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De
Potgieter - hijzelf
in zijne
zijne
hijzelf noemt
noemt zich
zich o.
o. a. in
De impopulaire Potgieter
van
Huet
herhaaldelijk
zoo
is
in
de
laatste
25
jaren
brieven
brieven van
herhaaldelijk zoo — in de laatste 25 jaren
heelwat
meer bekend
bekend geworden,
geworden, al
al kunnen
kunnen we
we nog
nog niet
niet van
van
heelwat meer
zijne
trouwens
welnooit
nooitzullen
zullen
zijne populariteit
populariteit spreken;
spreken; -watwat
wewe
trouwens
wel
kunnen.
Hij heeft
heeft ererook
ooknooit
nooitnaar
naargestreefd,
gestreefd, nooit
nooit naar
naar
kunnen. Hij
verlangd zelfs,
zelfs, hoewel
hoewel 't hem
hem wel
wel eenigszins
eenigszins scheen
scheen te
te spijten,
spijten,
verlangd
zoo nu en
en dan,
dan, dat
datzijne
zijnebeste
bestegeschriften
geschriftenzoo
zooweinig
weinig bekend
bekend
zoo
waren, en
hemblijkbaar
blijkbaarergerde,
ergerde,dat
datmen
meneeuwig
eeuwigbleef
bleefklagen
klagen
waren,
en 't't hem
over
zijne duisterheid.
duisterheid. Met
Met den
den man,
man, dien
dienhij
hijden
dengrooten
grooten
over zijne
meester
- Constantijn
Constantijn Huygens
Huygens —
- was
was hij
hij geneigd
geneigd
meester noemde
noemde —
te antwoorden,
antwoorden, eens
eens voor
voor al:
De
onclRerheit is
is der
der lezeren
lezeren ghebrek.
ghebrek.
De onclaerheit
Of
dit antwoord,
antwoord, van
vanzijn
zijnstandpunt
standpuntgerechtvaardigd,
gerechtvaardigd, door
door
Of dit
den lezer
lezer altijd
altijdgrifweg
grifweggebillijkt
gebillijktwordt,
wordt,isiseene
eeneandere
anderekwestie,
kwestie,
waarover
en zal
zal worden
worden zonder
zonder resultaat.
resultaat..
waarover vrij wat
wat geredeneerd
geredeneerd is
is en
niet
te
richten
Potgieter
geeft
zich
zooals
hij
is
en
verkiest
zich
Potgieter geeft zich zooals hij is en verkiest zich niet te richten
naar smaak
smaak of
ofluim
luim van
vananderen
anderen;
hijheeft
heeftzich
zichvan
van1834
1834 af
af
naar
; hij
"gids" gevoeld
gevoeld en
en eischt
eischthij
hijalalgeene
geene
slaafschheid,bewuste
bewustevolgvolg„gids"
slaafschheid,
en vrij
vrij
zaamheid verwacht.
stellig. Hij
Hij—
- schoon
schoon nederig
nederig en
zaamheid
verwacht hij
hij stellig.
van aanmatiging
heeftzich
zichdedelaatste
laatstedertig
dertigjaren
jarenvan
van zijn
zijn
van
aanmatiging- heeft
leven als letterkundige den meerdere van al zijne t\jdgenooten levnastrkudigmevanlzijtdgoe
gevoeld en
en getoond
getoond..
gevoeld
1

2

INLEIDING.

Hij
was een
een der
derweinigen,
weinigen, die
die —
- naar
naarNietzsche
Nietzsche - met
Hij was
„bloed" schreven,
"bloed"
schreven, en
en „vreemd
"vreemd bloed"
bloed" is
is moeilijk
moeilijk te
te verstaan.
verstaan.
Hij heeft iets wat hem van allen onderscheidt en waardoor hij,Hijheftswamvnloderschitwa j,
naar mijn
smaak, boven
boven allen
allen staat.
staat. Het
Hetisisniet
nietzoo
zooheel
heelgegenaar
mijn smaak,
brengen; toch
toch wil
wil ik
ikeene
eene
makkelijk,
m akkelij k,dit
ditonder
onder woorden
woordentete brengen;
poging daartoe wagen.
wagen.
poging

**.. **
^

Potgieter
was autodidakt,
autodidakt, nochtans
nochtansverbaasde
verbaasdezijne
zijnedegedegePotgieter was
man als
als Busken
Busken Huet,
Huet, en
en
lijke en
en veelzijdige
veelzijdige kennis
kennis een
een man
lijke
niet alleen.
alleen. Wat
Wat hij
hijwist,
wist, had
hadhij
hijverkregen
verkregendoor
dooronafonafdezen niet
dezen
gebroken en
onvermoeide studie.
Op zijn
zijn eentje
eentje studeerde
studeerde hij
hij
gebroken
en onvermoeide
studie. Op
zoo werd
werd alles
allesdoor
doorhem
hemmet
meteigen
eigenoogen
oogengezien
gezien en
endoor
door
en
en zoo
deed aan
aan eene
eene
eigen geest
geest gewogen.
gewogen.Niemand
Niemandminder
minder dan
dan hij,
hij, deed
school denken. De
De heer Dr.
Dr. Chantepie
Chantepie de
de la
laSaussayehemblij
blijkSaussaye— hem
kbaar niet
niet genegen,
genegen, wat me
me spijt
spijt zegt
- zegt
zijn
jongstverschenen
verschenen
in in
zijn
jongst
datPotgieter
Potgieterzijn
zijnproza
prozastyleerde
styleerdenaar
naar
over Nicolaas
Nicolaas Beets,
Beets, dat
boek over
onze
meesters der
Deze uitspraak
uitspraakkomt
komtmij
mij
onze groote
groote meesters
der 17de
l 7de eeuw.
eeuw . Deze
De eenige
eenige die
die in
in aanaanonbegrijpelijk
onbegrijpelijkvoor.
voor.Naar
Naarwien
wiendan?
dan -? De
kunnen komen
komendaarvoor,
daarvoor, isis Hooft,
Hooft, doch
dochvan
van Hooft
Hooft
merking zou
zou kunnen
merking
heeft
Potgieter nagenoeg
nagenoeg niets.
Neen, moest
moest er
er naar
naareen
een
heeft Potgieter
niets. --- Neen,
voor den stijl
stijl der
der„Camera
"Camera
model
model gezocht
gezocht worden,
worden,dan
dan zou
zou ik
ik voor
prototypen kunnen
vinden in
inons
onsvroeger
vroeger proza,
proza,
Obscura" eer
Obscura"
eer prototypen
kunnen vinden
voor Potgieters
Potgieters stijl.
stijl.
dan voor
Zijn
oorspronkelijk - evenals
zijne poëzie,
poëzie, al
al worde
worde
Zijn proza is oorspronkelijk
evenals zijne
het
toegegeven, dat zijne
zijne zucht
zuchtom
omveel
veeltetezeggen
zeggenininweinig
weinig
het toegegeven,
Zijnekenkenwoorden, ons
woorden,
onsmenigmaal
menigmaalaan
aanHuygens
Huygensherinnert.
herinnert.- Zijne
nis was
was iets
ietshem
hemeigens
eigensgeworden,
geworden, zijn
zijnoordeel
oordeel en
enpractische
practische
nis
hetdoor
doorhem
hem
zelf
verworveneeen
eenheel
heelnieuw
nieuw
geest
deed op
op het
geest deed
zelf
verworvene
licht vallen,
vallen, voor
voorhem
hemwas
washet
het
iets
bijzonders
geworden,
iets
iets bijzonders geworden, iets
van hem
hem alleen.
alleen. Strikt
Strikt genomen
genomen kende
kende hij
hij niet
niet wat
wat men
men
van
tegenwoordig "objectieve
Voor hem
hem bestond
bestond
tegenwoordig
„objectieve waarheid"
waarheid" noemt.
noemt. Voor
Endoordoorer alleen
alleen betrekkelijke,
betrekkelijke, Potgieteriaansche
Potgieteriaansche waarheid.
waarheid. En
gaans
die waarheid
waarheid dan
dan welbezien
welbezien in
iuschoonheid.
schoonheid.
gaans bestond die
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Neem b.v.
sympathieën ge
wilt:: Dante,
zijne sympathieën
ge wilt
b . v. welke van zijne
Washington, Huygens,
Huygens, Willem
Willem IIII
I l—
Molière, Cavour,
Vondel, Washington,
Cavour, Vondel,
eenige, zooals
ik noem
maar eenige,
zooals ze
voor den
den geest
geestkwamen.
kwamen.
noem er maar
ze me voor
v.? -— Om
absolute waar\Vaarom vereerde
vereerde hij
hij Vondel
Vondel b.b.v.?
Waarom
Om de absolute
heid, door dezen
dichter verkondigd
verkondigd?
diens kerkelijke
kerkelijke leerleerdezen dichter
? om
om diens
stelligheid van latere
latere jaren'?
- Volstrekt niet:
jaren? —
niet : Vondels dichjong en
en eeuwig
eeuwig frisch, naar
hem, die,
die, eeuwig
eeuwig jong
bekoorde hem,
terziel bekoorde
schoonste
zocht zijner
zijner verheven
verheven ziel. Hij vond
vond in
in Vondel
Vondel
schoonste uiting zocht
zoo sympathiek
sympathiek was,
was, omdat
omdatzezezoo
zooheerlijk
heerlijk
vroomheid
vroomheid die hem zoo
ze zeggen
kon.. Den
schoon
werd gezegd,
gezegd, zooals niemand
niemand ze
schoon werd
zeggen kon
niet ininanderen
anderenwas
wasverheerlijkte
verheerlijkte hij,
hij, het
het indivimensch die
die niet
alleen Vondel
Vondel kenmerkende.
kenmerkende. Waar
Waar de
de staat
staatopopduëele, het
het alleen
de mensch, zei
Nietzsche;; welnu
welnu dien mensch
begint de
zei Nietzsche
houdt, begint
had Potgieter lief.
Potgieter zocht
naar „variëteiten
"variëteiten van
van den
den mensch", zooals
zooals
zocht naar
aan Huet
Huetschreef.
schreef.Deze
Dezezegswijze
zegswijze is
is kenmerkend. De mensch
hij
hij aan
mensch,
bezit alle menschelijke eigenschappen,
eigenschappen, hartstochten en lusten,
lusten,
deugden
en ondeugden,
ondeugden, en
en die
die alle
alle zijn
zijn voor hem belangwekdeugden en
nadrukkelijke voorwaarde:
de mensch naar
deze nadrukkelijke
kend, op
op deze
voorwaarde : dat de
een
ideaal streve. Ofschoon
Ofschoon hij Gffithe
een ideaal
Gcethe bewonderde, hield hij
hij niet
bijzonder van hem
hem;; dit echter,
echter, dat
dat streven naar hooger, was
was uit
uit
gegrepen. „De
"Dezaligheid
zaligheidisisweggelegd,"
weggelegd,"zei
zeihij,
hij,
Potgieters hart gegrepen.
"in
het bewustzijn,
bewustzijn, dat
dat we
we streven naar
idealers dan
dan ons
ons
,,in het
naar iets idealers
Dmringde"
omringde"..
Dit
maakte hem
hem ininzedelijken
zedelijken zin tot een
een revolutionnair;
Dit maakte
revolutionnair ;
zoo afkeerig van
"school", daardoor
daardoor was
was hij
daardoor
was hij
hij zoo
daardoor was
van „school",
zoo moeilijk te bevredigen,
ook zelf nooit
"zelfvoldaan"; daarom
bevredigen, ook
nooit „zelfvoldaan";
haatte hij alle zelfgenoegzaamheid zoo inniglijk, en daaraan
schrijf ik ook zijn
afkeer van „dominees"
"dominees" toe.
Die menschen
zijn afkeer
toe. Die
zoo precies
deden hem
hem
wisten -— en weten,
weten, helaas
helaas -— alles
alles zoo
precies en
en deden
altijd zeer
door hunne
hunne „leer"
"leer" -— van
welke kleur
kleur die
die ook
ook
zeer door
van welke
Het menschelijke in
den mensch trok
hem
wezen mocht.
mocht. —
in den
trok hem
hem vertoond
vertoond werd
werd zonder
zonder school
schoolofofleer
leer die
die
aan, mits het
het hem
slaafschheid
eischt, doch
eigen licht:
de
variëteit
bekoorde,
slaafschheid eischt,
doch in eigen
licht :
bekoorde,
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en
in iedere
iederevariëteit
variëteitdede
eigen-verscheidenheid, dedeveelzijdigveelzijdigen in
eigen-verscheidenheid,
heid,
harmonie
- het
het koken
koken
heid, het
het bewust
bewust streven
strevennaar
naarschoone
schoone
harmonie
der
ten slotte
slottebeheerscht,
beheerscht, de
de wil
wilals
alsmeester
meester
der driften,
driften, doch
doch die
die ten
en heer
heer van
vaneen
eenleger
legerziedende
ziedendedriften,
driften,zinnelijk
zinnelijkenengeestelijk.
geestelijk.
Kr
ach ten
bewuste,gewilde,
gewilde,beheerschte
beheerschte kracht.
kracht.
Krachten
bewuste,
*
*

