 't banketteren,
Niets kwaads bewust,
Of smaakte er, op de zachte veren,
Een zoete rust.
I

DE GODEN EN DE BEUZEN .

De Goden hoorden nu, met beven,
Der Reuzen raagt,
En op behoud van lijf en leven
Was elk bedacht .
Zij vloden van de hemeltinnen
In aller ijl,
En waren, eer men 't kon bezinnen,
Reeds aan den Nijl .
Daar zagen zij een' hoop van bergen,
Met spitsen top .
De grootste Reuzen schenen dwergen
Daar boven op .
Nu kwam de vrees van alle kanten
Hun nader bij,
En in de dieren en de , planten
Verhuisden zij .
Men zegt, dat Bacchus toen de druiven
Voor zich verkoos .
Toen werden Venus dochters duiven,
En zij een roos .
Men zag Diaan bij herten grazen,
Neptuin op stal
De meeste Goden werden hazen
Door dit geval .
De Reuzen klommen naar den Hemel
Met kloeken zin,
En drongen, met een woest gewemel,
De hofzaal in .
Zij dachten zich met zegepalmen
Reeds overlaan,
En hieven, met een vreeslijk galmen,
Het krijgslied aan .

GODEN EN
DE
EN DE
DE REUZEN
REUZEN..
DE GODEN

Maar
was gebleven
Maar op
op d'
d' Olympus
Olympus was
gebleven
God
Jupiter.
God Jupiter.
"Nooit
hij, "bij
leven
„Nooit gooit
gooit men
men ,"
," sprak
sprak hij,
„bij mijn
mijn leven
„Mijn troon
troon omver.
omver .
. "Mijn
"Wat,
zou ik
ik voor
duchteo,
„Wat, zou
voor die
die Reuzen
Reuzen duchten,
"Geen
bi~n!!
,,Geen we~rstand
weérstand bién
„Neen, wie
"Neen,
wie van
vanons
onshet
heteerst
eerstzal
zalvlugten,
vlugten,
„Dat
men zien
"Dat zal
zal men
zien..
mij spoedig
spoedig eens
eens den
den bliksem
bliksem;;
"Kom,
haal mij
„Kom, haal
„'k
mij te
te weer;
weer ;
,,'k Stel
Stel mij
„En komt
hem
"En
komterer een,
een, dan
dan gooi
gooi ik
ik fiksch
fiksch hem
„Van
"Van boven
boven neér
ne~r..
"Gij gaat
en planten
planten wonen,
wonen,
„Gij
gaat in
in bloem
bloem en
„Wat
"Watzotternij
zotternij!!
Neen, nimmer
nimmer moet
moetgegeu ulaten
laten honen,
honen,
Neen,
"Leert
dit
van
mij."
„Leert dit van mij ."
Toen
op ééns
de donder
Tgen rolt
rolt op
eens en
en dreunt
dreunt de
donder
Door
't luchtruim
luchtruim heen
heen..
Door 't
De
De bergtop
bergtop schudt
schudt en
en kraakt
kraakt van
van onder
onder
En stort
stort ineen
ineen..
En
De Reuzen
Reuzen klommen
klommenopopelkander,
elkander,
De
Door
moed
bestierd;
Door moed bestierd ;
Maarnunuviel
vie! de
deeen
eenter
ter neêr
neer door
doord'd' ander',
ander',
Maar
Die
topzwaar
wierd.
Die topzwaar wierd .

De berghoop,
berghoop,dien
dienhun
hunvlijt
vlijt vergaarde,
verga<trde,
De
Viel hun
hunopop't 'tlijf,
lijf,
Viel
En gaf
gaf hun
hun inin het
het hart
hart der
der aarde
aarde
En
Eenlaatst
laatst verblijf.
verblijf.
Een
Zij zitten
te kniezen
kniezen
Zij
zitten droevig
droevig daar
daar te
Nog dezen
dezen stond
stond;;
Nog
ten van
van hen
hen moet
moetniezen,
niezen,
En als
als er
er een
En
Dan dreunt
dreunt de
de grond
grond..
Dan

5

6

DE GODEN EN DE REUZEN .

Sinds heeft Jupijn van oproerleuzen
Niets meer gehoord ;
Maar vrij wat menschen als die Reuzen
Bragt de aarde voort .
Mogte elk van hen de les verkrijgen,
Zoo goed als kort,
Dat, wie te stout omhoog wil stijgen,
Ligt topzwaar wordt!
l8l 1 .

DE TORENBRAND .
„Brand !" riepen al de ratelwachts
Met uitgezette long .
„Brand!" riepen zij in 't holst des nachts,
Tot schrik van oud en jong .
„Brand! brand! op, burgers! mannen! op!
„In vlammen staat de torentop!"
En horen, ratel, klok en trom,
Bragt door de stad die maar alom .
En bij dit hevig schrikgeluid,
Gehoord van alle kant,
Stak menig hoofd de vensters uit,
En vroeg : „Waar is de brand?"
En 't antwoord dat naar boven kwam,
Was : „Heel de toren staat in vlam!
„Brengt water en brengt spuiten aan,
„Of 't is met onze stad gedaan !"
,,'t Is ver van hier !" zoo antwoordti een,
En kroop weêr in zijn bed .
Een ander riep : „'k Ga daar niet heen ;
„'k Heb thans geen brandpiket .

DE TORENBRAND .

„Laat branden al wat branden wil,"
Zoo riep een derde ; ,,'k houd mij stil ;
„'k Heb in de stad geen enkel pand,
„Of 't is verzekerd tegen brand ."
Maar aan een andere zij der stad
Kwam alles op de been .
Wie bij den brand familie had,
Liep daar angstvallig heen .
Ook hij , die ergens in de buurt
Een huis of kamer had verhuurd ;
Hij, die tot blusschee helpen zou,
En wie er eens naar kijken wou .
Maar wapentuig en fakkellicht,
Maar spuiten, klein en groot,
Maar kromme slangen, lek of digt,
Maar ladders zwaar als lood,
Maar logge haken, om van pas
Te sloopen wat niet bluschbaar was ;
Maar alles wat men noodig dacht,
Werd langs de straten aangebracht .
De stille nacht scheen in de stad
Herschapen in den dag ;
Want menschen waren op het pad
Van allerhande slag :
Dees met een' ouden poeijerjas
Die met een' zakdoek voor een das
Die met een slaapmuts voor een' hoed ;
Dees weêr met muilen aan den voet .
Men dacht aan regel noch gebruik
Bij d' algemeenen nood .
Men zag Geleerden zonder pruik .
Actrices zonder rood ;

7
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Pedantjes zonder zaklorgnet ;
Studenten zonder Duitsche pet,
En 't hoofd van jonkers, fraai gekruld,
Met papiljotten opgevuld .
En grooter werd der burgeren schrik,
Hoe meer de noodkreet steeg ;
Men droeg, op 't eigen oogenblik,
Een aantal huizen leeg ;
Want ieder, aan den torenkant
Dacht reeds te deelera in den brand ;
En alles wat vervoerbaar scheen,
Bragt men in drift naar elders heén .
Maar 't volk in trouw en ijver sterk,
Tot wering van 't gevaar,
Trok, langs de straten, naar de kerk,
De spuiten groot en zwaar .
Zoo kwam men bij de brandplaats aan,
Doch zag geen rook naar buiten slaan .
Slechts binnen in den torenmuur
Zag elk den gloed van 't vlammend vuur .
,,Op!" riep men, „rukt den tempel in,
„Rameit de breede poort !
;,Nog is de brand in 't eerst begin ;
„Ligt snelt hij spoedig voort,"
En eensklaps, met een fel gekraak,
Volvoerde men de tempelbraak ;
Doch in het ruim of aan den wand .
Vond men geen teeken van den brand .
„Komt !" riep men weêr, ,,geen' tijd verspild!
Hier houdt geen vlam zich op .
„Stijgt, mannen! zoo gij blusschee wilt,
„Stijgt in den torentop ."

DE TORENBRAND .

En nu, met ladder, stok en touw,
Klom elk omhoog in 't kerkgebouw ;
Doch, waar men ook met klimmen kwam .
Men vond wel uilen, maar geen vlam .
Niets zag men dan de lieve maan,
Die, spieglend in het glas,
Van al, wat nutloos was gedaan,
Onschuldig de oorzaak was,,
Zij straalde door de ruiten heen,
Zoodat de kerk aan 't branden scheen ;
En van zijn dwaling nu bewust,
Begaf al 't volk zich weêr ter rust .
Maar aan 't aloud Gemeentehuis
Las ieder na deeg' nacht
„Uit hoofde van 't gepleegd abuis,
„Beveelt de Hoogste Magt
„Na dezen mag bij maneschijn
„In onze stad geen brand meer zijn .
„Al wie hiertegen zich gedraagt,
„Wordt straks de wallen uitgejaagd ."
En als men vastenavond viert
In bijgelegen wal,
En vroolijk langs de straten zwiert,
Gedenkt men dit geval .
Men draagt een maan door heel de stad,
En spuit haar dik en druipend nat,
En heft daarbij den siiotkreet aan :
„Zie hier de blusschers van de maan !"
1822 .
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PHILEiv ON EN BAUCIS .

PHILEMON EN BAUCIS .
vertelsel.

Eens kon Jupijn, een nacht of twee,
Maar in den slaap niet komen,
Of zag zich, op zijn legersteê,
Geplaagd door zware droomera .
Toen zei vrouw Juno, wel bekend :
„wat zou er toch aan falen?
„'k Ben dit van manlief niet gewend,
„En 'k laat den Dokter halen ."

En Esculaap was, met één sprong,
In Jovis hemelwoning,
En inspecteerde pols en tong
Van aller Goden Koning .
„0 !" riep hij, „poeijer, drank en pil
„Zijn allen overbodig :
„Zoo Jupiter genezen wil,
„Heeft hij beweging noodig ."

En God Jupijn sprak : „Dat is goed ;
„'k Hou weinig van voeteren ;
„Maar wil toch, zoo het wezen moet,
„De loopkuur eens proberen ;
„Doch neef Merkuur moet met mij gaan,
„Om mijn valies te dragen,
„En, tref ik soms een kruispad aan,
„Het regie spoor te vragen ."

PHILEMON EN BAUCIS

Naar 't aardrijk werd de reis bepaald ;
Maar eerst een aantal neven
En nichten goed door hen onthaald,
En 't afscheidmaal gegeven .
Toen zond Jupijn nog kaartjes rond
Aan Goden en Godinnen,
Waarop zijn naam te lezen stond,
En ging den togt beginnen .
't Was zomer : eens van 's morgens vroeg
Tot 's avonds aan het loopen,
Ontdekten zij kapel noch kroeg,
Om nat of droog te koopen ;
Totdat zij, in een stille streek,
Ver van de groote wegen .
Een dorpje zagen aan een beek,
In een vallei gelegen .
,,Wel," zei Jupijn, ,,'k was waarlijk moê
„Van 't loopen en van 't vasten
„Maar, neef! het doet er weinig toe,
„Straks zullen we ons vergasten .
„Ik weet wel, wat ik 't liefste koos
,,Wat sla met karbonaden .
„Of wilt ge, in uw blikken doos,
„Ook liever biefstuk braden ?"
Bij 't houden van dit zoet gesprek,
En zonder iets te schromen,
Was ras Merkuur, in 't nedrig vlek,
Aan 't eerste huis gekomen .
Hij klopte zachtkens, aan de poort .
,,Och !" riep hij, „doe ons open,
,,Dewijl wij vreemd zijn in dit oord
„En afgemat van 't loopen !"

II
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Het was de mode toch voorheen,
Dat ieder, zonder staatsie,
Waar hij verkoos, als gast verscheen,
Ook buiten invitatie .
Maar bij de burgers van dat oord
werd dit gebruik geschonden ;
En allen riepen ; „Scheert u voort,
Vermeetle vagebonden !"
Aan ieder huis werd aangeklopt ;
Aan ieder bot gevangen .
„wel," sprak Jupijn, „'k ben mooi gefopt ;
„Maar 'k zal dat vee doen hangen,
„Doch, neef! ik zie een flikkerlicht
„Ginds uit een woning dagen
„Daar schijnt de huisdeur nog niet digt ;
„Ga dáár een slaapsteé vragen ."
Twee menschen deelden daar te zaam
Des werelds ongenade ;
Philémon had de man tot naam,
En Baucis was zijn gade ;
Het was een echtpaar, oud en stram,
Vol kwalen en gebreken ;
Sinds twintigjaren was zij lam,
Hij doof sinds duizend weken .
De man had, in zijn vroege jeugd,
Lang op de zee gevaren ;
Toen liep de vrouw, in eer en deugd,
Met Fransche winkelwaren ;
Zij kwamen op een bal •m aské
Elkaar het eerst te aanschouwen,
En waren, sedert, alle twee
Gelukkig in hun trouwen .

PHILEMON EN BAUCIS .

Hun huis was nedrig, wrak en klem,
Gebouwd van ruwe planken ;
Hun tafel was een groote steen ;
Hun stoelen waren banken .
Hun vloerkleed had nog minder zwier,
Het was een mat vol scheuren ;
Zij hadden vensters van papier,
En in 't geheel geen deuren
En beide riepen spoedig uit
„Komt binnen, brave Heerera !
„Wij hebben hangop met beschuit,
„Gij kunt bij ons souperen .
„Al is hier ook geen staatsiebed,
„Gij schijnt ons kloeke knapen,
„En doet in 't minst ons geen belet,
, ;Zoo gij op stroo wilt slapen,
„Wel, vriendjes i" riep de Dondergod,
»Het zal zich heerlijk schikken ;
„Al schaft gij ook geen' Koningspot,
„Gij zult ons goed verkwikken ."
Maar ziende, dat hij vreeslijk at,
Sprak Baucis, door den horen,
Haar' dooven man, die naast haar zat,
Vertrouwelijk in de oores
„Wij hebben nog een vette gans ;
„Zeg, wil ik die eens braden?"„Stil," was zijn antwoord, „spreek toch Fransch,
„Dat zij ons doel niet raden,
„Ja, haal den vogel uit zijn nest,
„En pluk en braad hem even ;
„'t Is wel de laatste, die ons rest,
„Maar 'k wil hem gaarne geven,"
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En Baucis nam haar' wandelstok,
En hinkte zoo naar buiten,
En ging in ijl het ganzenhok
Blijmoedig opensluiten ;
Maar ziet, daar nam de gans de vlugs,
Zij vloog langs Baucis henen,
En borg zich, voor den dood beducht,
Nu russchen Jovis beenes .
En 't vrouwtje hinkte 't gansje na ;
Maar raakte op ééns aan 't beven .
Een luister, zonder wederga,
Had Jupiter omgeven .
„Mijn vrienden !" sprak hij, „spaart uw gang,
„Verlaat met mij uw woning,
„En ziet mij in mijn' vollen glans,
„Ik ben de Hemelkoning !
„ k Ben door uw buren zwaar gehoond,
„En wil mij bloedig wreken,
„Door, eer het daglicht zich vertoont,
„Een vuurwerk af te steken .
„Kom, neeflief ! grijp uw' tooverstaf,
„En weer u kloek en dapper,
„En steek hier menig vuurpijl af
„En menig zevenknapper !"
„Dat 's juist een kolfje naar mijn hand !"
Zoo deed Merkuur zich hoores,
En schoot en stak het vlek in brand,
Van achteren en van voren .
,,Zie toe, Philémon !" sprak Jupijn,
„Zóó straf ik, die mij honen ;
„Maar hem, bij wiep ik gast mogt zijn,
„Hem wil ik rijk beloonen ."
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Hij sprak, en uit het rookend puin,
Dat censklaps scheen te dooven,
Verhief een tempel van arduin
't Gewelfde dak naar boven .
„Gaat," sprak hij, „woont tiaar, brave liên !
„En slijt in rust uw dagen ;
„Vaartwel ! of hebt gij mij misschien
„Ook nog een gunst te vragen?"
En Baucis vroeg : „Zoo 't wezen mag,
„Laat ons één gunst verwerven :
„'t Is, dat wij eens op d' eigen' slag
„En met elkander sterven ."
„Goed," zei Jupijn, „'t is toegestaan ;
„Dit lot zal 't uwe wezen ."
En naar d' Olimp teruggegaan,
Was hij geheel genezen .
Philémon nam nu, met zijn vrouw,
Zijn intrek in den tempel .
„Wel," riep hij, „dat 's een mooi gebouw !"
Bij 't nadren van den drempel .
„Ik zag nog nooit in Zuid of Noord
„Iets, dat daarbij kon halen ;
„Kijk ! zuilen staan er bij de poort,
„En beelden in de zalen,"
Eens vóór zijn woning, op de stoep,
Stond hij een pijp te ronken ;
Zijn vrouw was bezig hoendersoep
Voor 't middagmaal te koken .
„Wel, Baucislief !" zoo hief hij aan,
„Wie dacht het ooit voor dezen,
„Dat de afloop van mijn levensbaan
„Voor ons zoo blij zou wezen !"
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„Ja, lieve man ! dat is wel waar ;
„'k Dacht niet vóór tachtig jaren,
„Toen wij gehuwd zijn met elkaar,
„Dat dit ons zou weêrvaren .
„'t Is jammer maar, 'k ben dikwijls ziek,
„'k Word ieder dag wat ouder ;
„'k Heb weêr van daag een rhumatiek
„Gekregen in mijn' schouder ."
, ;F,en rhumatiek, een booze pijn,
„Daar kan ik van getuigen ;
„Maar, vrouw! wat drommel mag dat zijn?
„Ik kan mijn knie niet buigen,
„Ik voel het spit daar in mijn rug,
„En ook mijn heup verstijven .
„Och, vrouwtjelief! och, kom toch vlug,
,,Kom mij een weinig wrijven ."

„Och, manlief!" sprak zij, „dat is gek,
„'k Ben ook zoo in mijn lenden .
„Wat krijg ik daar een' stijven nek !
„Ik kan mijn hoofd niet wenden .
,,Mijn hand is als een stok zoo stijf,
„Mijn vingers als bevroren .
„Zoo hard als steen is heel mijn lijf,
„Van de enkels tot aan de noren ."
„Maar, vrouwtjelief ! wat ziet gij groen,
„Gelijk de bast van booroen !" „Maar, manlief! welk een raar fatsoen
„Hebt gij in ééns bekomen!
„o Ja, mijn schrik vermeerdert heusch,
„Door meer u aan te staren
„Daar hangen bladeren aan uw' neus,
„En eikels aan uw haren ."
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„Wel, man!" „Wel, vrouw!" is 't keer op keer ;
Zij staren op elkandren ;
Terwijl Jupijn hen meer en meer
In booroen liet veranderen .
„Vaarwel," spreekt zij, „mijn beste man !"
„Vaarwel," spreekt hij, ,mijn boutje!"
En eer hij 't woord voleinden kan,
Was reeds zijn tong een houtje .
Nu dekt de schors hun beider oog,
En sluit hun beider monden .
Een tweetal boomes rijst omhoog,
Waar eerst twee menschen stonden .
Sinds komen jonge en oude liên,
Zelfs van de verste kusten,
Om 't wonder van nabij te zien,
En onder 't loof te rusten .
En ieder jeugdig, minnend paar,
In Attika's landouwen,
Gaat vóór de bruiloft met elkaar
Dat boomenpaar aanschouwen .
Zij smeekes dáár van God Jupijn ;
,,Laat ons, een reeks van jaren,
„Zoo eensgezind en deugdzaam zijn,
„Als eens die booroen waren !"
1820 .

OPENHARTIGE BEKENTENIS .
Gesprek .
KLAAS .

Voor u slechts klopt mijn teeder hart,
Uwe uitspraak schenkt mij dood of leven .
2
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BEKENTENIS .

TRIJNTJE.

Klaag andren uw verliefde smart,
ik kan er geen geloof aan geven .
KLAAS .

Hoe zoo?
TRIJNTJE.

Uwe eeden zijn maar schijn ;
Aan alle meisjes zegt gij 't zelfde
'k Zal mooglijk reeds de twaalfde zijn,
KLAAS .

Neen, waarlijk niet, gij zift pas de elfde.
.Het Hoogduitsch vrij gevolgd.

HET FAMIL JAAR SOUPÉ .
Brief van A . aars B .
Mijn vriend ! daar ik geen nieuws aan u te schrijven weet,
`Vil ik u melden, wat ik gistren avond deed .
De jonge Heer van Stein, dien gij, herhaalde keeren,
Ontmoet hebt in ons huis, verzocht mij te souperen .
„'t is ." sprak hij, „familjaar - een slaadje met wat brood ;
„Ik wacht meer vrienden, maar hun aantal is niet groot,
,,Meest allen jonge lién - gij moet vroegtijdig komen ."
Dit voorstel werd door mij blijmoedig aangenomen ;
Maar, schoon ik bij van Stein wat vroeg te komen dacht,
'k Zag mij hierin belet ; de groote klok sloeg acht,
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Eer ik er wezen kon ; en in de zaal genaderd,
Zag ik een groot getal van menschen reeds vergaderd,
Wel twintig op zijn minst, -- „Het smart mij waarlijk zeer,"
Zei ik, „dat ik misschien u wachten liet, Mijnheer !"
„o Neen! "sprak vriend van Stein, „'k wacht nog een zestal vrinden,
„Die ook tot 's avonds laat zich op 't kantoor bevinden .
„'t Is lastig in dees stad, nooit komt men vroeg bijeen ;
„Maar 't kan niet anders zijn ." Nu zag ik om mij heen,
En 'k moge een zestiental zeer opgeschikte vrouwen,
Gezeten in een' kring, digt bij elkaar aanschouwen .
Ik zag, en vond dit vreemd, geen' enklen Heer daarbij ;
Die stonden ook bijeen, maar aan eene andere zij ;
En 't schijnt gebruik te zijn, dat zij, op die partijen,
't Gesprek met vrouwen, zoo veel mooglijk is, vermijèn .
Men bood ons koude thee en slappe koffij aan
In kopjes, waarvan zes in onze kopjes gaan,
En nog ter nauwernood ten halve vol geschonken ;
Maar 'k had, tot mijn geluk, te huis al thee gedronken .
'k Sloeg nu de gasten ga, door vriend van Stein genood,
ik zag de Dames met een werkdoos op den schoot
Of voor zich neergezet op tafel ; maar 'k bemerkte,
Dat, in de gansche rij, niet één der vrouwen werkte ;
Zij spreidden voor elkaar haar' arbeid slechts ten toon
In kleine doosjes, die, van vorm en inhoud schoon,
Getuigden van haar' smaak, en ook veel lofspraak kregen
Van ieder, die ze zag . - De meeste vrouwen zwegen ;
Alleen één meisje, dat aan 't einel' der tafel zat,
En dat bij ongeluk haar werk vergeten had,
Verhief haar schelle stem, en bleef aanhoudend praten,
En voerde 't hoogste woord, in 't krijschen uitgelaten .
Veel sprak ze van een reis, die zij naar Aken deed ;
Hoe zij met zekeren Prins van Mentz naar I oblentz reed ;
Of, ijlings weergekeerd in deze aloude wallen,
Van 't geen, op zeker bal, onlangs was voorgevallen,
Waardoor zij ook somtijds der Heeren aandacht trok .
2'
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„Wat rammelt Praatgraag weér! -- Mevrouw I wat is zij drok 1"
Riep nu een jufvrouw uit, die honger jaren telde,
En die niet veel belang in die verhalen stelde .
„Wat stelt zij zich ten toon ! - het doet mij waarlijk leed ."
Nu weet ik eindelijk, hoe één der Dames heet,
Dacht ik ; want, schoon ik 't oog op allen beurtlings wendde,
'k Zag geene er bij, wier naam of wier gezigt ik kende .
Maar, dacht ik bij mij zelv', ik vind het waarlijk raar
Heet dit gezelschap, hier ter stede, familjaar?
'k Zie vrij wat gasten op hun medegasten staren,
Alsof zij, zoo als ik, hier vreemdelingen waren .
Is dit een klein getal van vrienden, slechts genood,
Om, zonder omslag, te souperen met wat brood?
'k Kan, dunkt mij, aan het Hof -'k heb menigmaal gelezen
Hoe dáár 't onthaal geschiedt -- maar weinig stijver wezen .
Dan, 't geen mij 't meeste speet, 'k had weinig volk verwacht,
En was gekomen in mijn daagsche kleederdragt,
Met laarzen aan mijn' voet, en 'k zag met zijden beenen
De Heeren uitgedost, die in de zaal verschenen .
Ik ging verlegen mij verbergen bij den haard,
waar ik de Heeren zag, ook digt bijeengfschaard .
Een hunner was aan 't woord, een man, die knap mag heeten ;
Hij scheen van iedre zaak altoos het meest te weten .
Hij sprak van 't zachte weér met oordeel en verstand,
Daarna van 't Schouwtooneel, en toen van Griekenland,
Als ook van zeker vers, dat, onlangs voorgedragen,
Hem zeer gehinderd had, schoon 't audren kon behagen . -Nu kwam de laatste gast ; maar, toen hij binnentrad,
En naauwlijks voor Mevrouw beleefd gebogen had,
Zag ik, dat menig een zich ging tot hele begeven .
„o Zeg mij toch," riep de een, „hoe is de beurs gebleven?
,,Waar komt de daling van? Is u wat nieuws bekend ?"
„Wie is," vroeg ik, „die Heer, bij wier ge u allen wendt?"
„Wel, 't is een Makelaar," mogt ik tot antwoord krijgen,
„Die in de fondsen doet ;" -- en, met eerbiedig zwijgen,
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Begaf ik me ook bij hem ; maar 'k zag, na korten tijd,
Dien laatstgekomen' gast gewikkeld in een' strijd .
,,Maar, vriend!" zoo sprak een Heer, „hoe kunt gij nog gelooven,
„Dat gij de Tiers zult zien op honderd en daarboven?
„Naar 't geen ik daaglijks hoor, en uit de Krant bespeur,
„Werd ik, zoo ik iets deed, veeleer contramineur ."
Een Jonker, die terstond mijne aandacht had getroffen,
Door 't vreemde zamenstel van al de kleederstoffen,
Waarin hij was gedost, sprak : „Vrienden ! permitteer,
,,Daar ik, en peu de jours, uit Frankrijk arriveer,
„En daar l'espril public du peuple reflekteerde,
„'t Is niet zoo snéconlenl, als menig een beweerde ;
„Men adoreert den Vorst, en jouísseer/ in 't end'
„Van de avanlages van 't loyaal gouvernement ."
'k Vroeg wie die vreemdling was . -- „Hij wordt," deed men mij
„Nu Duchátea,u genaamd ; zijn naam was eerstvanToren ; [hooren,
„Het is èen landsman, die zijn vreemde kleederdragt,
„Zijn' naam en spraak er bij, uit Frankrijk medebragt ."
Nu ging de gastheer rond en kwam ook mij genaken,
En vroeg mij : „Hebt ge lust om meê partij te maken ?"
Ik boog me en kreeg een kaart, waar ik mijn' naam op vond,
Terwijl daarbij de naam van Jufvrouw Praatgraag stond,
De gastvrouw en een' Heen dien 'k waarlijk ben vergeten ;
Wij waren spoedig aan het tafeltje gezeten .
„Wel,vrienden ! "vroegMevrouw, „zal 't Boston zijn, of Whist?"-,,'k Maak geen verschil, Mevrouw! gelijk gij zely' verkiest ."
„Voor mij," sprak de andre Dame, „ik speel graag Whist, MijnZij zweeg, en kreeg een doosje om mède te markeren, [heeren !"
Met penningen van goud, zoo fraai, dat zij misschien
Alleen het Whist verkoos, om die te !aten zien .
Wij gingen dan aan 't Whist, en trokken, naar behooren,
Te zamen om de plaats, en de eer was mij beschoren
Te spelen met Mevrouw . 'k Moest geven - en welras
Ving de eerste Robbert aan ; maar, eer ze aan 't einde was,
Riep Jufvrouw Praatgraag, die in lang niet had gesproken

22

HET FAMIL JAAR SOUPÉ .

„Mevrouw ! waar koopt ge toch die allerliefste strookers .
,,Die 'k aan uw mouwen zie ? . . , ik zag die nimmer meer" Als zij die woorden sprak, lei zij haar kaarten neêr . --,,Of is 't uw eigen werk?" - „o Neen, ik heb, verleden,
„Die bij Aubry gekocht ." -- „Kan 't wezen ? . . . ik heb heden
„Naar strookjes daar gevraagd ; maar 'k zag er waarlijk geen,
„Die 'k zoo eenvoudig vond, en toch zoo lief meteen .
„'t Is lastig van Aubry --- ik wil het niet verzwijgen -,,Men vindt er zeker veel, maar kan er moeilijk krijgen ;
„Hetgeen men liefst verlangt, - dat vindt men zelden klaar ."
Dit zouteloos gesprek van Fransche modewaar,
Te midden van een spel, moest mij weldra vervelen .
„Mevrouw !" sprak ik, „gedoog . . . het is aan u te spelen ."
„o Ja, Mijnheer ! 't is waar . . . mag ik nog even zien
„Den laatsten trek?"--„o Ja ."-„Aan wiep ligt toch die tien?"„Aan mij, Mevrouw!"- „Maar zeg, ik heb 't zoo waar vergeten,
„Is ruiten troef?" - „o Ja ."- Daar gij, mijn vriend ! zult weten,
Dat ik, wanneer ik speel, geen grootar kwelling weet,
Dan als ik iemand tref, die steeds het spel vergeet,
Gevoelt gij, dat ik naauw mij zalven kon bedwingen . Mijn buurman, 't kwam er bij, deed telkens niet dan zingen,
En zocht zoo menig lied te plooijeu naar zijn keel,
Alsof hij zanger waar' van 't Fransche Schouwtooneel .
Om z66 te Whisten - kijk, dat heet ik leed verduren!
'k Zag telkens op de klok, en, na een tweetal uren,
Met spelen doorgebragt, - zoo 't spelen heeten mag - Dankte ik het gunstig lot, daar ik den huisknecht zag,
Die zachtkens aan Mevrouw iets fluistren kwam in de oorars,
Maar toch zoo luide sprak, dat ieder hem kon hoorera,
Verbeeld u nu mijn smart ; de knecht meldde aan Mevrouw,
Dat nog altoos de kok, die 't eten brengen zou,
Zich vruchtloos wachten liet . „Wat zullen wij beginnen,"
Vroeg hij, „als hij niet komt?" - „Wacht, Jan! laat mij bezinnen
Loop spoedig eens er heen, en zie waaraan het schort ."
Wij speelden rustig voort, de tijd viel lang niet kort ;
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Maar eindelijk kwam de knecht de komst des koks verhalen .
„Verzoek de vrienden, Jan ! om toertjes te bepalen,"
Sprak nu Mevrouw, en Jan voldeed dien last zoo zacht,
Als waar' 't een groot geheim, dat hij aan allen bragt .
't Gezelschap stond nu op ; en 'k zag de meeste Heeren
Beleefd hun armen aan , de Dames presenteren .
Ik bood Mevrouw mijn' arm . Wij gingen altemaal
Nu, langs een smallen trap, tot in eerre andre zaal,
Die, zoo 'k mij niet bedrieg en dit naar eisch kan schatten,
Gebouwd was, om de helft der menschen te bevatten,
Die 'k dáár vereenigd zag . De stoelen, digt bijeen
Geschoven, stonden klaar en om de tafel heen ;
En op de borden vond men kaartjes, die de namen
Der gasten deden zien, die in de spijszaal kwamen
Dit is een goed gebruik ; zoo weet men aan den disch
Voor 't minst, wie 't noodlot wil, dat onze buurvrouw is ;
En 't geeft geen kleine vreugd, als ons dat schrift doet lezen
Den naam van haar, naast wie men 't liefst geplaatst wil wezen .
'k Las aan mijn regterzij : ,,De veeduw Kort van Stof,"

En 'k zag aan d' andren kant : „Mejufvrouw Vrolijkhof,"
Naast wie de Jonker zat, dien 'k, om zijn vreemde woorden,
Een burger had gedacht van Seines vruchtbre boorden .
Het strekte mij tot vreugd, toen ik een zitplaats nam,
Dat niemand meer kon zien, dat ik met laarzen kwam ;
En 'k sprak mijn buurvrouw aan : „Mevrouw! het is hier waarlijk
„Eerre allerliefste zaal ." -- „o Ja ." -- „Al kan bezwaarlijk
,,Hier zoo veel volks bijeen, het schikt zich echter wel ." „o Ja ." -- ,,Gebruikt Mevrouw met mij een' Dokter Snel?
„'k Ben u verpligt." -- „Het is hier koeler, dan beneden
„In de andre zaal ." -- „o Ja ." - „Hebt gij, Mevrouw! odk heden
„Een' Robbert Whist gemaakt?" -- „'k Speelde ombre ." - „Zoo,
„Dat is een kunstvol spel, en daar ik veel van hou : [Mevrouw!
„'t Speelt vrolijk ." -- ,,Ja, Mijnheer!"
„Mevrouw! het was deel
„Steeds overheerlijkweêr . . ."-„o Ja" „Mag iku vragen : [dagen
„Zift gij deez' zomer ook in Gelderland geweest ?"

R
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„o Neen"
„'t Is hier van daag een alleraardigst feest,
„Nietwaar, Mevrouw?"--„o Ja ." -Mijn vriend! gij kunt begrijpen,
Bij al dat ja en neen moest ik mij zely' verknijpen ;
En ik verzeker u, 't is vreeslijk, hoe men zweet,
Als men naast iemand zit, die niets te spreken weet .
Maar, dacht ik, 't is vergeefsch, en alles kan niet baten
De veeduw Kort van Stof tuil maar volstrekt niet praten .
'k Spreek ook niet meer tot haar, 't zal mooglijk beter gaan
Met Jufvrouw Vrolijkhof. Ik sprak de Jufvrouw aan ;
Maar slaagde ook niet bij haar, daar ze al hare aandacht wijdde
Aan hem, die naast haar was geplaatst aan de andre zijde .
Die Heer scheen Praatgraag net, in mannelijk gewaad ;
Maar 'k hoorde niets van hem, dan laffen beuzelpraat .
Hij schimpte op alles, wat in Holland wordt gevonden,
En stemde hemelhoog den lof van vreemde gronden .
„o Ciel !" sprak hij, »wat is hier alles ennuyaní!
„Wat zijn de Cavaliers bij Dames peu galant!
„o ! 't Is verschriklijk, wat ik gistren moest ontwaren
„Ik zag en société de Heeren met sigaren ."
„Mijnheer! dat 's toch geen kwaad,' - sprak ik .-„Het is geen ton,
„En dan daarbij de taal - ah I que eest dur . F done !
„Wie kan zich ooit gracieux in 't Hollandsen expliceren?
„Men moet een vreemde taal in zijn gesprek meleren ."
„Maar onze taal is rond ." - „o Neen ! ze is lourd en plat,
„En niets harmonieui . . . o Zoo man 't Fransch niet had,
„'t Zou ptloyable zijn ." 'k Begon in drift te raken ;
Maar 'k dacht, het is verkeerd, om hier een' twist te maken,
En schoon ik op mijn' stoel reeds zoo bekrompen zat,
Dat ik tot mijn gebruik mijn handen naauwlijks had,
'k Zocht bij mijn flesch mijn troost,-'k had zeker vocht gegeten .
Uit erwtennat gekookt, en sagosoep geheeten .
De spijzen waren vreemd, die ik op tafel zag,
'k Vond veel, - maar weinig kost, die hartig heeten mag .
'k Zag paling als een' pink, begraven in geleijeu :
'k Zag k'eine kiekens, diep bedolven in pasteijeu,
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Gebak en zoetigheid,
ik weet al zelf niet wat ; En 't overgroot getal der Dokters van dees stad
Kwam mij verklaarbaar voor-Maar, 't geen mij moest verbazen,
De knecht bragt dikwijls rond een bord met schoone glazen,
En vroeg : ,,Wilt gij Lafitte, of Médoc, Kameraak ?"
Zoudt gij gelooven, vriend ! dat daar bedrog in stak? . . .
Het was dezelfde wijn, die, telkens weér geschonken
Uit andere flesschen, werd voor andren wijn gedronken,
't Dessert werd eindelijk ter tafel ook gebragt .
't Soupé had lang geduurd : 't was ver na middernacht .
Maar, vriend ! 'k besluit mijn' brief, 'k zou zeker u vervelen,
Zoo ik van 't nageregt u alles meé wou deelera ;
Ik zag - 't was al de fruit, die op 't dessert verscheen Kastanjes, zwaar verbrand, en appels, hard als steen
De lust verflaauwde al meer bij al de dischgenooten ;
Een aantal zat weldra met de oogera half gesloten .
Men gaf, tot tijdverdrijf, nog wel deviesjes rond,
Waarop men beeldspraak las, of Fransche versjes vond ;
Maar 't deed slechts korten tijd 't verdriet der gasten wijken ;
De vrouwen zaten schuins haar mannen aan te kijken,
En wenkten hen ter sluik, om toch naar huis te gaan ;
Maar niemand waagde 't nog van tafel op te staan .
Nu nam een Heer zijn mes, en deed zijn wijnglas klinken :
„Laat ons," zoo riep hij uit, „eeu dankbaar glaasje drinken !"
'k Zag zelden maar een' toast, die zoo veel bijval had ;
Een ieder greep zijn glas, - elk, die aan tafel zat,
Stond op, en menig stoel, naar achteren geschoven,
Trof botsend andren aan en rolde 't onderst boven .
Elk werd met jassen of met mantels nu gedekt ;
De slepers werden in hun sleden weér gewekt,
Die, veel te vroeg besteld, een uur lang moesten wachten,
Waardoor en man en paard voor Morpheus tooverkrachten
Bezweken, even als hun meesters in de zaal .
'k Zeide ook den gastheer dank voor 't vriendelijk onthaal,
En toog naar huis . - Een Heer, mede op 't soupé verschenen
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Ging met zijn vrouw te voet ; zij liepen voor mij henen .
„Wel, manlief !" sprak de vrouw, „wat heb ik mij verveeld
,,Wat heeft men langen tijd getafeld en gespeeld !
,,o! Zulke feesten zijn verbazend groote lasten ;
„'t ts zoo verdrietig voor den huisheer als de gasten .
.,Wat was weér de omslag groot ! -- Ik heb Mevrouw beklaagd.
„Ik heb, aanstaande week, de vrienden ook gevraagd,
„En 'k hoop, dat menig een het af zal laten weten
,,Men dient wel meé te doen, zoo men niet lomp wil heeten,
„En kennis houden wil ." - Ja, dacht ik, dat 's het woord,
Want vriendschap wordt hier min bevorderd dan versmoord,
Hoe! wordt ons als vermaak zoo'n uitgang toegerekend?
Het is een dienstbewijs, dat lang niet veel beteekent .
Misschien word ik toespot, 't kan wezen ; maar, ik zweer,
Op 't familjaar soupé ziet nooit van Stein mij weér.
1824 .

ORPHEUS .
Aan Phebus werd een zoon geboren,
Die Orpheus heet ;
Hij zong zoo als nog nooit te voren
Een ander deed ;
Hij kon den kouden steen bezielen
Met gloed en vier,
En deed de booroen nederknielen
Voor zijne lier .
Hij wist de vogels tam te krijgen,
Hoe schuw van aard ;
En op een' walvisch kon hij stijgen,
Als op een paard .
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„'k Wil moedig dalen, door uw' krater,
„Tot in de hel
„Wat zegt het, dat ik nu, of later,
„Daarhenen snelt' !"
Hij sprak en sprong in 't holst der aarde,
En zong zijn lied ;
Maar 't vuur, dat nooit een' ander spaarde,
Verslond hem niet .
De Helhond, roerloos en verslagen,
Was één gehoor,
En zonder naar zijn pas te vragen,
Liet hij hem door.
En Charon, die de doode zielen
Naar Pluto voert,
Moest voor zijn toonval nederknielen,
In 't hart geroerd .
Die Bootsman, zwichtend voor zijn bede,
Die diep hem trof,
Nam met zijn ziel zijn ligchaam mede
Naar 't doodenhof .
Men zegt, dat aan de Schikgodinnen
De draad ontviel,
Toen Orpheus kwam het teelrijk binnen,
Op Charons kiel,
En dat het drietal razernijen,
Met teér gemoed,
Als lamren zich kwam nedervlijen
Aan zijnen voet .
En Pluto, op zijn troon gezeten
Van wigtig staal,
Heeft zijn gestrengheid toen vergeten
Voor de eerste maal .

ORPHEUS,

„'k Ben niet verbolgen op den zanger,"
Zoo klonk zijn stem .
„Ik schei hem van zijn vrouw niet langer ;
„Zij keer' met hem!
„Maar zoo hij t waagt haar aan te staren
„In mijn gebied,
„Dan . 'k zweer dit bij mijn ronde haren !
„Krijgt hij haar niet ;
„Dan zal zij weér ter prooi verstrekken
Aan 't doodenrijk,
„Genoeg, laat nu den man vertrekken
„Met zijn muzijk ."
En Orpheus, vrolijk en tevreden,
Nam 't aanbod aan
Zijn vrouw was spoedig te overreden,
Om meê te gaan .
Zij hadden nog een reis te maken,
Die veel beduidt
Ligt kan men in de hel geraken,
Maar slecht er uit !
Hij ging voorop, hij wist de wegen ;
Zijn jonge vrouw
Liep achter hem en schonk haar' zegen
Aan zijne trouw .
Zoo stapten zij een aantal uren ;
Toen ving zij aan
„Wel, man! wat zullen onze buren
,,Verwonderd staan !"
„Zij zullen denken, dat zij droomgin ,"
Zoo antwoordt hij,
„Wanneer zij ons terug zien komen,
Gezond en blij .
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Hoe zal dit niet mijn' roem vermeêren,
Mijn leven lang !
„'k Wil dit geval naar eisch stofferen,
„In mijn gezang .
,,'k Roem Pluto's milde goedheidsblijken
„Met dankbaar hart
„Maar dat ik u niet aan mag kijken,
„Treft mij met smart .
„'k Wou weten, pronkjuweel der vrouwen,
„Die 'k vurig min
„Of gij die doodvlak hebt behou~n
,,Regts naast uw kin"
„Wel man ! gij hebt mij vlug vergeten,"
Zoo zegt zij, „want
„Die doodvlak heeft altoos gezeten
„Ter linkerkant ." „Maar, vrouw! uw taal moet mij verbazen
„Naar allen schijn
„Gedenkt gij, hoe 't in spiegelglazen
„Zoo scheen te zijn ."
„Wel, man! gij wilt weer tegenspreken!"
„Maar, beste vrouw!
„Ik heb zoo vaak uw kin bekeken
„Sinds onze trouw ."
„'t Gaat waarlijk mijn begrip te boven,
„Geliefde man !
„Wilt gij mijn woorden niet gelooven,
„Aanschouw het dan ."
En Orpheus kon zich niet weerhouën,
Hij keek haar aan,
En zag, o smart ! van 't beeld der vrouwen
't Geraamte staan

ORPH FTJS .

„Wel," riep zij, „man ! dat 's onpleizierig ;
„Mijn kracht verdwijnt
„Men noemt de vrouwen vaak nieuwsgierig,
,,De mannen zijn 't!" .
De zanger, die haar weer zag varen
Naar 't helsch gebied,
Ging ook weer tokklen aan zijn snaren,
Maar 't hielp hem niet ;
Want Pluto, die niet in kon slapen
Bij dat geluid,
Zond Orpheus, in een zwaan herschapen,
Zijn Staten uit .
Nu riep hij, bij dit lotverkeeren,
Nooit zingeus moê,
Aan 't pluimgediert' met witte veren
Zijn rampen toe .
Zijn toonval lokte zoo veel tranen
Uit aller borst,
Dat n a hem geen der andre zwanen
Meer zingen dorst.
Van Orpheus heeft men vaak na dezen
Gewag gemaakt ;
Men heeft zijn liefde luid geprezen,
Zijn drift gelaakt
Wij, die zijn voorbeeld leerzaam achten,
Zien, hoe 't ons blijkt,
Dat, wie zijn' tijd niet af kan wachten,
Zijn kans verkijkt .
1821 .
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HET VISSCHEN.
In den trant van CATS .
Wanneer ik laatst de groote stad
Des ochtends vroeg verlaten had,
En, aan een' groenen waterzoom,
Eens zat te visschep in den stroom,
Te visschee met geduld en vlijt ;
En, dat ik toen, van tijd tot tijd,
Een vischje bij mijn' hengel zag,
En dikmaals deed een' goeden slag ;
Toen dacht ik : dit is toch een zaak,
Die bijster rijk is in vermaak ;
't Is buiten al een zoet gerijf ;
Het is een aardig tijdverdrijf ;
Maar echter, desalniettemin,
Zoo steekt er nog iets meerders in ;
Want als ik op mijn' dobber kijk,
Dan vind ik hem in leering rijk,
Daar hij aan zaken, nut en goed,
Mij menigmalen denken doet .
Wel hoort het, makkers ! hoort het dan,
Wat mij mijn dobber leeres kan
Al roemt hij ook op luister niet ;
Al is hij maar van hout of riet ;
Al schijnt het, dat hij weinig duidt,
Toch deelt hij nutte lessen uit ;
Want menig regel, menig raad,
Die krijgt men als men visschep gaat ;
Ja, menig, dat ons dienstig is,
Dat zien wij aan een' stommen visch .

HET VISSCHEN .
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Want als gij op het water gluurt,
En als gij op den dobber tuurt,
En als er dan een vischje bijt,
En als gij dan te haastig zift,
En al te vlug om op te slaan,
Dan brengt het zelden voordeel aan ;
Dan blijkt het wis en met der daad,
Dat langzaam altoos zeker gaat
Dan zegt het spreekwoord, waar en goed
Hoe meerder haast, hoe minder spoed ;
Een spreekwoord, rijk van zin en geest,
Dat dikmaals is van pas geweest ;
Een spreekwoord, dat, op 's levens pad,
Voor velen vrij wat nut bevat ;
Want wie dat spreukje niet onthoudt,
Die doet al ligt wat hem berouwt ;
Ja ! wie geluk en lof begeert,
Moet zorgen, dat hij wachten leert ;
Moet zorgen, dat hij let en waakt,
Totdat het gunstig uur genaakt,
Totdat het vischje niet meer draalt,
Maar heel den dobber onderhaalt ;
Want wat men al te driftig doet,
Dat lukt voorzeker zelden goed .
Maar, visschers ! 't is een nutte wet,
Wanneer gij op uw zaken let,
Als gij tot vangen zift gezind,
Dat gij u altijd vaardig vindt,
En vlijtig op uw vischtuig kijkt,
En nimmer van uw' hengel wijkt,
Ofschoon gij daar geen' beet aan ziet,
Al tukken ook de vischjes niet ;
Want dikmaals, eer men 't denken zal,
3
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Want dikmaals draait het wuft geval ;
Want dikmaals, als men visschep gaat,
Dan vangt men eerst de visschep laat .
Houdt dan dit spreekwoord in den geest
Die aanhoudt, wint altijd het meest .
't Is zelden nutte tijd verspild
De stage jager vangt het wild .
Hetgeen dit spreekwoord in zich sluit,
Dat wijs het klaar en spoedig uit ;
Want somtijds, als men wat begeert,
Dan gaan de zaken heel verkeerd ;
't Is of men zich op zee bevindt,
En altoos zeilt met tegenwind ;
Maar wie de hoop dan niet verloor,
Die loeft er vast het beste door ;
En wie geduld houdt op het schip,
Zal zelden stranden op de klip ;
En zelden maar bereikt hij niet
De haven, die hij voor zich ziet .
Wie vlijtig doorslaat, zal alleen
Het vuur verkrijgen uit den steen ;
En 't gaat den visscher zelden goed,
Die al te ras verliest den moed ;
Die, zoo zijn vangst maar luttel was,
Gaat rusten in het mollig gras ;
Want dit toch weet een wakker man,
Dat ras de kans verkeeren kan .
Maar, makkers, die uit visschep gaat !
Hoort nu van mij een' goeden raad
Al is uw vangst niet bijster groot,
Veracht niet wat het lot u bood .
Zegt altoos vrolijk, weltevreê :
Ook kleine vischjes tellen meê ;
Want menig' visscher trof ik aan,

HET VISSCHEN .