* ** *

Potgieter
was ininzekeren
zekerenzin
zinagnosticus,
agnosticus, in
inSocratischen
Socratischen zin
zin
Potgieter was
mocht
zeggen: : we
we weten
weten niets
niets zeker,
zeker, dan
dan dat
datwij
wij niets
niets
mocht ik zeggen
weten.
Aan philosophic
philosophie deed
deed hij
hij niet,
niet, doch
dochwas
wàsphilosoof
philosoof op
op
weten. Aan
eigen
- "Onderzoek",zei
zeihij,
hij,„twijfel,
"twijfel, breel
breek af,
af, maar
maar
eigen houtje.
houtje. „Onderzoek",
zie
gij niet
niet wegwerpt
wegwerpt wat
wat moed
moed en
en lust
lustgeeft
geeft voort
voort tete
zie toe,dat
toe, dat gij
gaan." - En
wat was
wasvoor
voorhem
hemdatgene,
datgene, wat
wat moed
moed en
en lus
lustt
gaan."
En wat
geeft voort
gaan? - Het geloof aan
bestemming,
aan 's menschen bestemming,
geeft
voort te gaan?
onze, aan Hollands
Hollands toekomst
toekomst ook.
ook. Altijd
Altijd beter
beter doen,
doen, altijd
aan onze,
altijd
streven naar volmaakter. Over Multatuli sprekend... van
nstrevnaolmk.OerMutaispnd.v
wien
hij
niet
hield:
omdat
Multatuli
eeuwig
klaagde
een
wien hij niet hield : omdat Multatuli eeuwig klaagde
man
draagt zijn
zijn lot
lot en
en zwijgt
zwijgt - omdat
anderen liet
liet
man draagt
omdat hij
hij anderen
lijden voor
voor hem
hem - te zorgen
zorgen voor
voor wie
wie aan
aanuwe
uwezorgen
zorgen zijn
zijn
toevertrouwd is eerste
eerste plicht
plicht en
en meer
meer waard
waard dan
dandedeschoonste
schoonste
toevertrouwd
het mooiste
mooiste gedicht
gedicht zelfs
zelfs r-~omdat
omdathij
hijniet
nietwerkte
werkte ~
phrase, dan het
phrase,
,jammerlijk
van een
een talent,
talent,dat
datnooit
nooitbegrepen
begrepenheeft
heeft
„jammerlijk verval
verval van
dat
studie
ernst
is".
.
.
.
..
over
Multatuli
sprekend
is
hij
dikdat studie ernst is" over Multatuli sprekend is hij diksimpele woorden
woorden het
het karakteristiekst
karakteristiekstzich
zichzelf.
zelf.
wijls in simpele
wijls
Daardoor
hetgekomen,
gekomen,dat
datPotgieter
Potgieter voortdurend
voortdurend in
in waarde
waarde
Daardoor is het
steeg.
Zijne laatste
laatstewerken,
werken,„Florence",
"Florence",en
enherziening,
herziening, verbeteverbetesteeg. Zijne
en omwerking
omwerking tot
toteen
eengeheel
geheelvan
van„Gedroomd
"GedroomdPaardrijden"
Paardrijden"
ring en
zijn
buiten
allen
twijfel
zijne
meesterstukken.
Van
meet af,
af, in
in
zijn buiten
twijfel zijne meesterstukken.
meet
de
dagen van
de „Gids"-wording
"Gids"-wording - 1837
1837 -was
wasPotgieter
Potgieterde dagen
van de
de
meerdere van
van alalzijne
zijneletterkundige
letterkundige tijdgenooten,
tijdgenooten, wel
wel te
te
de meerdere
verstaan mèt
- Ware
Ware hij
hij toen
toen
verstaan
mèt zijn
zijn tijdschrift
tijdschrift"in
„inwording".
wording".
gestorven,
zou van
van hem
hem gewaagd
gewaagd zijn
zijn als
als van
van een
een mislukt
mislukt
gestorven, er
er zou
beginner;
toch
was
de
meerdere,
ongevormd
en
verre
van
volbeginner ; tèch was
meerdere, ongevormd
verre van vol
wassen, ook
den vorm
vorm niet vin
vinwassen,
ook toen
toen aanwezig.
aanwezig. Maar
Maarhij
hijkon
kon den
.

.
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den in den
den chaos
chaos zijner
zijner gedachten
gedachten en
en denkbeelden.
denkbeelden. Drost
Drost en
en
den
den Brink
Brink waren
waren de
deeersten,
eersten,die
dieblijvenden
blijvenden
Bakhuizen
Bakhuizen van
van den
hem hadden
hadden—- nict,
niEt,naar
naarsommiger
sommigervoorstelling,
voorstelling,
invloed op hem
invloed
dat hij
hij zich
zichnaar
naarhen
hen
gevormdheeft,
heeft,ofof
zichdoor
doorhen
heneene
eene
gevormd
zich
geloof ik niets
niets van
van —
- maar
maar met
met
richting gewezen
gewezen zag,
richting
zag, daar
daar geloof
kon hij
hij zich
zichvergelijken.
vergelijken. Dat
Datisisdedeernstige
ernl3tigebezigheid
bezigheidzijns
zijns
hen kon
steeds was
was hij
hij geneigd
geneigd zich
zich
levens geweest
geweest:: vergelijken. En
En steeds
mindere tetegevoelen,
gevoelen, doch
doch niet
niet om
om het
het teteblijven.
blijven.
zelven
zelven den mindere
- dat
dat isisde
degedachte,
gedachte, welke
welke steeds
steeds
,,"Vacht
maar, straks.
straks ....
,,Wacht maar,
. . . "" —
deneerzuchtige
eerzuchtige oprees,
oprees, zoodra
zoodraals
alsstrenge
strengezelfkennis
zelfkennis hem
hem
in den
bewustzijn van minderheid
minderheid bracht:
bracht: wacht
wachtmaar,
maar,straks
straks. ...
het bewustzijn
.. !
En zoo
zoo is
is zijn
zijnheele
heeleleven
levenééne
éénestudie
studiegeworden,
geworden,één
éénrustelooze
rustelooze
~rbeid:
van kennis,
kennis,oefening
oefeninginindedetechniek,
techniek,vorvorarbeid : vermeerdering van
karakter.
ming van karakter.
ming

** ** **
Vorming
karakter, loutering
louteringvan
vandedeziel,
ziel,bevestiging
bevestigingvan
van
Vorming van karakter,
den
wil.
Want
voor
Potgieter
was
de
kunstenaar
niet
iets
den wil. Want voor Potgieter was de kunstenaar niet iets
buiten
den mensch.
mensch. Om
Omzoo
zootetezeggen
zeggen was
waszijne
zijne kunst
kunst een
een
buiten den
beeldhouwen van
van Phydias
Phydias een
eenhandwerk
handwerk
handwerk,
zooals het beeldhouwen
handwerk, zooals
was.
z66 verstaan:
verstaan: kunst —
- stijl,
stijl, idee,
idee, ideaal
ideaal —
was. Men
Men moet
moet dit z66
een rechtstreeksch
rechtstreeksch uitvloeisel
uitvloeisel van zijn
zijn zijn.
zijn. De
De
was
voor hem
was voor
hem een
nachtegaal behoeft
mooi,omdat
omdathij
hij
nachtegaal
behoeftmaar
maartete slaan
slaan en
en 't't isismooi,
nachtegaal
Potgieterbehoeft
behoeftmaar
maarzijn
zijnzieleleven
zieleleven tete
nachtegaalis;
is ;- Potgieter
geven, uit
te beelden,
beelden, en
en 't is
mooi, omdat hij
hij Potgieter
Potgieter is,
is,
geven,
uit te
is mooi,
enoefening
oefeningz66
z6óhoog
hoog geklommene,
geklommene, dat
dat hij
hij
d. w.
w. z.z.de
de door
door studie en
uiten heeft
heeft om
om te
tebekoren.
bekoren.
zich
zich maar
maar te uiten
Hij
weet zelf
zelf niet
meer, hoe
hoe hoog
hoog hij
vandaar dat
dat hij
hij
Hij weet
niet meer,
hij staat; vandaar
van zijne
zijne lezers,
lezers, die
die niet
nietzooveel
zooveel gearbeid
gearbeid hebben,
hebben, niet
nietzooveel
zooveel
hebben
door- en
en overdacht,
overdacht, dikwijls
dikwijls te
te veel
veel vergt,
vergt, —
- maar
maar
hebben doorvandaar ook,
ook, dat
datzij,
zij,die
diehem
hemwillen
willenvolgen,
volgen, hem
hemwillen
willen ververvandaar
staan en
en hem
hem inleven,
inleven, steeds
steeds nieuwe
nieuwe schoonheden
schoonheden in hem
hem vinvinen meer
meer onder
onder zijn
zijn invloed
invloed geraken,
geraken, zooals
zooals dat
is met
met
den
den en
dat is
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eene schilderij van Israëls of Maris, of, nog duidelijker, met
eene muurschildering van Der Kinderen. Eerst zie je niets
dan wat zacht paars en wat wit,
ik denk aan de muurschildering in het 's Bossche Stadhuis b. v.
maar blijf er eens
vóórstaan, zie eens goed een poosje, en ge kunt niet meer weg.
Hijzelf werd misschien weleens onbillijk tegen die oppervlakkige, erg duidelijke dichters
zoo kon hij Beets b. v. niet
goed meer uitstaan
en dit is hoofdzakelijk alleen te verklare n
door zijn afkeer van 't gepraat en gerijmel zonder diepe gedachten : ze gaven hem klank alleen, en dat verveelt ten laatste,
ook al is 't nog zoo mooi ze gaven hem vorm zonder inhoud,
en dit was hem een gruwel : een vers is geene vaas, die er is
om den vorm ze gaven hem gepraat, gezeur over deugd,
niet de in hartstocht-geborene zelf.

Dit verklaart ook zijne voorliefde voor Dante, en voor alle
groote geesten zijne bewondering voor Shakespeare, zijne
bewondering ook voor Goethe, wiens egoïsme hem echter afstoot,
wien hij strikt genomen de historie van Sesenheim nooit heeft
vergeven. Zoo kon Multatuli eene openbaring zijn voor velen,
die minder gedacht en minder gearbeid hadden dan Potgieter,
doch niet voor hem. Voor hem was hij een talent, waarvan
iets worden kon als hij aan 't werk ging, en Potgieter heeft
nooit kunnen begrijpen, dat talenten als Multatuli en Beets
niet rijper werden door studie, niet groeien zelfs door arbeid.
De Christen Beets moge een voortreffelijk man zijn geweest
de Christen Beets moge in ootmoed voor zijn God geleefd
hebben, ik geloof 't op gezag van Chantepie de la Saussaye
gaarne maar de kunstenaar Hildebrand had het hoogste
bereikt in de „Camera Obscura"; wat hij daarna voortgebracht
heeft ., was zeker niet waardeloos, doch anders en stellig van
minder beteekenis voor de letteren dan de „Camera".
Wat Multatuli na den Max Havelaar heeft geschreven, behoeft
nu niet met den voet geschopt te worden, zooals wijlen Hofdijk
het, breedgebarend, deed, doch stellig zal het nageslacht er

.
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Potgieter zag daarin een bewijs voor Beets' bekrompenheid en wederom naar mijn inzien terecht. Of onze varkenssoorten afstammen van het Chineesche zwijn en het grootoorige
varken, of van het wilde zwijn, doet aan Gods grootheid niets
af, en eene wetenschap vijandig aan de poëzie wenschte
Potgieter niet te erkennen. Voorts ergerde hij zich er aan, dat
iemand die bovendien van zekere wetenschap volstrekt niet op
de hoogte bleek, er op theologische gronden op ruwe wijze den
spot mee zocht te drijven.
Er is niemand die vromer de
vroomheid geteekend heeft dan Potgieter
wie er aan twijfelt,
heeft hem nooit gelezen : dit zeg ik liever dan dat ik naar
voorbeelden verwijs, in zijne gedichten als in zijn proza maar
voor het grijpen, maar op ethisch-irenische gronden te laten
drukken : „Welkom, lieve Cornelis, de menschen zeggen, dat
't veel is" — of : „Kom aan mijn hart, mijn vijftiende kind !"
of „Dankt God en weest verblijd, omdat gij Nederlanders
zijt," zie, dat was meer dan de ernstige werker Potgieter
verdragen kon.