Die vrij wat visch reeds op mogt slaan ;
Die goede hoekjes vinden mogt,
Maar altijd beter hoekjes zocht ;
En als hij de eerste plek verliet,
Niets tot zijn loon kreeg dan verdriet,
Daar nu geen enkle visch meer beet,
Wat dat hij ook tot lokken deed .
Veel visschers zien, met boos gelaat,
De plaatsen, waar een ander staat,
En snellen, vol van nijd of list,
Naar polders, waar een ander vischt,
A1 heeft het ook den meesten schijn,
Dat ze op de beste polders zijn,
En houden zeker, dat gewis
Verandren ook verbetren is .
Voor mij, wanneer ik bij hen was,
'k Bragt hier een spreekwoord weêr te pas
Een vogel beter in de hand,
Dan twintig vogels op het strand .
Dat spreukje, nuttig, zoo ik meen,
Dat geldt voor visschers niet alleen ;
Want menig een' heb ik ontmoet,
Die daar maar zelden aan voldoet ;
Ja ! vrij wat meeschee trof ik aan,
Maar weinig met hun vangst voldaan,
En nijdig om den rang en staat,
Waarin een ander visschee gaat ;
Ja ! menig' zag ik om mij heen,
Die, nimmer met zijn lot tevreên,
Het goede, dat het ruim hem bood,
Niet dan ten halve maar genoot .
Alzoo moet de aard zijn van den mensch,
Dat hij de slaaf is van zijn' wensch ;
En of hij al of niet het wil,
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Het wenschen staat maar nimmer stil,
En 't legt, in eiken staat en stand,
Ons al te deerlijk aan den band .
Ziet, alles wenscht naar honger staat
De bode wenscht zich in den Raad ;
De werkman wenscht zich Rentenier ;
De schutter wenscht zich Officier ;
De bootsman wenscht aan 't roer te staan ;
De voerman in de koets te gaan ;
De beunhaas wenscht zich Makelaar,
En allen zijn tot wenschen klaar ;
En velen, die men wenschen ziet,
Die weten, wat zij wenschen niet .
Die wenschen wisslen ieder uur ;
De wenschen laten rust noch duur ;
Maar hij alleen heeft waar genot,
Die vergenoegd is met zijn lot .
Doch als ik mij tot visschep zet,
En als ik op de 'visschep let,
Dan krijg ik lessen, hoog in prijs,
Dan krijg ik nuttig onderwijs ;
Want toen ik op het helder nat
Mijn vorschend oog gevestigd had,
En zag, hoe dat een dartle visch
In 't water opsprong hoog en frisch,
En door de golven sloeg en schoot,
Toen was mijn vreugde bijster groot
ik wierp mijn' dobber en mijn aas
Dáár, waar ik zag dat wild geraas ;
Waar ik dien dartlen visch vernam,
Die spoedig aan mijn hengel kwam,
En, in mijn vischben weggeleid,
Moest boeten voor zijn dartelheid .

HET VISSCHEN.

Toen dacht ik, 't is een kwaad bejag,
Toen dacht ik, 't is een dwaas gedrag,
Dat zelden maar tot vreugd verstrekt,
Zoo ge aller aandacht tot u trekt ;
Daar 't vischje, dat in 't ooge loopt,
Dit dikmaals met den dood bekoopt,
En hij het minst te vreezen heeft,
Die rustig en vergeten leeft .
Neemt hier de gulden spreuk voor lief
Eene open deure roept den dief .
'k Zag, makkers ! menig' woesten gast,
wiep dat spreukje sluit en past,
Die bitter werd in 't leed gebrogt,
Wijl hij te veel te blinken zocht ;
Die veel wou blinken door zijn' geest ;
Die veel wou blinken door zijn leest ;
Die veel wou blinken door zijn' stoet ;
Die veel wou blinken door zijn' moed ;
Die blinken wou door dit of dat,
Ja blinken door ik weet niet wat .
Ik zag ze, die, in korten tijd,
Dan vielen door den lagen nijd ;
Dan vielen met een luid geschal ;
Dan vielen met een' grooten val .
Benijdenswaardig is de man,
Van wiep men weinig spreken kan ;
Want wie te hoog springt in de bogt
Valt des te honger uit de locht .
En als de mug om 't kaarsje zweeft,
Is ' t wonder, dat zij lange leeft.
De boom toch, die zich 't meest verheft,
Die is het, dien de bliksem treft .
Wat wilt gij nog, in dit geval,
Wat wilt gij, dat ik zeggen zal :

op
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Het vischje, dat men 't eerste voeg,
Is 't vischje, dat het meeste sprong .
Maar toen ik bij een' diepen plas,
Maar toen ik daar aan 't visschep was,
Toen ging het bijster naar mijn' zin,
Want nimmer lel ik vruchtloos in .
De visschee beten als om strijd ;
De visschep lieten mij geen' tijd ;
Zij grepen 't lokaas driftig aan ;
'k Had maar gedurig op te slaan,
Totdat ik, door een' linkschen slag,
Een vischje mij ontvallen zag,
En eensklaps nam de zaak een' keer,
En eensklaps beet geen vischje meer,
Alsof die visch mijn loos bestaan
Aan al zijn makkers had verraán .
Ziet uit het voorbeeld van dien visch,
Wat menigmalen dienstig is; :
Het gaat ook ons in menig ding
Gelijk het met dit visschep ging ;
Wij volgen na, met blind gezigt,
Al wat een ander heeft verrigt,
En letten op den uitslag niet .
Op 't geen een' ander' is geschied,
Ach ! als een schaap dwaalt uit de baan,
Vele andren zullen medegaan .
Slecht voorbeeld is het grootste kwaad,
Dan komt de wijsheid veel te laat ;
Neemt men haar toorts niet in de hand,
Dan leert men slechts met scha, en schand'
Gelijk ons 't vischje wijzen mag,
Dat naar zijn makkers niet en zag,
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A1 schijnt het nog zoo'n kleine zaak,
Al schijnt het nog zoo'n broos vermaak,
Wie 't visschep zdó bepeinzen kan,
Die heeft er zeker voordeel van .
1819 .

HET MISVERSTAND.
Een man, door wanhoop aangedreven,
Zijn leven zat,
Wierp zich in 't stroomend nat .
Zijn makker sprong hem na en redde hem het leven,
Maar vruchteloos : de man, bij 't knellen van 't verdriet,
Wist niet, wat aan te vangen,
En ging zich aan een' boom verhangen .
Zijn makker zag het aan en nu weérhield hij 't niet .
Men riep hem voor 't Geregt . -- „Moest ik zijn' opzet keeren?"
Zoo sprak hij ; „'t scheen mij, vrome Heeren !
„Dat hij zoo handlen moest na 't lot, dat hij ontging ;
„Hij was zoo nat van lijf en kleêren
„'k Dacht, dat hij zich te drongen hing ."

DE DRIE GODINNEN EN DE HERDER .
Een oud sprookje op nieuws berijmd .
Toen Peleus feest hield bij zijn' echt,
Heeft hij een gastmaal aangeregt,
Waar al de Goden kwamen .
Men kreeg er al wat lekker is,

DE DRIE GODINNEN EN DE HERDER,

Den fijnsten wijn, den besten visch,
En smulde braaf te zamen .
Toen is gebeurd een vreemde klucht
Daar viel een appel uit de lucht,
Door een der zolderreten
Een appel, goudgeel, groot en rond,
Waarboven op te lezen stond
„Die 't mooiste is mag mij eten ."
En moeder Juno, trotsch en fier,
Riep haastig : „Geef den appel hier ;
„Ik wil hem eens proberen,"
„Hei ! hei !" sprak Venus, „niet te snel!
„Wel zuster ! wat verbeeldt ge u wel?
„Ik zal 't u anders leeren ."
Minerva, Ceres, en Diaan
En andren hieven eensklaps aan,
En schreeuwden om den appel ;
De wanden dreunden door 't gegons
Van keelgeluid en handgebons
En davrend voetgetrappel .
Nooit heeft men in de groote zaal,
Waar ultra zit met liberaal,
Om wetten kracht te geven,
Hoe hoog men ook tot woorden kwam,
Hoe 't vuur der driften sloeg in vlam,
Zoo luid en schel gekeven .
, ;Stil! lieve Dames !" zei Jupijn,
„Ik wil u aller scheidsheer zijn
„Gij zoudt in gloed geraken .
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„Dat razen maakt mijn hersens mal .
„Komt, laat ons eerst, in dit geval,
,,dit u een drietal maken,
„Minerva, Juno, Venus, hoort !
„Eerre uwer krijgt hem op mijn woord,
„Maar 'k durf niet verder gissen
„Ik weet een' herder, vlug en kloek,
„En zoo verstandig als een boek,
„Hij zal de zaak beslissen ."
,,'t Is goed," zei Juno, ,,morgen vroeg,
„'t Wordt heden toch al laat genoeg,
„Kunt gij 't den jongling vragen ."
Minerva prees haar wijs gedrag,
En Venus zei met schalkschen lach
„Ik wil het ook wel wagen ."
Maar echter (zegt men) werd die nacht
In rustloos waken doorgebragt
Door deze trits Godinnen .
Ontslopen aan het feestgeluid,
Dacht ieder duizend vonden uit,
Om toch den prijs te winnen .
Want Juno nam haar praalgewaad,
Deed paarlen om als halssieraad,
In de noren diamanten,
Een kostbaar schoeisel aan haar been,
En zond een' bon naar Brussel heen,
Om de allerduurste kanten .
Toen sprak zij tot haar kamenier
„Ga, haal mijn' Franschen Kapper hier,
„Zijn kunst komt mij te stade,
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„En koop voor mij, te zelfder tijd,
„Nog aan 't Bureau van Inlandsch Vlijt
„Wat Engelsche Pommade .
„Wat is mijn aanzigt smal en bleek
,,Als ik mijn wangen eens bestreek
„Met spiritus van rozen?
Die herdersknaap wordt ligt bedot ;
,,Kom, breng mij mijn blanketselpot,
„En laat mij eens wat blozen ."
Zij sprak : „Mijn bruidskleed van fluweel,
„Met goud behangen tot de keel,
„Zou heerlijk daarbij voegen ."
Toen nam zij nog haar zijden sjaal,
Zag in haar' spiegel honderdmaal,
En knikte van genoegen .
Minerva trok haar vleugels aan,
Om al de sterren rond te gaan,
En daar wat nieuws te leeren ;
En toen zij weêr kwam in haar huis,
Ging zij, verwijderd van 't gedruisch,
In eenzaamheid studeren .
Zij nam een uur voor de Algebra,
En bladerde al de boeken na,
Door Cicero geschreven .
Zij prentte spreuken in haar' geest .
Want (dacht zij) wijsheid siert het meest ;
Mijn zal hij d' appel geven .
Maar Venus, naar het nieuw gebruik,
Deed invisibles in haar pruik,
In plaats van papillotten .
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Zij bond het zijden keursje vast,
Dat om haar leden sluit en past,
En niet om meè te spotten .
Haar boezem droeg een lenteroos,
Waarbij zij nu de fijnste koos
Van al haar chemisetjes .
Zoo was zij in een uur gereed,
Bevallig en met smaak gekleed,
En keurig lief en netjes .
En aan den jongen herdersheld
Werd nu der Goden wil gemeld,
En spoedig was hij vaardig .
Hij zette wel een vreemd gezigt,
Toen hem dit voorval werd berigt,
Maar echter vond hij 't aardig .
En toen hij in de pleitzaal trad,
Toen dacht hij : wie zoo'n vrouwtje had,
Zou 't zeker niet berouwen .
Zijn gouden bril werd opgezet ;
Hij nam zijn blinkend zaklorgnet,
Om allen goed te aanschouwen .
En blozend trad hij Juno voor,
En zachtkens sprak zij hem in 't oor :
„Wil mij den appel schenken,
„Dan blijft geen stervlieg u gelijk ;
„Als Koning van het magtigst Rijk,
,,Vliegt alles op uw wenken ."
„Stil !" zet Minerva, „dat 's niet pluis !"
En trok den herder bij zijn buis,
„Ik geef u beter zaken .
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„Zoo gij met d' appel mij vereert,
„Dan wordt gij kundig en geleerd,
„'k Zal u Professor maken ."
En met een' blik, die veel beduidt,
Zei Venus : „'k Weet het, kleine guit !
„Wat meisje gij zult minnen,
„God Amor is mijn liefste zoon ;
„Ik geef mijn voorspraak u tot loon,
„Gij zult haar hartje winnen ."
De herder peinsde, wikte en woog,
En zag omlaag eens en omhoog,
En liep een' keer of zeven
De pleitzaal zwijgend op en neer,
En stond weêr stil, en peinsde weêr,
Wie hij de vrucht zou geven .
En allen zag hij nog eens aan

Minerva zag hij deftig staan,
En Juno trotsch hem groeten ;
Maar Venus gaf hem nog een' lonk,
En in zijn' boezem viel een vonk,
En de appel aan haar voeten .
Is nu die uitspraak goed of slecht?
Veel is hierover reeds gezegd ;
Minerva stemde er tegen
En blakend van de felste spijt,
Gedoogde Juno, na dien tijd,
Nooit weêr zoo's appelregen .
Maar, Juffers! vraagt gij tot besluit,
Wat leering trekt men hier nu uit?
Ook dit zeg ik nog even
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Niet haar, die pracht of wijsheid heeft,
Maar "t meisje, dat ons liefde geeft,
Haar zal men d' appel geven .
I$I9 .

DE TREKSCHUIT .
Gedeelte van een fragment uit een onvoltooid
dichtstuk .
„Plaats in 't roefje?" riep de schipper,
die verheugd mij nadren zag,
Toen 'k naar Haarlem laatst zou varen
op een' schoonera najaarsdag .
„'k Dank u, schipper!" was mijn antwoord,
„ik zit liever in de schuit !"
En ik zag reeds met verlangen
naar mijn reisgezelschap uit .
„Nu, dag, Kaatjen !" sprak een meisje,
dat van Kaatjen afscheid nam,
„Groet uw' vader en uw moeder
bij uw komst in Rotterdam ;
„Reis voorspoedig!" en nu kusten
zij elkander liefderijk,
Dat haar koontjes er van klonken,
en van blonken tegelijk,
„Schoone pijpen ! vette scharren !
pijpendoppen ! rottingband
Hoorde ik twintig koopliên schreeuwen
met hun koopgoed in de hand .
!"
zei
Hein de sleper,
,,Sta dan, bonk
en zijn bonk stond als een paal .
Uit de sleê kwam Preekgraag treden,
met een' reisrak oud en vaal,
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Met een krulpruik, met een' punthoed,
paraglui in groenen zak,
Met een' goudgeknopten rotting
en een trommel vol gebak .
J/iens done, bourge! riep een Franschman
tot den kruijer van zijn goed,
Skipper! keef me een Maats in 't roefke,
daar ik met naar Haarlem moet .

Linlinling, zoo ging de bengel,
'k zag den jager op zijn knol,
Vrij wat menschen traden binnen,
schuit en roef was spoedig vol ;
Mannen, vrouwen, knapen, meisjes,
reisgezellen groot in tal,
Zag ik in het', ruim verschijnen,
en de schipper stak van wal .
„Holle ! hei !" riep men van verre,
„heila! holle! vollek meê!"
En ik zag eens door mijn raampje,
en een man liep als een ree .
„Heila !" holle !" -- „Wacht je beurt af,"
zei de schipper, „loop maar toe,
„Stap de schuit op bij den steiger
aan den paal van honderd roê ."
„Is dat loopen !" sprak die koopman,
„maar wat maakt de schuit een jagt!
„Of wat schelen weêr de klokken ;
'k was bij 't Raadhuis kwart voor acht ."
„'t Was het voorslag," zei mijn buurman,
„of gij liegt ook lang niet vlug ;
„Vijf minuten slechts voor achten
was ik aan de Lommerdbrug ."
,,Schipper, schipper! geef mij 't vuur eens ."
„'t Is in 't ruim al,"
„Ja, 't is hier ."
„o Mijnheer ! als gij gedaan hebt ." -
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,Gaarne, maar het brand geen zier ."
„Wil Mijnheer, " dus sprak nu Kaatjen,
„ook gediend zijn van mijn test?"
„Wel, Juffrouw ! gij zift wel vriendlijk ."
„Wil het goed gaan?"
„Opperbest," -'t Wordt benaauwd," sprak nu een Dame,
„daar zich alles digt bevindt ;
„Zoo we een luikjen openmaakten ?"
„Van wat zijde komt de wind?"
„Wel, 'k geloof het is van d'IJ-kant ." --.
„'k Open 't raam dan ." -- „Neen dat togt !"„Wat is 't weér van daag verrukkend,
't is een dagje als uitgezocht !"
„Ja, maar 'k zie daar wolken hangen,
't zal niet vrij van regen zijn,"
„o Het zal zich nog wel schikken ."
„Hei, houd af, daar breekt de lijn !" -„Zeg, wat was het?" -- „Lompe jongen
zit je droomend op je paard,
„Dat de lijn aan 't hout blijft haken
van de schoeijing langs de vaart ?" ,,Moet Mijnheer nog verder reizen ?"
sprak een Heer zijn' buurman aan .
„Ja, Mijnheer ! 'k vaar door tot Leyden ."
„Wel, wij zullen zamen gaan,"
,,He, Jufvrouw !" sprak een kornetje,
„zie ik u dan eindlijk weér?"
„Mij, Jufvrouw ! zoudt ge u vergissen ?"
„Kent de Jufvrouw mij niet meer?
„Wat is Karel groot geworden !
dat is Karel, naar ik gis ?"
„Ja, mijn zoontje noemt men Karel ;
maar gij hebt het zeker mis ."
„Neen, Jufvrouw ! - maar is het moog'lijk !"
,,Maar wie is de Jufvrouw dan?"
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„Wel het nichtje van den Tuinbaas
van uw' overleden man ." --„Wat is dat?"
„De schuit van Haarlem ." -,,Hé, wat gaat zij snel voorbij !
,,Wind en stroom zijn vast haar dienstig,
zij gaat eens zoo rad als wij ." -»Wat is hier de vaart eenzelvig !"
sprak een Heer aan d' overkant,
„Ja, men vind hier niets te kijken,
't is de naarste van het Land .
„En het varen gaat zoo langzaam ;
o het scheelt wat als men rijdt ." --,,Maar goedkoop is 't en gemaklijk,
en het is een dure tijd ." -,,o, Daar weêr de fondsen rijzen,
rijdt men drokker dan weleer ." -„Wel, hoe staan de Kansbiljetten?" -„Een en veertig ongeveer ." -,,Ja, daar wordt wat geld gewonnen,
wie te voren dit voorzag!" -„Hond! lig stil!" sprak nu een Jager
tot Baron, die bij hem lag .
„Vriendschap ! lukt het wat met jagen ?" -„Minder dan in 't vorig jaar ;
,,Zondag schoot ik tien patrijzen
en een haas of zeven maar ." -„Goên dag zamen," sprak de schipper,
,,mag ik vragen om uw geld ?" -„Hoeveel is het?" -- „Negen stuivers
en vier duiten is 't gesteld."
„Schipper !" sprak nu Karels moeder,
„voor mijn zoontje halve vracht ." -„Maar hoe oud is dan het knaapje?"
,,Schipper! hij is even acht ."
,,Moederlief !" zoo sprak nu Karel,
4
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En toen ik daar mijn Roosje zag,
Vroeg ik haar weêr een' zoen ;
Zij bragt haar' mond reeds bij mijn' mond,
Daar kwam een oude jagershond,
Die beet mij nijdig in mijn been,
En 'k liep weêr zonder kusjes heen .
Eens dat ik voor haar woning zat,
Schroomde ik geen onheil meer,
ik had haar handjes reeds gevat,
En drukte die zoo teêr ;
Doch toen ik zou aan 't kussen gaan,
Kwam onverwachts haar vader aan :
En d' uitslag raadt gij reeds gewis
'k Liep andermaal het kusje mis .
Maar gistren gaf mij Roosje een' raad,
Tot heeling van mijn pijn .
Zij sprak : „Aan 't venster in de straat
„Zal ik deez' avond zijn ."
Ik vloog daarheen in blijden waan ;
'k Ging op een leer voor 't venster staan ;
Maar kijk ! daar brak de ladder stuk,
ik kreeg geen kusje, maar een kruk .
Zoo gaat het mij nu ieder keer,
Alsof er 't spel meê speelt .
Gij ziet mij nimmer vroolijk weêr,
Als mij geen kusje streelt .
't Lot biedt mij niets dan kwelling aan ;
Wat heb ik, arme bloed, misdaan?
Dus, lieve meisjes! ziet hoe 'k lij,
En geeft 't gëwen schte kusje mij .
Naar

TH . KóRNER .

1817 .
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JUPITER EN DE GEBEDEN .
Bene fabel, uit den Engelschen Spectator ontleend .
Menippus, die vermaarde geest,
Van wier men in de boeken leest,
Was voor den dood bezweken .
Jupijn ontbood hem aan zijn hof,
Wijl hij te voren tot zijn' lof
Reeds veel had hoorgin spreken .
En 't opperhoofd van 't Godenrijk
Gaf aan den wijsgeer menig blijk
Van milde gunstbetooning
Hij spijsde hem met Ambrozijn,
En drenkte hem met Godenwijn,
En toonde hem zijn woning .
En toen hij in de troonzaal ging,
Sprak de afgestorven sterveling :
„Wil mij een gunst verleenen,
„o Koning! zeg mij, wat gebruik
„Gemaakt wordt van dat groote luik,
„Daar onder uwe beenera ?"
„Dat luik gelegen naast mijn' troon,"
Zoo antwoordt hem het Hoofd der Goon,
„Bedekt een' grootgin trechter,
„Waardoor van de aarde elk menschenzoon
„Zijn beden opzendt tot den troon
„Van mij, zijn' lotbeslechter,
,;Zoo gij een weinig wachten wilt,
„Straks wordt het valluik opgetild,
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,,En laat hij nu niet spoedig af,
„Ik zal, dit zweer ik tot zijn straf,
„Ik zal zijn beê verhooren .
„Wat stijgt daar v~eêr een oude zucht
„Met angstig beven door de lucht,
„En komt mijn' troon genaken?
„'t Is van den grootstel zonderling,
„Die immer 't levenslicht ontving .
A1 schiep ik vreemde snaken .
„Hij bad mij eerst, met groot geschreeuw,
„Dat hij het halve van eene eeuw
„Het leven moge behouen ;
„En toen dit tijdvak was voorbij,
,,Vroeg hij het leven weer van mij,
„Totdat zijn zoon zou trouwen .
„En toen die jongeling was getrouwd,
„Toen heeft de man een huis gebouwd,
„En smeekte mij te leven,
„Totdat dit kostbaar praalgesticht
„Geheel zou wezen opgerigt
.,'k Heb hem gehoor gegeven .
,,Nu vraagt hij weer met vroom gebaar :
,, ,,Och! laat mij nog een enkel jaar,
„ „Om 's levens vreugd te smaken !"
„Neen, 'k had te lang een taai geduld,
„'k Zweer, grijshoofd ! dat gij sterven zult,
„En plaats voor andren maken ."
„Maar," sprak de Wijsgeer, „voor mijn oog
„Rijst nu een dikke rook omhoog,
„Hij riekt naar vet van dieren ."
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Is," sprak Jupijn, „eerre offerand',
„Die mij ter eer op aardt ontbrandt,
,,Van honderd witte stieren .
,,'t

„Een Veldheer stak het outer aan,
,,En bidt mij, dat ik zal verslaan
„Zijns vijands legerbenden
„Het scheelt den krijgsman in zijn hoofd,
„Wanneer hij mij zoo dwaas gelooft,
,,Dat ik hem hulp zal zenden .
, ;Ik zou voor leem, wat dolle waan!
„Voor hem alleen een heir verslaan
„Van honderd duizend mannen!
,,Neen, 'k wil hem eer, met stil gedruisch,
„Verplaatsen in het gekkenhuis,
„Of in de hel verbannen . „Maar stil, daar rijst een zucht uit zee,
„Zij voert mij een gelofte meê,
,,Die 'k weinig kan vertrouwen
„De schipper is geen' stuiver rijk,
„En zal mij, mits het onweêr wijk',
„Een' tempel laten bouwen .'
„Maar," vroeg de Wijsgeer, „welk een kou.
„Gevoel ik in dit Hofgebouw?
.,Daar rijst een topt naar boven :
„Heeft Zefir zich aan 't luik geplaatst,
„Van waar hij zachtkens tot u blaast,
„Om uwen gloed te dooven?"
„Neen," sprak Jupijn, „die koude lucht
„Komt van zoo menig' diepen zucht,
,,Wanhopend aangeheven
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„Door droeve minnaars, om hun hart,
„Bij 't prangen van de liefdesmart,
„Een weinig lucht te geven,
„Van al de wenschen, die gij hoort,
„Is die gewis wel de ergste soort
„Als zij te hevig razen,
„Gelast ik aan den Zuidewind,
„Die zuchtjes, die hij aardig vindt,
„Maar naar de maan te blazen,"
Nu rezen naar den trechtertop
Twee zonderlinge beden op ;
De een was : „Verbreek den vrede !"
„Verdelg den Koning en zijn Huis !
„Sla, Jupiter ! het graan tot gruis !"
Was de inhoud van de tweede .
„Dat tweetal," sprak de Donderaar,
„Dat egoistisch broederpaar
„Is in de contramine
,,De een doet in fondsen, de andre in 't graan ;
,,Maar eerder zal de zon vergaan,
„Eer ik hunn' dank' verdiene ."
Nog zijn daarna, met wild gedruisch,
Dooreengedrongen in de buis,
Veel wenschen opgestegen
Dees vroeg om water, die om wijn,
Een ander weêr om zonneschijn,
Een derde weér om regen,
„Maar," vroeg Menippus, „Vorst en Heer !
„Verleent gij rijkdom, roem en eer,
„Naar 't geen gij smeeken hoorde? "
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,,Neen, waarlijk," sprak de Dondergod,
„Rampspoedig werd der menschen lot,
„Zoo 'k me aan die klagten stoorde .
„Ofschoon het zeldzaam hun voldoet,
,,'k Weet beter hoe het wezen moet,
„Dan de ontevreden menschen ."
Hij zweeg, en wierp het valluik digt,
Dat daaglijks weér wordt opgeligt
Voor de onderscheiden wenschen .
1821 .

DE NUTTIGE PREEK .
Er was eens in ons werelddeel,
Een nekre stad (de naam wordt liefst verzwegen),
Waar 't schoon geslacht bijzonder was genegen
Tot staàgen twist en huiskrakeel ;
De lijdzaamheid der echtgenooten
Kon slechts der vrouwen drift vergrooten,
Die, 't zij uit wrevel of uit gril,
Hen deden beven voor haar' wil,
En dikmaals vlogen pot en pannen
Om de noren van de braafste mannen .
Dees waren eindlijk buiten raad,
En gingen, angstvol en verslagen,
i)en Predikant van 't oord om troost en bijstand vragen .
„Helaas !" zoo antwoordt hij, „'k beklaag u inderdaad ;
„Want ook mijn vrouw heeft zulke vlagen,
,,En slecht te heelen is dit kwaad ;
„Alleen is me iets nog ingevallen,
„Dat mooglijk rust verschaft aan allen .
„Wacht met geduld den Zondag af,
,,Het blijkt dan, wat ik uit kan rigten,
»'t Kan mooglijk zijn, dat vrees voor straf
„De vrouwen weêrbreng' tot haar pligten ."
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De hoop der burgers groeide sterk,
En 's Zondags ging een elk ter kerk
Het tekstwoord heb ik niet onthouen ;
Maar 't hoofddoel van het stichtelijk werk
Was déugdvermaning aan de vrouwen,
,ja !" riep de Predikant, met geestdrift en met klem,
En met een donderende stem
„Volzalig zullen allen ' wezen,
„Die twisten en krakeelen vreezen .
„Er staat bij zeker oud Profeet :
;, „Wees stil, zachtzinnig en inschiklijk in uw daden,
„ „Zoo ge u geen straf op 't hoofd wilt laden,
„ „Die namaak groeit tot eeuwig leed .
„Gelukkig
zij, die we om die deugden prijzen!
„
,,,,Al zijn zij Teelijk _of mismaakt,
, ; „Zij zullen eens zóó schoon weer uit het graf verrijzen,
„ „Dat elk voor haar van liefde blaakt !
„ „Maar wee dan, wee de booze vrouwen!
„ „Al wat ons oog verrukt, verlaat haar dan geheel :
„ „Elk zal met afkeer haar aanschouwen,
,, „Want allen worden krom en scheel .""
Diep drong die taal in aller ooren .
De kerk ging uit met klein gedruisch ;
Maar ieder man vond in zijn huis
De zaak heel anders dan te voren
Zijn vrouw was stiller dan een muis ;
Men bleef zachtzinnig zich gedragen ;
Geen knelling meer gaf 't huwlijksjuk .
i)e stad werd na dien tijd een toonbeeld van geluk,
En is het nog in onze dagen .
Naar LANGBEIN .
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PYGMALION .
Daar was weleer een ambachtsman,
Pygmalion genaamd,
Waar Griekenland op roemen kan,
En overai befaamd .
Door hecht arduin en marmersteen
Dreef hij met kracht den beitel heen,
En wist de mannen en de vrouwen
Daarin als levend uit te houwen .
Er was in 't g Lnsche wereldrond
Bijna geene enkle stad,
Waarin men niet een standbeeld vond,
Dat hij vervaardigd had .
En in zijn woning, nacht en dag,
Klonk onverpoosd de hamerslag ;
En steeds van ondren en van boven
Was hij met marmergruis bestoven .
Hij zocht een vrouwtje, jong en knap,
Tot 's levens gezellin,
Maar vond, bij Griekens Jufferschap,
Geen meisje naar zijn' zin .
Dees was te klein, en die te groot,
Deze al te bleek, die al te rood,
Of had te weinig geestvermogen,
Of was te geestig in zijne ooges .
Maar eenmaal had die kunstenaar,
Een steenes vrouw gemaakt,
Waarop hij ('t klinkt al vreemd en raar)
Was boos verliefd geraakt ;
Als op dat beeld zijn beitel viel{
Ging hem een beving door de ziel .
En als hij 't lang had aangekeken,
Dan moest hij blozen of verbleeken,
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sprak hij, »als ik immer trouw
„(Een uitzigt, dat mij streelt),
„Dan neem ik vast een jonge vrouw
„Zoo aardig als dit beeld
„Een vrouwtje, dat geen grillen kweekt ;
Dat nooit haar' manlief tegenspreekt ;
„Dat weinig weet van aardsche zaken,
„En niet verslaafd is aan vermaken ."
„0!"

Eens las hij in de Haagsche krant
Een wondervol berigt
„Er is gekomen hier in 't Land
„Een onnavolgbaar licht,
„Een waar Professor van een' man,
„Die vogels liedjes leeren kan,
„Die poppen heeft en automaten,
„Die hij laat loopen en laat praten ."
En, even als de bliksem doet,
Zoo krachtig en zoo ras,
Schoot hem een rilling door het bloed,
Toen hij die woorden las,
Nu ging hij naar dien vreemden vent,
En maakte hem zijn' wensch bekend :
„Ik heb een beeld uit steen gedreven,
„Kunt gij het spreken doen en leven?"
De kunstenaar, zoo hij blijken liet,
Was meester in zijn vak .
„Hoe," sprak hij, „vraag gij anders niet?
„Dat gaat met veel gemak ."
Hij wreef de jufvrouw ligt en zacht,
Die, als betooverd door zijn raagt,
Zich uit ging rekken, en ging gapen,
Alsof zij wakker wierd' na 't slapen .
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Pygmalion sprong nu van vreugd
Wel zestien voeten hoog .
Zoo schoon een maagd, in 't prilst der jeugd,
Zag nimmer nog zijn oog .
„Kom," riep hij, „haastig, niet gedraald,
„Maar daadlijk hier den Schout gehaald ;
„Eer ze andre knapen komt te aanschouwen,
;,Wil ik nog heden met haar trouwen,"
Den kunstvaar gaf hij nu het loon,
Dat hij bedongen had ;
En op de bruiloft, blinkend schoon,
Vroeg hij de halve stad .
Toen sprak hij tot zijn jonge bruid
»Bij 't schatren van het feestgeluid,
„Moet gij in al uw pracht verschijnen,
,,'k Geef Porto-, Rijn- en Medoc-wijnen ."
Maar 't bruidje, dat nog nooit voorheen
Van Medoc had gehoord,
Keek vreemd bij 't luistren naar die reén,
Want zij verstond geen woord .
Zij had aan niemand ooit gevraagd,
Hoe men met smaak het feestpak draagt,
En stak dus in haar bruiloftskleêren
Gelijk een spreeuw in paauwenveren .
Nu deed elk gast een kompliment,
Bij zulk een feest van pas;
Maar 't was aan 't bruidje niet bekend,
Wat vreemde taal dit was,
„Een kompliment! wat is dit toch ?"
„Een kompliment, hoe vraagt gij 't nog?
„Of zoudt ge in 't Fransch niet kundig wezen?"
„Och neen, Mijnheer ! ik kan niet lezen,"
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En telkens als zij antwoord gaf,
Dan lachte men alom ;
Al 't geen zij sprak was zot en laf,
En lang niet weinig dom .
„Bemint Mevrouw het dansen zeer ?"
,,Neen, 'k loop van daag voor 't eerst, Mijnheer !"
,,Ach !" riep Pygmalion verlegen,
„Wat heb ik voor een vrouw gekregen !"
Aan tafel, bij het nageregt,
Gelijk het dikmaals gaaf,
Werd wat gezongen, goed of slecht,
En van muziek gepraat .
Nu werd er aan de bruid gevraagd
„Hoe heeft de Tancred u behaagd?'
„De Fancred," zei zij, afgebroken,
„Ik heb nog nooit dien Heer gesproken ."
Men ging aan 't pandspel met elkaar,
Des avonds na de thee
. ;
Maar telkens vond zij 't spel te zwaar,
Al speelden kindren 't meê .
Bij 't lossen van 't verbeurde pand,
Had zij noch oordeel noch verstand,
En toen men raadsels op wou geven,
Was zij ook daarin onbedreven .
Men vroeg : „Een stad, hoe wondervreemd,
„Gelegen ver van hier,
„Zal, zoo men haar het hoofd ontneemt,
„Verandren in een dier ."
En toen zij ook aan 't raden kwam,
Riep zij : „Een stad : dat 's Rotterdam ."
„Neen,' sprak haar man, „die stad is Wezel :
„Gij wijkt in slimheid voor geen' ezel,"
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„Een ezel, och ! doe mij 't pleizier,
„Mijn lieve, beste man!"
Sprak zij, „wat is dat aardig dier,
,,Dat mij gelijken kan ?"
„Een ezel," zegt hij, „is een beest,
,,Dat geen verstand heeft en geen' geest,
„Dat goed is om een pak te dragen,
„Maar om zijn domheid wordt geslagen,"
Nu borst zij uit in droef geween,
En snikte schel en luid .
De gasten slopen, een voor een,
De bruiloftskamer uit .
Pygmalion ging, droef te móê,
Weêr naar den vreemden kunstnaar toe .
„Och !" sprak hij, „wil mij hulp verleenen,
„Kunt gij mijn vrouw niet weer versteenen ?"
De kunstnaar, zoo hij blijken liet,

Was meester in zijn vak,
,,Hoe!" sprak hij, „vraagt gij anders niet?
„Dat gaat met veel gemak ."
Hij wreef de jufvrouw ligt eu zacht,
Die, als betooverd door zijn raagt,
Weêr spraak en leven had verloren,
En weêr een beeld werd als te voren .
En ,toen men 't hoorde, dat de bruid
Veranderd was in steen,
Sloop menig man zijn woning uit,
En naar den kunstnaar heen .
„Doe," sprak men, „ook bij mij die kuur ;
„Mijn vrouwtje valt mij bang en zuur ."
En daar zij ruimschoots hem bedeelden,
Was ras de stad vol marmeren beelden .
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Maar God Jupijn, als hij dat zag,
Bedwong den vreemden man,
Die nu de juffers, na dien dag,
Niet meer versteenen kan .
Maar soms blijft hem de kracht verleend .
Dat hij haar hartjes nog versteent ;
En daarom ziet men thans gebeuren,
Dat zooveel minnaars hooploos treuren .
1820 .

DE LOF VAN DEN SLAAP.
Zoete slaap ! ik wil u zingen,
rijke bronwel van geneugt',
Levensrekker voor den grijsaard,
levenswekker voor de jeugd,
Lastverlichter van de rampen,
die den mensch beschoren zijn,
Troostverleener bij de droefheid,
smartontheffer bij de pijn,
Slaap, die, zeegnend en weldadig,
waar gij streelend ons genaakt,
Lijders 't onheil doet vergeten,
blijden meer gelukkig maakt !
Vrienden! wat is toch in 't leven
aller wenschen, aller lust?
Wat is 't doel, waarnaar wij jagen P
is het niet een zachte rust?
Rust na 't loopera, rust na 't strijden,
rust na d'arbeid van den dag?
Is niet hij het meest gelukkig,
die 't verkwikkendst rusten mag?
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Slaap ! gij zift het J die die rust geeft,
die haar neêrgiet in de borst
Van den Wijsgeer en den Weetniet,
van den Mijnslaaf en den Vorst .
Allen juichen weltevreden,
wiep uw heilzame invloed blijkt ;
Allen derven, 's levens vreugde,
zoo gij van hun sponde wijkt .
Ziet den krijgsman, rijk aan lauwren,
groot in aanzien en in naam .
Ziet den kunstenaar, luid geprezen
door de snelgewiekte faam .
Ziet den koopman, die zijn kielen
't ruim der watren ploegen doet .
Slaap ! geen hunner is gelukkig,
zoo hij u ontberen moet .
Slaap, geen hunner zal u noemen
dan met eerbied en ontzag ;
Gij, gij zijl' hun onontbeerlijk,
als het zonlicht aan den dag.
Ja, hoe groot de vreugd moog' wezen,
die men ooit in 't leven raap',
Geen genot is meer van waarde,
dan de nooit volprezen slaap .
Wie 't moog' wraken of ontveinzen,
't schijnt mij stellig en gewis,
Slaapzucht is de nutste neiging,
die ons ingeschapen is .
Neen, de tijd is niet verloren,
is niet nutloos doorgebragt,
Dien wij op de peluw slijten
in een' doorgeslapen' nacht .
Neen, die tijd is niet verloren ;
maar verloren is de tijd,
5
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Dien men, naauw ten halve wakker,
geeuwend op zijn kamer slijt .
Als men, 't bed te vroeg ontweken,
dikmaals eer de dag begon,
't Uur verkwist in geestverpijnen,
daar men rustig slapen kon .
Wèl hem, die in 't dierbaar slapen
bron van hooge vreugde vindt,
Hem, die met den tijd kan woekren,
die hem aan zijn slaapstee bindt
Die, ontwakend uit den sluimer,
zich op nieuws in rust begeeft,
En met vreugde de uren nadenkt .
die hij nog te slapen heeft .
Hoe verkwikkend zijn die uren,
hoe onschuldig doorgebragt
Mogt gij zoo dien tijd genieten,
gij, miskenners van den nacht,
Suffe Schrijvers, koude Zangers,
wiep de dagen zijn te kort !
Staakt uw schrijven, smoort uw zangen,
in de nachtwaak uitgestort,
Wijzen, die in 't eenzaam duister
licht voor andren scheppen wilt,
Spelers, drinkers, die uw krachten,
die uw' tijd en geld verspilt !
Schoon gij 't slapen moogt verachten,
door een snoode drift bestierd,
Minder leed zoudt gij betreuren,
zoo er meer geslapen wierd' .
Wij, die op uw schrikbeeld staren
met meêdoogend aangezigt,
Noemen 't slapen ons een' zegen,
noemen 't slapen ons een' pligt .
Slaap ! gij temt de woeste driften
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door uw' zachten tooverstaf ;
Gij doet ons geen tranen storten,
maar gij droogt de tranen af ;
Ja, schoon alles in ons leven
tot ons onheil zamenspann',
Hij alleen is deerniswaardig,
hij slechts, die niet slapen kan .
Kindsheid t 'k hoorde u dikmaals roemen
als den blijdsten levenstijd,
'k Zag u door den man en grijsaard
hoog geprezen en benijd.
Zeker moet men u benijden,
hoog verheffen dag aan dag,
Want de kindsheid is het tijdvak,
dat men 't meeste slapen mag .
Kindren ! ja, gij slijt uw' leeftijd
in een nooit volprezen rust .
Naauwlijks aan den slaap omtogen,
wordt gij weêr in slaap gesust .
'k Zie uw voedsters vlijtig zorgen,
dat uw heilstaat niet vervliegt ;
Nu eens wordt ge in slaap gezongen,
dan weér wordt ge in slaap gewiegd .
Spoedig luiken zich uwe pogen,
in de nachten niet alleen,
't Is u ook vergund te slapen
door de lange dagen heen .
Ja, gij moogt de vreugde smaken,
die de milde slaap ons biedt,
Doch niet al 't genot verwerven,
dat door hem de mensch geniet .
Neen, gij weet niet, wat de slaap ons
in een' verdren leeftijd scl enkt,
Kindren ! want~gij slaapt werktuiglijk,
daar de mensch bij 't slapen denkt .
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Wij, wij hopen bij 't ontwaken,
streelend biedt zich 't uitzigt aan,
Dat wij weder zullen slapen,
als wij weder bedwaarts gaan .
Maar nog honger is de zegen,
die ons slapend tegenstroomt,
Kindren ! meer streelt u het rusten,
maar den mensch meer, dat hij droomt .
Droomes, hoogste der genoegens,
door het slapen aangebragt ;
Gij bekoort ons, gij verrukt ons
door eerre onweêrstaanbre kracht .
'k Spreek van u niet, zwarte droomera,
die ons nadren bang en traag,
Die uit lichaamskwalen spruiten,
of uit overladen maag !
'k Spreek van u niet, zwarte droomes,
die, door vrees en naberouw,
Ons tot straf zijn toegezonden
na geschonden deugd en trouw !
Maar van u, geliefde droomes,
die wij vrolijk nadren zien,
Om, hetgeen wij vurig wenschen,
ons welmeenend aan te bién !
Tuigt het, Dichters, die moogt droomera,
dat gij 't gouden eerloon wint !
Tuig het, jongling, die moogt wanen,
dat u 't meisje weder mint !
Raadsbedienden, die verbeelding
reeds tot Staatsman klimmen doet t
Nijvre schoolknaap, die vol hoogmoed
als Hoogleeraar u begroet
Tuig het, diensknecht, die u Heer waant !
schutter, die u Hoofdman denkt t
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Tuigt het allen, wat genoegen
ons het blijde droomen schenkt .
Vrienden ! mogt het mij gelukken
u te ontgloeijen door mijn lied,
Van het heil u te overtuigen,
dat de lieve slaap ons biedt!
Maar, 'k gevoel het, al mijn rijmen
is maar staamlen tot zijn' lof,
Beter' zanger blijft gij wenschen
bij die nooit volprezen stof .
Mogte ik, zoo mijn taal, mijn vrienden!
niet die kracht en nadruk heeft,
Mogte ik u doen ondervinden,
wat genot het slapen geeft,
Dan, wanneer gij van mijn klanken
slechts alen flaauwen nagalrn hoort,
Dan, als geen gedruisch van buiten
uwe diepe rust verstoort,
Als gij 't zoet genot der droomen
met geheele teugen smaakt,
En, verrukt nog van hun weelde,
uit uw' sluimer weêr ontwaakt,
Zingt dan vrienden! met mij mede,
schalt en zingt met hart en tong
't Slaprig, maar weldadig loflied,
dat ik op het slapen zong.
U zong ik, zoete slaap !
Voor grijsaard, man en knaap,
Genot bij volle stroomen ;
U, meer dan roem en rijkdom waard',
Als gij hen nadert, niet bezwaard
Met bange droomen !
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Door u, geliefde rust!
De zorgen onbewust
Van 't onbestendig leven,
Genieten zij een heil zoo groot,
Als geen der menschen ooit genoot,
Die wakker bleven .
Gelukkig is de man,
Die spoedig slapen kan,
Wanneer 't hem lust te slapen
Die 't uur, aan Morpheus toegewijd,
In angstig woelen niet verslijt,
Of pijnlijk gapen !
Gelukkig is de man,
Die spoedig slapen kan
Bij verzen en bij preken,
Die, zouteloos of langgerekt,
Niet anders dan wat aandacht wekt,
Geheel ontbreken !
Gelukkig is de man,
Die spoedig slapen kan
Bij al die schouwtooneelen,
Waarin, ten hoon van kunst, en smaak,
Een ekster, poedel of een draak
de hoofdrol spelen .
Gelukkig is de man,
Die spoedig slapen kan
In wagens en in schuiten!
Rampzalig is hij top mijn woord),
Die, als hij andren snurken hoort,
Geen oog kan sluiten !
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Het slapen bant verdriet ;
Hetzij men droome of niet,
't Is ons tot heil geschapen .
Wel hem, die vroeg naar bed kan gaan,
Om laat in d' ochtend op te staan,
Na rustig slapen !
1821 .

DE LOF VAN HET ETEN.
Vrienden ! 'k mogt den slaap bezingen
in mijn ongekunsteld lied,
En gij weigerde aan mijn tonnen
uw' gewenschten bijval niet ;
'k Heb een zangstof nu gekozen,
nog veel schooner dan de vaak,
Bron van honger zingenoegen ;
'k zing het streelend eetvermaak .
Groot voorzeker is het voorregt,
dat ons ieder zintuig geeft ;
Maar geen zintuig kan men noemen,
dat den smaak te boven streeft .
Wat beduidt gij met u vieren,
hooren, ruiken, voelen, zien?
'k Gaf voor d'eiklen smaak u alle
met nog twintig bovendien .
Deerniswaardig is de stervlieg,
die van de eetkunst weinig weet ;
Die zoo graag een soep van kalfskop
als een soep van schildpad eet,
Die een' baars in 't veen gevangen
voor een' zuivren meerbaars houdt,
Die nog aarzelt, wat te kiezen,
een patrijs of eendenbout !
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Deerniswaardig is de stervlieg,
die, bij d' aangeregten disch,
Vol van keur van lekkernijen,
zonder smaak en eetlust is,
Die door elk 't genot hoort prijzen,
dat de lekkre maaltijd geeft,
Die een' ieder goed ziet smullen,
daar hij zelf geen'- honger heeft i
Wat kan halen bij het eten?
wat genoegen
Zoo bereikbaar voor een' ieder,
hoe verheven
Wat kan halen bij het èten ?
waar is meer
Die, zoo duizéndmaal genoten,
telkens weêr
Wat kan halen bij het eten?

is zoo rein,
en hoe klein?
een bron van vreugd,
op nieuws verheugt?

vrienden ! slaat uw blikken neêr

Op de velerlei vermaken,
die u boeijen keer op keer :
Alles, hoe 't genot moog' wezen,
dat het ooit den zinnen biedt,
Alles wordt op 't laatst eentoonig,
maar het eten wordt dit niet .
't Eten staat in 't gild der kunsten
op den allerhoogsten trap ;
Spijs vermalen, voedsel slikken,
is de nutste wetenschap .
Van het rad van 't menschlijk ligchaam
is het eten toch de spil ;
Als die ophoudt rond te draaijeu,
staat het gansche werktuig stil .
't Is geen onverschillige arbeid,
't is een zaak van groot gewigt ;
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't Is niet slechs een rein genoegen,
maar het is een hooge pligt .
Wee den stervlieg, die, onachtzaam,
dit niet nadenkt, dit vergeet,
Die alleen maar uit gewoonte,
die alleen tot voeding eet ;
Die aan tafel, onverschillig,
niet van hooge geestdrift blaakt,
En zijn ligchaam tot een' trechter,
tot een nietig spijsvat maakt !
Neen, men moet met oordeel eten,
men moet zorgen met beleid,
Dat er niets ontbreke aan spijzen,
die voor ons zijn toebereid .
Koken moet men, bakken, stoven,
braden, roosten aan het spit,
En de gaven niet verkwisten,
die men in dit vak bezit.
Wee hem, die zich kan verlagen,
even als het woudgediert',
Slechts het voedsel door te zwelgen,
dat voor hem geschapen wierd !
Wee hem, die niet weet te woekren
met de vruchten van deze aard'
0 hij is een lekker gastmaal
en den naam van mensch onwaard' .
Groot en dierbaar is uw voorregt,
makkers op de levensbaan,
Die Natuur heeft mild begiftigd
met een stevig eet-orgaan !
Gij, die viermaal daags kunt eten,
onverhinderd, altoos graag,
Zonder pillen te behoeven
tot versterking van uw maag .
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Vol van uitgezochte beelden
van een prachtig middagmaal ;
Gij, o kenners in het eetvak,
die de tafel nooit genaakt,
Of gij weet, bij 't zien der spijzen,
wat het allereèlste smaakt ;
Die, door oefnen en beproeven,
zoo bekwaam werdt op dat punt,
Dat gij alles, wat gij aantreft,
stuk voor stuk ontleden kunt ;
Gij, die weet, hoe 't best de spijzen
moeten volgen op elkaar,
Om het meest te kunnen eten
zonder nadeel of bezwaar,
En die, zoo gij iets gebruikt hebt,
dat een poos u hinder deed,
Telkens weêr een lekkernijtje
tot een heelingsmiddel weet ;
Gij, die bitter en tincturen
hebt vernuftig uitgedacht,
Die de maag tot eetlust prikkien
door hun zegenvolle kracht
Groot en dierbaar is uw voorregt,
meesters in het kookgebied!
Andrea mogen met u eten,
gij doet meer nog, gij geniet .
Vrienden ! had ik Croesus schatten,
waar' mij ooit dit heil bereid,
'k Zou mij in het eten oefenen
met de grootste schranderheid ;
'k Zou dan alle Schriften lezen,
'k zou dan knopen ieder boek,
I)at door mannen is geschreven
in de spijsgeleerdheid kloek ;
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'k Zou een reeks van schilderijen
dan doen hangen in mijn zaal,
Vol van uitgezochte beelden
van een prachtig middagmaal ;
'k Zou dan daaglijks, bij 't ontwaken,
bij het treden uit mijn bed,
't Eerst mijne oogera willen wenden
naar een' schotel vol banket ;
En, van d' aanvang van den morgen,
zou ik dan, tot 's avonds laat,
Mij door knechts doen vergezellen
met pasteijeu en gebraad ;
'k Zou naar roem noch grootheid dingen,
eten zou ik ongestoord ;
'k Liet de menschen woelen, vechten,
'k ging gerust met eten voort ;
Wie mijn' leeftrant mogt misprijzen,
'k zou dit aanzien zonder pijn,
En wie met mij meé wou eten,
zou mij altoos welkom zijn,
'k Mogt uw' lof verhoogen,
Streelend eetvermogen,
Weelde voor de tong!
Wat ook moog' gebeuren,
'k Zal het nooit betreuren,
Dat ik u bezong.
Blijde levensstonden,
Als we in aller monden,
Aan een' vollen discti,
Beurtelings zien laden
Soepen en gebraden,
En den fijnsten visch!
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Dierbare oogenblikken,
Doorgebragt in 't slikken
Van de lekkre spijs !
Als wij ijvrig werken
Aan uw borst en vlerken,
Snippen en patrijs I
Hem is leed beschoren,
Die zijn' smaak verloren,
Die geen' honger heeft .
'k Durf het vrij beslissen
Die hunn' eetlust missen,
Hebben nooit geleefd .
'k Heb van andre menschen
Vrij wat vreemde wenschen
Nu en dan gehoord :
Hadde ik iets te vragen,
'k Wenschte honderd magen
Van de grootste soort.
'k Zou dan naar de stranden
Van de verste Landen
Reizen onvermoeid ;
'k Zou geen plek vergeten,
Om van alles te eten,
Wat op de aarde groeit.
'k Zou dan, bij mijn sterven,
't Grafschrift eens verwerven,
Vol van zin en geest ;
„Die hier ligt besloten,
„Heeft het meest genoten,
„Want hij at het meest ."
r82! .
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Een Edelman kwam in een herberg aan,
En liet voor zich een' 'maaltijd vragen ;
Hij vond weldra zijn' wensch voldaan,
En zag veel schotels binnendragen,
Met keur van spijzen volgelan .
Na 't middagmaal zag hij den hospes binnentreden,
Die hem met diepen eerbied vroeg
„Mijnheer had, hoop ik, spijs genoeg,
„En was met mijn onthaal tevreden ?"
„Tevreden ; ja gewis," hervat onze Edelman,
„Ik heb daartoe de meeste reden,
„Geen mensch woont in dees stad, die beter schaffen kan ."
„Ja," sprak de kastelein, „de Schout slechts uitgezonderd .
„Neen, zelfs de Schout niet, beste maat !"
Herneemt weêr de Edelman verwonderd .
„Ja, wel de Schout ." -„'k Zeg neen . "-„Ja waarlijk! "-Zottepraat!"
„Ja zeker!" -- ,,Nog eens, neen!" Hun bloed geraakt aan't koken .
De kastelein, in drift ontstoken,
Hoort naauwelijks meer wat de ander zegt,
En dagvaardt d' Edelman voor 't stedelijk Geregt .
De Schout verneemt de zaak met innig welgevallen ;
Hij nadert met een' trotschen tred ;
En zegt : „o Vreemdling ! 't is een wet,
„Om in dees stad den Schout te roemen boven allen ;
„Ik maak uitzondering bij elk in elk geval .
„Mijn naam, mijn roem, mijn staat, doen mij die eer behalen,
„En 't vonnis, dat ik strijken zal,
„Staat vast en onverwrikbaar pal :
„Tien gulden boete zult gij daadlijk mij betalen ."
„Wel zoo ," sprak de Edelman, „'k zie mij bespot, gesmaad,
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„En dan nog in mijn beurs geplonderd ;

„De kastelein is, inderdaad,
„De grootste zot, die op twee voeten gaat,
„Het spreekt van zelf, Heer Schout! de grootste, u uitgezonderd ."
Naar het Hoogduitscla van
J, H, DAMBECK,

DE ZON EN DE MAAN,

In d' ouden tijd ('k ben 't jaargetal vergeten),
Toen nog de zon en ook de maan
Op theevisites konden gaan,
En de eerste Phebus, de andre Luna werd geheeten,
Was er in 't hemelhof (naar 't zeggen der poëten,
Veel honger dan de hoogste ster)
Een middagmaal bij Jupiter,
Alwaar dit tweetal ook ging eten .
M n kreeg er besten wijn en goed gebakken taart ;
En na de thee, die elk verkwikte,
Juno, die partijtjes schikte .
Was
Maar Luna en haar broêr vertoefden bij den haard,
Want geen van beide speelde kaart ;
De zon rookte een' cigaar, de maan borduurde een boordje,
En nu en dan sprak elk een woordje,
Toen Luna eensklaps zei : „Heel de aard' zal treurig zijn,
,,Dat ik haar heden niet beschijn,"
„0 !" sprak de zon, „men zal u ligt verschoonen ;
„'t Zegt meer voor hen, die op de wereld wonen,
, ;Dat ik den ganschen dag, ter liefde van Jupijn,
„Mij niet aan 't aardrijk kwam vettonnen,"
„Zoo, heer en broeder!" zei de maan,
Ed lieflijk raakte zij aan 't blozen,
,,Gelooft gij dan uw licht ver boven 't mijn' verkozen?
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„Gij droomt, wat dwaasheid grijpt u aan !
„Daal vrij naar 't aardrijk neèr, en 't zal u spoedig blijken,
„Dat iedereen aldaar mij meer dan u bemint :
„Want wiep het lust mij aan te kijken,
„Dien schijn ik, zoo als gij, niet blind.
„Men roemt u, en met regt, gij doet de nevlen wijken ;
„Maar grooter is mijn nut gewis,
,,Ik schijn des nachts, als 't donker is ."
De zon stond als versteend, toen hij die taal moest hoores
Eerst zat hij roerloos naast de maan,
En zijn cigaar was uitgegaan ;
Maar eindelijk kon hij zijn verbazing niet meer smoren .
„Wel, zuster !" sprak hij, „welk een waan
„Komt u op eens met blindheid slaan !
„Gij, meer dan ik, geroemd op aarde !
„Hoor toe, erken mijn honger waarde
.,Ik, die alom, op 's werelds baan,
„Met zoo veel regt mijn' naam hoor roemen,
.,Die boomes groeijeu doe en bloemen,
„En die de kou verdrijf, door mijn' verheven' gloed ;
,,Die 's morgens vroeg, aan 's hemels bogen,
„Zoo prachtig opstijg voor elks ooges,
„En 's avond daal in 't west, veel schooner dan gij doet
„Ik, door veel volkrep, en met reden,
„Als hoofd der Goden aangebeden ;
„Ik, die den loop bepaal van 't wisslend jaargetij ;
„Die, steeds geregeld in het rijzen,
„Al de uren van den dag kan wijzen,
.,Hoe stelt ge u ooit gelijk met mij?
Gij, die, zoo gij verstrekt ten zegen,
,,Van mij uw stralen hebt verkregen,
„En die uw' gloed verliest, trede ik u ooit op zij ."
,'t Is tinaar," hervat de maan, „van 's hemels breede transen,
„Jaagt gij, met feller gloed, uw licht naar 't aardrijk neer ;
„Maar echter prijst de mensch mij meer

So
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praal ik met geleende glansen,
„Ik geef ze tienmaal schooner weer.
„Gij kunt het jaargetij bepalen,
„'t Is waar ; maar doet gij ook de zeeën rijzen, dalen?
„En, bij det glans, dien gij vertoont,
„Denkt men u, zoo als mij, bewoond?
„Men doet u niet altoos de grootste hulde blijken ;
, .Men schuilt in 't lommer voor uw' gloed ;
„Men draagt van stroo een' grooten hoed,
„Of loopt met parasols, om uw gezigt te ontwijken,
„Gelijk men in den regen doet ;
,,Men hangt gordijnen voor de ramen ;
„En als men 's zomers in uw stralen wandelen moet,
Dan krijgt gij lang geen lieve namen .
, .Maar als ik 's avonds weer verschijn,
„Dan zal heel de aarde vrolijk zijn ;
,Dan ziet de landjeugd graag mijn spiegling in de haren ;
„Dan schijn ik liéf en zacht door 't hout,
,,Bij 't zoet gefluister van de blaren
„Dan roemt en prijst mij jong en oud ;
, .Dan ziet men Leda spelevaren ;
„Dan spant de dichter 't liefst zijn snaren ;
„Dan zingt, met luide stem, de blijde filomeel ;
,,Dan wanellen zij het liefst, die Amors bloempjes garen,
„En ieder wordt sentimenteel ."
„Sentimenteel, maar koud," zoo antwoordt nu haar broeder,
„Dat klinkt in verzen mooi,maar't geeft den mensch geen brood ;
„'k Ben zijn verzorger en behoeder ;
„Mijn albezielend licht behoedt hem voor den nood .
„dat roemt gij, nevens mij, uw wispelturig schijnen !
„Nu zift gij heel, clan half, nooit glansrijk op den duur ;
„Soms moet ge een poos geheel verdwijnen ;
„Maar niets verdooft mijn licht, mijn onvergankelijk vuur.
„Wat spreekt gij van de gunst der menschen !
„Zie, hoe zij 't oog op u verachtend nedersla .u
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„Want als men iemand wil verwenschen,
„Men laat heen loopen naar de maan ."
Lang werd er tusschen hen dien avond zoo gesproken ;
De maan borduurde steeds met vlijt,
Maar heeft in drift, misschien, ;van spijt,
Zich dikmaals in den duim gestoken,
Toen 't Opperhoofd der Goon aan Juno sprak in 't oor :
„De rolkoets van de maan is voor ."
Minerva vroeg het eerst om toertjes te bepalen ;
Elk liet zijn jas en mantel halen,
En 't afscheid sloot het Godenfeest,
Gevierd in 't puik der hemelzalen .
Ook menigeen op aard', die schittert door zijn' geest,
Gelijk aan 't Godenpaar, dat schittert door zijn stralen,
Wil, boven andren uit, in hoogen luister pralen,
En schat zijne eigen waarde 't meest .
1819 .

DE TWEELINGBROEDERS .
Puntdicht.
Twee tweelingbroeders, die elkaar volmaakt geleken,
Bewoonden eenmaal deze streken ;
De een kreeg een ziekte en stierf .-- Een vriend zag d'andergaan,
En sprak aldus hem aan
„Getrouwe vriend! wiep trof het noodlot ooit verwoeder
„Dan u, met wiep ik bitter ween!
„Maar zeg mij toch - ik ken u slecht uiteen
„Zift gij gestorven, of uw broeder? >>
STUDENTEN-BROEDERSCHAP .
Vriendschap bindt ons mauw te zaam !
Beste vriend! hoe is uw naaal?
Naar hei' Hoog duitsch .
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Een dichter is de rijkste man,
Zoo zegt men, kort en goed ;
Maar ik, ofschoon ik dichten kan,
ik blijf een arme bloed
Het rijmen is mijn grootst vermaak ;
Ik was daarin nooit traag ;
't Is zeker een verheven zaak ;
Maar 't vult geen leêge maag .
Al ben ik vaardig en bekwaam,
Steeds is mijn onheil groot,
ik krijg geen aanzien en geen' naam,
En naauwlijks schamel brood ;
Slechts domme lezers vindt mijn lied,
Of vitters, marmerkoud ;
De een ziet daarvan de schoonheid niet,
En de andere ieder fout .
En zoek ik uitkomst in mijn huis,
Daar wacht me een droevig lot,
Daar zijn mijn verzen mij tot kruis,
In plaats van tot genot ;
Want zeg ik aan mijn klein gezin :
„Ik ben der Goden tolk!"
Dan stemt men luid een' spotlach in ;
't Is geen poëtisch volk .
En toch, ik ben een ander mensch,
Dan menig groot poëet ;
Geen idéalen zijn mijn wensch,
Mijn wensch is, dat ik eet'
'k Spreek weinig van de Hengstebron,
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Van Hippokrenes nat ;
Zij vullen slechts een waterton,
Of leéggedronken vat.
Verbeelding ! 'k vraag uw vlerken niet,
Waar menig een meê vloog,
'k Zweef naar de wolken om geen lied,
Zij zijn mij veel te hoog ;
En zoo de God van 't zonnevuur
Veel dichters blakren moet,
De honger, dien ik steeds verduur,
Zet mij genoeg in gloed .
Ik blijf der waarheid altoos trouw,
Als ik in verzen spreek
Ik noem geen stulp een praalgebouw,
Geen moddersloot een beek ;
Ik zie geen' heldren hemeltrans
Met brandend zielsgevoel,
Al stijgt de maan in al haar' glans,
Toch vind ik d' avond koel .
De liefde (meldt het dichtpenseel)
Is alles voor ons hart ;
Zij bant, bij 't lied van filomeel,
Den honger en de smart
't Is mooilijk als de minnepijn
Hare eerste wonden schiet ;
Maar bloemengeur en starrenschijn
Spijst vrouw en kindren niet,
'k Hou daarom van geen' nachtegaal,
Hoe hem een ander prijz',
Die vogel is aan 't spit te schraal,
En geeft een sobre spijs ;
6*
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Ook dweep ik met geen rozenplant,
Met tulp noch veldviool,
blaar poot veel liever op mijn land
Wat rapen en wat kool .
Wie 't lot der dichters zalig houdt,
1)it staat een ieder vrij ;
Maar 'k geef toch voor een hand vol goud
Mijn gansche poëzij .
ik blaak nu wel van hemelvuur,
En spreek in maatgeluid ;
Maar 't ziet er in mijn' keukenmuur
Toch plat prozaisch uit .
Naar liet Iloogduitsck .

HET BLANKETSEL.
Een Jufvrouw, die, om schoon te schijnen,
Haar asmg cigt bestreek met inkarnaten gloed,
Had eens een' wijzen man ontmoet,
Die blijkbaar hoorde tot de fijnen .
„Wat goddeloos gedrag," zoo riep hij streng en straf,
„Dat eeuwig u ten vloek zal strekken ;
„Gij durft uw aangezigt met ronde verf bedekken,
„En schaamt u om 't gelaat, dat u de Hemel gaf !"
De Jufvrouw had de zaak te voren
Uit zulk een oogpunt niet beschouwd .
Zij was geneigd zijn' raad te hooren ;
Maar 't viel haar hard, zij was nog niet getrouwd,
En werd al oud,
't Blanketsel werd dan weggelaten ;
Maar ieder stond verbaasd, die op de breede straten,
Of in gezelschap, haar weêr zag .
Zij hoorde luid daarover praten,
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En velen laakten haar gedrag .
Een jonker, los van hoofd, dacht haar te moeten zeggen,
Dat zij verkeerd gehandeld had .
„Mejufvrouw !" was zijn taal, „wil mij vergunnen, dat
,;Ik u mijn meening uit moog' leggen
„Gij hebt in vroeger' tijd ons ongemeen bekoord,
,,Toen gij den roseblos deelt pralen op uw kaken .
,,Waartoe verzuimt ge een kunst, die niemand ooit kan laken?
„Gij handelt kwalijk, op mijn woord ;
„Dat elk, zoo veel men kan, zich aangenaam moet maken,
„Is iets, dat tot de pligten hoort,"
De Jufvrouw stond verbaasd . „Hoe, 'k zou mijn pligt vergeten,"
Dacht zijj „als ik 't blanketten staak !"
Zij wenschte van een' vriend te weten,
Hoe zij moest handles in lees zaak .
Deze antwoordt, zonder tijdverliezen
„Wel! de eene noemt het zode, en de ander spreekt u vrij,
„'k Raad u den middelweg te kiezen
„Beschilder u aan de ééne zij,'

PHAETON .
Een wilde snaak was Phaeton,
Gelijk er weinig waren ;
Hij was een zoontje van de zon,
En telde vijf paar jaren .
Eens op een' avond, lang niet bloo,
Trad hij God Phebus nader,
En vroeg hem : „Vader ! is het zoo ,
„Zift ge inderdaad mijn vader ?"
„Wel, jongenlief!" riep Phebus uit,
„Hoe kunt gij dit nog vragen ?"
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.,Och, vader !" sprak de kleine guit,
„'t Zijn jongens, die mij plagen .
„Zij zeggen : Zeker hebt gij 't mis,
„Wie zou het denken kunnen!
„Och, vader ! zoo :iet waarheid is,
„Moest gij me een beê vergunnen ."
„Goed, jongen!'' sprak nu Phebus weér,
„Breng spoedig hen tot zwijgen ;
„'k Beloof u, op mijn woord van eer,
„Gij zult uw' wensch verkrijgen ."
En 't knaapje sprak, met blijden lach
„'k Zou geen verwijt meer lijden,
„Zoo vader mij een' enklen dag
„Liet in zijn' wagen rijden ."
„Maar, zoonlief!" sprak de Zonnegod,
„Zie mij van schrik ontroeren
,,Wat vraagt gij, is het ernst of spot?
„Wilt gij mijn' wagen voeren,
„Met paarden, die, zoo jong eua stout,
„Slechts mij als meester kennen ?"
„Och !'' riep de knaap, „'k ben tien jaar oud,
,,Ik kan hen ook wel mennen ."
En 's vaders wijze tegenspraak
Kon niet het minste baten ;
Halsstarrig bleef de jonge snaak,
En liet hem vruchtloos praten .
Hij had met vreugd de taal gehoord,
Door Phebus uitgesproken,
En wist wel, dat zoo'n krachtig woord
Nog nimmer was verbroken .
De God, gebonden door zijn' eed,
Moest, om zijn woord te hou n,
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Den reistogt, dien hij daaglijks deed,
Zijn zoontje toevertrouwen ;
Hij gaf hem mede menig les,
Met alle regt geprezen,
En riep hem na, een' keer of zes :
„Vil toch voorzigtig wezen !"
Zijn wagen, honderd eeuwen oud,
Waarvoor veel volken knielen,
Was rijk beslagen in het goud,
Met diamanten wielen .
Vier paarden waren voor de kar
In 't zwaar gareel geslagen,
En vonken, groot als de avondstar,
Vervulden heel den wagen .
Maar de onervaren Phaëton
Liet, zonder tijdverspiller,
In 't gloeiend rijtuig van de zon
Zich door een' stalknecht tillen
Aurora schoof de grendels los
Der blozende oosterkimmen ;
En spoedig zag men 't vuurkaros
Aan d' effen' hemel klimmen .
Het knaapje, dat de zonnekar
Te driftig voort deed snellen,
Bragt ras de klokken in de war
Van torens en kapellen .
„Dat is voorwaar nog nooit gezien,"
Zoo sprak men allerwegen,
„De zonnewijzer staat op tien .
A1 slaat de klok pas negen ."
Maar 't- vierspan, dat hij krach tloos dreef,
Ging onverhoeds aan 't springen ;
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Nu reed het rijtuig dwars en scheef
In de afgebaande kringen .
De jongling hield de teugels strak,
En bleef ze vaster klemmen
Maar spoedig was zijn hand te zwak,
Om 't hollend span te temmen .
Zoo ging de wagen, op dien togt,
Langs ongewone wegen ;
En eensklaps kwam hij, bij een bogt,
Een groote staartster tegen .
„Haal uit! haal uit !" riep Phaeton ;
Maar, door den schrik bekropen,
Begon het vierspan van de' zon
Nu achteruit te loopen .
Toen riep het menschdom, luid en bang :
„Ach, Goden ! wilt ons troosten !
„Daag gaat de zon den kreeftengang,
„Van 't westen naar het oosten,
„Wat baat ons nu, in d' Almanak,
„De zons- en maansbepaling,
„Daar hij geen enkel woordje sprak
„Van zulk een zonsverdwaling !"
Geleerden twistten hoe het kwam ;
't Gaf magtig veel confusie,
Daar de een het voor een wonder nam,
En de ander voor illusie .
Dees sprak : „Het is een hemelbol,
„Te voren nooit vernomen !"
Een vierde hield de meening vol :
„'t Zal door een' zeilsteen komen!"
Maar onrust heerschee wijd en zijd
Bij al de hemelbollen,
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De poolster was haar rigting kwijt,
En ging nu zuidwaarts rollen ;
De Leeuw zag 't schouwspel grimmig aan,
En wees de zon de tanden ;
En eensklaps stond de nieuwe maan
Met volgewassen randen .
Maar grooter dan het ongeval
Van sterren en planeten,
Maar banger moest het jammertal
Van 't smachtend aardrijk heeten .
Geen zachte warmte kwam n a meer
Op geld en akkers dalen ;
Maar loodregt schoot het zonlicht neêr,
Met onverdoofbre stralen .
Niets bleef er van den vuurstroom vrij,
Die blaakt aan alle kanten,
Men zag in tuin en moezerij
Slechts halfverbrande planten ;
Hij trof al wat op 't aardrijk is,
't Een vroeger, 't ander later ;
Maar de ergste kwelling leed de visch,
Want kokend werd het water .
Dit voorval stond den menschen duur,
Zij voelden schier zich branden ;
De wijngeest klom, bij Réaumur,
Tot boven honderd graden .
Men zag een wolk van rook en stof
Zich meer en meer verdikken ;
En 't rouwmisbaar, dat de aarde trof,
Kwam 't Godendom verschrikken .
Vrouw Flora zag met angst en schroom
De bloemen smachtend hijgen ;
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Pomona vond, aan d' appelboom,
De vruchten bruin als vijgen ;
God Bacchus leed de grootste pijn,
En riep met weenende oogen
„Vast komt er weêr gebrek aan wijn,
„Ik zie de druif verdrongen ."
En allenn kwamen op een' draf
Tot Jupiter genaken,
En riepen : „Weer dit onheil af,
„De wereld is aan 't blaken .
„Indien gij Phebus niet weêrstreeft,
„Zal de aarde straks bezwijmen .
„'t Schijnt, dat die God distracties heeft ;
„Vast is hij weêr aan 't rijmen ."
„Gaat henen," antwoordt Jupiter,
„Ik zal er orde op stellen ;

„En gooi hem met zijn kar omver,
„Nog eer hij tien kan tellen ."
En, door een' zwaren donderknal,
Die schrik en huivring baarde,
Vloog 't hollend vierspan weêr op stal,
En Phaëton op de aarde .
Hij viel ; maar 't aardrijk bleef daarna
Den zonnebrand gevoelen ;
Een zandwoestijn werd Afrika,
En liet zich nooit verkoelen .
En, naar men van de menschen leest,
Bij d' Evenaar geboren,
Te voren zijn zij blank geweest,
Maar sedert zijn zij Mooren ."
1822 .
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Een Jonker, jager in zijn hart,
Moest, tot zijn smart,
Zijn have en erf verkoopes,
En al zijn bosschee en kasteel
Geheel
Zien slechten en zien sloopes .
Maar 't geen hij 't zwaarst te missen vond,
Zijn' trouwen hond,
En schellen jagershoren,
Nam hij met zich, als laatsten schat,
Naar stad,
't Verblijf door here verkoren .
Daar las hij voor ee f' gevelmuur ;
„Hier zijn te huur
„Gcnneubelde vertrekken ."
En aanstonds was de Jonker klaar,
Om dáár
Zijn leden neér te strekken .
En ziet! de kamer, waar hij kwam,
En intrek nam,
Heeft hij, wat vreugd! gevonden
Behangen met een groote jagt,
Vol pracht,
Met herten en met honden .
Fel eenklaps blaakte nu zijn bloed
In feller gloed,
Zijn hart sloeg zwaarder slagen .
En in zijn' boezem had de wensch
Geen grens,
Om als weleer te jagen .
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En tienmaal liep hij, oh een' draf,
De kamer af,
En deed den horen schallen,
En dacht te jagen, als hij plag,
En zag
De vlugge herten vallen .
En naast hens liep zijn trouwe hond
De kamer rond,
Om tegen 't wild te blaffen,
En wou zich, even als zijn Heer,
Thans weêr
Het jagtvermaak verschaffen .
Maar uit de kamer boven hem
Kwam nu een stem
„Wilt gij dat leven staken?
„Nog nimmer was hier zoo'n gedruisch
,,In huis,
„Gij zult mij razend maken!"
Maar 't antwoord, dat de Jonker gaf,
Wees 't aanzoek af.
„De jagt kan mij behagen,
„En 'k wil hier," sprak hij, „steeds gerust,
„Met lust
„En onverhinderd jagen ."
Hij stak nog eens den horen op,
Liep in galop
De kamer heen en weder,
En naast hens sprong zijn hazewind,
Gezwind,
Al blaffend op en neder .
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Maar door de dunne zolderplank,
Sinds jaren krank,
Voelt hij een' droppel dalen
't Was water, dan van bovenn vloeit
En groeit
Van droppelen tot stralen .
„Houd op!" zoo schreeuwt hij naar omhoog,
„Niets blijft hier droog
„Van al mijn huissieraden ;
„De zolder van mijn woonvertrek
„Is lek;
„Ik kan door 't nat wel waden,"
Maar, hoe hij vloekte, hoe hij riep,
Het water liep
En drong in al de hoeken,
En onze Jonker ging, vol spijt
En nijd,

Zijn' bovenbuur bezoeken .
Daar vond hij, dat een waterplas
Gegoten was,
De bron van al dien regen ;
Zijn buurman echter was er, hoog
En droog,
Een tafel opgestegen .
Die zat daar met een henge:roé,
En riep hem toe
„'k Wil dit vermaak niet missen ;
,,Elk doe hier vrij 't geen hem behaagt
„Gij jaagt,
„Laat me onverhinderd visschee,''
1822,
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Vertelling .
EERSTE ZANG .

Er was, in 't oude Griekenland,
Een stad, genaamd Athenen,
Vermaard tot aan het verste strand,
En door al de eeuwen henen .
Eens zat daar Egeus op den troon,
En Theseus was des Konings zoon .
De Koning was een dapper held
Aan tafel bij zijn vrinden ;
Maar op het bloedig oorlogsveld
Liet hij zich zeldzaam vinden ;
En trad hij daar uit nooddwang op,
Hij kreeg de kous dan op den kop .
Zoo viel hem Minos op het lijf,
Een van zijne oudste buren,
Een groote roover van bedrijf,
En Vorst in Creta's muren .
Hij sloeg de Atheners in den slag,
En dwong hen tot een raar verdrag .
Hij eischte van hen, ieder jaar,
Om wreeder straf te ontvlieden,
Een feestgeschenk van negen paar
Atheensche jonge lieden ;
Van negen knapen, sterk en dik,
Met negen meisjes, schoon van blik .
Hij eischte 't zeven jaren llang ;
Daar hielp geen tegenpraten ;
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En Koning Egeus was te bang,
Om 't ooit te durven laten .
Zoo werden jaarlijks tot dien toga
De tweemaal negen uitgezocht.
Het reizen geeft wel groot vermaak,
En kan de jeugd bekoren ;
Maar toch die reistoga was een zaak,
Waar niemand van wou hooren .
Geen knaap of maagd, in stad of veld,
Was immer op dien toer gesteld,
Naar 't geen men in 't Geschiedboek leest,
Moest dat geen wonder heeten ;
Want allen werden door een beest,
En levend, opgegeten ;
De Minotaurus was dat dier,
Ten halve mensch, ten halve stier,
't Had in een doolhof post gevat,
Bij Creta's hoogen toren,
Alwaar het. niets clan menschen at,
Die daar het pad verloren ;
Het kwam, tevreden met dien buit,
Het digte doolhof nimmer uit .
En daarom gaf de slimme Vorst,
Met zulk een' gast verlegen,
Hem, als hij honger kreeg of dorst,
Tot spijs de tweemaal negen .
Hij kloof dan langzaam, een' voor een',
Hen allen op met huid en been .
„Neen, zulk een gruwel moet gestuit !"
Riep, in zijn hooge woning
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Te Athenea, lappre Theseus uit .
Die zoon was van den Koning.
„wie zulk een spijs aan 't monster stuurt,
„'t Heeft lang genoeg bij ons geduurd!' -,, ,Bedaar toch, kindlief! houd u stil," ''
Was 't antwoord vare zijn' vader ;
„ „Eerbiedig Minos wet en wil,
„ „Hij spreekt ons anders nader ." ''
„Wel," riep de zoon weêr, „hoor mijn beê,
,,En zend mij dan met de achttien meê ."
„ „Maar, kind! uw hersens zijn op hol ;
„„Gij doet mij waarlijk ijzen ;
„ „Gij meêgaan, jongen, zift gij dol?
„,,Wilt gij het monster spijzen ?" " -,,Ja, spijzen wil ik 't monster, ja,
„Dat . verdere eetlust hem verga !"
„ „Ach, Theseus ! 't ondier is zoo wreed ;
„ „'t Zal u tot hakvleesch snij en ;
„ „'t Maakt van uw hoofd een soep gereed,
„ „En biefstuk van uw dijen ;
„ ,,En, daar 't aan 't spit uw leden braadt,
„ „Van voet en armen karbonaad ." "
„Neen, vader ! tot dat wreed bedrijf
„Zal 't vruchtloos watertanden ;
„'k Heb ook nog spieren aan mijn lijf,
„En vuisten aan mijn handen ;
„'k Scheur, eer ik neerstort als zijn buit,
» Hem hart en nieren 't ligchaam uit .",,,,Dat 's spreken als een' held betaamt,"
Herneernt Vorst Egeus weder ;
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,,,,Gij maakt mij door uw' moed beschaamd ;
„ „Vel 't gruwzaam monster neder.
„ „Ik doe aan 't volk mijn' wil verstaan ;
„ „Gij zult met de achttien medegaan .""
Men maakt het schip van Teseus klaar ;
Het afscheid wordt genomen .
,,,,Ga, kindlief!"" sprak de Koning, „ „maar
„ „Maak spoedig weér te komen ;
„ „En als gij 't ondier hebt verrast,
„ „Hang dan een' zakdoek aan den mast .
„ „Gij zult, na zulk een lange reis,
„ „Wel lekker willen smullen ;
„ „'k Zie u van ver dan op 't paleis,
„ „En laat al de ovens vullen ;
„ „En tegen dat ge aan wal zult gaan,
Is dan de maaltijd opgedaan .""
„Ja, vader! dat 's een goede zaak ;
„'k Voldoe aan uw verlangen ;
„'k Zal, als ik weêr dit strand genaak,
„Als vlag een' zakdoek hangen ;
„Maar wacht, velt mij het monster "neêr,
„'t Schip met zijn' zwarten wimpel weêr ."
Ze omhelsden nog elkaar voor 't laatst ;
De kiel stak van de reele ;
En heel Athenen riep verbaasd ;
„nes Konings zoon gaat mede!"
Totdat men spoedig niets meer zag
Van 't vaartuig met de zwarte vlag .
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Het was bij Koning Minos feest,
Het feest van zijn verjaren ;
De blijdschap boeide hart en geest
Van wie op 't hofmaal waren ;
Toen, onvoorziens, de Vorst vernam,
Dat Egeus vaartuig binnenkwam .
„„Athenens Koning is een man,
,, ,,Om rotsen op te bouwen ;""
Zoo sprak nu Creta's Rijkstiran ;
,, „Men kan zijn woord vertrouwen .
,, ,,Men breng' hier de achttien jonge liên ;
„ „'k Begeer mijn feestgeschenk te zien .
„ „Zet alle neder aan den discha
„,,Het moet aan niets hun falen :
„ „Zoo een van hen nog hongrig is,
„ „Ik wil hem goed onthalen .
„ „Elk ruste van de reis wat uit ;
„ „Het Stiermensch wacht een' vetten buit .
„ „Wat hoor ik, Theseus zelf er bij !
„„Het spijt mij van den jongen ;
„ „Ik liet, zoo 't kon, hem gaarne vrij ;
„ „Maar 'k ben door nood gedwongen .
„ „Het Stiermensch telt alle achttien na ;
,,,,Zijn gramschap waar' me een groote scha
,,,,Maar 'k doe hem toch beleefdheid aan ;
,, .,'k Wil Op Zijne afkomst letten ;
„ „'k Zal hem, als wij aan tafel gaan,
„ „Straks naast mijn dochter zetten ." "
En Theseus kreeg een lekkre flesch,
Gezeten naast de Rijksprinses .

THESEUS EN ARIADNE

Zij was een meisje, blond en bleek,
Haar naam was Ariaantje ;
En steeds, als Theseus naar haar keek,
Zwol in haar oog een traantje .
Nu vroeg de Prins haar ; „Lieve meid!
„Hoe komt het toch, dat gij zoo schreit ?"-,, ,,Wel, neef!"" ('t Was eertijds zoo als nu;
De Prinsen waren neven .)
,,,,Wel, Neef! mijn droefheid is om u,
i'„ ,,Dat gij zoo wreed zult sneven ." "
„Neen, Nicht!" hervat hij, ,,'t heeft geen' nood 1
„Ik sla veeleer het monster dood!"
„„Maar, Neeflief! 't Stiermensch is zoo sterk ;
» ,,Het kan den kloeksten vellen!"" „Neen, Nicht! voor mij is 't beuzelwerk ;
„Maar wil 't geen' mensch vertellen ." --,,,,Maar, Neef! indien ge al zegepraalt,
,, ,,Dan zift ge in 't doolhof nog verdwaald ."
Zoo fluistert nu het jonge paar,
En praat met taal en teeken ;
Maar schijnt intusschen met elkaar
Van 't feestmaal slechts te spreken .
roept zij hard, ,,,,wal lekpre visch!" "
„'k Denk," schreeuwt hij, „dal het meerbaars is ."
Nu zegt zij zachter ; „ „'k Weet wel raad;
„ „Maar 'k zou mijn' vader duchten ;
,, „'k Maak, dat gij vrij door 't doolhof gaat,
„ „Zoo gij met mij wilt vlugten ." ,,Wel, lieve Nicht ! met veel vermaak .
„ Teat is die podding goed van smaak!"
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„Hoor, Neeflief ! eer ik me`t u sprak,
;, „Zat ik een kous te breijeu ;
„ „Steek gij dat kluwen in uw' zak . ,, Wal heerlijke pasteen ! --,,, Bindt gij er 't einel' van aan de poort,
, ; „Dan stapt gij vrij in 't doolhof voort .'"
„

,,Wel, Nichtjelief ! dat zal ik doen,
„En t huis zal ik u trouwen .
„Begeert ge een snip, of wat kalkoen?

„Het zal u nooit berouwen ;
,,Wacht op mijn schip mij aan de ree,
„Dan steek ik morgen vroeg in zee ."
„ „Best, Neeflief !" " zegt het meisje weêr,
,, .Ik zal mijn reisgoed pakken
„ „'k waag wel mijn leven en mijne eer . .
Díe taart is goed gebakken!""
0 , .meisje ." sprak hij, „lief en schoon
,,Wacht van mijn liefde 't rijkste loon ."
Maar 't nag eregt werd opgebragt,
En spoedig opgegeten ;
,, ,,'k Ga heen,"" sprak Minos, ,, ,,goeden nacht,
„ ,,En wel bekome u 't eten .""
De gasten trokken huiswaarts af,
En de achttien naar 't hen wachtend graf .
Zij heffen bittre klachten aan,
Daar hen dit lot deed gruwen ;
Maar Theseus, die vooruit wil gaan,
Bindt aan de poort het kluwen,
En door zijn knoopsgat schuift de draad,
Terwijl hij 't doolhof binnengaat.
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Daar staat, van spijt en woede dol,
Het Stiermensch hen te wachten ;
Van leden ruig, van oogera hol,
En ongetemd van krachten .
Hij hoort heli, en, het vasten moê,
Schiet hij vol drift op Theseus toe .

Maar Theseus wist reeds van den grond
Een' keisteen op te rapen,
En slingert driemaal hem in 't rond,
En 't ondier op de slapen,
En beukt hem 't breede voorhoofd plat,
Als David deed aan Goliath .

En nu, nog doller dan voorheen,
Kwam 't monster aangevlogen ;
Maar Theseus greep een' tweeden steen,
En smeet dien 't beest in de oogera ;
En, eer het stiermensch zich bezint,
Dreunt hem de schok reeds doof erg blind.
Het slaat, al meer en meer verwoed,
Nu naar zijn prooi de pootera ;
Maar Theseus maakt zich uit de voet
Met al zijn lotgenooten .
„Komt, makkers ! weert u," riep hij uit ;
„Smijt hem met keijen op zijn huid!"
Nu vliegt het beest om lijf en keel
;
Een hagelbui van steenera
Zij gruizen hem het bekkeneel,
En spaandren al zijn beenera .
Zijn logge borst wordt opgescheurd,
Door gal, als modder zwartgekleurd .
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„Komt, jongens, meisjes! komt, met moed!"
Riep Theseus onder 't strijen ;
En 't monster plast weêr in zijn bloed,
Gebeukt door achttien keijen
Het strekt vergeefs zijn klaauwen uil. ;
Geen een van de achttien wordt zijn buit .
Het rogchelt voor de laatste maal,
En stuiptrekt met de leden,
,,Triomf!" riep Theseus, ,,'k zegepraal
„Nu 't slagveld afgetreden .
„Komt, volgt mij, makkers! 'k ga, u voor"
„Dees draad leidt mij het doolhof door."
Hij bracht hen ras weêr aan de poort ;
Zij stond bij nacht zelfs open,
Zoo zeker was men in dat oord,
Dat niemand weg kon loopera .
En toen hij 't strand weêr werd gewaar,
Vond hij zijn kiel tot zeilen klaar .
Nu viel hij, met een dankbaar hart,
Aan Ariadnes voeten,
En de achttien zagen al hun smart
Door dubble vreugd verzoeten ;
Maar dachten huivrend aan hunn' logt
Naar Creta en het wangedrogt
DERDE
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Een stevig koeltje blies in 't zeil,
En helder scheen het maantje,
Prins Theseus droomde 't grootste heil,
Vereend met Ariaantje ;
Totdat, bij 't rijzen van de zon,
Een nieuwen dag zijn' loop begon .
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Toen zag de prins de Rijksprinses ;
Lang -hingen haar de lokken ;
Van 't waken stond het oog haar flets,
En 't aangezigt betrokken ;
En bij zich zelven sprak hij zacht
„Ze is toch zoo mooi niet als ik dacht!"
Zij klemt hem in haar armen vast ;
Ze omhelst den jongling teeder ;
Hij geeft haar, door haar blik verrast,
Een' flaauwen handdruk weder .
„Neen," denkt hij, „neen, 't verschilt te veel,
„Zij zag bij d' avond niet zoo scheel'."
Zijn rouw vermeerdert uur op uur,
Hij strijdt met zijn geweten .
„'k Betaal mijn zege veel te duur,
„Als zij mijn vrouw moet heeten ;

„Neen, daarom heb ik, als een held,
„Geen gruwzaam monster neêrgeveld!
„En als ik morgen wederkeer
„Bij Egeus in Athenen,
„Dan groeit mijn onheil vrij wat meer
,,Door zulk een echtvereenen .
„Haar, die zoo wegliep uit haar land,
„Geeft hij als dochter hooit de hand ."
Hij zier naast zich het meisje staan,
En wordt een poos bewogen ;
Maar telkens groeit zijn wrevel aan,
En wijkt zijn mededongen .
Hoe meer zij aan zijn zijde hangt,
Hoe grooter askeer hem bevangt.
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„0 lieve Theseus !" " riep zij uit ;
„ „Ik min u meer dan 't leven .
,,,,'k Ben reeds zoo zalig als uw bruid ;
,,,,Wat heil zal de echt ons geven!""
Hij sprak : „Wat is dit uitzigt bltjd !"
Hij dacht : Iloe raak ik best haar kwijt?
„

„ „En,"" sprak zij verder, „ „beste schat!

,,,,Prijkt eens onze echt met zoontjes . .""
Als zij dit woord gesproken had,
Toen kleurde een blos haar koontjes .
Hij sprak : .,o Welk een zalig lot !"
Hij dacht : Iaat is dat rneisje zot! -„Maar, lieve!" sprak hij, „'t schip genaakt
„Een Land met groene kusten
„Gij zift voorzeker moê gewaakt,
„Laat ons aldaar wat rusten .
„Kom, gaan wij zamen eens aan wal
„Wat bloempjes plukken in het dal ."
Zij wanellen zamen landwaarts in ;
Nu gaat de Prins aan 't gapen .
„Die plek is," zegt hij, „naar mijn' zin ;
„Ik wil in 't gras gaan slapen ."
,,,,Ik ook," was 't antwoord, ,,,,'k ben toch moê ;"
En spoedig sloot zij de oogen toe .
Zij droomde toen een' droom, zoo blij
Als immer in haar leven
Zij droomde van een bruidspartij,
Door Egeus haar gegeven ;
En hoe zij op den rijkstroon klom,
Ter zijde van haar' bruidegom .
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Ze ontwaakt, sloor zoeten slaap verkwikt,
En wil haar' minnaar wekken ;
Maar kan, hoe ver ze in 't ronde blikt,
Geen' minnaar meer ontdekken .
,,,,Ach, Theseus!'"" gilt zij,,, ,,Theseus! keer!""
Ach, Theseus ! kaatste de echo weêr .
Zij wrong zich 't kapsel uit het haar,
Dat reeds zoo weinig krulde,
Terwijl haar rouwklagt, bang en naar,
Het eenzaam strand vervulde ;
Waar zij van 't vaartuig niets meer zag,
Dan in 't verschiet de zwarte vlag .
Want ongehoorzaam aan den last,
Door Egeus hem gegeven,

Had Theseus boven aan den mast
Geen' zakdoek laten zweven ;
Hij, die zoo snood zijn bruid verliet,
Dacht ook aan vroegere afspraak niet .
Het lot van Creta's Rijksprinses
Zal elk tot meélij nopen,
En strekt de meisjes tot een les,
Geen minnaars na te loopen .
Zij heeft veel zuchten nog geloosd ;
Maar is door Bacchus toch getroost .
Doch schoon dit ook mijn' rouw verbant,
De Prins blijft mij mishagen ;
Hij was meer dapper dan galant,
Hij had geen regt tot klagen,
Toen, eer de zon in 't westen neeg,
Hij waardig loon naar werken kreeg .
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Hij zag, na weinig tijdsbestek,
Athenens torens prijken,
En daar hij boven op 't verdek
Stond naar het strand te kijken,
Daar zag hij eensklaps van een rots
Iets storten in het golfgeklots .
„Wat drommel !" riep hij, „of dat is?
„Het maakt een vreemd geklater ;
„'t Is vast een vogel, of een visch ;
„'t Valt uit de lucht in 't water .
„Komt, wenden wij daarheen de kiel ;
„'k Wil weten, wat in 't zeeschuim viel .
,,Komt, bootslui! toont u kloek te zijn ;
„Voldoet aan mijn verlangen ;
Bindt vlug een' vischhaak aan een lijn,
„Om 't aanstonds op te vangen .
„Hij, die 't voor mij naar binnen haalt,
„Wordt met een goede fooi betaald .
De bootslui doen wat Theseus zegt,
Door ijver voortgedreven .
En spoedig lag reeds op de plecht
Een ligchaam zonder leven
Maar Theseus stond daar stom en bleek,
Toen hij 't gevonden lijk bekeek .
't Was Egeus, die in 't ver verschiet
Het vaartuig had zijn komen ;
Maar hoe hij keek naar mast eu spriet,
Geen zakdoek werd vernomen .
riep hij, „ „is mijn Theseus dood!""
En wierp zich in der golven schoot .
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Toen zag men hopman en matroos
Een' vloed van tranen plengen ;
Maar allen poogden vruchteloos
Den vorst weêr bij te brengen ;

De Athener had niet, zoo als wij,
Een Drenkelingen-Maatschappij .
En Theseus liet voor 't dierbaar lijk
Een kostbaar praalgraf bouwen,
En gaf van diepe droefheid blijk,
Door over t jaar te rouwen ;
En als de zee zijn schepen zag,
Koos hij een zakdoek voor zijn vlag.
Dit voorval is in Griekenland
Den nazaat bijgebleven ;
Nog treur men om het misverstand,
Dat Egeus heeft doen sneven ;
Nog is, wanneer men droefheid ziet,
Een zakdoek teeken van verdriet .
7
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DE STEDELING OP ZIJN BUITENGOED .
Een ander zing' den Buitenman,
En roem' zijn rustig leven,
Voor mij, ik houd er weinig van,
Al wordt het hoog verheven ;
Ik tuur nu al een maand of vier
Op bloem en vee en loover ;
Nog vijf paar weken blijf ik hier ;
Och! waar' die tijd al over!
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Een ander vind' het lief en raar,
Hoe plant en kruiden wassen,
ik zag dit al sinds veertig jaar :
't Kan mij niet meer verrassen .
De bloesem, die een tuinvrucht wordt,
Verbaast mij niet bijzonder ;
En dat een bloem op 't laatst verdort,
Is in mijn oog geen wonder .
Mijn oude tuinbaas schreeuwt mij doof,
En klaagt bij hek en bakken
„De rupsen schénden 't eikenloof ;
De andijvie is vol slakken ;
,,Het staat met druif en perzik slecht ;"
Zoo knort hij alle jaren ;
't Komt jaarlijks alles toch te rept,
En 'k lach met die bezwaren .
Mij zijn de muggen grooter kwaal,
Die gonzen om mijne oorera ;
De tortel en de nachtegaal,
Die in mijn' slaap mij storen :
Mij kwelt de kwartel dag en nacht,
Met zijn herhaalde slagen,
En clan de kikkers in de gracht :
't Zijn ongehoorde plagen .
Wie 't buitenleven zalig heet,
'k Wil dat genot wel missen ;
Het jagen is mij al te wreed ;
'k Heb geen geduld tot visschee ;
Het poten doe ik nimmer meé ;
Ik laat de tuinlui planten ;
Maar slenter daaglijks naar mijn vee,
Mijn paauwen en faizanten .
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Bij 't wandles hindert altoos wat ;
Dan is de zon te gloeij end,
De wind te guur, de grond te nat,
Dan 't zandspoor te vermoeijend .
'k Houd ook niet van uit rijden gaan,
ik kan den weg wel droomes ;
En tref hier niets bijzonders aan,
Dan rundvee en dan booroen .
Niets hoor ik in dees stille streek,
Dat smart geeft of verblijding ;
'k Ben meer ten achtren dan een week
Met elke nieuwe tijding .
Of een der fondsen daalde of rees,
Krijg ik te laat te weten ;
En als ik hier van dooden lees,
Zijn ze elders reeds vergeten .
En zoo 'k mij naar de kroeg begeef,
't Kan weinig mij vermaken .
't Biljart is smerig, oud en scheef
En heeft de mot in 't laken .
't Gezelschap, dat men daar aanschouwt,
Doet van verveling gapen ;
De Koster komt er met den Schout,
En dan wat boerenknapen
Maar als men gasten bij mij vindt,
Voel ik mijn leed verpouzen ;
'k Vermaak mij met een' enklen vrind
Meer dan met honderd rozen .
Dan kan ik, van verdrieten vrij,
Weêr toquedille spelen,
En 's avonds zal me een kaartpartij
Behoeden voor 't vervelen .
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Dan, als mijn huis vol vrienden is,
Wordt 's morgens laat ontbeten ;
Lang toeft men aan den kofl'Ijdisch,
En langer nog aan 't eten .
En als de wijn in glazen spat,
Daar scherts de vreugd doet groeijeu,
Waan ik somwijlen me in de stad,
En denk aan tuin, noch koeijen .
Maar als de winter wederkoomt,
Dan eindigt al mijn smarte ;
Dan valt het loover van 't geboomt',
En mij 't verdriet van 't harte ;
'k Vind dan mijn oud gezelschap weêr,
Mijn vrienden en vriendinnen,
En zie geen lompe boeren meer,
4f domme herderinnen .
Dan doe ik 't vrolijk winterlied
Met blijde klanken rijzen ;
Maar voeg mij bij de zangers niet,
Die 't buitenleven prijzen .
Ik ruil voor heeten zonneschijn
Geen schouwtooneel en feesten ;
Geen stad, waar lieve menschen zijn,
Voor 't veld met lieve beesten .
1824 .