** *
Potgieter ging eene andere richting uit en was en bleef
impopulair, ik zei het reeds, hijzelf sprak er in zijne brieven
aan Huet over, en „men" zegt het. „Onze hoofdonderwijzers
rillen al"
hoorde ik eens een doctor in de Nederlandsche
letteren zeggen
die met David Jacob van Lennep liever
bloed in een weitasch bewaren wilde
„als ze van Potgieter
hooren." Ik zou me daarover bedroeven, als mijne ervaring
me niet iets anders had geleerd, wat me aanleiding werd me
treurig gestemd te gevoelen over een ander feit : n. 1. dat de
onderwijzers niet hebben leeren lezen. De opleiding van verreweg de meesten is' zoo treurig, dat ze hunne taal noch spreken,
noch schrijven, noch lezen kunnen. Ja zelfs kan men te onzent
doctor in de Nederlandsche letteren worden zonder het te kunnen, en dat is nog erger. Doch zoodra men ze leert lezen,

10

INLEIDING.

stellen ze belang in Potgieter en wordt hij hun eene aanleiding
tot degelijke studie. Eene studie, welke, vergeleken bij die
van de „Camera Obscura", ongelijk veel hooger staat dan deze.
Wat hebben ze er bij slot van rekening aan te weten, wat
eene „cephalide" is of een „spencer" ? JA,, ook dat te weten i s
aangenaam en wenschelijk zelfs, maar het vormt den mensch
niet en daar komt het toch maar op aan.
Voorts beduidt die populariteit te onzent al heel weinig. Ook
de ontwikkeling onzer beschaafden is letterkundig- gesproken
al bitter gering, zooiets is onlangs gezegd door den reed s
meer genoemden Leidschen hoogleeraar, een man die weet wat
hij zegt. Ik deel zijne meening. Ook Beets is volstrekt niet
populair. Door het onderwijs komt nu zijne „Camera" wat meer
onder de menschen
maar zijne gedichten zijn er zoo te
zeggen totaal onbekend. Het „volk" wat men zoo noemt
kent ze niet, en meer succes heeft men in de burgerkringen
met van Lenneps romans dan met de „Camera Obscura"
en de verzen van de Génestet, en die van Heye zelfs, zal men
liever lezen, als men leest, dan die van Beets.
Potgieter begeerde ook geene populariteit, hoezeer hij naar
verheffing van het volk in elk opzicht verlangde. Doch die
moet komen van boven af, meende hij. „Mais le mal commence d'en haut", schreef hij, citeerend het kwaad der inzinking, der weinige geestdrift, de slaperigheid, den j ansalie
geest, bedoelde hij. Zal er eene nieuwe drift in ons volk tot
nieuwe daden wekken, dan moet de herleving van boven af
worden veroorzaakt. —

* *
^

Verwondering moge het intusschen wel eenigzins baren, dat
de heeren Groenewegen en Verwey, die over Potgieter zoo
uitvoerig hebben geschreven, de eerste, naar mijne overtuiging, vrij wat degelijker dan de laatste, al is de vorm
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van diens werk minder verzorgd — betrekkelijk zoo weinig
aandacht aan den „Landjonker" en diens nalatenschap hebben
gewijd. Voor mij is het heel duidelijk, dat Potgieter met dien
„landjonker" iets zeer bijzonders voor heeft gehad, de nalatenschap van dien jonker is de meest karakteristiek-Potgieteriaansche arbeid, daarin vinden we den man bijna geheel.
Potgieter vond niets zoo volkomen begeerlijk als een oud
buiten met hoog geboomte, in de oprijlaan ervóór, in het
bosch er achter ; bloemen, mooie rozen en lelies, op het terras,
een vijver in het park ; in de vestibule portretten van zijne
vaderen, omringd door de helden onzer gulden eeuw nog liever:
die helden, en daartusschen diegenen zijner voorzaten, die hen
gediend hadden in onkreukbare trouw, zelfbewust. De zalen en
kamers zouden als van een museum zijn, tegelijk bibliotheek
van internationale letterkunde. Hijzelf burchtheer, ridderlijk,
gastvrij, zeldzaam begaafd, rusteloos zijne kennis vermeerderend,
hoffelijk voor de burchtvrouwe en alle lieve schoonen, mits
ook de geest dier schoonen aandacht verdiende, Hollandsch
door en door, vóór alles; schoon zijn geest en zijn smaak gelouterd waren door 't uitheemsch voortreffelijke.
Hij was in zijn hart een patriciër, naar den geest een aristocraat, maar dan een volmaakt Hollandsch patriciër : vrijheid
bovenal, trouw aan Oranje, aan alle Oranje's zoolang ze voor
burgerzin den eersten Willem ten voorbeeld kozen : energiek,
taai, heerschend, maar zoo, dat hij zich hield „alsof hij 't niet
en deê" ; maar dan een aristocraat van den echten stempel,
een Pericles ; — beschaafd, populair door den zin voor eerbied,
die de massa voor het hoogere gevoelt, niet door zelfvernedering of neerbuiging tot het volk ; een Hendrik IV, regeerend
par droit de congvête: vooraan in den strijd voor vrijheid en
et par droit de naissance : zijn geslacht verkreeg
recht
rechten in vroeger tijden, behield ze vele generaties door.
„Ik ben een democraat", zegt hij ergens in zijne brieven, maar
dit dient verstaan „cum grano salis".
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Schoon de Potgieters eene oude en knap-burgerlijke familie
waren, had het geslacht geen naam, die Everhardus Johannes aanspraak kon doen gelden op zooveel eers ; toch voelde Potgieter
zich zóó patriciër, zóó aristrocraat. Daarom schiep hij den
landj onker.
Schier overal komt zijn zin voor oud geboomte, eerwaardige
familie-traditie en paarden uit ; paarden hadden iets bijzonder
aantrekkelijks voor hem. Men heeft zich verbaasd over de
kennis, die Shakespeare van paarden had en op allerlei wijze getracht die kennis te verklaren, door hem beurtelings staljongen
en paardenkoopman te maken ; — niet minder trekt de
liefde voor paarden van Potgieter de aandacht : hun vorm, hunne
kleur, hunne driften brengen hem gestadig in bewondering.
Zelfs een werk als van de Pluvine], over de rijkunst
zie
„Gedroomd Paardrijden"
heeft hij in de puntjes bestudeerd.
Een „democraat" naar de hedendaagsche opvatting was hij
dan ook allerminst; toch wilde hij het parlement niet doen
verdwijnen, noch de volksvertegenwoordiging beknibbelen : hij
begreep, dat reactie tot niets dan kwaad leidt : maar de leden
onzer Tweede Kamer wenschte hij van beter gehalte, onze
Ministers van wat meer beteekenis. En het liberalisme ergerde
hem, omdat het doctrinair geworden was. Dat doctrinaire was
zijne ergernis. Dat hinderde hem in de liberalen zoo goed als
in de ethisch-irenischen. „Wat weten ze ervan ?" vroeg hij
die hem echter te laat tot die vraag kwam
met Pierson
„wat weten ze van eeuwige waarheden en van eeuwig geldige
maar
Zoek, streef, vergelijk en kies het hoogere,
leer ?
berust niet, wéét niet voor ge alles hebt onderzocht. „Alleen
wie weet wat valt te weten, is waard dat hem zich 't hoogere
openbaar'. "
* *
Zooeven noemde ik den naam van Verwey en dacht toen
aan diens boek „Het leven van Potgieter." Het ligt niet in
mijne bedoeling dat boek hier uitvoerig te bespreken ; liever
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beveel ik ieder de lezing ervan aan, al zou ik dan ook aarze1 en met van Eeden zoo hard op de loftrompet te blazen.
Doch een ernstig boek is het zeker, en ernstige overdenking is het ook meer dan waard. Tegen ééne voorstelling daarin
echter, eene hoofdzaak, meen ik te mogen opkomen. Verwey n.l.
ziet in Potgieter vooral den „teleurgestelde." Deze voorstelling dunkt me volkomen onjuist, tenzij men het zoo verstaan
wil hebben, wat Verwey niet wil -- dat het in den aard
van Potgieter lag te leur gesteld te zijn, of beter : dat iemand
van zijn aanleg en zijne onvermoeide werkzaamheid, bij het
steeds hooger klimmen, over de achterblijvers te leur gesteld
moest zijn.
De heer Verwey vindt de oorzaak voor Potgieters teleurstelling in het feit, dat de familie, zoowat aan lager wal gekomen
door de slechte tijden, „verloopen" was, ze was niet presentabel meer. Ik kan op het oogenblik niet nagaan in hoeverre
dit juist is ; wat daaromtrent door Verwey wordt medegedeeld,
schijnt niet zonder grond. In verband daarmede zou zich de
schepping van den „landjonker" ook wel laten verklaren.
Nochtans aanvaard ik die voorstelling niet. Want al ware de
familie Potgieter in goeden doen gebleven
gesteld altijd :
ze was het bij Potgieters heugenis nog geweest
dan zou
daarin toch geen achtergrond gevonden zijn voor den landjonker; de schepping van dezen bleef toch noodig voor de sympathieën van den dichter, die nu eenmaal niet over zich zelven
of over zijne familie spreken wou. Hij had een kijk op de
wereld van zijn hoog standpunt, en dáárop kon er van geen
„ik — representatie van Potgieter sprake zijn. Zijn naam
zooals hij later aan Huet schreef, was daar te burgerlijk voor,
zijne afkomst in elk geval te nederig. Om den toon te kunnen
aanslaan, die in overeenstemming met zijne hoogste sympathie
was, moest er iets anders op gevonden worden. En in zijne
schepping slaagde hij zoo volkomen, dat Busken Huet en
mevrouw Bosboom-Toussaint er jaren en jaren later nog dupe
"