DE LANDMAN IN DE STAD .
Een ander prijz' de groote stad,
En roerre op haar vermaken,
Ik kan in al wat zij bevat
Maar geen genoegen smaken .

DE LANDMAN IN DE STAD .

Al 't geen men daarvan hoort of leest,
is niets dan logenspreken
'k Ben zeven dagen hier geweest ;
Maar 't schijnt mij zeven weken .
'k Zie niets dan muren, waar ik kom,
Zoo hoog zijn al de huizen ;
Ik loop mijn keien stijf en krom,
Zoo stijl zijn al de sluizen .
'k Weet van vermoeinis nooit op 't land ;
Maar hier voel ik mijn beenera
'k Ga liever door het zwaarste zand,
Dan op die harde steenera .
Wellevend zijn de menschen niet,
Die me op mijn' weg ontmoeten ;
Schoon elk mij strak in de oogera ziet,
Toch wil mij niemand groeten .
'k Weet dikwijls naauwlijks waar ik blijf,
En moet gedurig wijken ;
De menschen dringen me up het lijf,
Of staan zoo pal als dijken .
Wat woeling zie ik ! wat gerij !
Wat Brokte langs de wegen !
„Van ondren'." schreeuwt men, ,,sta! op zij !"
'k Ben met mij zely' verlegen .
Hier voert een chais den Doctor meê ;
Ginds zie ik koetsen jagen ;
Hier rolt een brom, daar schuift een sleê,
Of kras een kruijerswagen .
Van 't werkvolk, dat aan d' arbeid zit,
Dreunt alles in de straten :
Nu bonst het aanbeeld van den smid,
Dan kuipt de kuiper vaten ;
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Hier slaat reen blik en koper plat,
Of metselt aan de muren ;
Men breekt en timmert altoos wat
Dat kan geert mensch verduren .
En telkens als ik verder loop,
Zie ik 't gewoel vermeeren ;
Nu hoor ik roepen : »Groenten koop!"
Dan : »Visch, of oude kleeren!"
't Gelijkt het ruischen van de zee,
Bij 't woeden van de orkanen ;
'k Hoor liever 't loeijen van mijn vee,
Of 't kraaien van mijn hanen .
Zwaar drukt het luchtruim op ons neêr,
En doet ons bijna stikken ;
't Is daadlijk guur bij koeler weêr ;
Maar 't kan ons niet verkwikken .
Een vuile damp rijst uit den wal,
En kleeft aan raam en deuren ;
Ach! ware ik in ons vrolijk dal
Bij frissche bloemengeuren!
Ja, wie Natuur hier prijzen wil,
Vindt zeldzaam stof tot roemen ;
In booroen zie ik geen verschil,
En niet dan weinig bloemen,
Maar wie hier fraai gedierte wacht,
Zal dubble smart gevoelen
Slechts musschen vindt men langs de gracht,
En ratten in riolen .
Wat spreekt men van het stadsvermaak,
't Kan slecht mijn leed verpoozen .
De kroegen zijn niet naar mijn' smaak,
En altoos vol matrozen .
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HET KEGELSPEL .
Een dichter zou een lied beginnen,
En riep, uit nood, met luider stem,
Den bijstand in der Zanggodinnen ;
Maar 't negental bleef doof voor hem .
Daar hij, in weérwil van zijn smeeken,
Geen' gloed kreeg in zijn poëzij,
Zwoer hij voorbeeldig zich te wreken
Door nooit gehoorde spotternij .
't Ontworpen feit wordt straks voltrokken ;
Hij hangt zijn speeltuig aan den wand,
En grijpt een handvol houten blokken,
Gestapeld voor den winterbrand .
Hij maakt er lijven aan en koppen ;
Hij schaaft de leden glad en rond ;
Hij hakt en beitelt negen poppen,
En plaatst die voor zich op den gronda
Hij grift den naam der Zanggodinnen
Op 't ruw bewerkte negental
En gaat nu peinzen en verzinnen,
Hoe hij haar 't best bespotten zal .
Hij geeft der Zangnimf ezelsnoren ;
Terpsichoré een paardebeen ;
Plaatst Clio's hoofdje 't achterst voren ;
Gebogcheld maakt hij Melpomeen ;
Hij slaat Euterpes neus aan stukken ;
De Pleitmaagd krijgt een zotskap op ;
De Starbespiedster hinkt op krukken ;
Thalia duikelt op den kop .
Nu bleef hem Callioop' nog over ;
Haar toefde wel de zwaarste straf,
Daar hij, in steé van Pindus loover,
Haar breed gebogen horens gaf .

HET KEGELSPEL .

En nu, gramstorig opgestegen,
Koelt hij zijn' wrok en euvelmoed ;
Hij trapt en schopt haar alle negen,
En plaatst haar dan weêr op der voet .
Nu schaaft hij blokken af tot ballen,
En werpt daarmeê haar reijen in,
En doet de negen zusters vallen
En spot met iedre Zanggodin .
Daar komt zijn buurman binnentreden,
Die bij dit schouwspel dieper denkt,
Daar 't beeld der Muzen, grof gesneden,
Zijn' geest een' vluggen inval schenkt .
Hij plaatst de juffers regelmatig,
In regie lijnen, goed gerigt ;
En juist in 't midden stelt hij statig
De Zangnimf van het heldendicht .
Nu gaat hij straks een spel verzinnen ;
Een' wedstrijd met zijn' speelgenoot,
Wie 't meest der negen Zanggodinnen

Omver zal werptin met één' stoot .
Dan wil hij een van alle mikken ;
Slechts haar doen tuimlen uit den hoop,
En k iest . n a wegen en na wikken,
De hooggetopte Callioop' .
Hij wil daarop een' eerprijs zetten ;
Zijn vriend gooit acht van 't zustrental ;
En zamen vormen zij de wetten,
Waarnaar men verder werpen zal .
Zij zien, zij peinzen, zij doorgronden,
Hoe 't best de bal de blokken raakt ;
't Ontwikkeld denkbeeld wordt volmaakt,
En 't kegelspel was uitgevonden,
Uit

LANGBEIN ontleend.
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Jan had tot buurman Jaap ; zij waren beste vrinden,
Elkaar getrouw tot in den dood ;
En beide zwoeren, dat in nood
De een steeds bij d' andren hulp zou vinden .
Jaap werd gedagvaard voor den Schout ;
Er was op 't dorp een koe ges olen,
En in den stal van Jaap vond men een koe verscholen,
Volmaakt aan 't dier gelijk, dat heen dit onheil brouwt .
Jan zou getuige zijn voor Jaap . „'t Kan mij verbazen,
»Mijn' buurman hier te zien verdacht ;
„Want in het vorig jaar," zoo riep hij uit met kracht,
,,Heb ik die koe bij hem alreeds als kalf zien grazen .''
Dat woord klonk als een klok -- en buurman Jaap kwam vrij ;
Maar door het vrindenpaar werd korte rust genoten,
Wijl Jan beschuldigd werd, dat hij
Op afgepaalde jagt een' haas ,,had neergeschoten .
Jaap toont nu op zijn beurt, dat hij zijn' eed niet schendt ;
En daar hij tot den Schout zich wendt,
Roept hij vol geestdrift uit : „Wie durft mijn' vrind verdenken`
„'t Is nijd, 't is enkel nijd, die 't waagt zijne eer te krenken ;
„Ik heb bij hem dien haas reeds als konijn gekend ."

DE STERREKUNDIGE .
Daar zat hij, in genot verloren,
Daar zat hij, eenzaam, op den toren,
Die aan zijn vliering was gebouwd ;
(Geen magtig Koning waant zich rijker)
Daar zat hij met kwadrant en kijker,
Waarmeê hij 't luchtgewelf beschouwt .

DE STERREKUNDIGE .

Daar zat hij, de Natuufvereerder .
En blij verlangen wekt nog meerder
De geestdrift, die hem boeijen kon ;
Daar keek hij, met opmerkzame oogeis,
Hoe Venus aan des hemels bogen
Voorbij zou schuiven langs de zon .
Daar keek hij, hoe de eklips zou komen,
Zoo vaak het voorwerp van zijn droomeis,
Door hem berekend keer op keer
Wanneer zijn knecht, wiens logge stappen
Weêrklonken op de holle trappen,
De rust kwam storen van zijn' Heer .
Daar kwam, uit afgelegen streken,
Een vreemdeling den Wijze spreken,
En vroeg bij hem een kort onthaal .
„Een gast," zoo sprak de Sterrenveter,
„'k Ben juist alleen ; , het kon niet beter ;
„Hij blijve hier op 't middagmaal .
„Ik kom terstond bij hem beneden ;
„'k Moet korten tijd nog maar besteden
„laan de observatie, die ik maak .
„Ga, geef hem, wat hij goed zal achten,
„En laat hem -in mijn spijszaal wachten,
„Alwaar ik daadlijk hem genaak ."
De knecht gaat dit den gast berigten ;
Zijn Heer bespiedt de hemellichten,
En ziet verduistren, wat hij dacht ;
En, bij 't bekroonen van zijn wenschen,
Vergeet hij d' aardbol en de menschen,
En ook den vreemling, die hem wacht.
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Maar in de spijszapJ neêrgezeten,
Had daar de gast een uur gesleten,
Dat hem zoo lang scheen als een dag ;
Wanneer hij, wrevelig van 't verbeiden,
Opeens een' knecht den disch bereiden
En 't eten binnendragen zag.
Het was de maaltijd vau den Wijze,
Niet opgesmukt door keur van spijze,
Maat toch verleidend voor den gast ;
Eene eend, in 't kooinet pas gevangen
Wat zou een vreemdling meer verlangen,
Wiens onverwachte komst verrast?
Die schotel doet hem watertanden,
En in zijn borst een' lust ontbranden,
Dien hij vergeefs te dooven tracht ;
Hij wil het heiligst regt niet schenden ;
Hij wil van 't wild zijn blikfee wenden,
Dat hem aanloklijk tegenlacht .
Maar telkens groeit het snood begeeren ;
Want, schoon hij de oogen af wil keeren,
Hem treft de geur van 't fijn gebraad ;
Hij nadert, peinst, en, mat van toeven,
Denkt hij : een enkel stuk te proeven,
Duidt hem de gastheer niet ten kwaad' .
Hij proeft
hoe heerlijk is 't gebraden!
Kan hij nu langer zich beraden?
Neen, die verleiding is te sterk ;
Hij voelt al meer zich overreden ;
De breede borst woedt opgesneden ;
Daarna verdwijnen poot en vlerk .

DE STERREKUNDIGE .
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Hoe heerlijk smult hij van de brokken!
Doch 't schendig feit is pas voltroken,
Of 't streng geweten is ontwaakt.
De vreemdeling schrikt ; hij poogt, verlegen,
Zijn' mond en vingers af te vegen,
Eerfiat de gastheer hem genaakt .
Hij ziet de bouten kaal gekloven,
Die hem een stug omhaal beloven ;
Hij smijt een deksel over de eend ;
En eer zijnr misstap klaar zal blijken,
Wil hij in ijl dit huis ontwijken,
Terwijl hij om zijn zwakheid weent .
Maar in verrukking nog verzonken,
Bij al den wellust, hem geschonken,
Daalde onze Wijsgeer van zijn plat,
En kwam, de trappen afgestegen,
In 't voorportaal den vreemdling tegen,
Die 't huis nog niet . verlaten 4ad .
„0 wil mijn dralicig toch vergeven!"
Zoo sprak hij, ,,nimmer in mijn leven
,Was Venus in mijn oog zoo schoon
„'k Verga het, dat ik u liet wachten ; .
„Gij zult mijn' maaltijd niet verachten,
„Al zift gij beter spijs gewoon ."
Vergeefs wil de ander 't hem beletten,
Hij dwingt hem zich ter neér te zetten ;
„Kom, haast u," riep hij, „de eend wordt koud!"
Maar hoe! - het deksel wordt ontsloten ;
Daar stuit zijn oog op rif en ponten
Van d' opgekloven' eendenbout ;
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Hij staat ontsteld, mistrouwt zijne ooges,
En door 't geheugen weêr bedrogen,
Ziet hij zich zely' als schuldig aan .
„Vergeef mij," sprak hij, „'t vlug vergeten ;
„'k Dacht waarlijk, dat ik nog moest eten ;
„Maar 'k had mijn' maaltijd reeds gedaan ."

HET BADHUIS TE ZANDVOORT .
Daar, waar op 't opgemeten ruim,
Hoe ver ons oog moog' staren,
't Niets voor zich ziet dan stuivend schuim
En groen gekleurde baren,
Daar staat, nabij der duinen krans,
Die Hollands kust bedijken,
Van pracht verstoken en van glans,
Een nedrig dorp te prijken .
't Is Zandvoort, om zijn visch vermaard
En om zijn vischverkoopers,
Wier vreemde draf meer opziens baart
Dan die der hardste loopers.
't Lag, slecht genaakbaar, aan het strand,
Voor eeuwen her en later,
Omgeven door een zee van zand,
En door een zee van water.
Maar thans, in de eeuw, die wondren baart !
Die nut en pracht vereenen,
Rijdt elk daarheen, in vlugge vaart,
Langs glad gebaande steenes ;
En voor een' kleinen tol of twee,
Die we onderweg ontwaren,
Kan ieder rollen naar de zee,
En plassen in de baren .

HET BADHUIS TE ZANDVOORT .

Daar treft men 't nedrig Zandvoort aan,
Met half verzakte huizen,
Met tuinen, waar geen booroen staan,
En wrakke visschersbuizen ;
Daar vindt men Zandvoort, schaars bezocht
Door jongen en door grijzen ;
Totdat een kostbaar kunstgewrocht
Daar kwam met pracht verrijzen .
Daar staat een Badhuis op het duin,
Zoo woest en bar te*oren,
Nog honger dan de spitse kruin
Van Zandvooras ouden toren ;
Daar staat een Badhuis, rijk gebouwd,
Met uitgespreide muren,
Die, als de orkaan zich rustig houdt,
De kracht des tijds verduren .
Snelt aan, o burgers uit de stad

Van Amstel, Rijn en Sparen
En komt aan Zandvooras ziltig bad
Genot en kracht vergaren ;
Snelt aan, en deelt in 't voorregt merg,
Van hier aan 't strand te waden ;
Of rijdt met wagens in de zee,
Om u met lust te baden!
Snelt allen aan ; snelt strandwaarts heen,
Om 't Badhuis daar te aanschouwen
Van Zandvooras burgers zag er geen
Ooit zulk een kunststuk bouwen .
Zij treden, door den schrik verbaasd,
Die ruime zalen binnen,
En wanen zich in de eeuw verplaatst
Der Toover-schutsgodinnen .
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Men heeft als waarheid uitgestrooid
(Schoon ik het niet bespeurde),
Dat, eer het kunststuk was voltooid,
Een vreemde zaak gebeurde ;
De hamerslag aan dak en wand,
In 't holst der zee vernomen,
Lokte al de visschee aan het strand,
waar ze anders zeldzaam komen .
Toen kwamen tarbot, oud en jong,
En zware kabeljaauwen,
En blanke rog, en vette tong,
Om 't kunstgewrocht te aanschouwen ;
Zij werden, zonder net of boot,
Door visschets weggedragen,
En stierven graag den marteldood,
Nadat zij 't wonder zagen .
Daagt, lieve visschep! komt tot mij ;
Laat mij uw mouten proeven
Maar neen, die tijden zijn voorbij,
Dat wij u hier behoeven ;
De tijd verdween, toen Zandvooras kok
Niets schaffen kon dan visschep,
Sinds hij in 's Badhuis keuken trok,
Kan hij uw schotels missen .
Nu zijn hier spijzen, meer in staat,
Om kracht ons bij te zetten ;
Nu zijn hier soepen en gebraad,
En ham en koteletten .
Voer dan naar elders vrij de visch
'k Zou hem alhier niet prijzen ;
Waar hij zoo ligt te vinden is,
Moog' hij een' ander' spijzen .

HET BADHUIS TE ZANDVOORT .

Snelt aan clan, allen, jong en oud !
't Moet alles u verbazen ;
Wat toeft gij nog in Haarlems Hout?
Laat daar de herten grazen .
Snelt aan dan, allen, snelt hier aan,
En laat te viervoet draven !
Hier ziet gij pracht van rijtuig staan,
En raagt van menschen laven .
Snelt aan, al zift gij zwak noch krank,
;
Laat u naar 't Bad geleijeu
Komt met calèche en char-à-bcznc,
En knechten met livreijen ;
Voert paarden aan van 't beste slag ;
Zij moeten hier verschijnen,
Waar eens ons oog geen beesten zag,
Dan hazen en konijnen .
Komt, lieve meisjes! hier met spoed ;

Toont ons uw zomerkleeren ;
Al buigt de wind uw' strooijeu hoed,
Men zal uw' smaak toch eeren .
Komt hier met shawl en parasol,
Bierrots en tulen boorden ;
't Is hier in 't Badhuis lief en vol,
Al ruischt die zee langs 't poorden .
Daagt, lieve meisjes ! daagt aan strand,
En ziet de golven groenen ;
Of zijt gij bang op 't vochtig zand,
Met fraai gekleurde schoenen .
Welaan, uw minnaars staan er ree ;
Zij zullen gaarne u dragen ;
Thans zijn geen kolken hier in zee,
Gelijk in Roosjes dagen .
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Maar neen, de minnaars zijn niet meer
Zoo pootig als voordezen,
En menig meisje ('k schroom dit zeer)
Zou zulk een' zeetogt vreezen .
Neen, blijft dan liever hoog op 't strand,
Of toeft wat bij de duinen ;
En zoekt wat schelpjes in het zand,
Of klautert op hun kruinen .
Komt, jongelingen ! komt alhier
Uw geld met lust verteren ;
Komt hier kijkers, vol van zwier,
De Noorderzee lorgneren .
Verzelt de lieve vrouwenschaar ;
Of, mogt u dit vervelen,
Gij vindt hier wijnflesch en sigaar,
Die vast de zinnen streelen .
Snel, mannen! aan van oost en west,
'k Durf u vermaak beloven ;
Kom 't Badhuis zien, op zand gevest,
Eer 't wordt met zand bestoven .
Daar woont genot in 't vrolijk hart ;
Daar kunt gij kranten lezen ;
Vaar open' disch zien en biljart
Waar zoudt gij beter wezen?
Komt, grijsaards'. komt naar 't nieuw lokaal,
De pijp in brand gestoken ;
Begeeft u naar de hoogste zaal,
Daar moogt gij veilig rookera .
Al is het huis daar laag van dak,
Gij zult daarop niet vitten ;
Nooit dacht gij zoo op uw gemak
En digt aan zee te zitten .
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Treed nader, lieve kinderschaar
't Moet ook genot u schenken ;
Ligt zult gij nog, na vijftig jaar,
Uw komst alhier gedenken .
Dan zegt gij met ontroerden mond,
Komt gij dit duin weér nadren
„'t Was hier, dat eens het Badhuis stond,
„De roem van onze Vadren ."
Komt, schilders, die gemak bemint,
Maar ook Natuurtooneelen !
Komt hier, bij 't buldren van den wind,
Met verwen eui penstelen ;
Schetst schepen, die gij ziet vergaan ;
U doet de storm geen schade ;
En drinkt, bij 't buldren van d' orkaan,
Gerust uw chocolade .
Komt, nadert, dichters! spant de luit,
Ontboezemt hier uw zangen ;
Stort uw gevoel in klanken uit,
Waaraan wij gretig hangen ;
Voelt u van honger vuur bezield,
Daar gij Natuur ziet beven ;
Al 't geen de golfslag heeft vernield,
Moge in uw' zang herleven .
Gij, jonge liên uit Haarlems wal,
Of Amsterdamsche vrinden
Wenscht ge in den zomer ook een bal,
Gij zult alhier het vinden,
Komt, huldigt vrij Terpsichoré
In dees gewijde transen ;
Al schiet het weêrlicht langs de zee,
Gij kunt hier vrolijk dansen .
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Voor mij, 'k heb ook dat oord betreên,
En 'k wil het gaarne weten,

'k Zag goed gezelschap om mij heen,
En 'k heb er goed gegeten ;
Maar wie hier dikwijis heen moog' gaan,
Geplaagd door zon en winden,
ik doe geen reis naar d' oceaan
Voor 't geen ik t'huis kan vinden .
Maar ik misgun aan andren niet
't Betreden van uw' drempel,
En zong voor u volgaarne een lied,
0 Zandvoorts Badhuistempel !
Ras zij door u (le hoogste trap
Van aardschee roem gevonden ;
Schenk lang aan zieken beterschap,
En blijdschap aan gezonden,
1828.
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Er leefde ('t was in een der steden,
Waarvan men in 't Geschiedboek leest)
Een man, bijzonder klein van leden,
En weinig met zijn' staat tevreden ;
Want gaarne waar' hij groot geweest .
Veel moeite deed hij, om te groeien
Door springen, rekken, loopen, stoeien,
Maar had er weinig voordeel van ;
't Was vruchteloos slooven con vermoeiett
Hij was en bleef een kleine man .
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Maar eenmaal kwam, hij trommelklanken,
Een Wonderdoctor in dat oord .
„Treedt herwaarts ." riep hij „zwakken, kranken !
„Komt, dooven . blinden, stommen, manken !
„Ik zal u helpen op mijn woord ;
„Wie kwalen omdraagt of gebreken,
„Ik weet ze spoedig weg te spreken ."
En 't dwergje, door die taal verblijd,
Ging daadlijk naar den vreemdling henen
En sprak : „Als gij zoo kundig zift,
„Moet gij uw' bijstand mij verleenen ;
„Als gij mij grooter maken kunt,
„Wordt u het rijkste loon gegund ."
„Wel," sprak de vreemdling, „zulke zaken
„Zijn juist mijn vak ; van groeizaam kruid
„Zal ik een badkuip vaardig maken ;
„Elk lichaam zet zich daarin uit .
„Kom morgen weêr met tien dukaten,
„En zeker zal mijn middei baten ."
Die uitspraak streelde d' andren zeer,
Eu daadlijk werd, tot 's Doctors eer,
Een beste langhals opgebroken ;
Een beurs met goud werd aangesproken,
En, tot beproeving van de kuur,
Kwam hij op 't afgesproken uur .
De vreemdling sprak : „Van specerijen,
„Doorweekt in vochten, sterk en raar,
,,Heb ik een heilzaam lijfbad klaar ;
„Gij moet daarin u nedervlijen ;
„Dat rekt de leden wonderbaar ;
,,Gij hebt daarbij geen kwaad te schromen ;
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„Maar wees verzekerd, dat voortaan
„Zoo dikwerf als ge in 't bad zult gaan,
„Ge er altijd grooter uit zult komen ;
„Uw lengte staat nu aan uw keus ;
,,Gij kunt die zelf naar wensch bepalen ;
„Door daaglijks in de kuip te dalen,
„En trouw de badkuur te herhalen,
„Verheft ge u binnen 't jaar tot reus
„Gij moogt in mij vertrouwen stellen ;
„Ik geef u, zoo gij 't noodig acht,
„Nog poeijers, vol vergrootin'gskracht,
„En zachte pillen, om te zwellen ."
Het kleine ventje sprong in 't bad,
't hoogst gelukkig en tevreden,
En plaste, met zijn korte leden,
Door 't groeizaam kruid, in 't golvend nat .
Drie uren moest hij daarin blijven,
En liet met doeken, warm en zacht,
Zich naderhand de leden wrijven,
't Geen ook de Docter noodig dacht .
En toen hij weêr zich aan wou k?eeden,
Was 't pak, dat hij sinds jaren droeg,
Te klein geworden voor zijn leden ;
Het was noch wijd, noch lang genoeg ;
En nu, van blijdschap uitgelaten,
Wijl hij zijn poging zag geslaagd,
Gaf hij den vreemdling meer dukaten,
Dan die gehoopt had, of gevraagd .
Want bij de vreugde, die hij smaakte,
Wist hij niet, dat de man van 't bad
Zijn' kleinen rok nog kleiner maakte,
Zijn kleeren stil veranderd had .
Een ander pak was klaar gelegen,
Dat aan zijn leden netjes sloot ;
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En wier hij aantrof op zijn wegen,
Riep hij met trotschen hoogmoed tegen
„Ik ben ,gegroeid ; wat ben ik groot!"
Veel menschen, uit het stof verrezen,
Vol ijdlen trots in 't nietig brein,
Gelooven wonder groot te wezen,
Maar zijn en blijven bitter klein .
Naar LANGBEIN .

DE REIS NAAR HET BAD .
De reiskales komt voor, die Neêrlands kunstroem tergt,
In 't stomend zeekasteel ontvoerd aan 't krijtgebergt',
En dáár naar d' eersten smaak bewerkt door nijvre mannen .
Vier wakkre paarden staan voor 't log gevaart' gespannen,
Dat voortrolt in de stad, alwaar het straat en gracht,
Op wecken grond gebouwd, doet dreunen door zijn vracht .
De postkoetsier stijgt af . Het goed wordt aangedragen ;
Mei tilt en trekt het op den hooggebouwden wagen .
Men vordert langzaam, daar men veel te pakken vindt,
En ketting, riem en koord om doos en koffer bindt,
En vrij wat tijd verliest met alles goed te schikken .
De buurschap staart het aan met opgetogen blikken,
Verbaasd van 't vreemd gewrocht en d' ongemeenen zwier .
Op 's voermans zitplaats klimt een vlugge kamenier ;
Een knecht plaatst zich naast haar, daar mantels beide dekken ;
De postknecht stijgt te paard en klapzweept bij 't vertrekken,
't Is Heer van Pralen, die, wijl elk het Land verlaat,
Om vreemden grond te zien, nu ook uit reizen gaat .
Zijn vrouw vertelt hem, wie een toertje naar de Baden,
Vermits ze aan hoofdpijn lijdt, door d' Arts was aangeraden .
Hun dochter Julia gaat met hare ouders meê .
Ze is wel wat naauw geplaatst in 't midden van die twee ;
Maart deert haar niet, zoo zij slechts voor haar' hoed met pluimei,
9
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In breede doos gepakt, een bergplaats in mag ruimen .
Mijnheer leunt in een hoekje, en denkt zijn reisplan na .
Met medelijdend oog ziet zijn hoogharre ga
op Neêrlands vlakken grond en stijfbebouwde hoven ;
Terwijl het blonde meisje, in 't diepst der koets geschoven
Onmagtig uit te zien van voren, of ter zij,
Zich tooverbeelden schept in zoete mijmerij, -Zacht hooren zij de koets op d' effen' straatweg rollen .
Men gaf den knecht bevel, om vrachten, fooi en tollen,
Naar 't vastgesteld tarief bevorens afgepast,
Wanneer 't gevorderd werd, te geven ; want die last
Was voor zijn' Heer te zwaar ; -- ook zou men niet vertoeven
op Vaderlandschen grond, en weinig rust behoeven :
De zucht naar 't vreemde Land was in elks hart te groot.
't Genot was onvermengd, dat de eerste reisdag bood ;
Maar reeds den tweeden dag begon Mevrouw te klagen .
De reiskoets was benaauwd ; wêer kwam haar hoofdpijn plagen ;
Men reisde veel te snel, en toefde niet genoeg ;
Reed 's avonds al te laat, en 's morgens al te vroeg;
't Was zaak, aan 't middagmaal voor 't minst een uur te wijden ;
't Zou haar onmooglijk zijn z66 op den duur te rijden .
Zoo sprak zij bij zich zelve en dikwerf overluid,
En borst op elken dag in zwaarder klaagtoon uit .
Gestaag zag zij haar leed door nieuw verdriet vergrooten ;
De straatweg werd meer ruw, en deed het rijtuig stootent
De paarden liepen slecht ; de vracht was hun te zwaar,
En zelfs aan menig' post was paard noch rijknecht klaar.
Eerre uitgestrekte hei was op hunn' weg gelegen ;
Zij zagen daar slechts zand en onbebouwde wegen .
De platte landtaal, vreemd in uitspraak en in bouw,
Werd onverstaanbaar voor van Pralen en zijn vrouw .
De knecht, die als kassier zijn' pligt naar eisch betrachtte,
Had al zijn geld verteerd lang eer Mijnheer 't verwachtte .
De kamenier werd krank, zijn trouwe gezellin ;
Men schafte raad uit nood ; men nam haar 't rijtuig in,
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En Jufvrouws hoed en doos moest boven op den wagen,
In spijt van fellen wind en harde regenvlagen .
Weldra ontstemde een twist van Pralen en zijn vrouw,
Daar hij, zoo vol gepropt, niet langer reizen wou .
Zij kon ii~et dit begrip in 't minst zich niet vereenen .
Mevrouw ontvlamde in drift ; haar dochter ging aan 't;
veeenen
De kamenier viel flaauw tot overmaat van kruis,
En ieder weiischte om 't zeerst zich rustig weêr te huis .
Toch ging de reistogt voort . De kamenier herstelde ;
't Was maar gevatte kou, die haar kortstondig kwelde .
Het regenachtig weêr werd beter, en welhaast
Was ze op den hoogen bok weêr bij den knecht geplaatst .
Mevrouw gewende zich aan die geringe plagen,
Die ze onvermijdbaar op een' reistogt moest verdragen .
De weg, waarlangs men reed, met bosch en graan beplant.
Was nu geen heigrond meer, maar rijk en vruchtbaar land .
Men reisde vrolijk voort door vlekken en door steden .
Men sloeg den steedling ga en wat de landliên deden .
Het reisboek, dat als gids hun verder dienen zou,
Werd beurtlings doorgebla~rd door dochter, man en vrouw .
't Genot, dat onverdeeld en onvermengd hen wachtte,
Stond lieflijk voor hunn' geest en boeide hun gedachte
Hoe hij, in 't badverblijf, ook op der gasten lijst
Zijn' naam gedrukt zou zien, dien elk als aallijk prijst ;
Hoe zij aan 't middagmaal, waar ze ieder kon begluren,
Zou schittren door haar kleed, meer dan haar nageburen ;
Hoe teelre Julia, gestemd voor zacht gevoel,
Nauur meer minnen zou dan 't daaglijksch feestgewoel ;
En hoe, als zij hun reis alzoo naar wensch volendden,
Hun aanzien stijgen zou bij vreemden en bekenden .
Maar zeldzaam geeft ons 't lot al 't geen men gaarne wil .
Bij 't vordren op den weg, staat eensklaps 't rijtuig stil.
Het was de grens van 't Rijk . Hen nadren ambtenaren,
Die, naar ontvangen last, al 't goed verbeurd verklaren,
Welks invoer is verbo8n . De reiskoets moet doorzocht,
9
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Of door een handvol geld die kwelling afgekocht .
Dit doet van Pralen niet ; het zou zijn' hoogmoed stuiten ;
Maar menig hartig woord doet hem de wrevel uiten,
Dat de andren tergt en hoont . Het maakt hen norsch en straf .
Men neemt van Pralen al zijn fijne wijnen af,
Daar 't vrijgeleide ontbreekt . Den schoonera hoed met veren
Gelooft men Engelsch werk, en wil den doortogt weren ;
En de arme Julia mist haar' geliefdsten tooi .
Men schudt en sleurt het goed, gepakt in goede plooi ;
Men havent menig stuk bij 't onbescheiden zoeken,
En tast de koffers door tot in de diepste hoeken .
Mevrouw verkropt haar drift, vervloekt het vreemd gewest,
En ziet alweér voor lang haar reisvermaak verpest .
't Gezin vervolgt de reis . - Een stil weemoedig zwijgen
Deed nog in hun gemoed de smart ten toppunt stijgen .
Mevrouw was treurig om het schenden van haar goed ;
Van Pralen om zijn' wijn, hun dochter om haar' hoed .
Met afgemeten tred een' bergop opgestegen,
Scheen 't span, waarmeê men reed, tot weemoed ook genegen .
De postknecht, 't wachten moe, terwijl men 't goed doorzocht,
Had zich wat vreugd verschaft in 't Vaderlandsche vocht,
En, duizlig van den drank, hield hij maar los de toonren ;
Terwijl de knecht en maagd, gewiegd in zachte droomes,
Bezweken voor den slaap, bevangen door de lucht .
Men stapt de bergkruin op, wanneer een luid gerucht
Opeens zich hoorera laat . De ontstelde rossen schrikken ;
Het voorspan springt op zij ; de matte kni~n knikken
Van 't zwaar vermoeide paard, waarop de postknecht zat,
En 't werpt den ruiter af, eer hij de teugels vat,
Aan zijne onvaste hand, vóór hij 't vermoedt, ontgleden .
Het rijtuig deinst terug ; belet in 't voorwaarts treden,
Biedt nu het zwakke span maar weinig weêrstand meer .
Men glijdt den bergtop af, en slingert heen en weer
De straatbaan op en af. Manmoedig en vermetel
Verlaat de ontwaakte knecht zijn' hoogverheven zetel,
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En springt het rijtuig af. Het vierspan wringt ziek los ;
De ontstelde kamenier stort in een kreupelbosch ;
De reiskoets kraakt en schudt en slaat het onderst boven ;
Terwijl de reizigers, die nog den Hemel loven,
Dat hun geen leed weêrvoer, dan felle schrik alleen,
Zich redden door 't portier . Nu schaart men zich bijeen,
Ziet rond, en naar een vlek, niet ver van daar gelegen,
Begeeft men zich in ijl, om verder raad te plegen .
Men ziet het rijtuig na . - 't Kan, bij den meesten spoed,
Niet in één' dag hersteld ; zoodat men blijven moet
In 't bijgelegen oord, een stad, sinds lang vervallen,
Die bloei noch luister toont, en poorten heeft noch wallen .
Mevrouw verneemt die maar, en treedt in 't logement,
Het regthuis van de stad ; maar waar zij de oogen wendt,
Bevangt de schrik haar' geest . Hoe ! moet zij hier vernachten?
Is dit het best vertrek, om gasten af te wachten?
Hoe riekt het naar den drank van 't daar vergaard gemeen! -Hoe dringt de ondraagbre lucht door al de hoeken heen
Van stinkenden tabak ! - vat topt het door de ruiten
Van 't slecht voorziene raam, dat weinig wint bij 't sluiten!
Ze ontwijkt dit droef verblijf, doorkruist, beschouwt de stad ;
Maar mist al 't geen haar wensch er 't liefst gevonden had .
Vergeefs zag zij in 't rond, geen schouwburg was te ontdekken ;
Geen prachtig kunstgesticht, dat de aandacht op kan wekken ;
Geen rijkbetimmerd huis, vol uitgezochten zwier ;
Geen prentenkooper en geen modewinkelier ;
Geen ruimgebouwde markt, geen schoone wandeldreven ;
Geen bouwval, met Latijn of achtbaar Grieksch beschreven ;
Geen marmer grafgesteent' met onverganklijke asch ;
Niets eens een kerkgebouw met slecht beschilderd glas .
Hoe smartlijk klopt haar hart! -- Zij vindt het regthuis weder,
En zet zich aan den disch misnoegd en spijtig neder ;
Ziet lijnwaad, grof als koord, en vorken slechts van staal ;
Vindt rapen, ham en sla voor 't gansche middagmaal,
En niets bij 't nageregt dan boter en radijzen .
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Zij laat met wrange smart zich nu de slaapplaats wijzen,
Den reizigers bestemd . Hoe schrikt haar dochter hier!
Eén bedsteé slechts voor haar en voor haar kamenier!
Nu ziet de moeder ook haar laatste hoop verdwijnen ;
Haar rustplaats is een kast met bonte bedgordijnen .
Zij ziet een' steenen vloer, zij ziet een' witten muur, °0 neen, den ganschen nacht slaapt zij geen enkel uur,
Geen' spiegel aan den wand; de stoelen slechts van biezen ;
Het doet voor heel de reis haar allen lust verliezen .
Maar 't leed, dat zij verduurt, treft ook niet min haar' man
Die haar te troosten zoekt, zoo veel hij troosten kan,
En naar zijn rijtuig snelt, om 't werkvolk aan te sporen,
Wier traagheid hij verwenscht, schoon zij geen' tijd verloren .
De nacht ging langzaam op . De koets was eindlijk klaar,
En met verligt gemoed reed elk verheugd van daar .
Men toog voorzichtig voort ; maar zonder lang te dralen,
Om zoo 't verlies van tijd weêr spoedig in te halen .
Men reisde daaglijks door tot laat in d' avondstond,
Zoo lang men op den weg geen goede rustplaats vond .
Zoo werd, op zekren dag, naar een der grootste steden,
Gelegen in hunn' koers, des avonds doorgereden .
't Werd zeker wel wat laat, bijzonder voor Mevrouw :
Maar wijl men nu een week van 't reizen rusten zou,
Vond ze ook dit reisplan goed . -- Men rent de hofstad binnen ;
De postknecht jaagt vast toe, om lof en fooi te winnen,
En klapzweept door de straat, dat elk zijne aankomst hoort .
Men komt aan 't logement, en rijdt door breede poort
Het ruime voorplein op . Maar 't huis was vol met gasten .
Men had geen kamers, die voor zulk gezelschap pasten ;
Slechts drie vertrekken, en heel boven in 't gebouw,
Alwaar geen uitzigt was, dat hun behagen zou .
Mevrouw getroost zich toch den last dier ongemakken ;
't Gezin verlaat de koets . Nu zal men 't goed ontpakken,
En klimt het rijtuig op ; maar vindt geen koffers meer .
De lijfknecht staat versteld, en roept in haast zijn' Heer .
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Men draagt meer lichten aan . . . niets wordt van't goed gevonden,
Dan ketting, riem en koord, die doos en koffer bonden ;
Maar doos en koffer zijn gestolen . Bleek van schrik,
Snelt nu van Pralen naar zijn gade, wie zijn blik
Een onheil duchten doet . 't 13erigt doet haar ontgloeijen
In onbetoombre drift ; haar heete tranen vloeijeu .
„Dat komt," zoo roept zij uit, „van 't reizen in den nacht ;
„Ik heb het wel gezegd, ten minste wel gedacht .
„Waarom voorzaagt gij 't goed niet beter? Zoo gif schroeven
„Aan iedren koffer halt, men zou vergeefs beproeven
„Te stelen ; -- van den knecht is 't onvergeeflijk dom ;
„Waarom keek hij op reis van tijd tot tijd niet om?
„Vast was hij weêr in slaap ." - Zoo houdt zij aan met praten .
Hij moet aan 's dochters zorg de moeder overlaten,
En snelt weêr naar beneén, waar onderscheiden lien
De koets omringden, om den diefstal na te zien,
Daar zij verbaasd staan van 't vermetel straatwegschenden .
Van Pralen gaf bevel, om volk naar 't bosch te zenden,
Om

iets,

zoo

't mooglijk waar', te ontdekken van het feit,

En niet in 't onderzoek te dralen . Men bereidt
Nu voor de reizigers in haast het avondeten ;
Maar niemand smaakt de spijs ; want aan den discti gezeten,
Heerscht sombre droefheid bij hen allen, en de nacht
werd voor het grootste deel weér slaaploon doorgebragt .
De morgenstond genaakt, en 't licht dringt door de ramen . -„Wat slechte kamer, waar een burger zich zou schamen
„Te huizen !" zegt Mevrouw, stapt van haar bed . Helaas!
Al 't uitzigt door hun raam is op een binnenplaats,
Een koetshuis en een' stal . Zij kleedt zich aan, gaat schellen,
Maar ziet naar 't hoog vertrek noch knecht, noch dienstmaagd snelSchoon zij 't ontbijt verlangt . --Haar echtvriend gaat omlaag, [len,
En daar ontbiedt hij zelf verkwikking voor hun maag.
Nu wordt met ongeduld door hem naar 't volk vernomen,
Gezonden naar het bosch ; 't was juist teruggekomen ;
Maar bragt hem weinig troost . Het vond den koffer weêr,
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Geworpen in een heg, maar niets van 't reisgoed meer .
Hij meldt dit aan zijn vrouw, onzeker hoe te handlen .
Zij tooit zich verder op, en wil de stad doorwandlen,
Om voor 't gestolen goed te knopen wat ze ontbeert ;
Doch zware regenvlaag maakt dat zij spoedig keert .
Zij moet den ganschen dag in haar vertrek vertoeven .
Haar man ijlt naar 't geregt, dat alles zal beproeven
Wat mooglijk is te doen, mits hij de kosten draagt .
De lieve Julia, ofschoon zij minder klaagt
Dan de andren, treurde ook meé om 't geen zij moest verliezen,
En bleef aan moeders zij den langen dag verkniezen .
Dees duldde niet . dat men aan de open tafel at,
Omdat zij kostbaar kleed, noch fraaiers halsdoek had .
De nacht kwam eindlijk weêr, en, afgetobd van 't klagen,
Sliep elk nu beter in dan een' der laatste dagen .
Maar ieder nieuwe dag bragt weér vernieuwd verdriet .
Onzeker is 't vermaak, dat ons het reizen biedt .
Het liep in al haar doen Mevrouw van Pralen tegen .
De straat was zwart van slijk, want daaglijks viel er regen .
De fraaije wandelplaats, beroemd de wereld rond,
Werd door geen' mensch bezocht om d' altoos natten grond .
Eerre expositie, die veel lofspraak had genoten,
Was toen op honger last juist voor een maand gesloten .
't Bezien van 't Vorstlijk Hof was destijds ook gestaakt,
En 's Rijks Museum werd toevallig schoongemaakt .
De groote Talma, die gereisd had in die streken,
Was bij hare aankomst juist voor goed de stad ontweken .
De medekoopvrouw had geen kleedren uit Parijs,
En wat zij daar nog vond, was haar te hoog in prijs .
Maar nog voelt zich haar ga door andren kommer drukken,
Meer pijnlijk voor zijn hart . Hij zag zich veel ontrukken
Door zijn' geleden roof. Niets wees de daders aan ;
Het kostbaar onderzoek was vruchteloos gedaan .
Nog was zijn grootste zorg zijn gade niet gebleken ;
Nu voelt hij zich verpligt met klem tot haar te spreken,
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En zei ; „Geliefde vrouw! verneem een droeve maar,
„Die 'k niet verbergen mag, al valt (le taak mij zwaar .
„'k Heb veel verloren door het onheil, ons weêrvaren .
„Een verre reis is duur ; het wordt mijn pligt te sparen .
„'k Vond slechts bij woeker geld, waarin een voorschot zocht ;
»Ik nam een kort besluit -- mijn reiskoets is verkocht .
„Een rijtuig, hier gehuurd, zal ons weêr huiswaarts voeren,
Min kostbaar, even snel ." -- Hij ziet zijn vrouw ontroeren ;
Maar zij gevoelt haar' pligt, en smoort haar wrang verdriet .
Zij meldt dit Julia, wier oog een traan ontschiet ;
Maar die hare oudren ook niet grieven wil door klagen .
Men nam de kamenier weêr binnen in de wagen,
En pakte 't reisgoed zaam, in tal en last gering,
Waarmeê men ondoorzocht nu door de grenswacht ging .
Men had de verdre reis geen vreemde lotgevall .
Ras kwam van Pralen weêr in zijn geboortewallen ;
En zoo zijn tocht begon met ongemeene pracht,
Hij keerde in stilte weer, bij 't donker van den nacht .
Zoo wankel is de vreugd ; zoo kan het lot zich wenden!
Zijne onverwachte komst verbaasde zijn bekenden ;
En zoo een vriend bij hem naar de oorzaak soms vernam,
Was 't antwoord, dat hij slechts om zaken huiswaarts kwam .
De jonge Julia was van 't genot verstoken,
Dat in haar bijzijn veel van 't reisje werd gesproken ;
En Heer van Pralens vrouw, schoon 't bad haar niet genas,
Kreeg nimmer hoofdpijn meer, waar reizen goed voor was .
1824 .

DEUCALION EN PYRRHA.
Vertelling .
Vóór eeuwen, zoo de fabel zegt,
Was 't zwervend menschdom boos en slecht ;
't Wou op zijn' pligt niet passen,
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Toen sprak Jupijn, der Goden baas :
„De menschen schijnen zot en dwaas ;
„Ik wil hun de noren wasschep"
En boven op het sterrendak
Had hij een' grooten regenbak,
Dien hij met zorg bewaarde .
Hij stak daarin en brandspuitslang,
Nog meer dan vijftig ellen lang,
En spoot daarmede op de aarde .
En alles wat deze aard' bevat,
Werd ras verzwolgen in het nat .
Dat hevig af kwam stroomen ;
Al wat er gaat en loopt en draaft,
Of voortkruipt en zich holen graaft,
Of klapwiekt in de booroen .
Daar leefden echter, in daa jaar,
Twee brave menschen bij elkaar,
Die stil hun dagen sleten .
De vrouw was Py rrha, welbekend ;
Deucalion, of daaromtrent,
Zoo werd de man geheeten .
Dat tweetal was alom, vermaard ;
Want toen Jnpijn het vlak der aard'
Eens vlugtig kwam bezoeken,
Toen is hij, zoo er wordt verhaald,
Eerst bij hun woning neêrgedaald,
En at daar Gooische koeken .
En dankbaar voor dat vriendschapsblijk,
Zwoer 't Opperhoofd van 't Godenrijk
Slechts deze twee te sparen .

DEUCALION EN PYRRHA .

„Zoo," sprak hij, „wordt de deugd beloond ;
„Maar wat er meer op aarde woont,
„Moet sneven in de baren ."
En 't water, door geen' dam gestuit,
Liep al de huizen in en uit,
En stroomde door de tuinen .
Geen molenwiek, geen torentop,
Of 't was er vol met menschen op .
Gelijk op al de duinen .
Men zag met droefheid en met schroom,
Hoe alles wegdreef op den stroom,
Of zonk in 't holst der baren ;
En zonder paspoort nam de zee,
Van 't eene Land naar 't ander, meé
De hoogstbelaste .
varen
De menschen klommen hoog en steil,
Of zochten in de vlugt hun heil,
Om 't leven te behouen ;
Maar niets gaf redding, niets gaf baat,
En allen stierven vroeg of laat,
De mannen en de vrouwen .
Want nergens was een rots of duin,
Of 't water sloeg dáár op de kruin
Met vreesselijk geklater;
En nergens vond men schip of boot,
Die redding aanbragt in den nood;
Want alles liep vol water .
En daaglijks rees de waterkom,
En spoedig was de Keulsche Dom
In 't stroomend nat bedolven ;
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Doch hoe de zee in omtrek won,
De woning van Deucalion
Bleef veilig voor de golven .
Daar zat hij rustig bij zijn vrouw,
En voelde wel een natte kou ;
Maar 't deed hun weinig hinder ;
En toen hij, na een' dag of wat,
Al glurend voor zijn dakraam zat,
Toen was de plas al minder . .
En eindlijk werd weêr de aarde droog ;
Maar 't was verdrietig in hun oog,
Dat ze er geen' mensch meer zagen :
Zij wenschten ras hun buren weêr,
En zagen op elkander neêr,
En gingen luid aan 't klagen,
„Wij leven nu op de aarde alleen,
„En missen alles, wat voorheen
„OLls vreugde deed verwerven .
„Het aanzijn is ons geen genot ;
„Maar onverdraaglijk is ons lot :
„Wij willen liever sterven .
„Wij hebben thans geene assemblée,
„Geen' schouwburg en geen bal masqué,
, ;Ons grootst vermaak voordezen ."
,,Daar is," zegt zij, „geen modeblad' '
,,Daar is," hervat hij, „in de stad
,,Geene enkle krant te lezen,"
„Wij hebben, welk een droeve last !
„Geen' kok, die op de keuken past,
,,Geen' knecht voor onze kleeres ."

DEUCALION EN PYRRHA .

„Ik heb," zegt zij, „geen kamenier .'
„Daar is," hervat hij, „geen barbier,
Om 's morgens mij te scheren,
„Wij hebben vriend noch medemaat ;
„Wij zijn zoo dikwijls uitgepraat ;
„Wier zou dat niet vervelen !
,,Geen schepsel, dat zoo leven kan ;
„Och ! waar' hier slechts een derde man,
„Om boston meê te spelen !"
Zij jasten soms een uur of drie ;
Zij speelden zamen jeux d' esprit,
En losten weêr de panden ;
Maar Pyrrha vond een aardig spel :
Zij wierp een' keistein hoog en snel,
En ving dien met haar handen .
„Wel zoo! dat 's kunstig!" riep haar man,
,,'k Wil ook beproeven, wat ik kan ."
Maar weinig mogt hij slagen
De steen viel langs hem op den grond,
En Pyrrha keek met open' mond
Naar 't geen zij eensklaps zagen .
Daar schoot de keisteen voeten uit ;
Daar volgden de enkels en de kuit,
De dijen en de lenden ;
En, schoon zij 't naauwlijks zely' gelooft,
Daar kwamen de armen en het hoofd,
Om 't wonder te volenden .
Want, diep bewogen met hun lot,
Gaf op die wijs de Dondergod
Vervulling aan hun wenschen,

'4'
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Zij wierpen steenen meer en meer ;
De steenen vielen naast heil neêr,
En degen uit tott menschen,
„Wel zoo !" sprak Pyrrha, „dat gaat goed !"
En smeet al voort, met frisschen moed,
Naar alle kanten henen ;
En na een luttel tijdsbestek,
Was er aan menschen geen gebrek,
Maar wel gebrek aan steenen .
En daar geen steen als de ander was,
Zoo kreeg men ook bij 't menschenras
Geen twee volmaakt gelijken ;
Maar allen doen, naar lijf en geest,
Door netten vorm of ruwe leest,
Den aard der steenen blijken .
En daardoor vindt men, waar men gaat,
In aanleg, houding en gelaat,
De menschen zoo verscheien ;
En vraagt men, welk een soort van steen
Men 't meest op aarde vond voorheen,
Het waren harde keijen .
Of nu het menschdom na dien tijd
Meer aan de deugden was gewijd,
Dan in die vroegre dagen ;
En of Jupijn van 't geen hij deed,
Van 't water, tot dat doel besteed,
Veel voordeel weg mogt dragen ;
Dit alles zegt de fabel niet,
Maar 'k wil de leering, die zij biedt,

DEUCALION EN PYRRHA .
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Met korte woorden melden
Volbrengt het goede, schuwt het kwaad ;
Want altoos ziet een goede daad
Zich vroeg of laat vergelden .
1819,

DE TWEE LOGEMENTHOUDERS .
Men treft, op een der groote wegen,
Twee logementen aan, zeer digt bijeen gelegen,
Waarvan de kasteleins (elk voelt de reden klaar)
Fel zijn gebeten op elkaar .
Zij gunnen 't brood niet aan elkander ;
Zij leven in gestagen twist ;
En ieder zoekt, met nijd of list,
Een poets te spelen aan den ander' .
Eens komt bij d' een' een vreemdling aan,
Vraagt spijs en nachtverblijf ; men noodt hem in te gaan,
En daadlijk wil hij binnentreden ;
Maar, daar hij uit zijn' zak een handvol centen haalt,
Vraagt hij den kastelein : „Gij zij t gewis tevreden,
„Als gij hiermede wordt betaald ?"
„ ,,Tevreden? ja, 't vereischt geen dralen,""
Hervat terstond de kastelein ;
,,,,'k Wou, dat ik met dat geld, al is het ook wat klein,
,, ,,Straks al mijn schulden zag betalen .""
„Goed," sprak de gast, „bereid den discha
„'k Wensch een' met soep, en twee met visch ;
„Drie goede schotels vleesch, en groenten, ruim gemeten ;
„Vooral gebak en fijn gebraad,
„En dan, 't geen zich van zelf verstaat,
„Schaft gij mij goeden wijn bij 't eten"
Ras is de maaltijd klaar -- de vreemdling drinkt en eet ;
Terwijl de kastelein zijn vreugd niet kan betonmen .
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Dat zulk een goede gast, die zoo veel geld besteedt,
Niet bij zijn' buurman is gekomen .
Bij 't nageregt wordt koffijdrank gevraagd ;
Daarna de fijnste der likeuren ;
Dan thee ; daarna weér wijn van de allerbeste geuren,
En weêr een volle disch, als de avondmaaltijd daagt .
Men moet de fraaiste kamer ruimen ;
Men geeft den vreemdling 't zachtste bed,
En zonder aarzlen of verzuimen,
Is 't geen hij eischt, gereed gezet . -'t Wordt dag ; nil zal de gast zich weer op reis begeven .
De kastelein, in heusche taal,
Verzoekt de gunst een ander maal,
En haalt zijn reekning uit, met vlugge hand geschreven .
„Houd maar die lijst terug ; 'k ben over u voldaan,"
Sprak de ander ; „'k zal aan elk, hoe goed gij schaft, verhalen ;
„'k Wil zonder reekning u betalen ."
Hij zweeg, en bood den waard een handvol centen aan .
Nog weet de kastelein niet, wat daarvan te denken ;
Maar nu vervolgt de gast : „'t Was regt, dat ik u prees
,,Dit is het geld, dat ik u gistren wees,
„Waarvoor gij mij onthaal en nachtverblijf zoudt schenken,"
Die taal verraste d' andren zeer ;
Hij was betrapt ; hij moest wel zwichten .
„ „Neem," sprak hij, ,,,,ook die centen weêr ;
„ „Maar wil voor mij ook iets verrigten
„ „Mijn buurman maakt mijn haren grijs ;
„ „Zijne afgunst wil mijn' val beproeven ;
„ „Bedrieg hem op dezelfde wijs,
,, ,,En blijf bij hem een week vertoeven .""
Maar 't antwoord was : ,,Ik ben bevreesd,
„Dat mij die poging niet zou baten .
„'k Heb gistren pas zijn huis verlaten,
„En ben, op zijn verzoek, nu ook bij u geweest ."
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Hoezee! ik leef gerust en blij,
En stem een vrolijk lied .
Wie meer door 't lot begunstigd zij,
'k Ruil met den rijksten niet .
Ik rijd door 't Land de brieven rond,
En prijs mijn lot met blijden mond .
91 lijd ik vaak door wind en weêr,
ik ben vernoegd, en vraag niets meer .
'k Hoor steeds een' blijden welkomstgroet,
Met ongeveinsde taal,
't Zij dat ik ijvrig en met spoed
De brieven brenge of haal' .
'k Wordt vroeg en laat, bij dag en nacht,
Met groot verlangen afgewacht ;
En schoon ik daaglijks wederkeer,
Nooit ziet men mij te dikmaals weêr .
Van hen verwijderd, die men mint,
Klopt menig angstig hart,
Mijn komst, met tijding van den vrind,
Verdrijft die boezemsmart .
'k Breng vreugde en zegen, hoop en troost
Naar noord en zuiden, west en oost ;
En wie gescheiden zijn door 't lot,
Geef ik bij droefheid nog genot .
Wat werd er van de maatschappij,
Als ik mijn' post verliet?
Wat werd de koopman zonder mij?
Zijn handel ging te niet .
Wat zat hij vaak in angst en kragt,
Zoo hem mijn hulp geen wissels bragt!
Wat was zijn toestand bang en naar,
Zoo 'k hem niet afhielp van zijn waar
I0
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'k Zie, hoe gij angstig op mij wacht,
En van verlangen brandt ;
Ja, 'k geef uw' handel klem en kracht,
0 kloeke speculant!
Onzeker ware uw ijvrig werk,
Bragt ik geen tijding en geen merk ;
Gij ziet angstvallig naar mij uit,
Eer gij met moed een' handel sluit .
Wat menschen help ik uit den droom,
Wier wensch mijn komst voldoet!
'k Meld d' een' den dood van neef of oom,
Van wiep hij erven moet ;
'k Breng d' ander' 't jawoord van zijn lief;
Dien weder 't eerkruis door een' brief ;
'k Maak velen magtig rijk en groot,
En red bedrukten uit den noód .
Veel draag ik in mijn' reiszak meê ;
Veel zaken van gewigt ;
Het nieuws van oorlog en van vreê,
En 't modes laatst berigt,
'k Bezit, onvatbaar voor verraad,
't Geheim van burger, Vorst en Staat .
Wat nooit een' ander' wordt ontvouwd,
Is aan mijn zorgen toevertrouwd .
Ja, ieder ambacht heeft zijn kruis ;
Maar veel is 't mijne waard' ;
Ik ruil mijn klapzweep en mijn buis
Voor mijter, kroon, noch zwaard .
Ik steek den horen vrolijk op ;
Ik zet mijn paarden in galop;
'k Stoor mij aan wind en koude niet,
En zing, hoezee! mijn vreugdelied,
1829 .
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En is dit alles ?. -- „Ja, Pastoor !"
Gij zift, naardat ik van u hoor,
Een `Kleedermaker . 'k Meen te weten,
Dat"dit een ambacht wordt beschouwd,
Dat in verleiding groot kan heeten ;
Verberg mij niets; of zoo ge u zely' mistrouwt,
ik wil in 't onderzoek u bijstaan naar vermogen .
Geen' zelfbedrog verblinde uwe oogen .
Neemt gij, als gij een' rok of buis
Voor uw kalanten krijgt te maken,
Niet soms te ruim de maat van 't laken?
Hebt gij zulk goed niet in uw huis,
Waardoor uw ziel- licht in de hel zou raken?
„In huis, Pastoor ! geloof mijn' eed,
„Dan zou ik thans bij u niet komen .
„'t Is waar, ik heb somtijds, bij 't maken van een kleed,
„Wel uit voorzigtigheid eerre el te veel genomen ;
„Maar 't doet vast aan mijn ziel geen scha ;
„'k Verkoop die lappen eerst, voordat ik biechten ga ."
Naar het Hoogduitsch .

DICHTKUNDIGE RECEPTEN.
'1
VOQR EEN VADERLANDSCH LIED .
Zing eerst van 't heilig vuur, dat ge in uw borst voelt branden ;
Hoe 't Vaderland u boeit met onverbreekbre banden ;
Voer groote mannen aan, geboren op dien grand ;
Zeg, dat u 't graf daar wacht, en dat uw , wieg daar stond ;
Zeg, dat vergeefs op aard' zijn weêrga is te zoeken ;
Vloek wie 't belastren durft met de uitgezochtste vloeken ;
Er eindig met den kreet, hetzij gij 't meent of niet,
Dat gij met vreugde uw bloed voor zulk een Land vergiet .
10 *
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DICHTKUNDIGE

2.
VOOR EEN
EEN SENTIMENTEEL
SENTIMENT EEL VERS
VERSo.
VOOR

Zeg,
gevoel uu schokt
schokt en
en zielsgenot
doet smaken;
smaken ;
Zeg, hoe
hoe 't
't gevoel
zielsgenot doet
were1d met
haar zorgen
zorgen en
Veracht de
Veracht
de wereld
met haar
en vermaken;
vermaken ;
Zing van
van het
het achtbaar
achtbaar woud,
woud, van
vanlamren
lamrenininhet
hetdal,
dal,
Zing
VanFilomeele's
Filomeele'slied,
lied, van
van zilvren
zilvren waterval
waterval;;
Van
eindeininstof
stof verzinken
verzinken;;
Bepeins, hoe
hoe mensch
menschenendier
dierinin't't einde
Bepeins,
Hoe't't kleinste
kleinste rupsje
rupsje kruipt,
kruipt, en
de sterren
sterren blinken
blinken;;
Hoe
en hoe
hoe de
Spreek
nog van
vanFlora's
Flora's kleed
kleed en
en van
vanDiana's
Diana'slach,
lach,
Spreek nog
En neem
neemtot
tot stopwoord
stopwoordvaak
vaakhet
hetzielontroerend
zielontroenmd:: ach!
En
ach!
VOOR EEN
EEN HOOGDRA
VEND VERS
VERSo.
VOOR
HOOGDRAVEND
Schiet breede
vlerken aan
aan;; zweef
lucht en
Schiet
breede vlerken
zweef boven
boven lucht
en wolken;
wolken ;
in's
afgronds kolken
kolken;;
Doorklief het
het zwalpend
zwalpend nat,
nat, en
en dring
dring in
Doorklief
's afgronds
,dichtenzielsgenot,
zielsgenot, en
en 't
't leven
gekwel;;
Noem't'tdichten
Noem
leven boos
boos gekwel
Spreek
de zon,
zon, de
van hemel
hemel en
en van
van hel
hel;;
Spreek van
van de
de maan,
maan, van
Verhef
op
nieuws
uw'
zang;
stem
heilger
kunstakkoorden;
Verhef op nieuws uw' zang ; stem heiiger kunstakkoorden ;
Zoek duistre
duistre bee1den
ver gezochte
Zoek
beelden op
op en
en ver
gezochte woorden;
woorden ;
En werk
werk met
metzoo
zooveel
veelkracht,
kracht, door
door klanken,
klanken, toon
toon en
en maat,
maat,
En
Dat ge
ge ieders
ieders ziel
ziel ontroert,
verstaat.
Dat
ontroert,schoon
schoon niemand
niemand uu verstaat.
4.
4.

VOOR
EENEN LIJKZANG
LIJKZANG OP
VOOR EENEN
OP GROOTE
GROOTS MANNEN.
MANNEN,
Zeg, dat
van uw'
uw' held
held doet
doet spreken
spreken;;
Zeg,
dat bewondering
bewondering uu van
Verhef
zijn§deugden
hoog,
en
zwijg
van
zijn
gebreken;;
Verhef zijn deugden hoog, en zwijg van zijn gebreken
Noem
hem
een
flonkerster,
een
heldre
zon,
een
rots,
Noem hem een flonkerster, een heldre zon, een rots,
Die
pal
stond
in
de
zee
bij
't
davrend
golfgeklots;
Die pal stond in de zee bij 't davrend golfgeklots ;
Of wel
weI een'
een' boom,
boom,wiens
wiensval
val't't geschokte
geschokte woud
wouddeed
deedtreuren
treurenj;
Of
Volg
hem
in
hooger
spheer,
om
't
hart
we~r
op
te
beuren;
Volg hem in hoogex spheer, om 't hart weêr op te beuren ;
't zweven
van zijn'
zijn' geest;
geestj ga
knielen bij
bij zijne
zijne asch,
Zie 't
Zie
zweven van
ga knielen
asch,
En
wensch
u
zelv'
tot
slot
zoo
edel
als
hij
was.
En wensch u zely' tot slot zoo edel als hij was .
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5,
VOOR EEN BRUILOFTSVERS,
Schets eerst uwe onmagt af, om thans een vers te maken ;
Zeg, hoe u vriendschap dringt, om toch uw' zang te slaken ;
Roep Amors bijstand in ; spreek van zijn' pijl en boog ;
Roem de oogen van de bruid, en 's bruigoms deugden hoog ;
Spreek van een tooverkracht ; van zalig minbekroonen ;
Van 't heil van 't jeugdig paar ; van hunne aanstaande zonen ;
Voeg daar wat bloemen bij ; vergeet de rozen niet,
En 't vers, door u gerijmd, wint roem als bruiloftslied .
6.
VOOR EEN NIEUWJAARSVERS .
Zeg, dat dit plegtig uur elk' Dichter dwingt tot zingen ;
Spreek van den snellen tijd en 's werelds wisselingen ;
Gebruik daarbij een beeld, dat kracht en klem bevat,
Een' voortgerolden stroom, of slingrend wandelpad ;
Zing, hoe 't verleden jaar genot of leed kon baren ;
Herhaal de wenschen wéer, herhaald sinds duizend jaren ;
En is welligt uw vers nog niet genoegzaam lang,
Plaats dan een droomgezigt aan 't slot van uw gezang .

KLAGT VAN EEN LANDMEISJE IN DE STAD .
Ja, waarlijk 't leven in de stad
Strekt mij tot bitter kruis ;
Men heeft mij op het stille veld
Nog nimmer zoo als hier gekweld ;
Och! was ik maar weêr t'huis!
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Ik leefde zestien jaar op 't land,
En niemand prees mijn schoon ;
Maar 'k was ook van de kwelling vrij,
Die 'k daaglijks om mijn schoonheid lij,
Nu ik bij Tante woon .
Zoodra, 't ontbijt wordt weggeruimd,
Begint de kleedtijd hier ;
'k Word lang en langzaam opgeschikt,
Gespeld, geregen en gestrikt
Door Tantes kamenier,
Mijn hoofd wordt als een Dameshoofd
Met krullen stijf bezet;
Met vuur en ijzer wreed gekweld ;
Mijn voet in engen schoen gekneld ;
Mijn wangen geblanket .
Steeds roept mijn Tante : „'t Hoofd omhoog ;
„De borst vooruit; loop regt;"
En klemt, met veter en balein,
Mijn lijf en heupen dun en klein ;
„Dat 's mode," zoo zij zegt.
Ik liep, door niemand ooit bespied,
Zoo vrij op 't ruime veld ;
Maar iedereen begluurt mij hier,
Alsof ik, als een zeldzaam dier,
Mij kijken liet voor geld .
De Heeren, die ik soms ontmoet,
Zijn ook de opregste niet ;
Zij zeggen mij, dat in mijn oog
God Amor zit met pijl en boog,
En in hun harten schiet.

KLAGT VAN EEN LANDMEISJE 1N DE STAD .

Zij staren (kijk, de Hemel weet,
Wie dit verzinnen kon!)
De rozen op mijn wangen aan ;
Zien lelies op mijn voorhoofd staan,
En in mijn' blik de zon .
'k Zie duidlijk aan mijn spiegelglas,
Dat mij hun scherts bedriegt ;
'k Word lelie, roos, noch zon gewaar ;
Gewis, die Heeren liegen maar ;
't Is zonde, dat men liegt .
Maar komt mij dan ook een op zij,
Die mij zijn liefde maalt,
't Kost moeite, dat ik dan nietslach,
Daar ik nog nooit iets hoorde of zag,
Dat bij die dwaasheid haalt .
Dan plooit hij zoo'n benaauwd gelaat,
En trekt zoon droeven blik,
En noemt zich zelf' tot steryens krank ;
Maar toch hij grijpt naar spijs en drank
Niet minder graag dan ik .
Dan sluipt hij telkens mij op zij,
Bij 't schatrend feestgewoel ;
En fluistert van zijn' teelren gloed,
En drukt en trapt mijn hand en voet,
Dat ik het lang nog voel .
Of zijn die vlijers 't veinzen moé,
Dan keert de kaart zich om ;
Dan scheldt en spot hun vlugge tong
Op alle meisjes, oud of jong,
Die leelijk zijn, of dom .

15t
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0 Hengel! duldt gij zulk een' smaad
En logens zoo ontzind?
Of ben ik de oorzaak van dat kwaad,
Ontneem mij dan mijn lief gelaat,
Of maak die Heeren blind .
Naar BLUMAUER,

DE BRANDSTICHTERS .

Te Kampen
neen, bedwing uw drift,
Beminnaars van die wallen!
Wie 't ook verbreid' door lier of stift,
't Wierd' niet gehekeld in mijn schrift,
Zoo 't dáár, was voorgevallen .
In Duitschland, in een kleine stad,
Die, zoo het voorval waar is,
Van ouds een' Burgemeester had .
Tien Raden nevens hem bezat,
En ook een' Secretaris .
In Duitschland viel de zaak eens voor,
Wel waardig te bezingen ;
't Gerucht drong ver en herwaarts door,
En vond alom een graag gehoor :
't Gaat zoo met vreemde dingen .

In Duitschland dan, in zeker oord,
Alwaar de Stadsregering
Bijeenvergaard was als 't behoort,
Vroeg een der Raden om het woord,
En vond geen tegenwering .

DE BRANDSTICHTERS .

„Hoort ." sprak hij : „'t bleek mij uit de krant,
„Dat in de meeste steden
't Bestuur, met ijver en verstand,
„Plantaadjen op de wallen plant,
„Te voren schaars betreden .
„Komt, laat ons, op dezelfde wijs,
„r?en stadsmuur ook bebouwen ;
„Zoo wordt dit oord een Paradijs
„En wat men zien gaat in Parijs,
„Kan ieder hier aanschouwen ."
Men vond dit voorstel opperbest ;
Er werd conform besloten ;
En elk der huizen op de vest
Werd nu, op honger' last geprest,
En straks omver,estooten .
Men gaf den eignaars goud voor steen,
En mogt dus veilig sloopen ;
Maar ziet, een housen schuur alleen,
Bouwvallig en van aanzien kleen,
Was voor geen geld te knopen .
Men bood de dubble waarde er voor
Aan hem, die 't pand mogt erven ;
Maar beê, noch dreigtaal vond gehoor :
Hij sprak : „Geen voetpad loopt er door,
„Voordat men mij doet sterven ."
Die taal vergramde 't Stadsbestuur,
Dat 's burgers repten eerde ;
En weér vergaard op 't middaguur,
\T as goede raad voor ieder duur,
Die in dat oord regeerde .
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Maar eensklaps ging, met luider stem,
De Burgemeester spreken ;
Elk zweeg eerbiedig stil voor hem ;
Want van zijn woorden was de klem
Aan allen vaak gebleken .
„Hoort, Raden !'' sprak hij, „hoort mijn reên
„Blijft zich de man verzetten
„Voor 't welzijn van het algemeen
„Ontziet men 't welzijn niet van één' ;
,,Dit leeren de oudste wetten .
y ,'t Geldt hier het heil der burgerij,
„In alle rang en standen ;
„Om 't doel staat ieder middel vrij ;
„Laat ons, o Raden ! ik, of gij,
„Die oude schuur verbranden,
„Ja, doen wij 't, en met eigen hand,
,,En liever vroeg dan spade ;
„'t Is toch een zwak en nutloos pand,
„En 't is verwaarborgd tegen brand ;
„Wij dragen zely' de schade ."
De Raad keurt dit eenstemmig goed,
En gaat aan 't overwegen,
Hoe dat men 't best in stilte doet,
En voor gevaar de wijk behoedt,
Digt bij die schuur gelegen .
En straks besloot het Stadsbestuur,
Dat van zijn kloekste Leden
De een brand zou stichten in de schuur ;
Waarna de voortgang van het vuur
Door de andren wierd' bestreden .

DE BRANDSTICHTERS .

Men koos den Secretaris uit ;
Hij zou de schuur doen branden ;
Een Raad zou klaar staan met de spuit ;
Terwijl de noodklok wierd' geluid
Door 's Burgemeesters handen .
En trouw in 't blusschee bij te staan,
Beval men d' andren negen ;
Nog werd bepaald, aan 't werk te gaan,
Als 't uur van middernacht zou slaan,
En alles goed verzwegen .
De zon verliet die wereldkust ;
Tien had de klok geslagen ;
De burgerij, geen kwaad bewust,
Begaf vroegtijdig zich ter rust,
Gelijk op andre dagen .
Maar wiep de nacht der slaapsteé riep,
De Burgemeester waakte,
Die, toen eerst alles zachtkens sliep,
In stilte naar den toren liep,
Als middernacht genaakte .
Maar door het donkre van de straat,
En 't steile van den toren,
Tot spoedig voortgaan niet in staat,
Deed hij een oogenblik te laat
't Gelui der brandklok hooren,
En eer dus 't aklig noodgeluid
De burgerij deed beven,
Trok reeds de Raadsheer met de spuit
Vol drift de poort van 't Raadhuis uit,
Door vrees tot spoed gedreven,
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„Wat wilt gij met de brandspuit doen?"
Hoort hij de nachtwacht spreken
„Ik wil," was 't antwoord, „henenspoên,
„Om 't vuur te stuiten in zijn woên,
„Dat aanstonds uit zal breken ."
En daar hij rustloos verder gaat,
Hoort men de brandklok kleppen
;
En al de Leden van den Baad
Vindt men vereenigd op de straat,
Om zich ter hulp te reppen .
„Waar is de brand? waar is de brand ?"
Is de angstkreet aller monden ;
Maar hoe men kijkt naar duin of strand,
Er wordt aan d' een' of d' andren kant
Geen zweem van brand gevonden .
„Waar is de brand? bij markt, of poort?"
Blijft elk bekommerd vragen ;
Doch schoon geen mensch het antwoord hoort,
Toch gaat de Burgemeester voort
Met schrik in 't hart te jagen .
Toch dreunt de noodklok lang en sterk,
En doet de kloeksten vreezen ;
Terwijl de Raadsheer, trouw in 't werk,
Roept : ,,Mannen! op, naar 't wandelperk ;
„Daar moet de brand toch wezen ."
Daar toog men heen, om 't dreigend vuur
In 't woeden te weêrhouên ;
En vond daar niets meer dan de schuur ;
Want toch men sloopte langs den muur
Al de andere gebouwen .
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„Daar is de brand! brengt water aan ;
„Ik heb u niet bedrogen ;
„Ziet gij geen vlam naar buiten slaan,
„Geen wonder ; donker is de maan ;
„Men ziet geen hand voor oogen .
„Daar in de schuur, vertrouwt mijn woord,
„Daar woedt de vlam van binnen .
„Brengt water aan !" zoo vaart hij voort ;
„Zoo wordt het vreeslijk vuur gesmoord,
„Eer 't verder veld kan winnen ."
En 't water spuit, door slang en buis,
Met onbedwongen stroomen,
En dringt met kracht in de oude kluis ;
Maar eensklaps wordt een vreemd gedruisch
In 't wrak gebouw vernomen .
Daar stuift, van lijf en leden nat,
De wakkre Secretaris,
Die 't vuur nog niet ontstoken laad,
En die, van water overspat,
In nijpend lijfgevaar is .
Daar stuift hij, in zijn doel gestuit,
En 't brandtuig in de handen,
Op 't onvoorzienst zijn schuilplaats uit,
En roept : „Wat dwaasheid, dat gij spuit,
„Eer gij de schuur ziet branden !
„Wat is de Burgemeester dom .
„Zoo groot een haast te maken !
„'k Ben nog niet klaar . -- Komt straks weêrom,
„Dan brandt hier alles zwart en krom,
„Dat dak en wanden kraken ."
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Nu bleek aan ieder 't opzet klaar
Der wakkere Overheden ;
En de uitgetogen burgerschaar,
Gerustgesteld voor brandgevaar,
Ging weder huiswaarts treden .
De schuur bleef staan op 't wandelpad ;
'k Meen, dat zij thans nog daar is,
En doet gedenken aan de stad,
Wat Burgervaders ze eens bezat,
En welk een' Secretaris .

DE MORGEN,
Langzaam taant het stargeflonker aan den ruimen Hemeltrans .
't Nadrend zonlicht kleurt het oosten met een' zachten rozeglans .
't Floers des nachts wordt opgeheven, dat het aardrijk hield bedekt .
Alles wordt in woud en dalen uit den sluimer opgewekt.
't Rundvee loeit weér op de velden ; 't vischje spartelt in den vliet .
't Vogelkoor verlaat zijn schuilplaats, en verheft zijn morgenlied .
't Landvolk treedt nu uit zijn woning met vernieuwden moed en lust ;
't Gaat naar weide, hof en akker, van zijn' arbeid uitgerust .
't Morgenuur is aangebroken ; 't zonlicht rijst met heidren gloed .
Jagers gaan het wild verschalken ; visschers dobbren op den vloed
't Vee wordt op de wei gemolken, en de melkboer rijdt naar stad,
Waar nog menig zachtkens sluimert, ja zijn slaapsteé pas betrad .
Eenzaam is het op de straten ; - woeling hoort men, noch gedruisch .
Enkle menschen ziet men uitgaan ; andren komen nu eerst 't huis .
Langzaam oopnen zich de deuren van de meest bevolkte straat,
En de burger groet zijn' buurman, die, als hij, het bed verlaat .
Ieder ziet eens, hoe het weér is, eer hij weêr zijn woning sluit .
Velen geeuwen, rekken de armen ; andren wrijven de oogera uit .
Weinig letten ze op hun tooisel . D' eenera ziet merg met een' kiel ;

DE MORGEN,

'59

Andren loopen nog op sloffen, met de kousen op de hiel ;
Mannen ziet men met een slaapmuts, die hun scheef op'tvoorhoofd staat ;
Meisjes nog met papillotten ; vrouwen nog in nachtgewaad .
Andren oopnen luik en ramen . Langzaam groeit de woeling aan ;
't Werkvolk ziet men naar de werkplaats, schutters uit de hooiwacht gaan .
Vol reeds wordt het op de markten ; wagens worden voortgekruid .
Luidkeels roepen Jood en groenvrouw, wat voor waar zij veilen, uit .
Telkens wordt het leven grootera 't wordt al drokker meer en meer .
Tappers ziet men voor hun kroegen, slepers voor hun stallen weêr .
Om met de eerste schuit te varen, loopen velen op een' draf,
En naar 't westen, 't zuid en 't oosten rijden diligences af .
Uren zijn er reeds verloopen, sinds het eerste daglicht blaakt ;
Uren zullen nog verloopen, eer de gansche stad ontwaakt .
Menig is er, die, reeds wakker, zich op nieuws in rust begeeft,
En met vreugde de uren nadenkt, die hij nog tot slapen heeft .
Menig, die, door pligt gedrongen, in zijn bed niet blijven kqn,
Klaagt, dat hij zoo vroeg moet opstaan, schoon de dag reeds lang begon .
Zoo begint in stad de morgen ; zeer verschillend is die tijd .
't Ambachtsvolk is reeds aan d' arbeid, en het heerschap aan 't ontbijt .
De een béproeft,hoe'tbest door werken aan zijn nooddruft wordt voldaan ;
De ander weér bepeinst de winsten, die hem ruim te wachten staan
De een, hoe hij den kost zal vinden voor zijn vrouw en kindertal ;
De ander, hoe hij in verkwisting zich het best vermaken zal .
De een begint den dag in armoé; de ander weér in overvloed ;
De een met rein en blij geweten ; de ander met ontrust gemoed .
Kindren ziet men naar de school gaan ; loopers naar het postkantoor ;
En in d'ochtendjas gezeten, leest Mijnheer de brieven door .
De een ontvangt een goede tijding ; de ander krijgt een slecht berigt ;
D' een' straalt nu de vreugde uit de ooges ; de ander zet een zuur gezigt .
Kranten worden rondgezonden, en verspreiden 't nieuws alom .
De een betreurt den loop der zaken, en een ander juicht er om .
't Is nog morgen in de hoofdstad ; is geen morgen meer op 't veld ;
Daar is 't werkvolk in den schofttijd wederom naar huis gesneld,
Wat verschil nu van den steêling en den nijvren boerenknaap!
De een veegt zich het zweet van'tvoorhoofd ;de ander uither oog den slaap .

I6o

DE MORGEN .

Maar de landman keert naar d' akker ; nieuw gewoel vervult de stad .
Bakkers, slagers, doctors, koopliên komen beurtlings op het pad .
Ieder burger is aars d'arbeid, 't zij met wegzin, of met vlijt ;,
Slechts de loonre ledigganger is verlegen met zijn' tijd .
Klaagt een ander, dat de tijdloop weer zoo snel een' dag verslond,
Hij verlangt met iedren morgen naar den naasten avondstond .
Maar geen wensch verlengt den morgen ; maar geen wensch verkort zijn' loop,
't Zij hij vreugde of kommer brenge, rust of zorgen, vrees of hoop .
Maar wat ook het deel moog' wezen, dat hij ons te dragen gaf,
Wie zijn' morgen goed besteed heeft, wacht gerust den middag af,

DE AMSTERDAMSCHE WINTERAVOND .
De avond valt ; de beurstijd eindigt ; 't laatst geroep aan 't sluithek zweeg ;
Voller worden de open tafels, en de koffijhuizen leêg .
Huis en winkel wordt gesloten ; lamp en kaarslicht flikkert weêr .
Op de meest bevolkte markten vindt men nu geen koopliên meer .
Fruit- en vischvrouw zijn verdwenen . Beurtlings sloten waag en hal,
En 'des doctors matte paarden rusten eindlijk op den stal .
Kleiner wordt het aantal menschen, dat men aantreft op de straat,
Ieder treedt zijn woning binnen ; maar verschillend van gelaat .
Hier zien wij den koopman keeren met een' opgeruimden geest,
Wijl de handel op dien beursdag hem voordeelig is geweest ;
Ginds een' ander', die gramstorig vrouw en kindren nu genaakt,
ijl hem een mislukte poging norsch en wrevlig heeft gemaakt .
De een zet geemlijk zich aan tafel ; vindt den maaltijd niet gepast ;
De ander prijst zijn gade of kindren, door een lievlingsspijs verrast .
De een zit lui en lang te spijzen ; de ander rept zich aan den discti .
De een is aan 't dessert al bezig ; de ander pluist nog aan de visch .
De een verlaat alreeds zijn' maaltijd, en vangt weêr zijn' arbeid aan,
Als hij andren uit ziet rijden, om naar 't feestmaal heen te gaan .
Koetsen staan nog voor de deuren ; vrouwen voor het spiegelglas .
't Nieuw gewaad wordt aangetogen, dat voor 't feest ontboden was .
Sierlijk stikt men das en linten ; hals en lokken zijn versierd,
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Schoon de kapper lang liet wachten, en met regt bekeven wierd',
~t Rijtuig rolt nu naar het feestmaal . 't Is in gang en keuken drok .
Knecht enleerknaapdraagtin manden'tsmaakvolkunstwerkvandenkok .
't Fijn damast bedekt de tafel ; 't waslicht brandt met heldren gloed ;
't Kaartpapier, verguld van randen, toont waar ieder zitten moet .
Soep en visch en vleesch en vogel volgen beurtlings op elkaar ;
Groenten, rijp gestoofd in kassen, wordt men bij 't banket gewaar .
Port, muskaat en medoc vloeijeu ; vreugde wordt door hen verspreid .
Alles leeft hier tot genieten ; elders woont nog werkzaamheid .
'k Zie den koopman, die zijn brieven voor den posttijd haastig sluit ;
De ander, vol nog van ontwerpen, rekent nu zijn winsten uit .
Haastig draven knecht en looper van kassier en makelaar,
En met prijscourant en wissel komt men nog bezwaarlijk klaar .
Nu keert de een weêr bij zijn gade ; schaart zijn kindren om zich heen ;
Want bij huislijk stil genoegen is hij altoos 't best tevreên .
Andren snellen uit hun woning ; 't is de schouwburg, die hen wacht,
Of in tempels van de kunsten wordt nu de avond doorgebragt .
't Is een Dichter of een Wijsgeer, die zijn hoorders bezig houdt ;
Enklen roemen iedre schoonheid ; velen laken iedre fout .
Andren, wars van 's Dichters zangen en des Wijsgeers hooge taal,
Gaan weêr 't koffijhuis bezoeken, waar het vol is in de zaal .
'tLamplichtbrandt ;deglazenklinken ;'tpunchvochtrooktbij'tdruivennat
't Nieuwsberigt wordt doorgebladerd, schoon het weinig nieuws bevat .
't Kaartspel geeft in weinige uren andee meesters aan het geld .
De een benijdt het lot van d' ander', die zijn winst bij 't scheiden telt .
Elders rollen op het laken weêr de ballen van ivoor,
Of aan 't dambord neêrgezeten, brengt men d' avond stiller door .
Ginds zijn andren diep" aan 't peinzen ; hun is de eer de grootste schat ;
Zij betwisten in het schaakspel zich het lang ontweken mat .
Walmen van tabaksrook stijgen en verspreiden zich in 't rond .
Eer men denkt aan 't afscheid nemen ; is 't reeds laat in d' avondstond .
Ledig wordt het op de grachten ; donker is het, waar men treedt,
Daar er geen lantarens branden, wijl het helder maanlicht heet .
Velen vlijen zich tot rusten ; andren streelt de rust nog niet .
't Is nog vol in hooótijdzalen, waar men luide feestvreugd ziet .
II
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Alles leeft daar in de blijdschap, als men oordeelt naar den schijn,
Schoon niet allen, daar vereenigd, blijgestemd van harte zijn .
Spel en spraak vervangt elkander ; spijs en drank verschijnen weêr .
Knecht en dienstmaagd smullen mede van den maaltijd van hunn' Heer .
Koets en slede en brommer nadren ; lijdzaam wachten mensa en dier ;
Kraag en pels dekt neus en oorera van livreiknecht en koetsier .
't Uur van 't scheiden heeft geslagen ; al de woeling gaat uiteen
Ook de laatste van de koetsen rijdt van huis weêr stalwaarts heen .
Luik en deur wordt digtgegrendeld ; eenzaam schreeuwt de trouwe wacht ;
Dieven vlugten voor zijn' ratel ; elk mag slapen
goeden nacht
1826 .

DE KLEINE WERELDSCHEPPER,
Te voren had Herman als guit geen gelijken .
De slimste der knapen moest nog voor hem wijken ;
En werden de burgers door poetsen geplaagd,
De grootste der poetsen had Herman gewaagd .
Maar wat er ook voorviel, wat grappen of streken,
Steeds werd hij beschuldigd, al bleef hij 't weêrspreken .
Men hield hem voor dader; en zoo hij 't bestreed,
Dan gaf men hem slagen, totdat hij 't beleed .
Hij vond het dan raadzaam, om straf te vermijden,
Bij ieder verdenken, maar schuld te belijden .
't Is (dacht hij) niet aardig ; maar 'k win er toch meê ;
En kies van twee kwaden het kleinste der twee .
Eens vroeg hem de Meester : „Gij, wildste der knapen !
„Kom, zeg mij, wie heeft deze wereld geschapen?"
En Herman, die 't speelgoed schoorvoetend verliet,
Onachtzaam in 't luistren, sprak haastig ; Ik niet.
De Meester, nog boozer dan immer te voren,
Liet, dreigend van blikken, en harder, zich hoorera :
„Geef antwoord naar waarheid ; bezint ge u niet vlug,
„Dan zult gij 't gevoelen aan schouder en rug ."
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Met schrik wordt door Herman die dreigtaal vernomen .
Hij peinst en hij aarzelt, om slaag te voorkomen .
„Nog eenmaal," sprak de ander ; „wie was het, ik zweer!"
ik, Meester! (riep Herman) maar 'k doe het nooit moeër .
Naar het Hoogduitsch van K~RNER .

DE MINNAAR AAN ZIJNE GELIEFDE.
0 mogt ik, dierbare! u omgeven
Gelijk het licht, dat u beschijnt,
En als geleigeest om u zweven,
Voor wie mijn ziel van liefde kwijnt .
Mogt ik verandren in de zaken,
Die u vertellen van nabij,
En aan uw' wil mij dienstbaar maken,
Wat taak was dan te zwaar voor mij!
'k Nam dan dit voorregt vaak te stade,
Dat mij zoo veel genot belooft,
En liet mij strijken als pommade
Op uw zoo zeer beminlijk hoofd .
Ik zou de kam zijn, dien uw lokken
Bevrachten met haar' zoeten last,
Of stak met smaak haar blonde vlokken,
Herschapen in een haarspeld, vast,
ik zou naij in mijn lot verblijden,
Wierde ik gebruikt aan uw toilet ;
Al moest ik door uw vingers glijden,
Hervormd in Zeijster savonnet .
Ik noemde zulk een' staat nog edel,
En was tevreden met mijn rol,
Al zou ik, met een' houten schedel,
U dienen voor een' mutsenbol .
11 *
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Ik zou in 't wandlen u verzeilen,
Als lint gebonden aan uw' schoen ;
Ik zou met u naar 't dansfeest snellen ;
U sieren als een bloemfestoen .
Ik zou in ijver niet verslappen,
Als mij uw bijval had gestreeld,
En liet mij als pedaal vertrappen,
Wanneer gij op 't piano speelt .
'k Zou graag dan in uw' spiegel sluipen,
Zoo vaak begunstigd met uw' blik ;
Ik zou in ring of oorbel kruipen,
Of op uw nachtmuts als een strik .
'k Hing aan uw' hals als gouden keten,
Of aan uw mouwen als een kant ;
En waart gij in de kerk gezeten,
ik speelde als waaijer door uw hand .
Maar 's morgens drong ik, als een klontje,
Soms in uw kopje bij de thee,
En gleed ik in uw minzaam mondje,
Als boter op uw botram, meê .
Ik zou als room op kofflj drijven,
Zoo dit de drank was van uw keus ;
Ik zou uw pen zijn bij het schrijven,
1n steeg als reukflesch aan uw' neus .
De maaltijd zou mijn vreugd vergrooten,
Al ik in taart of podding drong ;
Als ik, in blancmangé gegoten,
Vol liefde wegsmolt op uw tong .
Ja, hoog genot waar' mij geschonken,
Mogt ik, bij 't vrolijk feestgedrang,
Als Rijnsche wijn door u gedronken,
Een blosje verwen op uw wang .
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Maar 'k werd, kon ik van ligchaam ruilen,
Een kleine vloo het liefst van al ;
'k Zou in uw kleedren mij verschuilen ;
Gij waart mijn wereld, mijn heelal .
En werd ik dan door u gegrepen,
Was dan op mij uw gramschap groot,
'k Werd in uw vingers doodgeknepen :
Waar vond ik ooit een' zoeter' dood!
Vr je Navolging van BLUMAUER .

HOOGS OUDERDOM,

„Mijn grijze vader," zei van Hout,
„Is heden honderd jaren oud ;
„Dat 's inderdaad een groote zegen ."
„Ja ," sprak zijn buurman, „dat is waar ;
,,Maar zoo niet vaders peteva~r
„Gestorven was vóór veertig jaar,
„Dan werd hij nu al honderd negen ."

DE HELD .
Hans viel op 's vijands drommen aan,
En 's vijands drommen weken ;
Tot loon voor zulk een kloek bestaan,
Kreeg Hans het ridderteeken .
Wat deed dien held zoo dapper zijn?
Een roes van onbetaalden wijn .
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DE HARINGPAKKERSTOREN,
TE AMSTERDAM,

spreekt kort vóór zijne voltooide slooping :
Wat hamerslag dreunt op mijne ouce muren,
En schendt op nieuws mijn reeds misvormde kruin?
Ik mogt vergeefs het woên des tijds verduren ;
Des menschen hand stoot mij ter neêr in puin,
0 Amstels kroost ! stond mij dit lot te wachten,
Daar zoo veel roeros u werd bereid door mij ;
Die dertienmaal 't vernieuwen der geslachten
Beleven mogt, mij spieglende in het IJ?
Ik stond hier reeds, eer nog de huizen stonden,
Waar 't grootst getal der burgers nu in woont ;
'k Werd bij de poort der grijze stad gevonden,
Wie Oost en West hun hulde heeft betoond .
'k Heb veel verduurd in die vervlogen jaren,
Sinds ik den naam van heiligen toren droeg,
En 't kettervolk, vereerd als martelaren,
Bij mij vergeefs verbeurde vrijspraak vroeg,
'k Was elk ten schrik, die vrijheid van geweten
In Amsterdam toen reeds te vesten dacht ;
Hij werd bij mij ten venster uitgesmeten,
En spoelde weg naar de oude Matlaarsgrácht .
Maar zou mijn roem daarom bij 't nakroost leven,
Daar reeds 't verhaal zijn borst met angst beklemt?
0 neen ! 'k ben kort der kettren schrik gebleven,
En werd welhaast tot ander doel bestemd .
'k Ontsloot mijn poort, om schrik in 't hart te jagen
Aan wie uw stad wou schenden in haar regt ;
En 't wrekend kruid werd in mijn' muur gedragen,
Dat Amstels raagt zou staven in 't gevecht .
Ik zag alom mijn' roem en luister vieren,
Die meer en meer mogt groeien ongestoord
ik zag mijn kruin met hooge spits versieren,
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En 't klokgelui werd van die spits gehoord .
Maar burgertwist mogt ras in Neêrland zwijgen,
Mijn aanzien klom bij 't dierbaar vreêgenot .
Wat de Oorlogsgod eens kon van mij verkrijgen,
Verkreeg nu ook de nijvre Handelgod .
Toen was de tijd mijns grootsten roeros geboren .
Ik was de plaats, die ruime winsten bood .
Ik werd genaamd de Haringpakkerstoren ;
'k Zag aan mijn' voet de rijke haringvloot .
'k Zag, hoe beleid en ijver en ervaring
Het nut dier visch verhoogden meer en meer,
En op mijn spits kreeg ik een' gouden haring,
Die, als de wind, daar draaide heen en weér ;
En die aan elk, nabij mijn' muur gevonden,
De luchtstreek wees van waar de haring kwam ;
Of die, waarheen de haring werd verzonden,
En schatten gouds verschafte aan Amsterdam .
Dat was een tijd ! -- Helaas! hij is verdwenen .
Die haringvloot, die zoo veel voordeel bragt,
Is korten tijd maar aan mijn' voet verschenen,
Een langen tijd werd beter tijd gewacht .
Toch stond ik daar, den schipper tot behoeder,
Die in het IJ op mij, als baken, zag ;
En werd bezocht door menig' gildebroeder,
Die van mijn nut met regt getuigen mag.
Toch bleef ik staan, tot roem van Amstels wallen,
Vier eeuwen lang, nog niet door oudheid wrak ;
'k Moest, wel is waar, mijn spitse kruin zien vallen ;
Maar kreeg tot troost een sierlijk koepeldak .
'k Mogt, na dien tijd, niet meer in 't ronde staren,
Gelijk voorheen, zoo ver in 't ruim verschiet ;
Maar 't kon welligt mij voor veel smart bewaren
Te veel te zien geeft dikmaals wrang verdriet .
Wat heb ik niet, in Amstels grijze wallen,
Somtijds veel vreugd, maar ook veel smart aanschouwd!
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Wat zag ik niet veel praalgestichten vallen ;
Wat zag ik niet veel kostbaars opgebouwd!
Wat zag ik niet, sinds ik, bij 't slaan der baren,
Getrouw aan d' eisch, die op mij rust, voldoe,
op 't scheeprijk IJ al groote mannen varen,
Van Gijsbrecht af tot Alexander toe!
Zij zijn nu dood, die twee doorluchte braven ;
Dees lang, die kort ; maar in mijn oog gelijk .
Veel andren nog zijn ook als zij begraven,
Die 'k eens hier zag, in naam en aanzien rijk .
U Amstelstad! ik zag uw' muur vergrooten,
En gracht en straat vermeerdren in getal ;
'k Zag jaar op jaar uw rijkbeladen vloten,
Langs Pampus heen, genaken voor uw' wal .
'k Zag uw Stadhuis, het achtste wonder, stichten,
En zoo veel meer, waarop gij roemen moogt ;
Wat grijze en wees in d' onspoed kon verligten,
En ook uw Beurs, door 't ruim heelal verhoogd .
Maar 'k zag, helaas! den tijd der schande dagen,
Toen vreemde dwang 't Stadhuis zijn kroon ontnam ;
Toen moest ik m`eê de uitheemsche vlaggen dragen,
En deelde meê den smaad van Amsterdam .
Toen hoorde ik hier het buldren der kartouwen,
Toen Frankrijks Vorst op d' IJstroom werd aanschouwd ;
Maar kort daarna 't Wilhelmus van Nassouwen,
Teruggekaatst langs 't Zuiderzeesche zout .
Toen mogt ik nog het zeldzaamst mede ontwaren ;
'k Zag zonder zeil de bootes voorwaarts gaan,
En 't zwaarste schip door heel Noord-Holland varen,
En om de stad een' dijk ais ringmuur slaan .
'k Dacht steeds : Nu zal een blijder tijdvak komen,
Nu om mij heen de handel weêr herleeft ;
Ik dorst van vreugd de blijdste toekomst droomes ;
Weg is de droom, die mij bedrogen heeft .
De haringvangst vest weêr haar' zetel neder
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In de oude stad, waar ze eenmaal heeft gebloeid ;
Maar vruchteloos waagt zij die poging weder;
Die handeltak is bijna uitgeroeid .
'k Sta eenzaam daar ; 'k ben zonder nut gebleven ;
Het is beslist, men stoot mijn muren neêr ;
Vier honderd jaar van onberisplijk leven
Behoên mij niet, dat ik in puin verkeer .
Gij, mannen, gij, die, door een daad vol stoutheid,
Den val voorkwaamt van Muidens achtbaar Slot!
Waar toeft gij nu, die hulde brengt aan de Oudheid?
Verlaat gij mij bij mijn rampspoedig lot?
Dit wreed besef strekt mij tot leedverzwaring ;
De mokerslag beukt mij met forsch geweld ;
Mijn dak stort in, en 'k zie mijn' gouden haring,
0 dubble smaad! verkocht voor weinig geld .
Ik zal niet meer tot baak en uurwerk wezen
Aan 't schippersvolk van Zaan of Wormerveer;
Mijn oude muur, zoo vast gebouwd voordezen,
Ligt ras als puin op dijk of zandpad neêr .
ik volg u na, die 'k op den Dam zag pronken,
Aloude waag, o roem van vroeger tijd!
Oostindisch Huis, in 't ziltig IJ verzonken!
Lofwaard gesticht, den veezen toegewijd!
ik volg u na ; maar 'k wil mijn klagt versmoren ;
'k Draag 't hart nog hoog, zelfs in mijn' jongsten stond ;
't Lot, dat ons treft, trof even wreed te voren
Wat prachtig was, op 't breede wereldrond .
Geen Babels wal ; geen tempel van Ephesen ;
Geen Kapitool bleef ongeschonden staan ;
Maar schoon hun puin langs de aard' verstrooid moog' wezen,
Geen vlugtende eeuw ziet ooit hunn' roem vergaan .
Ik moet als zij hetzelfde lot verwachten ;
Maar blijf als zij in waarde hooggeschat ;
Mijn naam dringt door tot late nageslachten,
En overleeft den roem van de Amstelstad .
1829.
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'k Wil zondag eens naar Zandvoort gaan ;
Want iedereen komt daar;
,k Heb nooit voorheen dien toer gedaan :
De zandweg was te zwaar .
'k Wil eens gaan kijken naar het strand
En 't daar gebouwde bad ;
'k Heb toch niets beters aan de hand ;
't Verveelt mij hier in stad,
DE GEVOELIGE MENSCH .