,.
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van waren. Toen had hij zelf plezier er van, en scheen niet
ongeneigd den sluier weg te nemen, waarschijnlijk omdat
hij meende, toen het recht verworven te hebben tot spreken
zooals hij eenmaal deed.
Hij had er pleizier in en had er behoefte aan. Ook voor
zijne critieken in den „Gids". Wat een „man" sprak daarin ;
wat eene hoogte moest er zijn om zóó over de „Camera" te
kunnen schrijven en te durven schrijven als hij deed.
Wie was die criticus? Men wist het niet; men wist zelfs
niet, wie de eigenlijke redacteur van het tijdschrift was. Dit
uist is voor Potgieter de gelegenheid geweest om zich te kunnen geven in zijn hoog leven, de gelegenheid ook om zich te
vormen, zich volkomen in te leven in zijne door hem zelf geschapen positie en zijn stand geen oneer aan te doen. Dat

hij van zijne familie of van zichzelven, rechtstreeks, niet
spreekt, kan voor dezen man geen bewijs zijn, dat hij zich over
de eene of den ander te schamen had. Jaren later, over Dante
sprekend en schrijvend, en „Florence" dichtend, wees hij er met
nadruk op, dat Dante noch over zijne vrouw, noch over zijne
kinderen spreekt, en met ééne uitzondering ook niet over zijne
familie. En hij waarschuwt, met Ampère meen ik, er tegen,
dat men daaruit toch niets ten nadeele van Gemma zal distilleeren.
Maar teleurgesteld was hij, dat moest hij zijn, anders ware hij
niet Potgieter geweest. Bakhuizen heeft hem teleurgesteld, Beets,
Hasebroek, Kneppelhout, Multatuli, Buys, Fruin, Limburg
Brouwer, Huet zelfs. Hij was heel moeilijk te bevredigen, het
allerminst zelfvoldaan. -- „Zelfvoldaanheid" beteekende voor
hem „dood".
*
Ook de „liefde" is er bij te pas gebracht. Beets schreef op
zijn ouden dag, in een zijner onwaardig boekje, dat hij van
Potgieter een indruk had gekregen, alsof het hèm geene moeite
zou kosten ongetrouwd te blijven, wat hij zich scheen voorge-
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nomen te hebben te doen. We willen maar niet uitpluizen,
want die was zeker aan het woord
wat de grijze Hildebrand
daarmee
kan
bedoeld
hebben.
Ik wil echter volstrekt niet
toegeven, dat het Potgieter geene moeite zal hebben gekost ;
eer het tegendeel neem ik aan. Niemand heeft roerender de
weelde van gelukkigen echt bezongen — echt in allerlei stand
— dan Potgieter.
Neemt men aan, wat waarschijnlijk is, dat hij in de jaren
vóór '40 zich financiëel niet ruim bewegen kon, doordat hij ook
zorgen voor zijne naaste familie te dragen had en met ernst
droeg, de man van 35 jaar had wel kunnen trouwen. En dat
hij dit gelaten zou hebben om de overweging : de honger komt
de deur binnen, de liefde vlucht het venster uit, is niet aannemelijk. In de eerste plaats niet, omdat hij midden dertig
voor den honger niet zoo bevreesd behoefde te zijn, en in de
tweede plaats niet, omdat hij zoo herhaaldelijk en herhaaldelijk
de liefde heeft doen zegevieren op het gebrek. Wijst men mij
ééne plaats aan, waaruit het tegendeel zou kunnen blijken, ik
stel er vijf tegenover, waaruit zonneklaar 's dichters geloof in
de liefde spreekt en nog vijf andere, waaruit blijkt, dat naar
zijne ervaring overvloed volstrekt niet het huwelijksgeluk
waarborgt.
Neen, wel degelijk houd ik het er met Huet voor, dat hij eens
teleurgesteld is inderdaad. Uit een zijne r brieven aan Huet —
waarin hij over den neef van Mevr. Bosboom-Toussaint schrijft
blijkt dit al heel duidelijk voor mij. Is het in België geweest ?
In Zweden ?
Vooralsnog dunkt me dit niet uit te maken. Misschien zal
de correspondentie het ons ook niet zeggen, wanneer die na 1925
wordt gepubliceerd.
Doch dat Potgieter zich zoo maar verbeeld zou hebben te
leur gesteld te zijn in de liefde, schijnt me ten eenen male onhoudbaar, tenzij dan weer .... men verbeelding noeme, wat toch
in werkelijkheid niet geheel verbeelding is geweest. Mocht ik
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INLEIDING.

eene gIssmg
zou het
het deze
deze zijn
zijn:: Potgieter
Potgieter heeft
heeft niet
niet
eene
gissing wagen,
wagen, dan
dan zou
gedurfd.
. .. is
Hijinisernst
in ernst
verliefd
geweest
eenedame
dame
gedurfd. .Hij
verliefd
geweest
opop
eene
boven zijn
stand en
enafkomst
afkomst;; ze
ze heeft
heeftpleizier
pleizier gehad
gehad in
in zijn
zijn
boven
zijn stand
omgang, heeft hem geestig en beschaafd gevonden, hem ook omgan,heft sibchafdgevon,mk
wel wat gelokt
gelokt;; duizendmaal
duizendmaal heeft hij
hij zich
zich voorgenomen,
voorgenomen, haar
haar
wel
te
vragen, maar
maar niet
niet gedurfd.
gedurfd. Dan
Dannam
namhijhijzich
zichvoor,
voor,nooit
nooit
te vragen,
keeren tot
haar, maar
- maar
toch
ging
weer.
meer
meer terug
terug te
te keeren
tot haar,
toch
ging
hijhijweer.
naar woorden
woorden om
om zijne
zijne liefde
liefde haar
haar tetedoen
doenverstaan,
verstaan,
Hij zocht
zocht naar
Hij
wooghare
hareantwoorden
antwoorden;; hij
hij
zonder ze
zonder
ze ronduit
ronduit te
te zeggen;
zeggen -; hijhijwoog
wou weten,
weten, of
of zij
zij ook
ook iets
iets wou
wou leggen
leggen in
in hare
hare woorden,
woorden, iets
iets
wou
deed in de
de zijne
zijne voor
voor háár
háár
voor
voor lhem
[hem alleen,
alleen, zooals
zooalshij
hij het
het deed
alleen. ......
. .. Maar
Maariederen
iederenkeer
keerwerd
werdhij
hijteleurgesteld,
teleurgesteld, als
alshij
hij
alleen
zachtkens, heel
voorzichtig eene
eene duiding
duiding aan
aanhare
harewoorden
woorden
zachtkens,
heel voorzichtig
geven
"Dus
moet
ik misschien
z66verstaan,
verstaan,
geven wou.....
wou „Dus
dit dit
moet
ik misschien
zóó
z66
dan volgde
volgde er
er een
eenuitleg
uitlegdoor
doorhaar
haarniet
nietbedoeld.
bedoeld.zóó...
... "" en dan
—
"Neen,
ik bedoel
bedoel het zóó
z66 ...
en hare
hare verklaring
verklaring deed
deed hem
hem
„Neen, pardon, ik
... " en
zoo zeer,
zeer, doch
doch niet
nietverraden
verradenmocht
mochthijhijditdit;
hijdorst
dorstook
oókniet,
niet,hij
hij
zoo
; hij
schaamde
voorkeur aan
aan zijn
zijn worstelend
worstelend strijden
strijden
schaamde zich
zich en
en gaf de voorkeur
boven de
de zekerheid
zekerheid van
afgewezen te
Totten
tenlaatste
laatstetoch
toch
boven
van afgewezen
tezijn.
zijn.- Tot
hemkwam,
kwam,dat
datzijzijzijne
zijneliefde
liefdeniet
nietbegeerde.
begeerde.
de zekerheid
zekerheid voor
voorhem
romantisch - ik erken
erken het
het;j doch
doch heb
heb ik
ikPotgieter
Potgieter
Dit
Dit klinkt romantisch
wel
verstaan, dan is het
het zoo
zoo toch
toch ook
ookgebeurd
gebeurd - en
zulk eene
eene
wel verstaan,
en zulk
houding
karakter, en
en zulk
zulkbegeeren
begeeren
houding strookte volkomen
volkomen met
met zijn karakter,
strookte
volkomen met zijn aard
aard en
enzijne
zijneneiging.
neiging.
strookte volkomen
Hij
is haar
haarnooit
nooitvergeten
vergeten - en
nooit daarna heeft
heeft hij
hij eene
eene
Hij is
en nooit
wenschte, dat
dat men
men er
er nu
nutoe
toe kwam
kwam
andere
zoo liefgehad.
liefgehad. Ik
andere zoo
Ik wenschte,
eens
zijneverzen
verzenteteherlezen
herlezen;; mij
mij dunkt,
dunkt, deze
deze opvatting
opvatting
eens kalm zijne
van Potgieters
Potgieters teleurstelling
teleurstelling in
in de
de liefde
liefde zal
zal de
de ware
ware blijken;
blijken;zij
zij
verklaring
zijn
voor
zijne
herhaalde
herinnering
zal tevens
de
tevens de verklaring zijn voor zijne herhaalde herinnering
aan Célimène
Célimène en
enAlceste
Alcesteen
eneene
eeneverklaring
verklaringook
ookvoor
voorzijne
zijne ververeering
en Beatrice
terwijlde
deeerbied
eerbied van
vanDante
Dante
eering van
van Dante
Dante en
Beatrice- terwijl
voor Beatrice
blijkens zoo
zoovoor
Beatrice's'sschoon,
schoon,die
diehem
hem doordrongen
doordrongen heeft
heeft blijkens
vele reminiscenties
reminiscenties dááraan
zijne gedichten,
gedichten, er
er volkomen
volkomen
vele
dááraan in zijne
door zal
zal worden
worden verstaan.
verstaan.