Heil mij! 'k verlaat de stad, haar zorgen en bezwaren ;
En Zandvooras heilig strand is van mijn' toga het doel .
'k Zal 't Godlijk schouwspel zien van de onbedwingbre baren .
't Genot, dat daar mij wacht, streelt mijn ontvlamd gevoel .
DE GEWONE MENSCH .

Is dat niet Zandvoort in 't verschiet?
Ik dacht het minder groot ;
En is daar links het Badhuis niet?
't Ligt, dunkt mij, veel te bloot .
Dat schoorsteenstel slaat gek óp 't dak ;
De vleugels zijn te breed ;
Schijnt vast zen tuighuis of barak
Aan wie niet beter weet .
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'k Heb Zantvoorts duin bereikt ; het beeld van vroeger tijden
Vervult mijn ziel geheel, nu ik dit oord begroet .
Wat nood deed niet de orkaan hier vaak den dorpling lijden
Hoe wreed heeft hier de pest en 't krijgszwaard eens gewoed
DE GEWONE MENSCH .

Wat equipages zie ik staan !
Wat brille ; welk een fleur!
Een vestibule om in te gaan !
Twee knechts aan iedre deur!
Hoe! draperiën in de zaal,
En bloemen aan de entrée ;
En kranten, ook in vreemde taal !
Wat valt mij alles meê !
DE GEVOELIGE MENSCH .

Ziedaar het Badhuis dan, dat ieder komt bewondren .
Hoe slecht voegt zulk een pracht bij 't nedrig dorp aan 't stand !
'k Zoek mij van 't bont gewoel der menschen af te zondren,
En druk, in stil gepeins, dit eeuwen heugend zand .
DE GEWONE MENSCH .

Maar 'k vind die koetsjes slecht gebouwd,
Die ik aan 't strand ontdek ;
'k Nam liever ('t is daar minder koud)
In huis een badvertrek.
Dat is uitmuntend ingerigt
En netjes, zonder zwier ;
't Is jammer van dit badgesticht
Men baadt zich zeldzaam hier .
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Snelt, kranken ! snelt hier aan ; hier is herstel te vinden,
't Zij u de badkoets voert in 't lijfversterkend nat,
Of dat ge in huis vertoeft, beschut voor koude en winden,
vaar kunst de golven leidt in 't eenzaam kamerbad .
DE GEWONE MENSCH .

Kijk, gindsche visscher is in nood,
Die roer en mast verloor ;
Zend hem ter hulp de reddingboot
Waar dient die anders voor?
7k hoop, dat hij het strand nog haalt,
Schoon ik er hard voor vrees ;
Dan dient er vast weêr geld betaald
Aan veeduw en aan wees.
DE GEVOELIGE MENSCH .

Wat schrik ! een ranke buis drijft mastloon op de golven .
De zeeman snelt ter hulp bij 't bruisen van den vloed ;
Hij heeft de kiel bereikt, schier onder 't nat bedolven
Hier woont menschlievendheid, door geen belang gevoed .
DE GEWONE MENSCH .

'k Hoor, dat men klaar met eten is ;
Dat maakt mij zeer verblijd .
't Is heden vol aan d' open disch •.
De zeelucht geeft aptijt .
De spijzen, ons hier voorgezet,
Zijn waarlijk goed van smaak ;
Puik zijn de kelder en 't buffet ;
De kok verstaat zijn zaak .
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Ik wil in 's visschers huis zijn vangst en maaltijd deelen ;
Hij disckt mij de aardvrucht voor, op 't zandig duin gepoot .
Geen vorstelijk geregt kan meer mijn zinnen streelen ;
Gulhartigheid geeft waarde aan 't aangeboden brood .
DE GEWONE MENSCH .

't Wordt laat . - 'k Heb van den knecht verstaan,
Dat mij mijn rijtuig wacht .
De zon is reeds aan 't ondergaan ;
De torenklok sloeg acht .
Ik nam een' dikken sluitjas rne~,
En wel op goeden grond ;
De lucht is koortsig digt aan zee,
En 's avonds ongezond .
D E GEVOELIGE MENSCH .

Daar zinkt de zon in 't meer en kleurt de westerkimmen ;
Terwijl ze een' gloed van goud op golf en bergtop strooit .
Ik wil nog eens voor 't laatst het statig duin beklimmen .
'k Vergeet deez' dag vol weelde en zulk een' avond nooit .
1828,
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Wanneer bij strenge, lange vorst',
De Zuiderzee zich sluit,
En de onverwrikbare waterkorst
't Bedrijf van loods en visscher schorst ;
De vaart der schepen stuit ;
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Dan bindt de Vries zijn schaatsen aan ;
Dan is hij blij te moe ;
Hij voelt zijn borst van eerzucht slaan,
En maakt kloekmoedig zich een baan
Tot aan Enkhuizen toe .
Noord-Hollands burger, even kloek,
Deelt in zijn geestdrift meê ;
Hij rigt zijn schaats naar Stavrens hoek,
En geeft zijn' buren een bezoek
Aan de overzij der zee .
Door zulk een' togt wordt roem behaald ;
Want hij vereischt veel moed ;
En wie dien waagt, wordt gul onthaald ;
Met bord noch beker wordt gedraald,
Bij komst en afscheidsgroet .
Men geeft hem, eer hij huiswaarts gaat,
Een zilvren pronkstuk meê,

Waarop zijn naam gesneden staat,
En dat den datum lezen laat
Van 't rijden op de zee .
Er ligt, te midden ongeveer
Van 't Zuidérzeesche zout,
Een eiland ; -- daar woont Prins, noch Heer ;
Maar visschers zijn er des te meer,
In hutten, slecht gebouwd .
Dat eiland, zoo gij 't zoeken mogt,
Ligt, waar gij Urk ziet staan .
Het wordt vrijwillig schaars bezocht ;
Want doen wij reis of speelvaarttogt,
Dáárheen leidt nooit de baan .
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Maar 's winters, als de zilte baar
Zich vastklemt om het strand,
Dan komt Enkhuizens burger daar,
En tart, bij Urk, het ijsgevaar,
Gelijk bij 't Vrouwtjeszand .
Daar wordt ook 't gulst onthaal gesmaakt ;
Maar zilver is er niet .
Men geeft den gast, als 't scheiden naakt,
Een houten stoof, op Urk gemaakt,
Waar elk zijn feit aan ziet . 't Jaar dertig was de winter koud :
('t Jaar dertig van onze eeuw)
't Schijnt, dat men 't laatst het best onthoudt ;
Maar zeldzaam zagen jong en oud
Hier zoo veel ijs en sneeuw .
Toen vroor de Zuiderzee ook digt .

Het heugt u nog gewis ;
Maar toch, 't herinren is mijn pligt,
Wijl 't voorval, dat mij werd berigt,
Daardoor veroorzaakt is .
Er woonde, bij Enkhuizens wal,
In zeker dorp of streek,
Een kloek en wakker zevental,
Wier moed voor dien van Hannibal,
Bij bergen ijs, niet week .
Klaas, Fop en Krelis waren zaam
Met -- maar 'k verzwijg die vier ;
Van Nova Zembla meldt de faam
Slechts Barends nog en Heemskerks naam
'k Noem ook geen' ander' hier.
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Klaas had hen met de zaak verrast .
Hij sprak zijn vrienden aan
„Wie uwer is een stoute gast?
,,'k Wil met hem, 't ijs is nagelvast,
„Naar Urk, op schaatsen, gaan ."
En Krelis, voor die taal niet doof,
Gaf antwoord op zijn vraag
„Ja, 'k haal voor Trijn, die goede sloof,
„Van de overzijde een houten stoof
„Dat heeft zij zeker graag ."
6

En de andren voelden, als die twee,
Een geestdrift zonder paal ;
Zij namen touw en stokken meê,
En schuurden ras de Zuiderzee
Met scherp geslepen staal .
Zij reden reet een' netten zwaai,
En gingen voort met spoed ;
En maakten kunstig bogt en draai
En sneden krullen, breed en fraai .
Op d' onafzienbren vloed .

En hadden 't eiland ras in 't oog,
Het doelwit van hunn' togt,
Waar groot en klein naar d' oever vloog,
En prees den moed der rijders hoog,
Voor 't eerst door hen bezocht .
Men gaf hun brood en koek en bier
En slecht Schiedammer nat ;
't Was, voor dat oord, een maal vol zwier ;
Want toch, men schaft daar niet als hier
In Amstels oude stad.
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Men bragt hun, naar 't gebruik der plaats,
De stoof, het eerbewijs,
Het teeken, dat, op vlugge schaats,
Dáár Krelis, met een zestal maats,
Geland was over 't ijs .
Maar spoedig was het tijdstip daar,
Dat elk aan scheiden dacht .
Klaas sprak : ,,Komt, makkers ! maakt u klaar ;
„Nog biedt de reistogt geen gevaar ;
„Maar schielijk valt de nacht ."
,Bij 't afscheid werd geen dronk gespaard,
En ook geen luid hoezee
En de Urker visscher, goed van aard,
Gaf hun, in grootes drom geschaard,
De beste wenschen meê.
En de andren keerden vroolijk weêr
Op 't afgelegde spoor ;
En zagen 't eiland ras niet meer ;
Want allen haastten evenzeer,
En reden stevig door .
Maar de avond nadert, en op aard'
Spreidt hij zijn' sluijer uit,
Die door een' nevel wordt verzwaard ;
Doch 't zevental blijft onvervaard,
Daar 't digt aaneen zich sluit .
Zij vreezen voor geen' nacht of mist,
Want Krelis rijdt vooraan ;
Hij, die het best de rigting wist,
En nooit zijn kunde zag betwist
Als gids op d' oceaan .
12
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Maar Eenklaps riep hij : „Niet vooruit ;
,,Wij zijn in lijfsgevaar !"
Hij ziet zich in zijn vaart gestuit
Door schotsen ijs, opeen gekruid,
Gestapeld bij elkaar .
Dat ijs, in 't noorden losgeraakt,
Gedreven door den vloed,
Had hier een' breeden dam gemaakt ;
Een heuvelketen, kil en naakt,
Zoo als 't in Spitsberg doet .
En Krelis, aan zijn' pligt getrouw,
Klimt hun op d' ijsberg voor ;
En meet, waar 't kan, met stok en touw,
De grootte van 't kristalgebouw,
En stapt de schotsen door .
En zegt : „Wie verder voort wil gaan
„Ik doe dit voor geen' prijs ;
„Wij zijn verdoold van de effen baan
„Ik blijf, en acht dit wijs gedaan,
„Vernachten op het ijs,"
En allen kennen zijn beleid,
Maar tevens ook zijn' moed,
En roepen : „ja, wij zijn bereid ;
„Wat noodlot ons hier ook verbeid',
„Wij volgen wat gij doet ."
Zij scholen op het ijs bijeen,
Om grooter wee te ontgaan :
En warmen, door de koi bestreén,
Met muts en wambuis hoofd en leên ;
Doch rillen waar zij staan .
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Maar nooddruft was voor hen verknocht
Aan 't nachtverblijf op zee ;
Zij waren zonder levenstoga,
En namen zelfs geen' druppel vocht
Terug van 't eiland meê .
Hun wordt door d' angst, die hen bestrijdt,
Nog grooter wee gemaald ;
De een waan dat de ijsklomp kraakt en splijt ;
Een ander denkt zich uren wijd
Van Holland afgedwaald .
Een is er, die, door vrees gespoord,
Bij 't fluiten van den wind,
Meent, dat hij reeds een' ijsbeer hoort,
Die, uit zijn' schuilhoek, ver in 't Noord,
Door 't ijs een' doortoga vindt .
Een ander, 't was een ruwe kwant,
Een zeebonk in zijn hart,

Zegt : „Was ik maar aan 't verste strand !
„Want dood te vriezen hier in 't Land,
„Dat is te groote smart ."
Een ander ziet zijn leed verpoosd,
Daar hij aan 't klagen gaat
„Wie schenkt mijn droeve gade troost?
„Wie zal nu zorgen voor mijn kroost ?
„Wie geeft hun heul en raad ?"
Dit denkbeeld drukt een' ander' zwaar ;
Hij zwijgt niet langer stil ;
Veel spreekt hij van zijn kinderschaar,
En hoe zijn zoon van zeven jaar
Reeds schaatsenrijden wil .
I2
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Maar troostend bij hun zielsverdriet,
Zegt Krelis keer op keer
„Houdt moed ; 'k zie uitkomst in 't verschiet ;
„Wij zijn hier toch in Groenland niet ;
„De zon komt morgen weêr ."
Maar langzaam kwam zij in die streek,
Die milde vreugdebron ;
De nacht scheen langer dan een week ;
Tot Klaas, die 't verst in 't oosten keek,
Tol blijdschap riep :
,,De zon !"
Zij klaarde ras den nevel op,
En kleurde 's hemels boog ;
En op der schotsen hoogen top
Kreeg spoedig Krelis, Klaas en Fop
Noord-Holland weêr in 't oog .
Zij streden 't leed gelukkig door ;
Maar toch de maar gaat rond,
Dat Fop zijn halve buis verloor,
Die op de schotsen vastbevroor,
Waar hij dien nacht op stond .
Men was tot d' aftogt spoedig klaar,
En kwam te Enkhuizen aan ;
Daar werd hen elk met vreugd gewaar ;
Want vrouw en kind en vriendenschaar
Dacht hen in 't ijs vergaan .
Verwondring heeft hun lot gebaard ;
Groot wordt hun moed geacht ;
En lang nog blijft hun naam vermaard,
En wordt met zorg de stoof bewaard,
Door hen uit Urk gebragt .
1830
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Daar was lang voordezen een magtige Koning,
Hij kwelde zich weinig met zorgen voor 't Rijk ;
Maar zocht men een' Hofstoet vol rijke vertonning,
Dan was er geen Koning dien Koning gelijk .
Die Koning was minnaar van eten en drinken,
En was, als hij smulde, tot grappen in staat ;
Eens zat hij aan tafel regt vrolijk te klinken,
En naast hem Sylvester, de dikke Prelaat.
,Heer Abt!" sprak de Koning, „U moet ik iets vragen,
„U, held en Professor bij wijnkuip en vat !
„(Daar toch mag uw houding de blijken van dragen)
„Wat wijn wordt met reden de beste geschat ?"
„0 Vorst !" sprak Sylvester, „'t valt zwaar dit te melden ;
„'k Ben slecht van geheugen, vooral aan den disch .
„'k Moet, wil ik mijn oordeel voor grondig doen gelden,
„Elk soort nog eens proeven, voordat ik beslis ."
„Heer Abt !" sprak de Koning, „dat 's listig verzonnen ;
,,Maar 'k had van uw wijsheid niets anders verwacht
„Al wat in mijn' kelder, in flesschen of tonnen
„Bewaard is, word' daadlijk op tafel gebragt .
„'k Zweer, dat voor uw oordeel zich ieder zal buigen ;
„'k Drink voortaan op feesten bij voorkeur dien wijn .
„Gij, Ridders aan tafel ! drinkt mede als getuigen ;
„U voegt het, Sylvester ! hier regter te zijn ."
„'k Voel, Koning!" was 't antwoord, „mijn' ijver versterken ;
„'k Volvoer uw verlangen, 't welk heilig mij is ."
En veertien paar flesschen, verschillend van merken,
Verlieten den kelder en sierden den disch .
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En de Abt en de Ridders, als wakkere mannen,
Begonnen vol ijver hun wigtige taak ;
En vulden de glazen en leegden de kannen,
En toetsten de wijnen met lust aan hunn' smaak .
En was er een twijfel bij 't proeven gerezen,
Dan werd twee, drie malen hetzelfde verrigt ;
Want de Abt, die schroomvallig bij de uitspraak moest wezen,
Wou, rein van geweten, voldoen aan zijn' pligt .
Zoo zag men de Ridders de flesschen ontzielen,
Dat vensters en muren al draaiden in 't rond ;
Dat glazen en bekers hun handen ontvielen,
En wijnen verdampten op tafel en grond .
Die helden, wier geestdrift zich nooit zag verkoelen,
Bij 't zien van den wijngloed, in 't strijdperk der eer,
Geraakten al duizlend omver van hun stoelen ;
En vielen als lijken op aarde ter neêr .
De Vorst en Sylvester belachten die dwazen ;
Maar beiden verloren ook eindlijk hun kracht,
En zwaaiden en draaiden met flesschen en glazen,
En werden door knechten ter slaapkoets gebragt .
Zoo bleef dan de Koning toch de uitspraak nog missen,
Wat wijn op zijn feesten de beste zou zijn ;
En kroonen wij allen, om 't pleit te beslissen,
Den wijn, dien wij kiezen, als lekkersten wijn, -Naar

LANGBEIN .
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ULYSSES EN PENELQPÉ .
Vertelling .
EERSTE DEEL .

Ulysses was een schrandre geest
En een der kloekste helden ;
Schaars is er wijzer man geweest,
Een slimmer was er zelden .
Een eiland was zijn Rijksgebied,
Bij ,t Grieksche strand gelegen ;
Veel uitgebreidheid had het niet ;
Maar 't heeft veel roem verkregen .
Ulysses had op Ithaka .
(Zoo was zijn Staat geheeten)
Veel jaren rustig bij zijn ga,
Penelopé, gesleten ;
Toen, voor een jonge Rijksvorstin,
Die willig zich liet rooven,
De Grieken, meest met tegenzin,
Naar Trojes wallen stoven .
Ulysses had geen' vechtenslust ;
Maar, schoon hij t'huis wou blijven,
Men dwong hem toch, , aan vreemde kust,
Tot nieuwe krijgsbedrijven .
Lang hield de veege stad het uit ;
Maar eindlijk moest zij zwichten
Ulysses maakte rijken buit
En liet weêr 't anker ligten .
Niet verre van zijn vaderstad
Was Ilium gelegen,
En toch, hij bleef op 't ziltig nat
Tien jaren onderwegen .
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Wie dit aan 's Konings stuurlién wijt,
Moet om zijn dwaling blozen,
Men had geen stoomboot in dien tijd,
Geen kweekschool voor matrozen .
Homerus heeft in dicht verteld,
Veel eeuwen reeds geleden,
Wat in die jaren de eedle held
En wat zijn makkers deden .
'k Herhaal dit in mijn zangen niet,
't Zou al te ver mij leiden ;
Slechts van zijn t'huiskomst wil mijn lied
Nog eens de maar verbreiden .
Maar ieder, die het toch begeert
Daarmeê bekend te wezen,
Dien raad ik, dat hij 't Grieksch studeert,
Om 't oud gedicht te lezen .
Dan ziet men, en wel eens zoo goed,
Als ik het ooit kan melden,
Ulysses zwerven op den vloed
Of dolen op de velden .
Dan ziet men, hoe hij 't Kijk bezocht,
Waar 't volk een vrucht moest eten,
Die ieder, die ze proeven mogt,
't Verleden deed vergeten ;
En zoo men op des levens baan
Veel kniezen moet en klagen,
Verlangt men, zoo als hij, te gaan
Naar 't Land der Lotofagen .
Dan ziet men, hoe hij verder trok
En ook het strand genaakte,
Waar Circé met een' tooverstok
Van menschen dieren maakte.
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Maar hoe zij, door zijn list verrast .
Moest buigen voor zijn wenschen,
En weèr de dieren op zijn' last
Verandren liet in menschen .
En hoe hij bij Eolus kwam,
En drie en zestig winden
Daar op zijn' reistogt medenam,
En in een' zak liet binden ;
Maar hoe hij ze allen missen moest,
En ze op de zee nu blazen,
Of soms gaan schuilen, wild en woest,
In 't ledig brein der dwazen .
Dan leest men, dat hij zuidwaarts toog,
En bij de Reuzen landde,
En toen het enkelvoudig oog
Van Polifeem verbrandde .
Waarna hij, door een' sluwen vond,
Bij 't dreigen der Cyclopen,
Zijn makkers onder schapen bond,
Om 't lijfsgevaar te ontloopen .
Dan ziet men, hoe zijn kunde bleek
Bij 't eiland der Syrenen,
Alwaar hij was in de noren streek
Aan wie haar 't oor wou leenen .
En hoe zijn scheepsvolk onheil trof
Bij wreede Lestrygonen,
En hij, in 't ondermaansche Hof,
Zich schimmen liet vertoonen .
En hoe Calypso hem ontving,
Een nimf met lonkende oogen,
Aan wie zijn leèd ter harte ging
Met teeder mededongen .
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En hoe hij daar, bij zang en spel,
Veel jaren bleef logeren,
Alvorens weêr naar d' Archipel
Bij vrouw en kind te keeren .
En hoe hem 't heimwee toen bekroop,
En hij, op 't vlak der baren .
Dat de oevers omspoelt van Euroop',
Op planken heeft gevaren .
En eindlijk, na veel angst en smart,
Na duizend bange stonden,
Zijn vrouw, zoo dierbaar aan zijn hart,
Nog trouw heeft weêrgevonden .
'k Zing al die groote zaken niet,
Hoe waard' zij zijn te prijzen ;
Wat bij zijn t'huiskomst is geschied,
Zal u mijn zangtoon wijzen .
Gij weet nu, wie Ulysses was,
Van wiep gij meer zult hoorent
Al prijkt geen standbeeld op zijne asch,
Zijn roem gaat nooit verloren .

ULYSSES EN PENELOPÉ,
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Daar zat zij in een' leuningstoel,
Het was des avonds spade,
Verzonken in haar smartgevoel,
Ulysses trouwe gade,
Daar dacht zij aan haar' echtgenoot,
Vermist sinds zoo veel jaren,
Voorzeker nu al lang reeds dood,
Verslonden door de baren .
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Haar dekt een kunstloon nachtgewaad,
Ontbloot van hoofschen luister ;
De lamp, die aan haar zijde staat,
Verdrijft het aklig duister .
Daar tuurt zij op het prachtig kleed,
Geweven door haar handen,
Bestemd tot zwierig Hoftapeet
Bij rijke kamerwanden .
't Wordt toch van d' ouden tijd verhaald,
Dat toen, in ledige uren,
Vorstinnen werkten met de naald,
Het ijvrigst in 't borduren .,
De menschen hadden, zoo als thans,
Ten minste bij de Grieken,
Nog geen déj5óts van buiten's lands
En geen tapijtfabrieken .
Maar niemand kon in 't kunstig werk,
Hoe schoon het ook mogt prijken,
Al was het nog zoo fraai en sterk,
Penelopé gelijken ;
En schooner pronkstuk kon men nooit,
Zelfs niet van haar, verlangen,
Dan 't voerkleed, nog wel onvoltooid,
Maar lang reeds aangevangen .
Sinds Vorst Ulysses haar verliet,
En niets van zich liet hoorgin,
Ontbrak het haar aan minnaars niet,
Wier hart zij kon bekoren .
Maar aan haar' echtvriend steeds getrouw .
Zwoer zij, dat ze in haar leven
Geen' tweeden bruidkrans dragen zou,
Eer 't kleed was afgeweven .
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En om bij 't afdoen van dees zaak
Het sta tuquo te rekken,
Wist zij 't volbragte van haar taak
Bij nacht weer los te trekken .
(Men volgt in Raadzaal en Congres,
Bij groote Diplomaten,
Nog 't voorbeeld, door die Rijksprinses
Vóór eeuwen nagelaten .)
't Lot van die minnaars heeft altoos
De menschen zeer verwonderd,
Wijl zij niet één' uit alle koos,
Zij had er meer dan honderd .
Mij dunkt, dat de echtheid van 't geval
Zich juist hierdoor ziet schragen ;
Zij had toch bij een klein getal
Wel vlugger toegeslagen .
Maar dat zij zoo veel minnaars had,
Valt zwaarder te verklaren,
Zij zwierf reeds lang op 's levens pad,
En kwam al mooi op jaren .
Dat zij van hen dien aanstoot leed,
Kan hij alleen bevatten,
Die 't lokaas van een' Rijkstroon weet
En 't zoet van aardsche schatten .
En daar die minnaars aan haar Hof
Een vrolijk leven sleten,
Werd steeds het uitstel, dat hen trof,
Bij kroes en kan vergeten .
En ongewoon aan d' overvloed,
Hun toegestaan bij 't vrijen,
Verbrasten zij haar huwlijksgoed
In dronkenmanspartijen, --
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Zij zat dan, digt bij middernacht,
Te plukken aan de draden,
Waarmeê zij op het vloerkleed bragt
Ulysses groote daden ;
Hoe hij het wilde zwijn bestreed,
En Vorsten kon bedwingen,
En wat hij weèr voor Troje deed
Met listen en met klingen .
Opeens wordt,, aan haar deur getikt,
Gegrendeld naar behooren .
„Wie is daar ?" roept zij, zwaar geschrikt,
„Wie komt mijn nachtrust storen ?"
En met een' - zacht geslaakten toon
Hoort zij tot antwoord smeeken
„Doe open, moeder ! 't is uw zoon,
ik moet u noodig spreken ."
Zij draalt niet, en Telemachus,
Zoo was de knaap geheeten,
Was, na 't ontvangen van een' kus,
Ras aan haar zij gezeten .
„0 moeder!" sprak hij, „schaf toch raad,
't is tijd om door te tasten,
't Volk wordt om al uw vrijers kwaad,
't Zijn veel te dure gasten .
„Mijn vader, 't lijdt geen' twijfel meer,
Moest 's levens licht verliezen,
Gij moet, geene uitvlugt baat u weêr,
Thans een' dier minnaars kiezen ;
De tijd van wachten is voorbij,
Bepaald bij onze wetten ;
Gij moet, 't is hard voor u en mij,
Gij moet uw leed verzetten !"
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„Mijn zoon," hervat zij, „'t is wel waar,
ik wil het niet bestrijen,
Maar al die Vorsten zijn zoo naar ;
Ondraaglijk is hun vrijen ;
't Zijn zwakke bloodaards -- ja gewis,
Gij kunt er vrij op bouwen,
Of, zoo ik hierin mij vergis,
Zal ik reeds morgen trouwen .
„Ja, munt er een van allern uit
Door forsche ligchaamskrachten,
Hij zal me omhelzen als zijn bruid,
't Volk hem als Koning achten .
Hij zal regeren in mijn Rijk,
En ook mijn gunst genieten,
De Vorst, Ulysses 't meest gelijk,
Die met zijn' boog kan schieten ."
De Prins verliet het slaapsalet,
En, reeds bij 't ochtendgloren,
Kwam, bij 't geluid der Hoftrompet,
Al 't volk 't besluit ter noren .
De Vorsten juichten om 't genot,
Dat hun die dag zou geven,
Zoo vol vertrouwen op hun schot,
Dat ze om den voorrang keven .
De boog, dien eerst Ulysses droeg,
Als overwinnend wapen,
Was voor drie schutters groot genoeg,
Al waren 't forsche knapen .
't Hout was als koper hard en glad,
't Snoer van de sterkste pezen,
En wiep de pijl getroffen had,
Kon nooit daarvan genezen .
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Die boog, die aan een' kapstok hing,
Sinds 't jaar, toen uit zijn Staten
Ulysses meé naar Troje ging,
Moest nu die plaats verlaten ;
En van een' duim dik stof ontdaan,
Dat vast er aan bleef kleven,
Scheen hij verjongd ten strijd te gaan,
Zoo werd hij opgewreven .
Maar eer ik hier dien Vorstendrom
Met pijl en boog laat spelen,
Zie ik naar d' eedlen Koning om,
Wiens lot ons meer kan streelen .
Gij wenscht alreeds, sinds langen tijd,
Iets meer van hem te weten :
Ulysses is mijn zang gewijd,
ik had dit haast vergeten,
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Ulysses, die van 't Vaderland
Weér de oevers mogt genaken,
Vernam van visschers aan het strand
Aldaar de blijdste zaken .
Hij hoorde, dat zijn dierbre vrouw,
Zoo lang van hem geschéiden,
Voor hem bewaard had kroon en trouw,
En ongeschonden beiden .
Maar tevens werd hem ook gemeld,
Wat leed haar stond te schromen .
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Ei (dacht hij) is het dus gesteld,
'k Ben juist van pas gekomen ;
'k Moet met die vrijers handgemeen,
Zij vinden mij strijdvaardig;
Een kamp van honderd tegen één'
Is held Ulysses waardig .
Maar 'k was op 't water schier vergaan,
'k Wil niet op 't land verzeilen ;
'k Wil eerst vermomd hen gadeslaan,
Om goed den grond te peilen .
Zoo dacht hij, en om allen schijn
Van hoogen rang te weren,
Kocht hij in 't eerste magazijn
Wat maskerade-kleeren .
Hij schuift op 't hoofd een naturel,
Sinds jaren afgedragen ;
Als mantel word een geitenvel
Om borst en rug geslagen .
Vol spleten is zijn vale hoed,
Zijn pantalon vol vlekken ;
De schoenen sloffen aan zijn' voet,
Dien zelfs geen kousen dekken .
Onkenbaar maakt hij zijn gelaat
Door verf op neus en wangen ;
Een knuppel steunt hem waar hij gaat,
En komt zijn zwaard vervangen .
Zoo trekt hij voort langs duin en dal,
En, zonder lang te toeven,
Komt hij in 't oord, waar 't honderdtal
Het pijlschot zal beproeven .
Het schijnt mij, dat de Rijksvorstin
Iets van de zaak vermoedde,
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Daar hij, met heel haar Hofgezin,
Zich naar de strijdplaats spoedde .
't Is anders, dunkt mij, zonderling,
Dat niets zijn doel belette
Een beedlaar in een' Vorstenkring,
Dat strijdt met de étiquei'te
Ras kwamen in het Hofgebouw,
Waar zij hen af moest wachten,
De minnaars van de Koningsvrouw,
Ter toetsing van hun krachten .
Men zag hen vroeg reeds ginds en her,
Langs markt en straten ijlen ;
Zij drongen schier elkaar omver,
En grepen boog en pijlen .
Maar de eerstling uit der Vorsten rij
Kon 't wapentuig niet tillen ;
De tweede bleef, zoo goed als lij,
Daaraan zijn kracht verspillen ;
Een derde, kloeker voor het oog,
Nu op de baan geklommen,
Kon 't wigt wel torschen van den boog,
Maar 't stevig hout niet krommen,
Nu kreeg ook nommer vier een beurt,
Nu vijf en zes en zeven ;
Maar 't proefstuk, eerst zoo ligt gekeurd,
Werd spoedig opgegeven .
Nog schoten tweemaal vijftig toe,
Meest allen forsche mannen,
En werkten met den boog zich moê,
Maar zonder 't snoer te spannen .
Ulysses, die hen slooven zag
En uren lang liet zwoegen,
I3
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Verhief een honend spotgelach,
Met innerlijk genoegen .
„Geen uwer," riep hij, ;,wint den krans,
En mag hier hoogtijd vieren ;
Gunt mij 't beproeven van de kans,
Mijn vuist heeft vaster spieren ."
„Weg met hens, smijt den fielt in zee !"
Zoo hoort hij ze allen brullen .
„Neen, Vorsten !" sprak Penelopé,
,,Ik wil zijn' wensch vervullen ."
„Goed !" riepen al de minnaars uit ;
„Maar als zijn doel kan slagen,
Dan doemen we u tot 's beedlaars bruid
Laat hens de kans nu wagen !
Ulysses neemt den boog ter hand,
Dien hij, zoo as voordezen,
Nu nog met losse vingren spant
Een pijl snort van de pezen
Nu werpt hij pruik en mantel neér,
Die hem reeds lang verveelden,
En allen zien Ulysses weêr,
En staan als wassen beelden .
Nu schiet hij pijlen af in 't rond,
Die alle zeker troffen,
En zag, zieltogend of gewond,
De bloodaards vederploffen .
Zijn flitsen troffen wijd en zijd,
Nu d' eersen Vorst dan d' ander' ;
Zij vielen, als, in Gijsbrechts tijd,
De nonnen, op elkander .
't Blijft, schoort ik hoog zijn glorie schat,
Een wonder in mijne oogen,
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Dat boog en pijlen zich zoo rad
In 's Konings vuist bewogen ;
Dat niemand uit dit honderdtal,
Om niet van meer te spreken,
In zulk een dringend ongeval,
Zijn schichten is ontweken .
Zij hebben zaam den laatsten snik
Gezellig uitgeblazen,
Stuiptrekkend in dat oogenblik,
Als aangeschoten hazen ;
Totdat, vóór d' afloop van dien dag,
Met al dat volk verlegen,
Ulysses met een' bezemslag
Hen in de zee liet vegen .
Ulysses, die geen' tijd verloor,
Ging bij zijn vrouw nu rusten,
En zong haar van zijn daden voor
Aan afgelegen kusten .
Maar schoon hij al zijn zielsverdriet
Met gloed van kleuren maalde,
Van nimf Calypso sprak hij niet,
Die hem zoo gul onthaalde .
Ulysses heeft het krijgsgeraas
Toen eens voor al verlaten ;
Zijn' zoon verhief hij, in zijn plaats,
Tot Koning van zijn Staten ;
En 't nakroost roemt, waar 't deugden schat,
waar 't prijs op krijgsroem stelde,
De vrouw, drie honderd minnaars had,
Den man, die ze allen velde .
1833.
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Natuur en Kunst zijn beide vrouwen,
En beiden in verdienste rijk ;
Maar wil men goed haar' aard beschouwen,
Men vindt ze elkaar dan ongelijk .
't Genot, verworven door haar gunsten,
Is rijk in omvang en in duur :
Natuur geeft bouwstof aan de Kunsten,
De Kunst beschaving aan Natuur .
Natuur doet graan op de akkers groeijeu,
Door Kunst zal 't graan ons voedsel zijn ;
Natuur laat mild den wijngaard bloeijen,
De Kunst maakt van de druiven wijn ;
Natuur strooit bloemen over de aarde,
De Kunst kweekt vreemde bloemen hier ;
Natuur plant rozen in den gaarde,
De Kunst maakt rozen van papier.
Natuur kan 't land met vee bevolken,
De Kunst bereidt het voor den discha
Natuur schept visch in waterkolken,
De Kunst verschalkt en kookt den visch ;
't Gevogelt' kan het ook vermelden,
Hoe zij verschillen in waardij :
Natuur schenkt hoenders aan de velden,
De Kunst stooft hoenders in pastij .
Natuur brengt bosschep voort en stroomen,
De Kunst voert ons door vliet en woud ;
Natuur geeft groeikracht aan de boomera,
De Kunst maakt masten van hun hout;
Natuur sluit d' erts in 't berggevaarte,
De Kunst dringt stout door de aardkorst heen ;
Natuur vormt steenera, groot van zwaarte,
De Kunst bouwt steden van den steen .
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Natuur prijkt grootsch in menig wonder,
In 't onweèr spreekt haar kloeke taal ;
De Kunst ontwapent zelfs den donder,
En trekt uit glas een' bliksemstraal .
Natuur ontsluit veel welvaartbronnen,
De Kunst behoedt ons voor gebrek ;
Natuur verlicht 't heelal met zonnen,
De Kunst met lampen ons vertrek .
Natuur doet Filomela zingen,
En duizend vogels nevens haar,
De Kunst weet zoeten klank te dwingen
Uit orgelpijp en citersnaar;
Maar moog' Natuur van spijt verbleeken,
Hier wint haar zuster 't in den strijd :
De Nachtegaal zingt drie paar weken,
En Catalani zingt altijd .
De lokken, die Elvira sieren,
Natuur, verkrijgt zij van uw gunst ;
Maar dat ze in krullen golvend zwieren,
Getuigt van de almagt van de Kunst .
Door zich bevallig op te kleeden,
Steunt zij Natuur door Kunstbedrog :
Natuur schenkt haar bekoorlijkheden,
De Kunst vergroot haar schoonheid nog .
Natuur schept Phebus wakkre Zonen,
Het Kunstgevoel verhoogt hun gloed ;
Natuur kan Schilders beelden tonnen,
Daar Kunst hun verwen mengen moet .
Natuur is prachtig en verheven,
De Kunst baart wondren even groot ;
Natuur schenkt aan de menschen 't leven,
Door Kunst slaan zij elkander dood .
1833.
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Mijn moeder zegt mij alle dagen :
„'k Wil niet, dat Frits u kusjes geeft ." -En 't valt mij moeilijk hem te plagen,
Hij is zoo minzaam, zoo beleefd .
Ik zeg, en 't is niet zonder reden,
Verdriet is 't erfdeel van den mensch ;
Steeds is mijn moeder ontevreden
Om alles, wat ik gaarne wensch .
Zij zegt mij : „'t Zijn thans booze tijden,
Een elk voedt argwaan, die u ziet!''
Maar als wij 't oog der menschen mijden,
Past toch op ons die regel niet .
En 't geen ik doe, zou zonde heeten!
Een' kus te ontvangen! 'k vind het raar ;
Maar moeder zal het beter weten,
Ze ontving die reeds vbór twintig jaar .
Doch 'k wil haar wenschen niet weêrstreven,
ik let gehoorzaam op haar stem :
'k Laat mij door Frits geen' kus meer geven,
Maar als hij weêrkomt, kus ik hem .
Naar het Hoogduitsch .

DE HOFNAR .
De hoofnar hoonde 't Hoofd van 't Rijk ;
De Koning, trotsche Lodewijk,
Sprak hem gramstorig aan :
„Verlaat mij en mijn Hof terstond !
Beef, zoo mijn oog op Franschen grond
U immer weêr ziet staan !"

DL HOFNAR.

De Hofnar was een sluwe snaak ;
Hij waagde dus geen tegenspraak,
Maar zweeg eerbiedig stil .
Hij boog zich voor den Koning neér,
Steeds onderdanig aan zijn' Heer,
Gehoorzaam aan zijn' wil .
En schijnbaar met zijn lot tevreên,
Trok hij naar 't vruchtbaar zuiden heen,
Tot de afreis ras gereed ;
Hij hield zich op in vlek noch stad,
En kwam, bestoven, afgemat,
In 't Land, dat Spanje heet .
Daar kocht hij, zonder tijdverzuim,
Een boerenvrachtkar, groot en ruim,
En zwaar van wiel en bak ;
Hij smeet die vol met aarde en zand,
Waaraan het, in dat groote Land,
Den menen nooit ontbrak .
En voor dien wagen, zwaar bevracht,
Bond hij een vierspan, groot vara kracht,
En van het beste ras ;
Hij lel zich op dién aardhoop neêr,
En trok naar Frankrijks hoofdstad weêr,
Die hij ontweken was .
En toen hij in die stad verscheen,
Kwam daar een ieder op de been ;
't Drong door tot 's Konings slot
't Berigt, dat de onbeschroomde Nar
De straten rondreed op zijn kar,
In spijt van 't streng verbod .
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De Koning borst in gramschap uit,
Hij, nimmer in zijti drift gestuit,
En onbeperkt van raagt,
Hij riep, toen hij den Hofnar zag :
„Vergeet gij wat mijn wil vermag,
Wat, wie mij honen, wacht?"
De Hofnar boog zich voor hem neér,
En sprak ; „Verdelg hem, magtig Heer!
Die ooit uw' wil weêrstond ;
Maar thans : bedwing uw grimmigheid ;
Gij hebt mij Frankrijks grond ontzeid,
'k Zit hier op Spaanscrhen grond ."
De Koning, hoe in drift ontgloeid,
Voelt nu ineens zijn' wrok geboeid ;
Een glimlach plooit zijn wang.
Hij spreekt : „Mijn gramschap is voorbij ;
Geen Hofnar is zoo kloek als gij ;
'k Herstel u in uw' rang ."
„'k Moet, Koning! aan uw vet voldoen,"
Hervat de Hofnar, die zijn' schoen
Met zand en aarde vult;
„Ik bind voortaan dit schoeisel aan,
Om steeds op Spaanschen grond te staan,
Als ge aan uw Hof mij duldt ."

LIED AAN DEN WINTER.
Wie ook den zomer prijzen moog',
Die tijd is echter in mijn oog
Geen' luiden lofzang waard' .
Wanneer men op den Winter blikt,
En 't voor en tegen weegt en wikt,
Is hij van beter aird .

LIED AAN DEN WINTER .

Hij spreidt veel grooter pracht ten toon,
En draagt met regt de gloriekroon,
Als 't beste jaarsaizoen .
Wie dus den zomer wierook pleng',
En offers op zijn outer breng',
ik wil 't den Winter doen .
Wat stoft men op het veldvermaak!
Bij velen is 't een goede zaak,
Bij velen geen genot .
Voor mij, die trouw mijn huis bewaar,
Aan Beurs geboeid en lessenaar,
'k Weet weinig van hun lot .
Doch mag ik eens naar buiten gaan,
Mijn wenschen blijven onvoldaan,
'k Bedrieg mij menigmaal;
Want toch, het fraaije van het land,
Bij herdervolk en boerenstand,
Is louter ideaal .
Des zomers valt de tijd mij bang,

De dagen zijn dan eens zoo lang
Als die, wen 't Winter wordt,
Wanneer men d'avond spoedig ziet,
En dan eerst dubble vreugd geniet
Ach, waren ze eens zoo kort !
Dan zit ik rustig bij den haard,
En speel daar met mijn vrienden kaart,
En roem van nel of jas,
En ben tevreden met mijn deel,
't Zij dat ik een sansprendre speel,
Of dat ik lijdzaam pas ;
Of dat ik peinzend schaak of dam,
En 't pijpjen aansteek aan de vlam
Van 't vrolijk knappend vuur ;
En punch of wijn in bekers vloeit,
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Dan houdt de vreugd mijn hart geboeid,
En 'k denk aan tijd noch uur
Of als ik in het Kunstenkoor
Rossini's rijke toonkunst hoor,
Wiens roem geene afgunst vreest ;
Of Scribe me in Parijs verplaatst,
En 'k twijfel, wat mij meer verbaast,
Zijn vinding of zijn geest . 0 maanden, die de zomer geeft,
Wanneer de dag geen' avond heeft,
Of daadlijk daalt de nacht !
Wie u in zangen roemt en prijst,
U wordt, wanneer mijn lofspraak rijst,
Geen hulde toegebragt .
Den Winter roemt mijn vol gemoed,
Dan doet mij eerst de warmte goed,
Als ik bij 't haardvuur zit ;
De warmte, die als 't zonlicht brandt,
En 't loof verschroeit aan boom en plant,
Mij 's zomers 't bloed verhit ;
En blijder nog is de avondstond,
Waar 't gul verkeer zijn' zetel vond
En vriendschap speelnoot is,
Wanneer, na vrolijk spel of boert,
De rij der gasten wordt gevoerd
Aan welvoorzienen discti ;
Wanneer men dan, bij vriendenkout,
Vol echt vernuft en attisch zout,
En onbedwongen, vrij,
Een deel des nachts vervliegen zag,
Wie ruilt die nachten voor den dag
Van heeter jaargetij? En wordt het scheiden eindlijk pligt,
Dan knoop ik kraag of panden digt
Van dikken pels of jas,
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Totdat ik mij iii 't slaapvertrek
Met dubble vracht van dekens dek,
Nog warmer dan ik was .
Dan slaap ik zoo genoeglijk in,
En denk ik na, met blijden zin,
Aan 't geen mij heeft bekoord,
En kweek in 't hart geen' bangen schroom,
Dat de ochtendzon uit zoeten droom
Mij al te spoedig stoort ;
Of dat de haan mij wakker kraait,
Die in mijn' tuin den schepter zwaait
Van 't onbeperkt gezag ;
Of dat de kwartel, aan de straat,
Altijd eentoonig, zesmaal slaat,
Bij 't krieken van den dag .
Dan is de slaap eerst levenslust,
Dan rooft geen vlinder mij mijn rust,
Die in mijn slaapsteê gonst ;
Dan houdt zich ook mijn buurman stil,
Die de eerste schoft reeds werken wil,
En 's morgens klopt of bonst .
0 Winter ! wie den slaap bemint,
Wordt ongetwijfeld ook uw vrind
Met luider stem genaamd ;
Daar hij, bij 't krimpen van den dag,
Uw zegen lang genieten mag,
Voor mensch noch dier beschaamd ;
Gelukkig wie, als gij genaakt,
Na langer nachtrust weêr ontwaakt,
Als pas de dag begint,
En dan, in dikken dos gekleed,
In warmgestookte kamer treedt,
Waar zijn ontbijt hem vindt,
En die, daar hij in 't dagblad leest,
Hoe laag het weêrglas is geweest,
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Door dubbel raam beschut,
De sneeuwvlok ziet, die 't aardrijk dekt,
Zijn' oogen tot bewondring strekt,
En 't plantgewas tot nut,
Die, veilig voor gevaar en kofl,
op vlugge schaatsen man en vrouw
Ziet zwieren op de baan,
En die net aantal narren telt,
Dat langs de straten rinkt en belt,
Bij 't pijlsnel voorwaarts gaan !
Groot is de vreugde, die 't hem schenkt,
Als hij den zomer nu gedenkt,
Wanneer het zonlicht gloeit ;
Als hij in huis van loomheid zweet,
En buiten zijnde, binnentreedt,
Reeds door de lucht vermoeid .
Maar hij ook, die geen koude ontvliedt,
Hij schuwt den last des Winters niet,
Maar biedt hem moedig 't hoofd ;

Hij weet, wanneer hij rillen doet,
Dat hij die kwelling ook vergoedt,
En ruim genot belooft ;
Hij weet het, dat de Wintertijd
Hem voor een' tijd lang heeft bevrijd
Van 's zomers bang gekwel,
Van vorschgekwaak en vliegenjagt,
Van langen dag en korten nacht
En brandend luchtgestel.
Ja, wie ook, voor de kofl bevreesd,
Door alles, wat hij hoort en leest,
Verlekkerd en bekoord,
Of wel geleid door angst of gril,
Een warmer luchtstreek ruilen wil
Voor 't Land van zijn geboort',
ik zou, wanneer ik reizen kon,
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Geen streek bezoeken, waar de zon
Haar stralen lijnregt schiet ;
Ik trok dan naar een koude buurt,
Alwaar de Winter langer duurt,
Naar langer zomer niet ;
Ik ging naar streken bar en koud,
Daar werd ik honderd jaren oud,
En bragt gezond hen door;
En leed ik pijn aan hand of voet,
'k Werd dan niet door den zonnegloed
Misvormd tot halven Moor ;
En mogt ik niet mijn' lust voldoen
Door 't zien 'van velden altoos groen,
'k Zag velden altoos wit,
En, verder dan mijn oog zich strekt,
Gebergten met kristal bedekt,
Gelijk geen zuid bezit .
Maar luchtkasteel, vergeefs gebouwd!
Nu mij belang en pligt weêrhoudt,
Blijf ik op Hollands grond,
Nog dankbaar, dat ; op 's levens pad,
Voor mij geen wieg of bakermat
Voorbij den Keerkring stond .
Maar, wijl 't mij in 't jaar dertig bleek,
Hoe ook in warme wereldstreek
De kofl zich voelen laat,
Hoe 't volk te Napels schaatsen rijdt,
Zoo, dunkt mij, brengt ons onze tijd
Verandring van klimaat :
Dat geeft mijn hart een blijde hoop,
Dat eenmaal nog des werelds loop
Mijn' wensch goedgunstig zij ;
Want rukken zulke winters aan,
'k Hoef dan niet naar' de Pool te gaan,
Maar wacht de Pool bij mij .
1831 .
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WINTERLIED VAN EEN' ZOMERVRIEND .
Al munt in alle jaargetijden
Natuur door duizend wondren uit,
'k Mag toch het tijdvak weinig lijden,
Waar 't jaar meê aanvangt en besluit,
De Winter hoort niet tot mijn vrinden ;
'k Deed hem, zoo 't zijn kon, in den ban,
En zingend hoop ik troost te vinden,
Dat ik hem niet ontvlugten kan .
Wat heeft de Winter korte dagen !
Wat zijn zij guur, wat zijn zij nat !
Wat raast de wind met felle vlagen !
Wat dikke nevel dekt de stad !
Wat hoort men niet een aantal klagten
Van alle menschen, jong en oud!
Wat heeft de Winter lange nachten !
Wat zijn die nachten bitter koud !
Een ander moog' zich zalig droomes,
Als hij op 't knappend vuurtje staart ;
't Is slechts om grooter kwaad te ontkomen,
Dat ik ga kruipen bij den haard .
'k Vest op de toekomst daar mijn blikken
Als 't voorjaar weêr mijn' schoorsteen sluit,
Dan kan de zon mij meer verkwikken,
En 'k geef er minder geld voor uit .
De kof. geeft, zegt men, grage magen,
De maaltijd smaakt dan eens zoo goed ;
Ik zal aan tafel elk beklagen,
Die koud om te eten wezen moet .
Ik voel mijn' honger niet ontvlugten,
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Als Phebus warmer stralen schiet,
En wensch, bij malsche zomervruchten,
Naar stokvisch en naar zuurkool niet
't Is waarheid, ik erken 't volkomen,
Natuur kan 's Winters prachtvol zijn,
Wanneer de sneeuwvlok aan de boomera
Verguld wordt door den zonneschijn ;
Maar komt de dooi met wind of regen,
Dan wijkt die luister even rad ;
Dan geeft de sneeuw maar slechte wegen
En vuile straten in de stad .
Men zie verheugd den stroom verstijven,
Bind' vlugge schaatsen aan den voet,
ik kies op vasten wal te blijven,
Waar geen gevaar mij vreezen doet .
'k Wil niet onmatig mij verwarmen,
Wanneer de lucht geen warmte duldt,
En breek ik immer been of armen,
'k Doe 't liever niet door eigen schuld .
Moog' dan, wiep 't lust, den Winter roereen,
Verheff' men luide zijn waardij,
ik wensch hem, 'k wil dit niet verbloemen,
Reeds als hij nadert, weêr voorbij .
De Winter geeft te veel verdrieten,
Te sterke reden van beklag,
En zingend wil ik troost genieten,
Dat ik hem niet ontvlugten mag .