— 17 -Niet alle verzen van den Landjonker worden thans uitgegeven; naar het mij voorkomt, kan eerst later tot eene afzonderlijke uitgave van de heele nalatenschap worden besloten,
als men in staat zal zijn, misschien, uit Potgieters correspondentie +— uit zijne nagelaten aanteekeningen wellicht -- een
helder licht op zijne levenservaringen te doen vallen.
Maar toch mocht het gedicht „Gedroomd Paardrijden" niet
langer ongelezen in zijne werken begraven blijven, docht me.
Ik heb eene poging gewaagd om „Florence" voor een uitgebreiden kring van lezers toegankelijk te maken, ook „Gedroomd
Paardrijden" moet meer onder de menschen komen en gelezen
worden. Ik heb het voorrecht nog niet gehad, ooit iemand te
ontmoeten, die het geheel gelezen had en verstaan; en alleen
de heer Groenewegen heeft in zijn „Leven van Potgieter"
blijk gegeven, dat hij het meer dan oppervlakkig heeft beztudeerd.
Zoo moeilijk is het gedicht niet, dunkt me
en wat ik
seker weet : het is om de weergalooze passages die er in voorkomen een beetje hoofdbrekens meer dan waard.
Het paard
Pegasos
is van ouds door de dichters bestegen. Er zou op zich zelf al niets vreemds in liggen, dat
Potgieter het bestijgt en het tot de verpersoonlijking maakt van
den dichtgeest ; voor hem nog minder, omdat hij het paard
zijn leven lang geidealiseerd heeft.
Zoo is het dan ook ten slotte de incarnatie der poëzie geworden. Op het oogenblik, dat hij Robinhood bestijgt, voelt
hij zich gedragen door zijn dichtgeest en laat hij zich door
de sympathie des harten door de wereld zijner schoone verbeeldingen dragen, zooals die voor hem geworden is, ontbloeid
uit wat hij in werkelijkheid door zijne studiën meende te hebben
aanschouwd.
Eens is hij zoo de eeuwen doorgereden in „Florence"
Italië, het Italië van Dante, bood hem toen het terrein zijner
dichterreize, schoon heugenis aan Holland hij behield, het
2
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Holland dat Italië heeft gekend in den bloeitijd van zijn bestaan. Thans is het de historie van Frankrijk, Nederland en
Engeland die hem de wereld der visioenen biedt : Frederik
Hendrik, Willem II, Willem III, de Maria Stuarts, Amalia van
Solms, Vondel, Hooft, Huygens, Hendrik IV, Lodewijk XIV,
Racine, Molière, Boileau, Maria Mancini, Karel I, Cromwell,
Milton dit zijn de hoofdpersonen, die hem met Bentinck,
de Witt en enkele anderen voor den geest verschijnen ; hun
leven, hun bedrijf, hunne liefde en hun haat, alles gezien in
het licht zijner dichterlijke phantasie.
Zijne overgangen schijnen vreemd soms ; doch leest men langzaam en aandachtig, dan voelt men van verre zijne verholen
sympathie al van koers veranderen, ze waarschuwt bijtijds —
en ik vlei me, dat de verklaringen en aanteekeningen ruimschoots voldoende zullen zijn om het gedicht op te helderen.
Wat het plan van het gedicht betreft, dat schijnt me het
meest te herinneren aan Ariosto's „Orlando furioso", het doet
meermalen denken aan Byrons „Don Juan" —; 't is er geene
navolging van, doch 't zou me niet verbazen indien dit werk
hem
eenigszins gesteund door Dante's wonderreize door Hel,
Vagevuur en Paradijs
de idee van zijn „Gedroomd Paardrijden" had doen opvatten.
Om de acht coupletten keert dezelfde volgorde van het rijm

terug:
b;
7e

a, b, a, b, a, b; 2e a, b, a, a, b, b; 3e a, a, b, b, a,
b, b, a, a, b ; 5e a, a, a, b, b, b ; 6e a, b, a, a, b, b;
a, a, b, a, b, a; 8e a, b, b, a, b, a, — en daarna weer als le.
le

4e a,

Hij heeft in dit gedicht alle moeilijkheden van rijm en techniek willen overwinnen en heeft geene moeite gespaard om
welluidend en duidelijk te zijn bij den overvloed Van denkbeelden. In hoeverre hij geslaagd is gezochtheid en gedwongenheid te vermijden, moet ieder voor zich zelf nagaan ; 't mog e
zijn, dat de lezer soms denkt : dat gaat te ver, dat is toch nie t
mooi méérmalen zal hij, bekoord en verrukt door het on overtroffen schoon, zijne groote ingenomenheid kwalijk kunnen

— 19 —
onderdrukken.
Nog dient men er voortdurend acht op te
geven, dat de dichter eenigermate zijn eigen ontwikkelingsgang
in beeld brengt : Engelsch, Provencaalsche minneliederen, Hooft,
Italiaansch, Fransch, Hollands 17de eeuw, etc.; — van heel
weinig Duitsch is er sprake b. v. — Heeft men eenmaal daar
't oog op, dan volgt verklaring van dergelijke zwarigheden
van zelf.
De spelling van onzen tijd
heel weinig verschillend van
die van Potgieter — heb ik de voorkeur gegeven ; hier en daar
-eene komma geplaatst, waar de duidelijkheid er door bevorderd werd en een paar drukfouten verbeterd. Mijn hartelijke
wensch is, dat mijn arbeid niet vruchteloos zal blijven.
Sappemeer, Nov. 1904.
J. B. MEERKERK.

Gedroomd Paardrijden.
ANTWOORD AAN DE VROUWE VAN MEERHOF.

„B e a n fi 1 s! laat door uwe voor„spraak Vrijdag op de Burcht twee ij„paarden cer onzer beschikking zijn ."

1
Wat wolk van dwarlend stof, met weêrlichtspoed geheven,
Zou Meerhof op zien gaan bij 't dreunen van zijn grond, ontzweven,
Wat even stouts als schoons verrassend haar
Van onder 't hoog geboomt' door 't blijdst gebriesch verkond,
Wanneer 2) uit 's Konings stal de keus mij waar' gegeven
Of 's Prinsen stoeterij tot mijn beschikking stond.
2
Der schemerstilte ontijld van beider 3) hooge hallen,
Om 4) weem'ling over 't veld, om klaat'ring in den vloed,
1. Aan „de wolk" van stof zouden het stoute en sohoone „ontzweven"

er uit te voorschijn komen. De komst zou door 't „gebriesch" in d e
oprijlaan al aangekondigd zijn . — 2 . Wanneer = indien . Hij zou da n
de schoonste paarden hebben uitgekozen . — 3 . Stal en stoeterj, in
die dagen op het Hof te Borculo . — 4. Om = ter wille van, aangelokt
door, ter liefde van . —

.

.
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Doen rossen zonder tal da ar 1) 's levens lust weêrschallen, Verbeidt, verbaast, verrukt me in stijgend welgevallen
Er vormenpracht, gestaêg met meer genots begroet,
'Wij 1 2) fraaier wijkt voor fraaist en glans bezwijmt voor gloed.
3
Bedeelt der vorsten gunst vaak weelde deez' gelijke ? 3)
Drie werelden, Europe en Azië en Afryke
Wedijv'rend om de blo e m 4) te biên van teelt en tucht :
Der malsche weiden sier, geboren tot genucht, - 5)
D e n 6) lust der steppen, daar de wind in vaart voor wijke, - 7)
De t a r t e r s 8) der woestijn, uit wie de zonne lucht. 9)
4
Verscheidenheid van ras, verscheidenheid van gaven !
Wier 10) mengeling den blik bewond'rend tot zich trekt
Als minne 11) uit dubb'le deugd 12) een nieuwen adel wekt,
Waar de eigenaardigheên het w e ê r zij ds c h '13) bloed in
staven, 14)
Mocht immer schoonheidszin zich aan uw schepping laven
Die tot bestijgen niet de hand heeft uitgestrekt ? 15)
^
^

D e mij n e 16) deed het ras, van honderd edelingen
Den edelste, 17) - zoo zou, misschien, mijn hoogmoed zingen, 18)
1. In het veld, in het wed — 2 . Dewijl, omdat; — de rossen wedijveren in
schoonheid, hij weet niet welk 't schoonst te noemen. -- 3. Welk vorst kan
zulke schoonheid bieden? — 4. Bloem — het fijnste, keurigste, schoonste. —
5 . Europa's teelt. — 6 . Voorwerp van biên. — 7. Azie's teelt voornamelijk. — 8. Tarters — wie de woestijn niet vreezen, wie (liar zelfs
tieren . — 9 . Van wie de gloed der zon ons tegenstraalt. --10. Van ras en
gaven = eigenschappen, enz. --11. Minne = Paring. —12. Uitstekendheid
van vader en van moeder. -- 13. Van den vader als van de moeder. --14.
Staven — bewijzen, doen blijken. -- 15. Wie prees ooit uwe schoonheid en
kon den lust, u te bestijgen, beheersohen ? — Wie u ziet, wil u bestijgen.
-- 16. Mijne hand strekte zich uit. — 17. Wou ik bestijgen n.l. — 18. Hij
vreest de spotternij van de vrouwe van Meerhof, die hem vragen zou :
„en uwe dame dan? laat ge die in den steek ?"

22
Als deze reeg'len niet tot u, 1) o schalke ! gingen,
Die 'k vast 2) hoor vragen of ik 't sein gaf tot den tocht
Eer uit der schoonen drom 'k me een gunste li n g e 3) zocht
Aan wie mijne allerliefste ik toevertrouwen mocht ?
6
Mijn renpaard overtrof wat ooit t h e turf 4) zich droomde
Van veerkracht, daar 't alleen in slankte borg voor ziet, - 5 l
Schoon hoog de haag mocht zijn, schoon wild de woudbeek
stroomde,
Geen sprong v oor w i e n 6) de zoon van zulken huize schroomde ! Zijn' oogen straalde 't uit, verslinders van 't verschiet : 7)
Laat toch die teugels los, aan mij het luchtgebied ! 8)
7
Hoe echter hij van zelf meer voorwaarts schreed dan snelde,
Verheugd ontwarend' dat Mimosa 9) ons verzelde,
Mimosa hem ter zij de vlugge hoeven zacht
En sierlijk nederzette of zij haar schreden telde,
Mimosa die haar schoon 10) de hulde zag gebracht
Dat rappe Robin Hood 11) niet botvierde aan zijn kracht.
8
Ten volle was zij 't waard ! 12) Mocht hij op luister bogen
Zoo als de zomerzon dier 13) bruine vruchten geeft
1. U = vrouwe van Meerhof. — 2. Vast = reeds, bij voorbaat, nu al.
-- 3. Eene merrie naar mijn smaak. — 4. De landjonker = de dichter
zit al te paard. The turf" (Eng.) = terrein (voor wedrennen). — 5.
Slankheid zal een waarborg van veerkracht zijn. 6. Waarvoor. — 7. De
oogen staarden naar de verste verte, als kenden ze geen afstand, telden
ze dien niet, zochten nog verder. — 8. Dit straalden ze uit. — 9. Mimosa =
Kruikje-roer-me niet; om háár hield Robin Hood zich in. —10. Schoonheid. — 11. Naam voor zijn hengst gekozen. Robin Hood zou de graaf
van Huntingdon geweest zijn — -+ 1247 — de verpersoonlijking van den
haat der Angelsaksers tegen de Normandiërs; in de Engelsche volkssagen
een soort van Claudius Civilis, Groote Pier, Sparewouer Reus. Hij leefde
in de bosschen van Nottinghamshire. — 12. Die hulde n.l. —13. Kastanjebruin n.j. Het bruin der kastanje = de zon dier bruine vruchten geeft
luister, en dien luister had Robin Hood's haar.
.
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Wier
eens ruikers
ruikers heeft,
heeft,
Wier bloesem,
bloesem, wit
wit of
of rood,
rood, den
den vorm eens
En
zijn forsche
forsche hals
hals een
een flikkergloed
flikkergloed I.)
1) ten
ten hoogen,
hoogen,
En hief zijn
Door
voorhoofd ook
ook in
invlokken
vlokkenbleek
bleek omzweefd
omzweefd
Door wien
wien hem
hem 't't voorhoofd
verf
de
veêr
gelijk
der
ravenwiek
onttogen;
Van
Van
veêr gelijk der ravenwiek onttogen ;
99

Innemender
loeg zij
smetteloosheid aan,
aan,
Innemender Joeg
zij door smetteloosheid
Wie
zilverglans de
leên zoo
zoo mild
mild omvloeide
omvloeide
Wie louter
louter zilverglans
de leên
Dat,
azuurs die
die kringend
kringend 2)
Dat,waar
waar 'k
'k een
een sprank
sprank azuurs
zag gaan,
'2) door zag
Of 't't hhoog
Of
oog ss eelI 3)
haar blankheid
blankheidboeide
boeide;
3) was
wasvan
van 't't wit,
wit, te meer haar
;;
vVier
die suiz'lende
suiz'lende uit liet
liet slaan,
slaan,
Wier manen,
manen, als
als haar
haar trots die
Naar
zeeschuim zzweemden,
het morgenrood
morgenrood mee
mee
Naar zeeschuim
w e e m d e n,4)4) daar
daar het
stoeide.
10
Geen
doet zoo
zoo schel
schel zich
zich langer
langer heinde en
en veer
veer
Geen jachthoorn
jachthoorn doet
Als
door Eng'lands
Eng'lands wouden
wouden hooren
hooren;; -- 5)
Als Robin
Robin Rood
Hood dien
dien stak door
Zijn
forsch gedreven
gedreven pijl vergauwt
vergauwt geen
geen herten
herten meer;
meer;-Zijn forsch
De vogelvrije
vogelvrije kromde
kromde in
't juk
juk der
derwetten
wetten neêr,
neêr, - 6)
in 't
6)
Doch wat
flink en
en fier
fier dier
dier wildheid
wildheid uit
uit mocht
mocht gloren,
gloren, 7)
7)
Doch
wat er flink
Veredeld scheen
scheen het in
inzijn
zijnnaamgenoot
naamgenootherboren
herboren!
Veredeld
!
-
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De warmste
warmste dag
dag in 't'tNoord
Noord isisvreemd
vreemdaan
aanweeld'righeid
weeld'righeid
De
Als Spanjes
Spanjes lusthof
lusthof 8)
8) smaakt
smaaktwanneer
wanneer de
dezonne
zonnescheidt,
scheidt,
Als
koel tj e,dubbel
dubbelzoet
zoet door
door 't geuren en
i n ken,9)9)
En 't'tkoeltje,
en door
door 't't kl
klinken,
elk getralied
getralied raam
raameen
eentweelingstar
tweelingstarziet
zietwinken
winken: :- Uit elk
1. Gitzwarte
Gitzwarte manen
manen nn.l.,
tusschen de
de ooren
ooren door
doorook
ookop
ophet
hetvoorvoor.1. , tusschen
hoofd
hoofd wuivend.
wuivend. --- 2. Mimosa was
wasdus
dUBwit,
wit,zacht
zaoht„gedaalderd",
"gedaalderd",zooals
zooalsmen
men
- 33.
Deblankheid
blankheidwerd
werderel'blanker
blanker door.
door. --- 4.4.
Iets
haddenvan
van
zegt. —
. De
Iets
hadden
zeesohuim, daar
daar de
deochtendzon
oohtendzon op
op speelt;
speelt; --de
demanen
manen waren
waren dus
dus zachtzachtzeeschuim,
oranjegoud . .- -- 5
5.. Geen
Geen jachthoorn
jachthoorn als die
die van
vanRobin
RobinHood,
Rood,zie
zie11.
11.
oranjegoud
blz. 22—
22- fi6.. Robin
RobinHood
Roodenen
ztine
volgelingen
zoudenzich
ziohten
tenslotte
slotteonderonderblz.
zijne
volgelingen
zouden
- 7.7.AlAl
wat
stout~
stak
in dien
Robin
Rood,scheen
scheen etc.
etc.
worpen hebben.
worpen
hebben. -wat
stouts
stak
in dien
Robin
Hood,
- 8. Mimosa is dUR eene Andalusische merrie en behaagziek als eene—8.MimosaduenAlichmrenbagzikls
9.Der
Dermuziek;
muziek;dededichter
dichterdenkt
denkt aan
aan de
de daar
daar
Andalusische Bchoone.
Andalusische
schoone.- — 9.
gebruikeltike „serenades"
"serenades" aan
aan de
deschoonen,
schoonen,die
dievoor
voor
haargetraliede
getraliederamen
ramen
gebruikelijke
haar
en coquet
coquet met
metde
de oogen
oogenhaar
haarspelletje
spelletjespelen
spelenmet
metdedeminnaar-i.
minnaar,;,
verschtinen en
verschijnen
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.Maar bleef
bleef behaagzucht
behaagzucht die
die bij
bij beurt
beurt daar
daar weert
weert en
en vleit
vleit
Maar
Spijt onzen
onzen dampkring
dampkring me
me ook
ook niet
niet in
in Mimosa
Mimosa blinken?
b 1in ken '?1)
1)
Spijt