MEISJES PHILOSOPHIE .
„'k Ving' hem wat klein, d' aanslaander Bruidegom ."

't Valt dan niet zwaar, om langs hem heen te kijken .
„Zijn rug is scheef, en ook zijn beenera krom ."
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Op 's levens weg doet dit de vreugd niet wijken .
„Men zegt, hij is een minnaar van den drank ."
De wijn versterkt, en kan ons vrolijk maken .
„ lot 's avonds laat boeit hem de Farobank,"
'k Doe in dien tijd dan 't vest in huis mijn zaken .
,,Zijne overzucht gaat vaak met drift gepaard."
'k Bemin hen niet, die onverschillig blijven.
„Men noemt hem trotsch en twistzieb In zin' aard."
Dat ben ik ook - ik zal hem 't meest bekijven .
" Gij zift hem slecht gezind.
,,EIj is, hij heeft
„'t i's om u zelv', 't zal u te laat berouwen;
„'k verzeker u, dal ge eens een' betren vindt ."
'k Zal op dien koop toch maar met dezen trouwen .
Naar R . Roos .

DE WANDELING AAN HET STRAND .
De Schout van 't dorp was dik en vet,
Van lijf en leden zwaar ;
Zijn vleesch was stevig en gezet
En breed zijn schouderpaar .
Schoon Goliath een reus mogt zijn,
Hij woog meer dan de Philistijn ;
En als hij in zijn kleerera stak,
Droeg hij meer laken aan zijn pak .
Eens van den maaltijd opgestaan,
Die lang hem boeijen kon,
Was hij naar 't eenzaam strand gegaan,
Waar juist de vloed begon ;
En 't zij het kwam van wijn of bier,
Hij draaide somtijds als een lier,
Terwijl hij vaak langs d' oever gleed,
Alsof de man op schaatsen reed .

DE WANDELING AAN HET STRAND .
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Hij keek al geeuwend wijd en zijd,
Maar zag niet voor zijn' voet
Een' stronk, die daar in vroeger' tijd
Gebragt was door den vloed .
Hij struikelt, beurt zich op, valt weêr,
En rolt bij wier en schulpen neér;
Zijn voeten door de zee bedekt,
Zijn hoofd op d' oever uitgestrekt .
Hij blikt angstvallig nu in 't rond,
En tracht met voet en hand
Zich op te heffen van den grond,
Maar zakt nog meer in 't zand .
Het ligchaam, moeilijk opgeligt,
Vindt links noch regts het evenwigt,
En drukt zich, door zijn' loggen last,
Als 't anker in de diepte, vast .
,,Help, Hemel!" roept hij angstig uit .
Terwijl het golvend nat,
Allengskens honger opgekruid,
Hem over de noren spat .
„Help, Hemel ! eer ik in den vloed
Van 't zilte water smoren moet ;
Of maak van 't golvend water wijn,
Dan zou mijn dood niet bitter zijn ."
Hij vloekt, ontnuchterd door zijn' val,
Hoe ook van bloed verhit,
Al 't geen een mensch ooit vloeken zal,
Die in benaauwdheid zit .
Hij slaat weêr al zijn leden uit,
Daar niets het water keert of stuit,
Al blaast hij 't weg met neus en mond,
Alsof hij voor een' oven stond,
I4
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„Helpt," riep hij, „man en vrouw en kind!
Snelt aan, of 't is te laat ;
Helpt, eer een walvisch mij hier vind',
En 't mij als Jonas gaat!
Helpt, boeren! helpt mij, jong en oud!
Of 't dorp is spoedig zonder Schout .
'k Lij schipbreuk," schreeuwt hij, „ik verga!"
Maar niets dan de echo schreeuwt hem na .
De vloed rijst hooger, en 't gevaar
Wordt steeds verdubbeld groot ;
De Schout verwacht met ieder baar
Een boodschap van den dood .
Daar komt, wat vreugd! een vreemdling aan ;
Dees ziet zijn' strijd met d' Oceaan ;
Hij grijpt hem vast, en slingert weêr
Den vetklomp op zijn voetstuk neêr .

De Schout schept adem ; maar de vrees
Maakt plaats bij hem voor spijt,
En daar zijn drift nog hooger rees,
Roept hij, ontvlamd in nijd :
„Wie kan hier wonen in een Land,
Waar 't zoo onveilig is aan 't strand!
'k Zou zorgen, als ik Koning was,
Dat niemand viel in d' open' plas .
„Wij brengen zoo veel op aan 't Rijk
Voor lasten klein en groot,
Voor straatweg en voor polderdijk,
Voor 't leger en de vloot :
Waarom staat hier geen rasterwerk,
Gelijk voor 's Konings hertenperk?
Hij trekt zich meer die beesten aan
Dan 't leven van een' onderdaan ."
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Nu ziet hij om
naaar welk een schrik
Beklemt op nieuw zijn borst !
Hij ziet den wandlaar, en zijn blik
Herkent in hem zijn' Vorst .
Hij spreekt, bedremmeld meer en meer
„Ik meen, ik denk, ik zeg, ik zweer,
ik hoop, ik vrees, ik ben bereid
Tot alles wat Uw Majesteit"
.
De Koning zweeg ;
maar op dien dag
Kwam nog 't Bevelschrift uit
„In naam der Wet en 't Hoog Gezag,
Beveel ik en besluit
Zoo ver de vloed de kust begrimt,
Van waar de zon naar 't zuidern klimt,
Tot waar zij weêr in 't westen daalt,
Wordt onze zeekust afgepaald .
„En al wie arbeidt aan 't bestek,
Of levert van het hout,
Kan 't loon, verdiend aan 't breede hek,
Gaan halen bij den Schout .
'k Begeer, dat hij, in dit geval,
Alleen de kosten dragen zal
Ik stel zijn' ijver paal noch perk,
En gun hem de eer van 't rasterwerk .'
Naar

R . ROOS,

DE DROOM VAN DEN DRONKAARD .
Er was op 't feestmaal braaf geklonken ;
Gregoor had dapper ineê gedronken,
En zwaaijend kwam hij 's avonds thuis .
I4
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Daar, op een rustbank neêrgezegen,
Dacht hij zich reeds te bed gelegen,
En wist niets meer van vreugd of kruis .
Hij sliep . -- Een droom kwam voor zijn zinnen
Hij dacht zich op d' Olimp te zijn ;
Daar trad de schoone Hebé binnen,
En schonk den gasten Godenwijn .
Wat rein genot staat voor hem open,
Daar ze ook aan hem den beker biedt! -Maar ach! - zijn vrouw komt aangeloopen,
Die onverwachts den dronkaard ziet .
Zij kan haar felle drift niet smoren ;
Haar taal doet hem haar gramschap hopren .
Maar wat was 't antwoord, dat zij kreeg
„Waarom komt gij mij nu juist storen?
Mijn Nektarglas is nog niet leég ."
Naar het Hoogduitsch .

OPEN .
Een open hart maakt elk bemind ;
Een open blik geeft menig vrind ;
Een open dak brengt koude in huis ;
Een open been is bitter kruis ;
Een open schrift deelt lessen rond ;
Een open disch spijst menig mond ;
Een open haard is vrolijk vuur ;
Een open winter nat en guur ;
Eene open stad is zelden sterk ;
Eene open loopgraaf bloedig werk ;
Eene open hand, een stille vraag ;
Een open ambt maakt velen graag ;
Eene open beurs vermindert snel ;
Eene open kaart, gevaarlijk spel ;

OPEN .

Een open brief is blijk van eer ;
Eerre open bloem geen bloemknop meer ;
Eerre open zee is zonder land ;
Een open mond, een klein verstand ;
Een open veld is ruim en vrij ;
Eerre open jagt maakt jagers blij ;
Een open hof geeft schelmen straf,
En leerzaam is een open graf .
Is open goed
is open slecht,
Het wordt in beider zin gezegd .
Smeek ik, mijn Vrienden ! uw gehoor,
Verleen mij dan een open oor ;
Ja, wie zich mijner niet erbarm',
Ontvang' mij steeds met open' arm ;
Maar, wat er immer ook gebeur',
Wijs mij toch nooit naar de open deur,

DE JUWELIER .
„Zie, Lyda! vloeijende robijnen !
0 ! waren ze in een' ring bewaard,
Geen diamant, hoe wijd vermaard,
Zou in mijn oog zoo kostbaar schijnen ."
Zoo riep voorheen mijn minnaar uit,
Toen hij me omhelzen kwam als bruid ;
'k Had in mijn' vinger mij gestoken .
En nu, hoort, zusters jong en oud !
Nu ik tien jaren ben getrouwd,
Is in mijn hand een naald gebroken,
Terwijl ik voor dien dierbren schat
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Een kamizool te lappen zat ;
Van bloed werd weêr mijn vinger nat ;
Maar 't had mij zoo van schrik bevangen,
En 't deed mij zoo veel pijn meteen,
Dat tranen rolden langs mijn wangen .
De kindren vlogen naar mij heen,
En schreiden hard om hulp te vragen ;
Daar kwam mijn man te voorschijn dagen,
Die eerst een poos meélijdend scheen ;
Maar toen hij de oorzaak kwam te ontdekken
Van 't geen ons boeijen kon met schrik,
Hernam hij weêr zijn stroeve trekken,
En riep hij uit met wrevlen blik
„Wat maakt gij weêr een heidensch leven,
Alsof er doodslag waar' bedreven,
Alleen maar voor een' naaldenprik !"
Hij was gereed weêr weg te loopes,
Maar zag opeens, flat van mijn hand
Op 't zijden vest, gebloemd van rand,
Een weinig bloed was afgedropen ;
En dondrend, zoo als Juno's ga,
Zond hij me een 'tweetal vloeken na,
Terwijl zijn blik 't verwijt deed lezen
„Hoe kunt gij zoo onhandig wezen ?"
Ik bragt mij toen juist voor den geest,
Hoe 't ging op ons verlovingsfeest ;
Ik wou zijn' wrevel doen verdwijnen,
En sprak van vloeijende robijnen ;
Maar scherper uitval wachtte mij
,,i Begrijp u, 'k wil het niet verhelen,
'k Was toen geen kenner van juweelen ;
Nu weet ik beter hun waardij ;
Men zoekt hun fraaijen glans te leenes ;
Maar meestal zijn het valsche steenes ."
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Nu wordt u, zusters ! afgevraagd,
Hoe zulk een antwoord u behaagt?
'k Wensch, dat nadezen die robijnen
Als heldre bakens voor u schijnen .
De minnaars zijn maar kort zoo goed ;
En vindt eens hun verrukt gemoed
In al uw woorden zilvren toonera,
Saffieren in het oog der schoonera
En paarlen in hunn' tranenvloed ;
Hoort gij de albasten handen roemen,
Uw lokken gouden vlechten noemen,
Uw lippen nooitverbleekt koraal,
De mannen spotten met die taal . Albast, en parels, en saffieren,
En 't geen gij, die op vleijers bouwt,
Voor zilver en koralen houdt,
Is blinkend glas of klatergoud .
Dus, zusters, die mijn' raad vertrouwt !
Ontvlugt de valsche juwelieren .
Naar R . Roos .

DE ZONNEWIJZER .

De
Door
Kwam
En

dorpklok had de boeren vaak gebruid,
nu eens vóór, en dan weêr na te loopera ;
't volk ter kerk, soms was geen deur nog open,
somtijds weêr was 't voorgebed al uit.

De Koster had aan die verwarring schuld ;
Het was zijn pligt, de klok gelijk te zetten ;
Hij had tot gids, om goed op 't uur te letten,
Een schaduwnaald, met randen rijk verguld .
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Dit 'was een stuk, waar heel zijn hart aan hing ;
't Pronkte in zijn' tuin van ouds als zonnewijzer,
Maar door den tijd was nu de roest aan 't ijzer,
En 't uurgetal gesleten uit den ring .
Geheel het dorp vernam der boeren klagt ;
Zij legden straks hunn' wensch den Koster open
Hij moest ('t was de eisch) 't gebrekkig uurwerk sloopen,
't Welk alles had in rep en roer gebragt .
„Neen ±" riep hij uit, „'t geen u tot klagen noopt,
Kan nooit de schuld van d' ouden wijzer wezen ;
Sinds vijftig jaar wordt hier zijn deugd geprezen,
't Is vast de zon, die ongeregeld loopt ."

AANKOMST EN AFSCHEID .
Ik had nog nooit een' kus gekregen,
Veel minder gaf ik zelf een' zoen ;
'k Ben in gezelschap te verlegen;
Alleen durf ik 't nog minder doen ;
En toch, bij 't zien van purpren wangen,
Bekroop mij daartoe wel 't verlangen .
Maar onlangs, toen ons huisgezin
Gezellig was bijeengezeten,
Zoo als meest 's middags na den eten,
Trad nichtje Jenny eensklaps in . Zij kwam van school, van de IJsselzoomen,
Geen onzer zag haar dus sinds lang,
En, naar 't gebruik, ook daar in zwang,
Gaf ze elk een' zoen bij 't binnenkomen,
En eindlijk kwamen, in de rij,
Haar lieve lipjes ook tot mij .
Wat kon mij dat een vreugde schenken !

AANKOMST Er AFSCHEID,

'k Zal al mijn leven daaraan denken,
Zoo was dat kusje suikerzoet ;
Het drong mij door tot merg en bloed .
Maar nieuw genot was mij beschoren
Toen lieve Jenny ons verliet,
Begon zij juist weêr als te voren,
Vergat zij 't afscheidnemen niet;
En 'k waagde toen ook met verrukken
Mijn lippen op haar' mond te drukken .
0, dat zij spoedig wederkwam,
En ook weér spoedig afscheid nam
Naar R . ROOS.

DE ONDERNEMING

DER RIJDENDE GAARKEUKENS
VAN DEN BURGGRAAF DE BOTHEREL, TE PARIJS .

Erankrijk, Land, zoo vol van luister,
en van smaadheil tegelijk,
Land, zoo rijk in wereldwondren
in gedrogten even rijk,
Land, welks taal we armoedig heeten,
maar behoeven menigwerf,
Land, welks zeden wij misprijzen,
maar toch dulden op ons erf,
Land, waar kunstmin is verbasterd,
waar de wansmaak outers vindt,
Maar welks Opera's en Schriften
toch bij vreemden zijn bemind
Land, welks aard gelijk uw truffels
en uw ganzenlever is,
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Wel verderflijk voor de magen,
maar geliefkoosd aan den discti ;
Land, vol distels en vol bloemen,
zoo verachtlijk en zoo schoon ;
Land, vol tegenstrijdigheden !
'k zing de parel van uw kroon !
'k Zing, uw hoofdstad ingetreden,
wat haar 't meest tot roem verstrekt
Meer dan markten en paleizen,
vaak met burgerbloed bevlekt ;
'k Zing het oord, waar 't bloed van dieren
slecht de blikken tot zich trok,
Waar geene andere offers vallen,
dan door 't slagtmes van den Kok;
Voor het menschdom bron van zegen,
bij zoo menig bron van rouw,
'k Zing het voedseldragend rijtuig,
en het monster-spijsgebouw .
Dáár, waar eenmaal bij de hoofdstad
slechts een dorre landstreek lag,
Waar men sinds, bij ruime pleinen,
breedgebouwde straten zag,
Dáár, dáár heeft de kloeke Burggraaf,
eens bekend als Diplomaat,
't Prachtig wonder doen verrijzen,
Waar zijn naam vereeuwigd staat.
Duizend nachten bleef de stichter
rustloos peinzen op zijn taak ;
't Is geen Tempel voor de kunsten,
't is een Tempel voor den smaak
Alles wat den mond kan streelen,
alles wat het lichaam voedt,
Vindt men daar bijeenverzameld
in den rtumsten overvloed ;
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Visch van zeeen en rivieren
zwemmen daar in breede kom ;
Wild en vee is daar vereenigd,
als in Noachs heiligdom ;
Kelders, die het ijs bewaren,
kasten, altoos warm gestookt,
Zijn gevestigd bij de keukens,
waar de schoorsteen altoos rookt ;
Draaispit, stoofpot, pan en oven
zijn hier werkzaam nacht en dag ;
Rustlooi hoort men 't hakmes vallen,
rustlooi bonst de vijzelslag .
't Is een tuighuis voor de voeding,
waar 't aan wapens nooit ontbreekt,
't Is een kweekschool, die voor keukens
onvermoeide helden kweekt,
't Is een schouwspel vol verrukking
voor wie nadert in dit oord,
Al die ovens daar ziet gloeijeu,
al die kooksels snerpen hoort ;
Wie, bij duizend volle schotels,
in dien Tempel de pogen slaat,
Op de priesters en priestressen
in hun keuken-feestgewaad,
Schijnbaar zwervend door elkander,
maar in arbeid toch verdeeld,
Van de radren in een uurwerk
't onmiskenbaar evenbeeld .
't Is een schouwspel vol verrukking,
maar die meer nog klimmen zal,
Komt men uit de diepe keukens
in den breedgebouwden stal ;
Daar staan zesmaal honderd wagens,
naar den laatsten smaak gebouwd ;
Twee vertrekken heeft elk rijtuig,
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even sierlijk, even hecht ;
't Een bevat de koude keuken,
''t ander draagt het warm geregt ;
Tot bekoeling en verwarming
van de meégevoerde spijs,
Heeft het laatste stoom in buizen,
't eerste in steenen bakken, ijs
Achter vindt men nog een kamer,
't is het rijk voorzien buffet ;
Daar wordt alles afgegeven,
of den gasten voorgezet ;
Ieder voerman blaast den horen,
en zijn streefend maatgeluid
Noodigt, bij de komst van 't rijtuig,
vrolijk tot den maaltijd uit,
't Is een schouwspel vol verrukking,
't is verheffend voor den geest,
't Is genot voor ieder zintuig,
voor de tong het allermeest,
't Is een honger lofzang waardig
dan mijn nedrig snarenspel,
Wat de hoofdstad heeft te danken
aan 't vernuft van Botherel.
Daar rollen zij henen, langs markten en straten,
Die koetsen, beladen met drank en met spijs,
Met stapels van manden en donzen en vaten,
En voeren hun gaven door 't juichend Parijs .
Daar rollen zij rustloos, die breede karossen,
Beladen met vogel, met visch en met vee,
Om telkens te veilen en telkens te lossen,
't Geen 't weiland bevolkte, de lucht en de zee .
Wat statige walmen, wat streefende regken
Verspreiden zij lieflijk, God Komus ter eer,
En brengen den doodslag aan kelder en keuken,
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Maar staven den luister der spijszaal te meer!
Juicht, vrouwen ! nu komt u geen slagter meer vragen,
Wat vleesch gij wilt braden aan rooster en spit ;
Nu komt u geen groenvrouw ontijdig reeds plagen,
Wanneer gij zoo rustig aan 't ochtendmaal zit ;
Nu hebt gij niet angstig de gasten te tellen,
Door u op den maaltijd des middags verwacht ;
Nu zult gij niet pijnlijk uw zinnen meer kwellen,
Dat iets wordt gebrekkig ter tafel gebragt .
Niets zal haar ontbreken, die rijdende spijzen,
Geen visch zal te laf zijn, geen soep meer te zout,
Geen wild en geen vogel wanschapen verrijzen,
Geen taart en geen podding te wankel gebouwd .
Hier vindt gij een' voorraad voor ieders verlangen
Begeert gij des morgens 't eenvoudig ontbijt,
Of wilt gij in d' avond uw vrienden ontvangen,
Men brengt aan uw woning u alles om strijd . . . .
Nu zult gij met wachten geen' tijd meer verliezen,
Weér nadert een spijskar, als de ander verdween ;
En wie op de wagens een zitplaats verkiezen,
Volbrengen hunn' maaltijd en rijden meteen .
De burger, die 't eten bij porties deed halen,
Waar zwoegend een kruijer zich kweet van die taak,
Behoeft nu het draagloon niet meer te betalen,
Maar kiest aan het rijtuig de spijs naar zijn' smaak .
Nu kunnen de wandlaars, die moê zijn van 't vasten,
Van vroeg in den ochtend tot 's avonds nog laat,
Op markten en straten zich daadlijk vergasten
Met soep en met beefsteaks, gebak en gebraad .
Nu zullen de Schutters, ter hoófdwacht vergaderd,
In 't voorregt ook deelera, voor velen zoo groot,
Wanneer hun alle uren de spijskar daar nadert,
Bij dorst en bij honger voorziet in hunn' nood .
Nu snellen Professors, nu snellen Studenten,
Zoo 't eene Collegie het ander vervangt,
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Naar 't rijtuig, dat rustloos blijft veilen en venten,
En vinden steeds vaardig 't geen ieder verlangt ;
Is 't uur van den maaltijd te huis reeds verloopen
Voor koopman, voor werkbaas, voor Heer en voor knecht,
De tafel, die allen wil voeden staat open,
Voor schamelen teerkost en kostbaar geregt ;
Nu wordt, bij wie lust heeft, de keuken gesloten ;
En waar ook te voren een dienstmaagd of Kok,
Door winsten op 't weekboek, hun jaarloon vergrootten,
Thans missen zij 't voordeel, dat hebzucht eens trok .
0 denkbeeld, dat vroeger zelfs niemand dorst droomen,
Wie niet zich bij toovnaars en feèn bevond!
Een tafel vol spijzen, in alles volkomen,
Verrijst op kommando ineens uit den grond .
Kolt zacht dan, o wagens ! rolt zacht langs de wegen !
Voor u wijke elk rijtuig eerbiedig op zij !
Zijn andren door Vorsten of Prinsen bestegen -Geen draagt er een lading zoo edel als gij .
Op renteniers en speculanten !
Ziet hoe fortuin uw wenschen schraagt,
Gij ziet een nieuwen goudboom planten,
Wiens stam de rijkste vruchten draagt ;
Gij zult mij voor mijn raad bedanken,
Indien gij uw voorrecht stelt op prijs,
En driemaal vijfmaal vijftig franken
Wilt remitteren naar Parijs .
Gij zult u zeker niet beklagen,
Naar 't geen mij van 't Prospectus bleek,
Want spijsgebouw en gaarkokwagen
Zijn u verpand als hypotheek .
Gij moogt het onbetwistbaar heeten,
Dat u de rente nimmer faalt ;
Zoo lang men in Parijs blijft eten,
Wordt zeker de intrest goed betaald,
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Wat beter fonds kunt gij verkiezen,
Dan de Omnibussen Restaurants!
Zoo elders kans is tot verliezen,
Hier is alleen tot winnen kans .
Geen vrees voor oorlog kan u deren,
Die andre fondsen lager drijft ;
Men kan uw wagens nooit ontberen,
Zoolang men maaltijd houden blijft .
Geen burgertwist kan u doen klagen ;
Gij stoort u niet aan 't twistziek brein,
Maar steunt op eensgezinde magen
Van Ultra en Republikein .
Op, renteniers en speculanten !
Haast u te nemen van dit fonds !
Krijgt u de spijskar ooit tot klanten,
Dan assureert gij uw coupons .
Hoe groot zal niet het voorregt heeten,
Dat u dan dubbel wordt vergund,
Daar gij, hoe duurder gij zult eten,
Zoo veel geruster eten kunt .
Of mag dit heil u niet verblij en,
Groot is de vreugd toch, die u wacht,
Als, in 't gebied der lekkernijen,
Een Revolutie wordt bedacht ;
Dan zal de spreuk uw hulde wekken,
Die ons een Wijsgeer deed verstaan ;
„'t Zegt meer een nieuwe spijs te ontdekken,
Dan nieuwe sterren ga te slaan.'
Dan zal elk feest van Diplomaten,
Waarvan gij leest in 't Fransche blad,
Het fonds niet zonder rijzing laten,
't Welk gij gestijfd hebt met uw' schat .
Ja, statig zal die rijzing wezen,
Als van een' hechten luchtballon,
Die, als hij eens is opgerezen,
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Steeds hoog en honger stijgen kon .
Op, renteniers en speculanten!
Zendt vrij uw geld naar Botherel !
Schuilt ook 't bedrog aan alle kanten,
Hij meent het met uw beurzen wel .
Geene eigenbaat kan drijfveêr heeten
Bij 't werk, dat zoo veel lofs verdient
Want wie de menschen 't best laat eten
Is vast de beste menschevriend .
Wien zou het uitzigt dan niet streelen,
Te plukken van die wonderbloem!
Wij kunnen in zijn winsten deelen,
En tevens deelen in zijn' roem .
Of mogt mijn lied een droombeeld wijzen,
Daalt ooit uw aandeel laag in prijs,
Treurt niet, dan prijken toch uw spijzen
Op al de tafels van Parijs (*)

(*)

De Omnibus Cafés Restaurants à Domicile zijn in Januaxij, 1 837,
Eene uitvoerige beschrijving staat in het Lees-

in werking gekomen .
kabinet over 1835
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EEN GESTRENGEN BEOORDEELAAR .
Gij wilt, mijn verzen zullen vloeijeu,
En noemt mijn' zang een watrig lied
Hoe is 't nog mooglijk u te boeijen !
Vloeit dan bij u het water niet?
Naar a . roos .
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,,Stel nooit tot morgen uit,
Wat gij van daag kunt doen!"
Sprak vlugge Kee tot luijeu Koen .
„Dat 's regt," hervat de guit,
En geeft het meisje een' zoen .

DE RIDDER BIJ WEINSBERG.
Bij Weinsberg, waar, door vrouwendeugd,
Eens wraakzucht werd gestuit,
Liep, door het reinst genot verheugd,
Een Ridder met zijn bruid ;
Hij stelde hoog zijn heil op prijs,
En dacht zich reeds in 't Paradijs .
Maar eensklaps bleef de Ridder staan ;
Hem viel een denkbeeld in ;
Hij sprak het meisje minzaam aan :
„Toef hier, mijn zielsvrienden!
Aanschouw, wat eerzuil voor u ligt,
Voor vrouwengrootheid eens gesticht.
„Kom, zweer mij, zoo in vreugd als nood,
Bij 't pronkstuk, daar gebouwd,
Een zuivre trouw, niet minder groot,
Dan eens hier werd aanschouwd!
Vergeef mij, maar verhoog mijn vreugd,
Zweer me ongekrenkte vrouwendeugd!"
En even minzaam, even zacht,
Was 't antwoord van de maagd :
„'k Wil, dierbre! zoo gij 't noodeg acht,
1
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U zweren, 't geen gij vraagt,
Als gij me een' enklen praalsteen wijst,
Die mannendeugd ter eere rijst ."
Tje Ridder sprak geen enkel woord
Van heilige eeden meer,
Hij toog op reis naar Zuid en Noord,
De landstreek op en neér ;
Maar 't blijkt niet, dat hij op zijn' togt
Den steen mogt vinden, dien hij zocht .
Naar het Boogduitsch.

HET GEBROKEN BEEN .
Legende .
Daar, waar de Maas zoo statig vliet
Langs een der grootste steden,
Is 't voorval, dat ik zing, geschied,
Reeds menig eeuw geleden .
Daar trof het Hoofd van 't Stadsbestuur,
In ijver onbezweken,
Het onheil, in een rampvol uur,
Zijn linkerbeen te breken .
'k Verzwijg den naam van man en stad,
Men vindt hen in kronijken :
Wien 't lust, doorzoek' het stoffig blad,
Waarin zij beide prijken .
Door eigen schuld, of ongeval,
Had hij zijn been gebroken,
En met hem treurde stad en wal,
Van vasten steun verstoken .
Men riep den raad van wijzen in :
Professors en Doctoren,
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En, de eene meer en de ander min,
Liet veel geleerdheid hoorent
Maar wie ook zien kwam naar het been,
De breuk te heelera wist er geen ;
Hier hielp geen keur van reden,
Ja zelfs geen renbob naar Parijs ;
Men was in 't klinisch onderwijs
Toen minder ver dan heden ;
De kunst was nog in ruwen staat ;
Men hield van korte metten,
En wist voor onzen vriend geen' raad,
Dan 't been hem af te zetten .
't Deed in die dagen weinig pijn,
De mensch kon meer verduren,
En 't hakmes van den chirurgijn
Deed wonderbare kuren ;
In 't kort, in nog veel minder tijd,
Dan wij het navertellen,
Was 't ligchaam een der beenera kwijt,
Zijn trouwe medegezellen ;
En lag, voor grooter ramp gered,
Dé Burgemeester in zijn bed,
En smoorde 't angstig klagen,
Maar riep niet minder, droef te moé,
Aan 't dierbaar been het afscheid toe .
't Welk nooit hem meer zou dragen .
Er was intusschen in die stad
Een vreemdeling gekomen,
Die grooter roem van kunde had
Dau Cicero te Romen
Hij was ervaren in den loop
Van sterren en kometen,
In 't trekken van het Horoskoop
En 't lezen in planeten ;
I5 *
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Hij had voor 's naasten heil gewaakt
In slapelooze nachten ;
De krommen had hij regt gemaakt,
Den lammen gaf hij krachten ;
En tot versterking van 't gehoor,
Schonk hij aan dooven 't zilvren oor,
Dat zij met goud betaalden,
Nog meer dan wijlen Eskulaap,
Voorzeker ook geen domme knaap,
Ten troost van die hem haalden .
Zijn ijver kende paal noch perk
Bij springveêr en bij raderwerk,
Wier onbegrensd vermogen
De kunstgewrochten van zijn hand,
Vermaard tot aan het verste strand,
Bezielden of bewogen ;
En toen hij aan de Maas verscheen,
Kwam hem de maar ter noren,
Dat 's Burgemeesters regterbeen
Zijn' buurman had verloren ;
En, diep getroffen door die zaak,
Besloot hij tot de stoutste taak,
Here immer voorgeschreven ;
't Was om den Vader van de stad,
Voor ''t been, dat hem verlaten had,
Een beter weêr te geven .
De kranke' lag op 't ledekant,
En sloeg het oog in 't ronde,
Bij 't ligzen van het laatst verband
Der nu geheelde wonde .
Hij werd niet meer door pijn gekweld ;
Hij had van koorts geen' hinder,
En was, zoo 't heette, goed hersteld,
Maar met een' looper minder .
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Er werd, door ieder, die hem zag,
Nog van geluk gesproken,
Omdat hem niet de jammerslag
Twee beenen had gebroken ;
Maar, schoon hem ook de chirurgijn
Voortreflijk vond genezen,
Hoe nuttig dubble leden zijn
Was 't best bij hem bewezen .
Hij dacht er nu met weemoed aan,
Wat nut, in vroeger leven,
Het lid, gedwongen afgestaan,
Hem dikmaals had gegeven ;
En het speet hem, dat hij ooit voorheen,
In felle drift ontstoken,
Gevloek ; had op het dierbaar been,
Ter kwader uur gebroken .
Hij kon niet meer naar 't Raadhuis gaan,
Of naar de kolfbaan loopent
Voor hem ging thans geen Beurs meer aan,
Geen Schouwtooneel meer open ;
Hij zocht wel troost bij schrift en boek,
In 't dammen en in 't schaken,
Hij kreeg van vrienden veel bezoek,
Maar 't kon hem niet vermakén ;
Want wiep zijn lot ook draaglijk scheen
't Leed bleef hem loodzwaar drukken,
Bij 't hinken op zijn regterbeen
En 't springen op zijn krukken .
Eens, dat hij droef aan 't peinzen was,
Hoort hij aan 't voorhuis bellen,
En in zijn kamer komt welras
Een vreemdling binnensnellen ;
Hij droeg een' mantel om het lijf,
Van donkre zij geweven ;
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Daarop was menig kunstbedrijf
Met ronde verf beschreven ;
Daar stonden Hieroglyphen op,
Het schrift van vorige eeuwen,
En beelden met een' spitsen kop
En letters van Hebreeuwen ;
En boven op 't' eerwaardig hoofd,
Nog van zijn lokken niet beroofd,
In spijt der hooge jaren,
Droeg hij een deksel, rond en groot,
Nog spitser dan een suikerbrood,
Gezet op grijze haren .
,,'k Ben, lijder! met uw lot begaan,"
Zoo deed de man zich hoores,
„En breng u ruim vergoeding aan
„Voor 't geen gij' hebt verloren
„Ik heb, doorwakend nacht bij nacht,
„Een kostbaar kunstbeen uitgedacht,
,,En zoo gij 't wenscht te koopes,
„Sta ik u 't werktuig willig at,
„Waarmeê gij, zonder steun of staf,
„Weêr als voorheen kunt loopes ."
Hij zweeg, ontsloot het golvend kleed,
Door hem om 't lijf gedragen,
Ontrolde lijnwaad, lang en breed
Om 't kunstgewrocht geslagen ;
En 't Opperhoofd der burgerschaar
Zag al zijn leed vervlogen,
Toen hij het wonder werd gewaar,
Verschenen voor zijne ooges .
Van ijzer waren al de leén,
Met kleppen en scharnieren,
Dus stevig als een menschenbeen,
En buigzaam als de spieren ;
Het was aan enkel, knie en dij,
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Van leemten en gebreken vrij,
En scheen bezield met leven,
Als 't vroeger werk van Phidias ;
Want met een korst van vleeschkleur was
Lag 't zeldzaam rif omgeven .
„Ziehier," zoo ging de Kunstnaar voort,
„Het puik der meesterstukken,
„Dat 's menschen oogen heeft bekoord,
„Zijn zinnen kon verrukken .
„Het uurwerk, dat het in zich sluit,
„Behoorlijk opgewonden,
„Voert ieder ligchaam meê vooruit,
„Waaraan het wordt verbonden .
Gij kunt, als gij mij eerst voldoet,
„Weêr wanellen naar begeeren ;
„Ja, zoo gij wilt, uw' regtervoet
„Nu ook voortaan ontberen ;
„Zoo kunstig is de mechaniek,
„Dat gij op 't been kunt' dansen ;
„De weêrga toont u geen fabriek
„Van Britten of van Franschen ;
„Geen automaat kan vlugger zijn,
,,Geen slanke kermispoppen ;
„Gij kunt daarmeê, als arlekijn,
„Weêr stampen, trappen, schoppen ."
Geen zeeman, in het noodgetij
Aan 't doodsgevaar ontkomen,
Was ooit zoo dankbaar en zoo blij,
Als nu het Hoofd der burgerij,
Bij 't woord, door hem vernomen .
Al was de prijs ook hoog gesteld,
De koop werd toegeslagen
En in dukaten voorgeteld,
De keurmunt van die dagen ;
En voor het loon, door hem verdiend,
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Met nieuwen roem oorschenen,
Gaf de Astroloog den Burgervriend
Het pronkjuweel der boenen .
Vol blijdschap zag de gansche stad,
Die 't voorval had, vernomen,
op 't veelbezochte wandelpad
Haar' Burgemeester komen .
Men wuifde weer met doek en hoed,
En stemde vreugdeklanken,
En met een' gullen wedergroet
Zag zich de burger danken .
De wandlaar, rustig voortgegaan,
Genoot met stil verrukken ;
Maar sprak hem vriend of buurman aan,
Met wiep hij lust kreeg stil te staan,
Dit mogt hem niet gelukken .
Eerst zag hij in de zaak geen kwaad,
En sprak, een glimlach op 't gelaat
„Het been heeft vreemde kuren ;
„Maar zeker schaft de Kunstnaar raad,
„'k Wil naar zijn woning sturen ."
Doch, toen hij in het voortgaan zag,
Hoe 't uurwerk met verhaasten slag
Hem meer en meer vermoeide,
Bekroop hem toch een bange vrees,
Die, eens gevoed, tot wrevel rees
En tot ontroering groeide ;
Want, werd het in zijn vaart gestuit,
Dan sprong het werktuig achteruit,
Of werd op zij getrokken ;
En was ook daar geen plaats genoeg,
't Deed dan het ligchaam, dat het droeg,
Steeds heen en weder schokken ;
Het sprong dan rusloos op en neer
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Door 't onvermoeid bewegen
Van rondsel, slinger, rad en veêr,
In 't kunstvol been gelegen ;
En, door het werktuig nu gesteund,
Dat hij zoo duur moest knopen,
Werd de arme lijder lam gedreund,
Wanneer hij niet bleef loopen .
De Kunstvaar komt vol angst en schrik
Zijn woonplaats uitgevlogen ;
Verplettrend is zijn strakke blik,
Gelijk Medusa's oogent
Die werking heeft hem zely' verrast,
Hij kan haar niet beletten ;
Vergeefs grijpt hij den wandlaar vast,
Het been, met dubble vracht belast,
Is nimmer pal te zetten .
Vergeefs beproeven kunst en kracht
Den voet van 't lijf te wringen ;
Vergeefs wordt breektuig aangebragt,
't Metaal doet ijzer springen ;
Het was, gedreven om het been,
Spat los in duizend brokken ;
Maar 't staal rukt door met vaste schreên,
Of blijft in loco schokken .
Voort ging het werktuig, rustloos voort,
Door straten en door stegen,
En, weggeschoven door de poort,
Langs velden en langs wegen .
Daar telkens, met versnelde vaart,
Brengt het d' ontroerden lijder,
Gelijk weleer Mazeppa's paard,
Al wijder heen en wijder .
Men zag hem beurtlings stad bij stad
En vlek bij vlek betreden,
Verbleekt, verwilderd, afge mat,
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En uitgeteerd van leden .
En toen zijn laatste levensstond
Hem eindlijk rust kwam geven,
Droeg nog het been zijn ligchaam rond,
Ontbloot van ziel en leven .
Het trekt, ontembaar voortgestuwd,
Zoo voort langs duin en stroomen,
Daar ieder van het schouwspel gruwt,
Die 't kil geraamt' ziet komen .
Het gaat, gesleurd door tak en hout,
Verbrijzeld en verbroken,
In 't eeuwig heugend eikenwoud
Van Oud-Germanje spoken .
Het schijnt, in Polens vruchtbaar veld,
En Ruslands barre streken,
Al verder, verder voortgesneld,
Een pest- en oorlogsteeken,
En wekt er, rustloos voortgestierd
Tot aan Europa's grenzen,
Verbazing aan het woudgediert'
En afschuw aan de menschen,
De Kunstvaar had nog menig nacht
In pijnlijk waken doorgebragt,
Om 't werktuig, kort te voren
Bewogen door zijn wonderkracht,
In 't loopen weêr te storen .
Voor hem ook was die schrik te groot,
Ras lag hij, moê van 't peinzen, dood,
En ging zijn kunst verloren .
Zoo is 't verhaal ten einel' gebragt,
En weinig u verzwegen ;
Hadt gij een blijder slot verwacht,
Ook mij viel de afloop tegen ;
Nog wordt ons, door den tijd verschoond
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't Gordijn gaat op, het stuk vangt aan :
Zal 't Blij- of Treurspel wezen?
't Heeft in het nieuwsblad niet gestaan,
't Was niet op straat te lezen ;
De naam is als den laatsten keer,
't Heeft slechts een enkel cijfer meer .
Wat zal men zien in 't nieuwe stuk :
Veel braven of veel slechten,
Veel voorspoed of veel ongeluk,
Veel vrijen of veel vechten ;
Waar speelt het, in een vrolijk oord,
Of in een streek, die niet bekoort?
Niets geeft daarvan bij d' aanvang blijk,
't Moet nog verborgen blijven;
Maar 't is aan 't vorig stuk gelijk,
Door 't aantal der bedrijven .
En zoo dit ook eentoonig schijn',
Waar' 't anders, 't zou niet beter 'zijn .
Maar toch, schoon 't stuk is onbekend,
De schouwburg stroomt vol menschen ;
't Is 't oord, waarheen zich ieder wendt,
Waarin zich allen wenschen,
'k Weet niemand, van wat rang of staat,
Die niet nog gaarne derwaarts gaat .
Want allen, die de plaats betreèn,
Waar 't schouwspel aan zal vangen,
Verkrijgen rollen, groot of kleen,
Het doel van hun verlangen .
Maar hoe hun rol regt wezen zal,
Weet niemand uit dat groot getal .

NIEUWJAARSGROET,

't Is waar, men gist wel en men raadt
Naar d' inhoud der tooneelen,
En in wat rol men spelen gaat,
En denkt die goed te spelen ;
Men , peinst op aanvang en besluit ;
Maar 't valt somtijds heel anders uit .
En toch, wat rol men krijgen moog',
't Is waar wij 't best voor voegen ;
Al scheen het anders in ons oog,
Ofschoon we eerre andre vroegen,
Wij worden met de taak belast,
Die 't meest voor onze krachten past .
Gij, vrienden, die het schouwtooneel
Weêr moogt met mij betreden!
Hoe 't lot ons anders ook bedeel',
Dit geeft tot blijdschap reden .
't Gordijn gaat op, het stuk vangt aan ;
Laat ons blijmoedig spelen gaan .
Wij mogten vroeger met elkaar
Reeds menig stuk beginnen ;
Viel onze rol ons somtijds zwaar,
Meest deed ze ons zegen winnen ;
Meest liep het spel zoo gunstig af,
Dat ons de ontknooping vreugde gaf .
Want was somtijds de woeling groot
Vóór d' afloop der bedrijven,
Dan vonden we in den speelgenoot
Een' steun om pal te blijven
Dan gaf zijn bijstand in den druk
Een beter wending aan het stuk .
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Het vurig spel is afgespeeld,
Wij mogen niet verpoozen,
De rollen zijn op nieuw verdeeld,
En wijs voor ons gekozen .
't Gordijn gaat op, het stuk begint,
't Welk al de spelers vaardig vindt .
Komt, deelgenooten in de taak,
Die ons op nieuw zal wachten !
Dat vrienschap duurzaam ons bewaak',
Bij de oefning onzer krachten .
Dan juichen we allen om ons deel,
Bij d' afloop van het schouwtooneel,
1833

DE MEESTER IN ZIJN HUIS .
Ja! in mijn woning ben ik Heer
En Meester - 't zij alom gemeld!
Zóó sprak, hoogvaardig op zijne eer,
Eens Rupert Cyriacus Speer,
De Gildeman in 't stadje Wonderveld,
Juist sinds een maand in 't echtgareel gekneld .
Eerst zwijgt Vrouw Speer bij 't geen hij zegt ;
Maar eindlijk wordt het haar te bang
,,Ja! gij zift Heer - u voegt die rang ;
,,Maar 'k heb als Vrouw niet minder regt ."
Wat regt, hervat hij, hoor naar mij!
'k Ben Heer en Meester, 't blijft daarbij ;
En wilt gij duidlijk mij verstaan,
Nog heden geeft des keurders hand
Vlij zonder schroom de maten graan ;
't Is voor dit oord eerre eeuwáe schaha',
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Dat zich bij ons geen enkel man
In huis als Meester bonen kan .
Straks kom ik met den prjs hier weér.
Of 'k heet geen Cyriacus Speer .
Maar 'k maak u met het Testament,
Waarop die rede doelt, bekend .
Een oude vrijer, Sijmen Struis,
Had, bij zijne uitvaart, hof en huis
Gelegateerd naar wet en rept ;
Maar van het koren van zijn land
Elk jaar drie maten toegezegd
Aan 't paar, vereend door d' echten band,
Waarbij, een maand na 't bruiloftsfeest,
De man was Baas in huis geweest ;
En bood zich zulk een paar niet aan,
Dan kreeg het Gasthuis al dit graan .
Dit had de laatste wil vermeld ;
En jaarlijks (want in Wonderveld
Wordt zonder vrolijk feestgedruisch
En maaltijd nooit iets afgedaan)
Vergaarden in 't Gemeentehuis
Bestuurders van 't Legaat van Struis,
Om 's avonds laat eerst heen te gaan ;
En werd er dan ook veel verteerd,
De premie was nog nooit behaald ;
Maar, als 't gelag was afbetaald,
De rest aan 't Gasthuis uitgekeerd .
De Raad kwam, op St . Thomasdag,
Sinds vijftig jaren trouw bijeen ;
En telkens, als het vroeger plag,
Ging weêr het g raap naar 't Gasthuis heen .
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Want dong een man ook naar den prijs,
Geen vrouw gaf van de zaak 't bewijs ;
Geene enkle wou ter sprake gaan,
Dat zij 't bewind had afgestaan .
De zaak gaf tot veel kwelling grond ;
Want van nabij of ver in 't rond
Trok menig vreemdling naar de stad,
En vroeg, waar zich de man bevond,
Die 't huisgezag behouden had?
En telkens gaf St . Thomasdag
Weêr stof tot honend spotgelach .
En jaarlijks kwam die wijze Raad,
In 't zwart gekleed, gepruikt zoo 't hoort,
Te zamen, en herhaalde 't woord
„Wie dingt er ditmaal naar 't Legaat?"
Des middags werd de klok geluid ;
En als er niemand kwam om 't graan,
Ving onverwijld de maaltijd aan
Zoo ging het nu, jaar in, jaar uit .
't Is op St . Thomasdag, gelijk ik zeï, geschied,
Dat Cyriacus Speer zoo gram zijn vrouw verliet,
En uitriep, tot den Raad gegaan

'k Ben heer in huis, geef mij het graan 1
Het klokgebom had juist het feest gemeld,
En op de markt was, in de stad,
Een gaanderij ter neêrgesteld,
Waarop Bestuurder-Praeses zat,
Die nevens zich den Secretaris had ;
Al de andre Leden van den Raad,
In hoogeerwaardig feestgewaad,
Aanschouwde men ter wederzij ;
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Terwijl omlaag de burgerij,
Uit alle wijken zaamgevloeid.,
En steeds in aantal aangegroeid,
Op 't schouwspel staarde van nabij .
Daar trad vriend Cyriacus voor,
In 't gildekleed, half zwart, half rood ;
Hij drong de menigt' moeilijk door,
En rlep : Maakt plaats! tot klein en groot,
En kwam, verzeld van 't volksgejoel,
Bij d' opgebouwden Regterstoel .
Hij had getuigen voor zijn regt ;
Wel tien, ja twintig - want alom
Werd door de stad van hem gezegd
„Hij gaat in 't echtgareel niet krom ;"
En onverpoosd was 't volksgedruisch
„Geef hem het graan, den Baas in huis!"
De Regters hooren naar die taal .
't Gejuich gaat op -- hij wint den prijs .
De pauken slaan, dit is 't bewijs ;
't Vivat vermeldt zijn zegepraal,
En 't lang herhaald bazuingeschal
Verbreidt die maar langs straat en wal .
Vriend Speer moet naar den Factor gaan,
Die 't graan zou meten, dat deez' keer
Geraakte tot zijn wettig Heer .
Men ziet hem ras op de eerplaats staan ;
Daar haalt hij nu een' zakdoek uit,
Van zij geweven, fraai en fijn .
„Wat," vraagt de Factor, „moet dat zijn ?"
Wel, was het antwoord, 'k wil den buit,
Mj toegekend door wijlen Struis,
i6
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Daarin vervoeren naar mijn huis .
„Zoo !" sprak de Factor met een' lach,
„'t Graan in dien zakdoek, dun als rag !
„Drie maten koren, groot en zwaar !
„De helft reeds scheurt hem uit elkaar .
,,Wilt gij naar huis gaan met dien last,
„Haal eerst een' zak, die beter past ."
Niet waar?
dat had ik wel verwacht,
Sprak Cyriacus - 't is mijn vrouw,
Die maar volstrekt niet hebben wou,
Dat ik hierheen een' grooter' bragt,
„Wat," riep zij, „gaat gj naar den Raad,
„Loop met geen' meelzak langs de straat!"
'k Beb aau 't verzuim de minste schuld;
Maar, vriendlief! -- heb een poos geduld
ik vlieg naar huis, en haal een' zak,
Die 't graan kan bergen met gemak .
riep de President
„Neen, blijf slechts,"
„Nu zijn wij met de zaak bekend ;
„Spaar alle verdre moeite vrij
„Gij draagt den leiband, juist als wij ."
Daar staat nu Speer,
't oog naar den grond
Geslagen, met een' open' mond
En langen neus . - Bazuingeschal
Noch paukslag dreunt door stad en wal ;
't Vivat houdt op ; 't gejouw vangt aan,
En 't Gasthuis kreeg de maten graan .
Naar het hoogduitseh,
1835 .
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Jaap gaf aan Kees een' dril om de oorgin,
Dat hij ter neêrviel van den stoot .
Jaap riep ontsteld : „Vriend ! zift gij dood ?"
Kees antwoordt : „Neen, 'k heb slechts de spraak verloren

VRAAG EN ANTWOORD .
Bij het zien van eenige Heergin, als koetsiers op hun
rijtuig zittende.
VRAAG.

Zeg, waarom mennen, lieve buren !
Hier zely' de Heerera van fatsoen?
ANTWOORD .

Zij willen buiten 's huis besturen,
Wijl binnen 's huis hun vrouwen 't doen .
Naar R . Roos,

TAFELLIED .
'k Schat hoog de lieve poëzij,
Die gaaf van vrouw Natuur,
Al woont ook slechts een vonk in mij
Van haar bezielend vnur ;
Maar 'k stort het liefst in maatgeluid
Op 't vriendenmaal mijn zangen uit .
Ik dwaalde soms op stouter spoor
En zocht een honger stof,
En zwierf den nacht der eeuwen door,
Of zong der helden lof ;
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Maar altoos beter klonk mijn taal
Voor vrienden op een vreugdemaal .
Aan tafel stem ik gaarne een lied,
Dan zing ik onbevreesd ;
Want waar het ligchaam goed geniet,
Daar knelt geen boei den geest,
En, wie ook streng in 't oordeel zij,
Daar spreekt men ligt mijn feilen vrij .
Ik stem geen zangen aan den disch,
Die hoogverheven zijn ;
'k Zing, wat mij daar het dierbaarst is
De vriendschap en den wijn ;
En 't lied houdt ieder ligt geboeid,
Waar 't druivensap in bekers gloeit .
Een ander roem' de Hengstebron .
Bespele Apollo's lier,
De tafel is mijn Helikon ;
Mijn Zanggodin is hier .
Wat van d' Olimp ook sta geboekt,
Hier vindt men 't geen men daar nog zoekt .
Geene eeuwige glorie is mijn wit,
Waar menig Bard van droomt ;
'k Schat hooger hem, die naast mij zit,
Dan hem, die na mij koomt .
Boei ik mijn vrienden door mijn lied,
'k Bekreun mij om hun nakroost niet .
'k Vraag daarom geen toekomstige eer ;
Dat 's eene onzekre zaak ;
Dan wenscht men ligt wat anders weér :
Geen roem haalt bij vermaak .
Ik gun aan andren hooger rang,
Behaagt aan tafel slechts mijn zang .
1833 .
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'k Erken het, zilte watervloed,
Die zoo veel Dichters zingen doet
En ook mijn lier zult snaren
'k Erken het, 't is een schoon gezigt,
Wanneer wij 't rijzend morgenlicht
Zien spieglen in uw baren ;
't Is prachtig, als uw golven slaan,
En bruisend op- en nedergaan,
In bogten en in krullen ;
En, naar den oever voortgekruid,
Met onophoudelijk maatgeluid,
Het luistrend oor vervullen ;
Maar wie 't zijn' lofzang waardig keur',
Te somber is voor mij uw kleur,
Te eentoonig uw geklater ;
En 't hindert mij aan 't vochtig strand .
Dat ik, tot aan uw' versten rand,
Niets zie dan lucht en water,
'k Benij daarom den zeeman niet,
Noch wiep aan 't strand zijn woonsteê ziet,
En 'k zou de Zee niet loven
Om 't uitzigt, daar zoo ruim en vrij ;
'k Laat liefst de duinen achter mij,
En trek naar stad en hoven .
Ik weet het, hooggeprezen Zee! '
Het schokt ons, als wij aan de reê,
Mits veilig voor gevaren,
D' orkaan zien woeden op het ruim
En spelen met het stuivend schuim
Van uw verbolgen baren ;
Dan blijkt het, dat gij magtig zift ;
Gij blijft eerwinnaar in den strijd,
Gij ziet de buijen wijken ;
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En, wat de storm op de aard' verniel',
De vloed, die in uw golven viel,
Kan slechts uw' kuil verrijken .
Dit treffend schouwspel boeit mijn' geest ;
Maar 't streelt mij toch het allermeest,
Dat ik in veilge haven
Een vrije schuts • en wijkplaats vond,
Toen gij in al uw' luister stondt,
Om uw gezag te staven ;
Al heeft uw pracht geen wederga,
'k Spoor liever andre beelden na,
Die zoeter indruk geven ;
Ik wensch mij op uw branding niet,
En wijd geen' lofzang in mijn lied
Aan 't geen mij heeft doen beven .
'k Belij het, breede waterbaan
Veel schatten brengt gij 't menschdom aan,
Veel voordeel doet ge erlangen ;
Maar schoon uw bodem parels heeft,
En schelpen en koralen geeft,
'k Wijd u daarom geen zangen .
Ik weet toch, dat uw ziltig nat
Geene enkle frissche teug bevat ;
En 'k zou in twijfel trekken,
Of 't om uw nut wel noodig was,
Dat zulk een diepe waterplas
Onze aardkorst moest bedekken .
Ja, schoon de Zee den koopman dient,
'k Ben daarom nog geen watervriend,
Nu wij, door stoom en ijzer,
En, zonder nood voor bank en klip,
Meer vordren dan het snelste schip,
Door ondervinding wijzer ;
En maakt de Zee op 't wereldrond
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Somtijds de kranken weêr gezond,
Ook 't land kweekt medicijnen ;
Dus, preze ik, met verdoolden geest,
De golven daarom 't allermeest,
'k Zou onregtvaardig schijnen .
Maar 'k roem toch, zonder vrees of dwang,
In jubeltoon en lofgezang,
De diepe waterkolken,
Wanneer ik op 't gedierte let,
Dat ademt in het vochtig bed,
Zijn baren moet bevolken .
Want wat ook op onze aarde leeft,
Cap vlerken door het luchtruim zweeft,
Of in den grond blijft schuilen,
Geslachten, die de zee bedekt,
Die schubben draagt en vinnen rekt !
'k Wil 't niet voor u verruilen .
Wat kleuren schittren op uw huid!
Hoe munt gij door uw vlugheid uit !
Wat keur van lekkre spijzen
Kunt gij, o kroost van d' Oceaan !
Ontwrongen aan uw waterbaan,
In hut en hofzaal wijzen !
Wat biedt de visch een rein genot
De groote schol, de kleine sprot ;
De springende garnalen ;
De bot zoo wit, de zalm zoo rood ;
De spiering, in getal zoo groot ;
De kreeften, hard van schalen ;
De haring, Neérlands zeebanket ;
De schelpvisch, Vorsten voorgezet,
Ook goed voor burgermagen ;
De kabeljaauw, de blanke tong,
De ansjovis, waard' aan oud en jong,
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Verlengster onzer dagen -Als zij, gebakken of gekookt,
Gezout, gedroogd, gestoofd, gerookt,
Gekorven of gesneden,
In ~mooten, sierlijk uitgestrekt,
Met meelkorst of gelei bedekt,
Voor ons te voorschijn treden
Ja ! 't sieraad zijn zij van den disch
Maar grooter waarde heeft de visch,
Dan om tot spijs te strekken
Beschouw ik, wat gij zift en doet,
Bewoners van den zilten vloed!
't Zal honger geestdrift wekken . -Benijdenswaardig is uw lot .
Geen dieren smaken meer genot,
Geen dieren minder zorgen .
In 't peilloos diep van 't spoelend nat
Vindt gij alom den rijksten schat,
Is niets voor u verborgen .
Niets stuit de visschep in hun vaart ;
De verste polen van deze aard'
Zien wij hen stout genaken .
Wat baat den mensch zijn zorg en vlijt,
De visch kan toch, in korten tijd,
De verste reizen maken .
En maakt de bever of de mol,
Vol ijver, zich een huis of hol ;
En hechten aan de boomera
De vogels kunstig nesten vast,
De visschep vinden, zonder last,
Hun nooddruft in de stroomen .
Een arend kliev' de breede lucht,
Soms moet hij poozen in zijn vlugt,
Op woud en bergen rusten ;
De visch wordt door geen' dwang geboeid,
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Dringt, ongedeerd en onvermoeid,
Naar afgelegen kusten .
0, ware uw aard wat minder dom,
Bewoners van de zilte kom!
Wat voordeel deedt ge ons winnen
Dan bond men vast geen fondsenmerk
Meer aan een broze duivenvlerk,
Maar aan uwe eedle vinnen ;
Of, even als Anion deed,
Die zingend op een' walvisch reed,
Zou dan 't beleid der mannen,
Die nu, gevoerd door wind en stoom,
Een' doortogt vinden op den stroom,
U voor hun zeekoets spannen .
Maar neen, gij vraagt het voordeel niet,
Dat ons vernuft en kennis biedt,
Gij kunt die gaven missen ;
Gij zwemt tevreén van strand tot strand,
Al hebt gij oordeel noch verstand,
Al heet gij stomme visschee ;
Gij leeft van aardsche zorgen vrij,
En in uw burgermaatschappij
Erkent gij Heer noch Koning
Gij kent geen' dwang van plaats en tijd
Geen dier is rijker dan gij zift ;
Geen dier heeft ruimer woning .
'k Bragt daarom aan de Zee mijn' lof ;
Niet wijl mij meer haar schoonheid trof,
Of mij haar pracht kon boeijen ;
Want liever dan een' open' glas,
Beschouw ik bosch en graangewas
En 't oord, waar bloemen bloeijen ;
Maar 'k acht toch, op de wereldkaart,
De Zee de grootste ruimte waard',
En 'k zocht haar' lof te stemmen,
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Omdat haar onwaardeerbaar nat
Het ongepeilde ruim bevat,
Waarin de visschep zwemmen,
1833 .

KINDERLIJKE TROOST .
Vertelling,
Hans, ook de rijke Hans geheeten,
Was onlangs, op een vroolijk feest,
Met kleinen Hans, zijn' zoon, geweest .
Zij keerden huiswaarts na den eten,
En traden, vergenoeg en blij,
Met volle maag, met logge beenen,
Langs hofsteemuur en Regthuis henen,
Het kerkhof van het dorp voorbij,
Waar Hans, op kruis en grafzerksteenen,
Het blanke maanlicht schijnen zag ;
Iets, dat de menschen van zijn slag,
Die veel aan aardsche dingen hangen,
Weleens met huivring kan bevangen .
Hans, hoe tot vreugde straks gestemd
Gevoelde nu zijn borst beklemd ;
Maar, als hij harder voort wou loopera,
Bleef Hansje, want de poort stond open,
Gelijk een paal bij d' ingang staan,
En sprak opeens zijn' vader aan,
Om, eer hij wegging, hem te vragen,
Van wie zij daar de graven zagen -Of Nicht Britgitta daar ook lag,
Die 't kind (zij stierf voor weinig dagen)
Naar 't zwijgend kerkhof voeren zag ;
En waar de beedlaar was begraven,
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Die ieder' dorpling, jaren lang,
Verveeld had door zijn maatgezang ;
En, of 't zich gissen liet of staven,
Wat aantal menschen, man of vrouw,
Hier bij elkaar wel wezen zou ;
En, of het mooglijk was te zeggen,
(Wat vragen doet een kind al niet!)
In welk der graven, die hij ziet,
Men Hans, zijn' vader, eens zou leggen?
Hans gaf geen antwoord aan zijn' zoon ;
Hij stond, alsof hij moest bezwijken,
De stille zerken aan te kijken,
En dacht zich reeds in 't Rijk der doón .
Het was in 't kortste van de dagen,
Dus in den tijd niet, dat in 't veld
De kikvorsch naar de poelen snelt,
Wijl hij de hitte niet kan dragen ;
Maar Hans, die duizend angsten leed,
Vond toch de lucht nu drukkend heet ;
Zijn muts was hem te zwaar om de oorera ;
Stom keek hij naar den heuveltop ;
Stom sloeg hij 't oog ten hemel op,
Of keek hij om naar huis en toren ;
Maar eindlijk brak hij 't zwijgen af .
„Wanneer ik denk aan dood en graf,"
Dees taal deed hij aan Haasje hoorera,
„Dan wordt het leven mij een plaag ;
„Want wat wij op deze aard' verwerven,
,,Zal ons ontvallen bij ons sterven ;
,,k Spreek daarom van den dood niet graag ;
„Het kerkhof blijft ons beide wenken ,,Mij, Hans, -- u, Hansjen ! -- alle twee
„Men neemt, na mij, ook u daar meé ;
„Maar 'k wil er liever niet aan denken,"
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Dit woord grijpt ook den zoon in 't hart ;
Hij staat ontsteld, die taal te hoorera,
En, overstelpt van vrees en smart,
Waant ook het knaapje zich verloren ;
Maar eensklaps wijkt zijn angst en schrik ;
Verhelderd wordt zijn sombre blik ;
Hij wil des vaders vrees verdrijven,
En zegt hem : „Smoor uw bang verdriet !
„Wij zijn gezond ; -- als wij dat blijven,
„Dan brengen ze ons naar 't kerkhof niet ."
Naar R . Roos .

DE GEESTVERSCHIJNINGEN.
OP DE OUDE SCHANS TE AMSTERDAM,
in October 1833 .

Waarheen, o Amstels burgerij
Zoo, onvermoeid en vlug?
Waarheen, met vrouwen aan uw zij,
Met kindren op den rug?
Waarheen toch snelt ge in digten drom :
De Kermisweken zijn reeds om,
En 't pronkfeest der Decembernachten,
Sint Nicolaas, nog ver te wachten?
'k Zie groot en klein, en arm en rijk,
In overhaasten togt,
Zich spoeden naar een verre wijk,
Bij avond schaars bezocht .
Heeft daar de maan een' donkren zand?
Wordt er gehangen? -- Is er brand? -Of wordt er vuurwerk afgestoken? -Of komen -- - Ja, daar komen Spoken
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Daar komen 's avonds op de gracht
Gedaanten, wit en lang,
En blijven daar tot in den nacht,
En maken kindren bang
Zij komen, en zij gaan weêr heen,
En loopen zonder vleesch en been ;
En, schoon zij zwerven langs de straten,
Zij hebben hoofd noch ledematen .
Wie graag van de Oudheid, zoo vermaard,
De wondren had bespeurd,
Toen geesten zwierven op onzen aard',
Nu komt aan ons de beurt .
Heeft Hamlet eens een schim gezien,
'k Zag meer dan hij, ik zag er tien ;
Ik zag hen voor mijn oog verschijnen,
En ras weér in het niet verdwijnen .

Komt, Amstels burgers, die voortaan
Wilt zien een' heksendans !
Wat zoudt gij naar den Bloksberg gaan?
Gaat slechts naar de Oude Schans .
Daar zweven zij thans, keer op keer,
Voor 't ijzerpakhuis heen en weêr,
En gaan zich spieglen in de baren,
Alsof het jonge nimfen waren .
Wat volk vereent zich op de gracht,
Die 't zeldzaam schouwspel schonk
De jeugd verdringt het rijp geslacht,
Geen besje blijft bij honk
Daar loopt de minnaar met zijn lief ;
En in dien volkshoop loert de dief,
Die, 't geen in zakkken is van andren,
Voor hen in schimmen doet verandren .
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Daar stalt de man, die zuur verkoopt,
Agurk en eiren uit,
En, wie met peer en appel loopt,
Staat daar nu met zijn fruit ;
Ginds tapt men wijn en geestrijk nat ;
En wier 't, bij 't zwerven door de stad,
Bij dag aan nering had ontbroken,
Vindt 's avonds aftrek bij de Spoken .
Er zijn er, die bij 't vreemd geval
Nog ongeloovig staan ;
Zij zeggen : Zijn de menschen mal?
Wij zien geen schimmen gaan .
0 neen, zoo spreekt een boze gast,
De Conferentie spreekt daar vast ;
Of Spanfes Koning komt hier dwalen
En kijken, hoe zijn Fondsen dalen .
Maar 't grootst getal, daarheen gesneld,
Waant, dat de geestenschaar
Wordt door een kunstglas voorgesteld,
Onzeker hoe en waar .
Door menig een' wordt nagedacht,
Wie 't zinbedrog te voorschijn bragt,
En lang beraadslaagd, uit wat ramen
De schijnsels van de Spoken kwamen
Men roemt hem, die verborgen woont,
Den man, in kunde groot,
Die al die schimmen daaglijks toont,
't Zij Christen, Turk of Jood ;
Die 't Optisch spel verzonnen heeft,
En vrij-entrée bij 't spelen geeft ;
Men roemt hem, d' Oude-Schans-bewoner,
Die 't volk vermaakt als Spookvertooner .

DE GEESTVERSCHIJNINGEN OP DE OUDE SCHANS,

't Had vrij wat dagen reeds geduurd,
't Kwam meer en meer in zwang,
Om 's avonds, in die stille buurt'
Te loopera in 't gedrang,
Toen, 't geen in d' aanvang niemand zag,
't Geheim zich zelf bracht aan den dag ;
't Was, dat, waar schimmen zich bevonden,
Ook witgekleede men schen stonden .
Toen bleek het, dat het Spookgezigt,
Dat ieder bragt op straat,
Kwam door de werking van het licht
Op 't vrouwelijk gewaad,
't Liet, in dien altoos donkren hoek,
De lichte kleur van kleed en doek
Alleen aan d' overkant aanschouwen,
En maakte schimmen vin de vrouwen .
't Rust alles weér in An-istels wal ;
Maar, als men 't wel beziet,
Gelukkig is dit Spookgeval
In Spanje niet geschied!
Daar had men iemand op die gracht
Gewis van tooverij verdacht,
En liet hem op een houtmijt blaken,
Om aan 't gespook een eind' te maken .
En daarom streelt die klucht mijn' geest ;
Want zij verzekert mij,
Dat niemand hier meer Spoken vreest,
Van bang vooroordeel vrij ;
Dat ieder weet, schoon 't anders schijn',
Dat schimmen hersenschimmen zijn'
En Spoken, wat ze ook ooit bedrijven .
Slechts door verbeelding Spoken blijven .
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DE POËET .
Joost las : „Poeten leven lang ."
Hij greep de liër en stemde een' zang
Veel boeken heeft hij volgeschreven .
En 't doel bereikt, waarmeé hij zong :
Hij bleef tot hooge jaren leven ;
Maar al zijn verzen stierven jong .

OOM EN NICHT.
„Ik min u, dierbaar kind! als niemand ooit voordezen
„Laat mij uw' Echtvriend zijn !" sprak onlangs Oom tot Nicht .
„Neen !" riep zij uit, „'k ben u verpligt,
„'k Begeer mijn Tante niet te wezen ."
Naar het Hoogduitsch,

DE VLUGTELINGEN .
Een Financier, in 't puik der Fransche steden,
Komt 's avonds laat zijn woning binnentreden,
En mist zijn vrouw, zijn' klerk, maar ook zijn brieventasch,
Waarin, aan Bankpapier, zijn gansch vermogen was .
De zaak bevalt hem niet ; met zoeken en met vragen,
Wordt hij (was dat niet knap?) reeds binnen 't uur gewaar,
Dat, in een chais, 't gevlugte paar
Naar Havres heen den weg is ingeslagen,
Om daadlijk scheep te gaan, van zijne vervolging vrij .
Maar onze vriend was even vlug als zij,
Een postkales wordt voortgeschoven,
Drie paarden opgetuigd, door 't Land met lof bekend,
En nu den straatweg afgerend,
Dat uit de keijen vonken stoven .
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Zoo kwam de Financier, 'k verzwijg het liefst zijn' naam,
Niet dat ik mij om 't voorval schaam,
Maar 'k mag niet alles u verklaren,
Te Havres, waar toen juist veel schepen zeilreê waren .
Daar spoor en vorscht hij na, en hij verneemt in 't end',
Waar hij het vlugtend paar kan zien in 't logement .
De dag was lang reeds aangebroken ;
Hij had den ganschen nacht zelfs geen kwartier gerust ;
Maar van vermoeinis onbewust,
Wil hij in hun verblijf de ontaarden gaan bestoken,
Door wie, in zoet gekoos, met onverpoosden lust,
Toen juist een hoenpastei met kracht werd aangesproken .
Zijn vuist ontwricht de deur - o schrik voor 't eerloos paar!
De vrouw, van angst verbleekt, gelijkt een zoutpilaar,
Haar leidsman werpt zich voor zijn voeten .
Nog jong, en niet in 't kwaad verhard,
Belijdt de snaak zijn schuld in woorden, zoo verward,
Alsof een spook hem kwam te ontmoeten .
„Laat mij, Genadig-Heer! ons beider misdrijf boeten ;
,,Zie mij ter dood bereid - ik schond mijn' pligt en trouw;
„Maar spaar het leven van uw vrouw !"
„Zwijg, snoodaard!" sprak de man, „wat bruit me uw nietig leven!
„Neen, 't is mijn brieventasch, dien ik van u verlang ;
„Gij zult hem daadlijk wedergeven,
„Zoo niet gewillig, dan door dwang ."
De klerk herneemt zijn' moed, en, zonder veel te dralen,
Ziet hem de Financier dep schat te voorschijn halen .
Door hem met zoo veel angst ontbeerd,
En in zijn hand nu weergekeerd .
Hij telt naauwkeurig na, en vindt de Bankbiljetten,
Tot op het laatste toe, met trouwe zorg bewaard .
„Rijs op," herneemt hij nu, ,,en vrees geen straf der wetten,
,,Maar trek naar 't ander eind' der aard'!"
De klerk omhelst zijn knien, en wil zijn' Meester danken .
„Wacht, hoor mij verder", sprak zijn Heer,
t7
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En legde op tafel straks een tiental briefjes neêr ;
„Neem dat als reisgeld meê, 't zijn zooveel duizend franken ;
„Bestijg het eerste schip, dat d' oceaan doorsnijdt ;
„'t Moge u en uw vriendin naar verre kusten dragen
„Ik heb geen reden meer tot klagen,
„Gij hebt tij nog goedkoop van zulk een vrouw bevrijd ."

GOED --- BETER .
„Wie trouwt, doet goed ; maar beter, wie niet trouwen ."
Zoo sprak, tot Grietje, Pater Groen ;
En 't antwoord was : -- „'k Zal trachten wel te doen ;
„Gij moogt het betre voor u houên ."

OUD EN NIEUW .
Oud zij mijn geld en oud mijn wijn ;
Oud mag mijn huis en huisvrouw zijn ;
Oud zij mijn kleed en mijn gelaat ;
Oud ieder boek, waar 't goede in staat ;
Oud zij mijn raadsman, oud mijn knecht ;
Oud zij de krans, dien vriendschap vlecht ;
Maar iets, dat nimmer oud mag wezen,
Is 't nieuws, dat we in de Kranten lezen .
Naar

R . ROOS .

VOLHARDEN .
Niets is er zoo uitstekend goed,
Of 't heeft een zwakke zij ;
Niets wat men zegt, of wat men doet,
Blijft van berisping vrij .
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Geen woord drukt zoo veel loflijks uit,
Dat ook niet soms wat kwaads beduidt .
Volharden is een goede zaak,
En wordt met regt geroemd ;
Maar toch, dit duldt geen tegenspraak,
't Wordt soms als dwaas gedoemd .
Vaak valt het niet zoo ligt gezegd,
Of 't goed te noemen is, of slecht .
Twee menschen wonen digt bij mij,
Die 'k menigmaal ontmoet,
De een gaat voor d' ander' nooit op zij
Noch brengt hem d' eersten groet .
Wie 't langst volhardt in 't dwaas bestaan .
Ziet niemand ais den wijsten aan .
Wie van fortuin op gunsten hoopt,
Bij 't spel met steen of kaart,
En, schoon hem alles tegenloopt,
Toch voortholt in zijn vaart :
't Volharden in 't gevaarvol doel
Stoot hem in dieper jammerpoel .
Wanneer somwijlen de Advocaat,
Uit dwaling, zijn' kli~nt
Heeft voorgelicht door slechten raad,
En 't niet bijtijds erkent
Dat de Advocaat 't volharden kiest,
Maakt, dat hij zijn proces verliest .
De Doctor, die aan 't ziekbed werkt,
De kwaal verkeerd beschouwt,
En die, als hij zijn' misslag merkt,
Toch zijn behandling houdt :
I7
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't Volharden van den Eskulaap
Wiegt zijn' patiënt in d' eeuwgen slaap .
De Akteur, die in te zware rol
Gebrekkig debuteert,
En telkens, van verwaandheid vol,
Een nieuwe proef begeert :
Niets rigt hij met volharden uit,
Dan da t men met volharding fluit.
Het meisje, dat veel minnaars heeft,
In 's levens schoonsten tijd,
Maar liever vrij van banden leeft,
En steeds hunn' wensch bestrijdt :
't Loon, dat zij van 't volharden erft,
Is, dat ze als oude vrijster sterft .
De rijmer, die een dichtstuk maakt,
Welks inhoud niet bekoort,
En dien de smaak en kennis laakt
Van wie die zangen hoort :
Al leest hij met volharding 't lied,
Verandert 't billijk oordeel niet .
'k Hou daarom voor een vaste leer,
Die ieder prijzen moet :
Volharden geeft wel roem en eer,
Maar is niet altijd goed .
Hem houd ik voor den wijsten man,
Die 't beide doen en laten kan .
1833 .
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Wat blijft de mensch zich langer kwellen,
Met op zijn vingers na te tellen,
Hoe toch onze aardbol wordt verdeeld,
In Rijken, bergen en in meren ;
Ik moest dit in mijn jeugd ook leeres,
En 't héeft mij toen reeds vaak verveeld !
'k Wil mij aan Bacchus dienst verbinden,
En beter leertrant bij hem vinden .
't Deert ons bij volle bekers niet,
Wie hier regeert, wie ginds gebiedt;
De Vorsten torschen duizend zorgen,
Bij ons blijft ieder leed verborgen . De bergen zijn ons weinig waard' ;
Zij scheiden vrienden van elkander,
Daar luide vreugde ons zaam vergaart ;
Kruipe op hun kruinen vrij een ander . -De zee, - daar is slechts water in ;
Wij laten 't aan de visschep drinken,
Wanneer wij met elkander klinken
Met vrolijk hart en blijden zin . -Wat kan ons grens en grond verschelen,
Die land en volken scheidt vaneen?
Hier groeit een goede wijn, daar slechte, ginder geen
Ziet, vrienden! op die wijze alleen
Wil ik mij d' aardbol zien verdeeles,
Naar

R . ROOS.

BIJ HET
ONTWERP VAN DEN IJZEREN WEG .
VAN AMSTERDAM NAAR KEULEN, IN

1832 .

Wat zangstof geeft mij kracht en stoutheid,
En heeft mijn speeltuig weêr gespaard?
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Geen zeven wondren van de Aloudheid,
Maar 't wonder, door onze eeuw gebaard .
't Geschiedboek schildert in zijn bladren
Geen kunstgewrocht zoo rijk en schoon .
Was 't goud gelief koosd door de Vadren,
Het ijzer spant bij ons de kroon .
't Was kloek, 't metaal, in de aard' besloten,
Te delven uit dien donkren nacht;
Maar kloeker is 't, in lange goten
Weêr de aard' te dekken door zijn vracht .
Geen dak of muur, die jaren stonden ;
Geen vlugge boot op stroom of meer ;
Geen brug, hoe kunstig uitgevonden,
Verleenen 't ijzer honger eer .
Reeds lag die weg in 't Land der vreemden,
Wij zongen toen voor hem geen lied ;
Maar nu hij komt door Hollands beemden,
Nu zwijgen Hollands Zangers niet .
't Zal nu niet meer een Droombeeld heeten ;
Geen bange twijfel blijft bestaan ;
Hij komt; 't bestek is afgemeten ;
Het zwaarst van d' arbeid is gedaan .
Wij moeten naar 't genot nog wachten,
Ons toegezegd door 't ijzeren spoor,
Maar zweven toch reeds, in gedachten,
Op de ijzeren streep heel Holland door .
Niets kan voortaan den geest beperken ;
De mensch voelt dubbel zijn waardij :
Onthield Natuur ons vlugge vlerken,
Toch stuiven we al wat vliegt voorbij .
Verhef uw wallen, somber Naarden!
Juich, Muiden! 't uur van roem verscheen ;
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Ras ziet gij 't rijtuig zonder paarden ;
Ras ziet gij 't rijspoor zonder steen .
Waar vindt men immer uws gelijken,
0 Zuiderzeesche nimfenstoet?
De stoomkoets nadert op uw dijken,
De stoomboot radert op uw' vloed .
0 velden, waar wij d' os zien ploegen!
0 heigrond, met tabak beplant!
0 streken, waar, met Ibom genoegen,
Een trage koetskar kruipt door 't zand!
Gij zult hem zien, den voermanszetel,
Waarvoor geen vierspan zweet en hijgt,
Maar 't water opbruist in den ketel,
Als damp uit d' engen schoorsteen stijgt .
Gij ziet, om 't naauwlijks te gelooven,
Zoo onbestaanbaar was 't gekeurd,
't Verlakt gebouw met gloênden oven,
Zoo snel verdwenen als bespeurd .
Gij voelt van geestdrift u bezielen,
Wanneer gij 't prachtig voertuig ziet ;
't Gelijkt de zon - een zon op wielen .
Die stralen en ook vonken schiet .
De rook, in walmen opgestegen,
Spreidt zich als wolken door de lucht,
Verschroeit de boomera langs de wegen,
Bedwelmt de vogels in hun vlugt ;
En als in 't luchtruim, bij kometen,
Een staart van vonken 't oog bekoort,
Zoo voert de stoom een wagenketen,
Als staart van d' eersten wagen, voort .
Geen afstand valt nu meer te vreesen ;
Wat ver was, wordt voor ons nabij ;
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Geen tijd kan meer een breidel wezen,
Zijn' snellen loop beperken wij .
Hoe zien we ons aanzijn niet verlengen,
Dien reistogt door dit aardsche dal;
Hoe verder wij 't met reizen brengen,
Hoe langer 't leven heeten zal .
Vraagt dan niet meer naar hooge jaren,
Geee' leeftijd als Methusalem ;
'k Doe later eeuwen regt weêrvaren,
Wij zijn bevoordeerd boven hem .
De Aartsvader liep - wij zullen stooment
Wij zien welhaast het middel klaar,
Om in één jaar zoo ver te komen,
Als hij 't vermogt in duizend jaar .
Roemt, Dichters! 't voorregt, u beschoren ;
Des morgens legt ge een beêvaart af
In 't oord, waar Vondel werd geboren,
En 's avonds knielt gij bij zijn graf .
Ja, wiep doet niet de zaak verstommen?
Ras wordt op d' eigen' dag gehoord,
Dààr 't klokgelui van 't hoofd der Dommen,
En hier 't gelui der Leydsche poort .
0 wonder, als door Brabands dalen
Ook de ijzren wegen vaardig zijn,
En, zonder 't graven van kanalen,
De zee verbonden met den Rijn!
Wat vroeger niemand ooit voorspelde,
Wordt dan bewaarheid inderdaad,
Dat van het IJ af naar de Schelde
De korste weg langs Keulen gaat .
0 keijen, roem van vroeger tijden!
0 klinkers' al uw glans verdween;
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Wanneer wij over 't ijzer glijden,
Verachten wij een' weg van steen .
Niets moet verlichting nu meer stuiten ;
Wie halfweg stilstaat, wrocht niets goeds :
Wie 't oude voorstaat, kiest de schuiten,
Wie 't nieuwe mint, de raderkoets .
Men zegt, dat wie de stoomkar kiezen,
Van 't geen hun oog te aanschouwen kreeg,
't Herdenken nimmermeer verliezen ;
Daar niets gezien wordt onderweeg .
Zij zal Geleerden 't meest vervoeren ;
Niets stoort hunne aandacht in dien tijd ;
En wij -- hoe aardig, als wij toeren,
Dan niet te weten, waar men rijdt!
Wel vaart dan voort, volvoert uw plannen,
Gij, die hier de ijzren rijhaan legt,
Graaft bergen door, lofwaarde mannen!
Hoogt polders op, maakt dijken regt ;
Dan zal eene eeuw van glorie dagen,
Die tevens bron van voordeel wordt,
En uitblinkt als de ketelwagen,
Wanneer die over 't ijzer snort,
1832.

DE GROOTS COTTILLONDANS .
'k Zag onlang een dansfeest, dat regt mij beviel,
Al hadden de dansers geen lijf en geen ziel .
Ceel waren de meesten, of bruin ook van kleuren ;
Maar hoe zij bewogen kon niemand bespeuren .
Dor waren hun leden, doorschijnend en broos
En zonder te spreken toch draaiden ze altoos .
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Maar als ik naar 't schouwspel een poos had gekeken,
Scheen doller en doller hun geestdrift te ontsteken ;
Zij walsten als Wilden elkander voorbij ;
De een sprong in de hoogte, die vloog weêr op zij ;
De een stoof weêr naar voren, naar achtren een ander ;
Soms draaiden zij eensklaps terug naar elkander,
En, schoon zij in 't dansen niets wisten van rust,
'k Zag hen van vermoeinis nog minder bewust .
Ja! wat er voor dansen op aard' zijn begonnen,
Een dans, zoo als deze, was nooit nog verzonnen ;
Zij gloeiden, noch hijgden, en, hoe ik ook keek,
Geen hunner werd immer meer kleurig of bleek ;
Maar beurtlings toch keerden ze aan 't dansen niet weder ;
Maar sloegen zij krachtloon op aarde ter neder ;
En waar zij dan vielen was 't eind' van hun spel,
Daar zeiden zij 't dansen voor eeuwig vaarwel .
Wie waren die dansers? -- Ik wil 't niet verbloemen,
Die dorren, die gelen, bij namen u noemen :
Natuur gaf het dansfeest ter plaats, waar ik stond ;
De herfst was de danstijd -- de danszaal de grond ;
Boreas deed derwaats de gasten vergadren ;
Wie waren die dansers? -- de stuivende bladren .
Naar

R, Roos,

DE NIEUWE
ONTDEKKINGEN IN DE MAAN .

Zoo is dan 't vraagstuk opgelost,
Dat 's werelds Wijzen en Geleerden
Zoo veel gepeinzen heeft gekost ;
Zij vonden wat zij lang begeerden .
't Wordt onbetwistbaar hun getoond :
De Maan is, zoo als de aard', bewoond .

DE NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE MAAN,

't Is zeker ; twijfelt gij misschien?
't Bewijs staat in New-York u open ;
Daar kunt gij 't panorama zien ;
En aan de Kaap zijn teleskopen,
Waardoor het onweêrlegbaar blijkt
Aan ieder, die de Maan bekijkt .
Gaat, zoo gij lust hebt, zely' daarheen,
Dan zult gij menschen zien en dieren ;
Zij krielen daar ook ondereen
In huizen, bosschep en rivieren .
Of, vlijt u thans zoo'n reistogt niet,
Hoort dan 't vertelsel in mijn lied .
Een grooter vinding kon voorheen
Het menschdom zeker niet verbazen ;
Het licht van 't hydro-oxygeen
Werkt daar op holgeslepen glazen,
En wijst, veel duizendwerf vergroot,
De Maan als halven wereldkloot .
Daar kunt gij, als gij 't goed beschouwt,
Ook bergen vinden nevens dalen,
Zelfs tempels, prachtig opgebouwd,
Waarbij de Hulpbeurs niet kan halen .
Zoo 'k thans geen waarheid heb verteld,
't Is toch als waarheid mij gemeld .
Daar ziet gij, als gij nader koomt,
Ook bronnen, die den Maanmensch laven,
En meren, uit hun bed gestroomd,
En rotsen, kunstig uitgegraven ;
Gij merkt Vesuviussen op,
Die vlammen braken uit hunn' top .
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Daar ziet gij wouden bij 't dozijn,
En bloemen, die bekoorlijk bloeijen ;
Gij ziet (het heeft van toovren schijn)
De staven gouds aan boomera groeijeu ;
Gij vindt, vereenigd bij elkaar,
Den zomer en den winter daar .
De insekten ziet gij op den grond
(Zoo kan het kunstig glas vergrooten),
En dieren springen in 't rond,
Als hier, met horens en met pootera,
En, zoo de schijn ons niet bedroog
Daarbij, met knevels om het oog .
Daar vindt gij schepsels (let nu wel,
Wanneer gij 't zely' niet hebt gelezen!)
Daar vindt gij schepsels, geel van vel,
Maar anders met een menschlijk wezen .
Zij zien er, 't geen toch iets beduidt,
Nog wijzer dan onze apen uit .
Zij hebben schedels, breed en rond,
Met zware lokken, glad gestreken,
En lippen om hunn' spitsen mond,
Die zich bewegen als zij spreken .
't Schijnt u een wonder, 't is toch waar,
Men zag hen kijven met elkaar .
Zij dragen vleugels op den rug,
Van 't schouderblad tot aan de voeten,
En zijn dus zeker eens zoo vlug
Als 't menschdom, dat wij hier ontmoeten .
Maar menschen zijn` het buiten kijf,
Die daar verkregen hun verblijf .
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Wij hebben buren in de Maan,
Die, als zij kundig zijn en schrander,
Ligt ook op ons hun blikken slaan
Wanneer wij zitten bij elkander .
Dan zullen ze uit hunn' bol, • misschien,
Met teleskopen ons bezien .
0, wierde op d' aardbol en de Maan
't Vernuft zoo groot in 's menschen, breinen,
Dat men elkander kon verstaan
Door hulp van wederzijdsche seinen,
Wat waar' 't voor ons een rijke gaaf,
't Bezit van zulk een' telegraaf!
Hoe zou ons ondermaansch gewoel
Des Maanbewoners boezem treffen ;
Hoe 't bovenaardsche ons aardsch gevoel
Met onweêrstaanbre kracht verheffen !
Wat gaf 't een voordeel hier en daar
Al 't nieuws te hoores van elkaar !
Hoe welkom zou het Bulletijn
Van 't dampkringklievend zamenspreken
Aan Redenaars en Dichters zijn,
En nieuwen gloed in 't kunstkoor kweekes !
Wat rijken oogst van roem en lof
Schonk menig nooit bezongen stof
Wies greep dan nog de dwaasheid aan,
Kasteeles in de lucht te bouwen?
Men koos paleizen - de Maan,
En mogt op vaster steun vertrouwen ;
En voor d' Effectenspeculant
Verscheen een nieuwe Prijscourant .

26

DE NIEUWE ONTDEKKINGEN IN DE MAAN .

270

Maar 't is voor volgende eeuw bewaard,
't Genot met zoo veel regt geprezen ;
Veel duisters is reeds opgeklaard
Zijn wij tevreên bij 't geen wij lezen
't Meldt reeds veel meer dan iemand dacht,
Wik gunnen iets aan 't nageslacht .
Maar zoo gij om 't eentoonig lied .
Mij mooglijk naar de Maan zult wenschen,
Dan is 't mij troostrijk in 't verschiet,
Dat ik daar komen zal bij menschen ;
En als ik heelshuids wederkeer,
Verneemt gij van de zaak iets meer .
1836 .

DE KRACHT DER GEWOONTE,
Jeroen had lang livrei gedragen ;
Nu werd hij Heer . -- Maar in zijn doen
Was 't vorig ambacht van Jeroen
Aan allen blijkbaar, die hem zagen ;
Want kwam bij hem zijn rijtuig aan,
Dan sprong hij achter op den wagen,
Nog ongewoon daarin te gaan,

DE PREUTSCHE JUFFER .
„Ik een' dier minnaars huwen'? neen!
„Zij komen om mijn geld alleen ;
„'k Eisch van hun trouw veel meer bewijzen,
„Dan al hun vleijen, al hun prijzen,
„Dan al hun zuchten en geween .

DE PREUTSCHE JUFFER .
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„'k Zweer, hij slechts zal mijn hand verwerven,
„Die grooter blijk van liefde geeft ;
„Hij, die zich, wijl hij mij moest derven,
„Uit wanhoop doodgeschoten heeft ."

LANGGEREKTHEID .

Van zeker Dichter wordt geschreven,
Dat niemand hem den roem betwist,
Dat hij in lengte weêr wil geven
Al 't geen zijn lied in diepte mist .

DUBBELZINNIG ANTWOORD .

Men vroeg aan Jonker Van der Klam ;
Wat soort van volk bij Lise kwam

„'t Is me onbekend," sprak hij, „wij zijn thans kwade vrinden,
„Zoodat ik nooit meer bij haar kout ;
,,Maar toen ik me aan haar huis liet vinden,
„Ging zij met slecht gezelschap om ''

HET CONTRAST .

Een Kruijer, die in drift verviel,
Heeft onmeêdoogend, dezer dagen,
Zijne eigen huisvrouw doodgeslagen .
Is 't mooglijk, dat zoo'n zwarte ziel
Bedekt wordt door zoo'n' witten kiel?
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(Mei 18 37)
Op nieuws een afscheidlied begonnen,
't Welk voor vervlogen grootheid klinkt,
Nu een van Amstels rijkste zonnen
Verduisterd aan de kimmen zinkt ;
Nu 't oog met deernis moet aanschouwen,
Hoe vroeger glorie wordt versmaad,
En 't oudste van de poortgebouwen
Den weg van alle poorten gaat. 0 gij, aan wie in roem en jaren
Geene uwer zusters is gelijk ;
Gij naamgenoot der stad aan 't Sparen,
Gelijk het Sparen kronkelrijk !
Gij, poort, die 'k in mijn kindsche dagen,
Wanneer ik op uw grootscha pracht
Mijn' blik bewondrend had geslagen,
Het meesterstuk der Bouwkunst dacht ;
Die ik zoo vaak ben doorgekomen,
Als ik, in 't lieflijk jaarsaizoen,
In statig langspan, Kosters booroen,
En 't bloemenland, bezoek ging doen ;
Gij, die ik staan zag op mijn schreden,
Zoo fraai verguld door de avondzon,
Toen 'k Land- en IJ-zigt betreden,
Bij 't opgaan van een' luchtballon,
En die ik, moedig, onverschrokken,
In burgerwapendos gekleed,
Als Piekenier ben uitgetrokken,
Toen hier de Vorst zijne intreê deed!
0 poort, mij meerder waard' dan allen,
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Die,Amstels wal tot sieraad heeft!
Gij zult dan ook tot puinhoop vallen ;
Gij hebt uw dagen uitgeleefd.
0 poort, zoo donker in uw hoeken,
En in uw bogten hol en lang!
Ik kom voor 't laatst u nog bezoeken,
Voor
laatst u groeten met mijn' zang .
Mijn stem weérgalm' door markt en straten,
Klinke elk in 't oor in Amstels wal,
Als voor een' 'vriend, die ons verlaten,
Die nimmer herwaarts keeren zal ;
Elk moet, als ik, uw' bouwval nadren
Met ongeveinsde jammerklagt ;
U, 't eerst gebouwd door onze Valren,
U, 't eerst gesloopt door 't nageslacht .

0

poortgebouw, een tweetal eeuwen
De roem en steun van de Amstelstad,
Beveiligd door het koppel leeuwen,
't welk grijzend op uw muren zat!
Gij scheept tot langer duur geschapen,
Dan werd beschoren aan uw kruin,
0 poort met marmren stedewanen,
En trotsche zuilen van arduin ;
Met dubbel wachthuis rijk beschonken,
Met dubble valbrug mild bedeeld,
Mogt ook uw top als tempel pronken,
En droeg des Handels zinnebeeld .
De maagd van d' Amstel bloost van schaamte
Bij 't leed, dat haar op nieuws geschiedt,
Nu zij van ver uw kil geraamte
Van 't hoofdsieraad verstoken ziet ;
Ras zal ze uw' voet niet meer aanschouwen,
En moet verduren, tot haar spijt,
Dat ge, in onze eeuw van hulpgebouwen,
i8
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Ook voor een' tijd lang hulppoort zift .
Wat gaf die broosheid aan uw steenent
Wat heeft uw' hechten muur gescheurd,
Dat gij tot verder dienst verleenen
Opeens onwaardig zift gekeurd?
Gij! die, in weêrwil van het hotsen
Van dubble wagens, zwaar belast,
Den schok der radren fier bleeft trotsen,
Op de oude zuilen ijzervaat ;
Gij! wie, waar wansmaak ook mogt' woeden
En op uw grijsheid smaadvol zien,
Uw vroegre luister bleef behoeden,
En aan verdelging weêrstand biên .
Of heeft de rouwklagt u getroffen
Van Torenspits en Beursgebouw,
Die gij van verre neêr zaagt ploffen,
En gingt gij kwijnen bij hunn' rouw?
Of drong een siddring door uw transen,

Nooit overwonnen, nooit verkeerd,
Toen gij het bolwerk van uw schansen
Tot wandelperken zaagt verneêrd?
Of deed de smart uw' luister tanen,
Wijl u geen Eeuwfeest is gewijd?
Of schokte u 't buldren van de orkanen
In d' afgestormden wintertijd?
Of zaagt ge uw krachten u ontvallen,
Bij al de zuchten, die gij slaakt,
Wijl voor uw oog naar Amstels wallen
Een ijzren spoorweg wordt gemaakt?
Gij zult het zeker niet beleven,
't Geen nooit uw stichter heeft gedroomd,
Dat wie hier komt uit Haarlems dreven,
Langs de oude trekvaart wordt gestoomd .
Nu stuit het kronklen van uw bogen
Niet meer des vijands euvelmoed ;
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Maar komt de stoomkar aagevlogen,
Dan maakt gij ruimte voor haar stoet .
Gij poort, sinds onherroepbre tijden,
Begroet door davrend volksgerucht,
Waar Medecis kwam binnenrijden,
Waaruit de Cellis is gevlugt!
Gij zult te spoedig ons verlaten ;
Ras daagt de tijd der kermis weèr;
Maar ach! gij siert in houtsneê-platen
Geen' Krantenbrengers heilwensch meer ;
En wie nog eens, tot leedverzetten,
Zich wil verplaatsen bij uw beeld,
Vindt slechts u pronken in balletten,
Als Haarlems Uitstap wordt gespeeld .
0 schutsgoden en hulpbetoonster .
0 poort, die aller harten trok,
Voor 't laatst heeft Haarlemsdijk-bewoonster
Haar' tijd geregeld naar uw klok ;
't Laatst heeft de rook der wafelkramen
Uw marmren muren zwart gemaald;
't Laatst werd door hen, die binnenkwamen,
Het stuiver-poortgeld u betaald ;
't Laatst werd de feestrei platgedrongen,
Die u op Hartjesdag betrad ;
't Laatst deed de voerman, in uw wrongen,
De steenes krassen door zijn rad ;
't Laatst heeft uw bengel, snel bewogen,
Den stillen wandlaar bang verrast;
't Laatst las de burger, op uw bogen,
Wat al in de IJ-stad is belast ;
't Laatst bragt de seinvlag op uw' toren
De blijmaar over naar den Dam,
Dat ons het voorregt was beschoren,
Dat hier de Koning binnenkwam .
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0 poort, Verrijkt met steenen gangen!
Gij toont der zaken wisselkeer,
Gij kwaamt een houten poort l vervangen,
Eene ijzren poort vervangt u weêr ;
Een poort -- wat zeg ik? - ijzren hekken,
Waardoor nadezen Amstels wal,
Bij 't onverhinderd binnentrekken,
Een vreemde Hofplaats schijnen zal .
Wat heil! wat luister, hoog geprezen,
Maar door uw sloopmg duur gekocht!
't Geen hier gezien werd lang voordezen,
Wordt door de toekomst weér gewrocht .
Dees stad had vroeger poort noch wallen,
Toen was ze een nedrig visschersvlek ;
Wij zien weér muur en poorten vallen,
Ons slechts beveiligd door een hek .
Maar hoe! 't verschiet gaat voor mij open,
Een hooger geest verlicht mijn oog :
De nazaat zal het hek weêr sloopen,
Dan rijst op nieuws een poort omhoog .
Ik zie, wat Gij sbrecht mogt bespeuren,
Toen'Arendbroer gesneuveld was,
De toekomst opent mij haar deuren :
Gij rijst als feniks uit uwe asch ;
Dan prijkt gij met nog hooger toren,
Met sterker muur dan ge immer halt,
En blijf, nog langer dan te voren,
De kromste poort van de Amstelstad .