12
12
stak zij
zij de
de ooren
ooren op, als
als streelde
streelde melody
melody
Eerst stak
In 't't luid gehinnik,
gehinnik, waar
waar zijn
zijn 2)
2) blijdschap toe
toe vervoerde,
vervoerde, -In
Toen was
was 't't of
of staartgezwaai electrisch
electrisch hem beroerde,
beroerde, -Toen
Daar dei
n s d e3)
3) aanvalligst
aanvalligst in haar
haar schuchterheid,
schuchterheid, ze op zij
zij::
Daar
deinsde
bion4)4)geloofde
geloofde zich
zich nog vrij
vrij
Hooghartig Al bion
Hooghartig
Andalusië aan haar
haar zegekar
zegekar 't 5)
5) al snoerde
snoerde!!
Schoon Andalusië
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1_3
vriendin!! dat ik geen vonnis vrees
vrees
U is 't bekend, vriendin
Als
6)
over
verzen
vaak
de
7)
wees,
er
wees,
nuchterheid
7)
Als 6) over verzen
de
Die
puntjes
geeft
aan
d'
i'
s
en
streepjes
d'
f's
en
t's;
t's ;
Die puntjes
aan
en streepjes
toch, als
haar 8) hand dit blad papiers ooit
ooit raakte,
Maar toch,
als in haar
des stijls 9)
9) zij
hoe niet
niet alleen
zij laakte,
alleen 't gespring
gespring des
Wie weet hoe
10) voor
de jeugd
jeugd zij van ons tweetjes 11)
11) maakte"?
maakte ?
moliks 10)
Wat moliks
voor de
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12)
tegenwoordigen met
den verleden
verleden tijd
tijd
12) "Den
„Den tegenwoordigen
met den
Verwisseld,
den overgang
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15
„Stel u het blozen voor, 1) daar elk beschaafde vrouw
Deez' weelderige 2) schets me ê van zich werpen zou,
Die lager 3) leven stout durft schild'renswaard verklaren
Zoo in den minnelust" .... 4) als in de moedertrouw
Waar de onschuld zelve op 't land toeknikkend 5) naar mag staren
Wanneer met d' aêm des winds z ij 6) 't veulen leert te varen ! 7)
16
Wat „lager leven !" - heeft vergeefs dan 't meesterstift
Van hoff'lijken Buffon 8) het ros ons zoo welsprekend
Des xnenschen schoonste zege en trouwsten vriend geteekend ?
Wat „minnelust !" - alsof uw kies c h- o n k u i s c h e 9) drift
0 nuchterheid ! zich op mijn phantasietjen wrekend
Den hoofdtrek looch'nen kon 10) 't geschapene ingegrift !

17
Een schertsziek lachje plooit, me lieve ! uw schoone lippen
En voor dat geestig licht versmolt 11) mijn gramme vlaag
Deed and're stoornis mij geene and're klachte ontglippen : 12)
Waar ook de poëzy een zweem verheffens waag',
Daar grijpt de proza haar, belemm'rend bij de slippen,
Niet smeekend : voer me mêe ! - 13) gebiedend : blijf omlaag !
1. Zoo spreekt de nuchterheid verder . — 2 . Zinnelijke . — 3. Het
stoffelijke, lijfelijke. — 4. De dichter valt de nuchterheid in de rede,
en zegt: ja zeker, dat ook, evengoed als ttc. -- 5. Welgevallig goedkeurend. -- 6. De moedertrouw n . 1. - 7. Varen = rennen, draven, galoppeeren . — 8. De dichter verdedigt zich. Beroept zich op Buffon, 1707-1788.
Beroemd dierkundige. — 9. Hier wordt de verdediging ernstiger. Die voorgewende onnoozelheid noemt hij onkuisch. Die onnoozelheid is juist een
bewijs van het bezoedeld geweten. Potgieter heeft dit meermalen gezegd.
--- 10. De paringsdrift n. 1. In vele variaties komt dit in zijne gedichten
voor. -- 11. Zou versmelten, verdwijnen. — 12. Indien iets anders me
niet nieuwe verontwaardiging gaf: te onzent n. 1. zijn de proza-menschen,
die geene verheffing kennen en alleen de platheid zien in zinnelijken
hartstocht, de baas; ze willen zelfs den waarachtiger dichter beletten
zich boven 't ordinaire te verheffen. — 13 . Integendeel ! Ze gebieden: —

26
18
't V e r s c h e f d' n e 1) boeide mij, waardoor één zelfde weelde 2)
Uit sterkte en schoonheid sprak, maar deez' 3) gewijzigd streelde : De blik, die op zich hief, - 4) de blik, die neer zich sloeg, - 5)
Waar fierheid blijde in blonk, - waar schalkte loos uit Joeg ; - 6)
Mimosa, die haar lust bet ooverend verheelde, 7)
En Robin Hood, die roem op zijne liefde droeg !
19
Zoo vaak aan Sherwood 8) door zijn p a r a m o u r 9) gekluisterd,
De .Y e o m a n 10) alle groen door glans zag opgeluisterd
En alle gras gebloemt' van honderd verven bood, 11)
Heeft tot zijn Marian 12) hij zacht en zoet gefluisterd
Van wat de lijster luide in 't weeld'rig wieg'len floot ; - 13)
Vermeit in d' eigen beê zich nu zijn naamgenoot ? 14)
20

't Weerbarstigst hartje volgt gedwee der minne wetten
Wanneer Sevilla blinkt van held'ren maneschijn ;
Geen voetjes die zich fluks niet in beweging zetten
Zoodra de roep weerklinkt der rappe castagnetten, 15)
Zoodra der driften drom zwiert langs 16) de tamboerijn ;
Hoe, telge Iberia's, 17) hoe mag 't Mimosa zijn ?
1. Het onderscheid. — 2. Zinnelijke levensuiting. — 3 . De sterkte en de
schoonheid, Robin Hood en Mimosa . — 4. Van Robin Hood. — 5 . Van
Mimosa. — 6 . Loos = guitig, wèl-wétend. — 7. Verborgen wilde houden .
-- 8 . Sherwood of Cherwood was het bosch in Nottinghamshire, waar Robin
Hood verbleef. -- 0 . Paramour (Eng.) = liefste. —10 . Yeoman, hier „buitenman". -- 11. Elke lente dus. —12 . Marian heette Robin Hood's vrouw
of beminde. — 13 . De lijster fluit, wiegelend op den tak, van zijne liefde.
— 14. Vraagt Robin Hood nu liefde aan Mimosa? —15. We zijn in Spanje
nu; Mimosa zal zijn als de dochteren Spanj es . — Castagnetten = kleine
kleppertjes aan de vingers bevestigd, waarmee de dansmaat wordt aangegeven. — 16. Rondom, op de maat van de tamboerijn, bekend muziek
Italië, Spanje. — 17. Iberia = Spanje, (en Portugal) .
-instrument,

-27--

21
Der liefde hemel wordt gewelfd door alle tinnen : 1)
't Gelukkig tweetal dat elkanders hart mocht winnen
Vaart op het vleug'lenpaar der hoop dien 2) juichend binnen .. .
Maar uit heeft, plots'ling uit, der neiging dartel spel,
Wedijv'rend draven beide 3) om 't zeerste practisch snel :
4) „A u trot" gebood op eens Monsieur de Pluvinel.
22

Wie ? vraagt gij, nieuwsgier, 5) wie? me dacht gij moest het
weten,
Dat sinds twee eeuwen hij heeft in den zaal gezeten 6)
Als voor hem niemand deed, als na hem niemand kon, De ruiter daar Euroop haar rij school mee begon, - 7)
Hem dien t r o i s r o i s de F r a n c e 8) eerbiedig meester heetten'
Die c h a m b r i è r e en m a i n 9) het van hun schepter won !'1 0)
23

Weer blijkt het dat te schaars de B u r c h t 11) gij komt bezoeken
Of, doet gij 't, zooveel geest in uw gesprekken plengt 12)
Dat aan den theedisch Neef geen surrogaat g e h e n g t ; 13)
Hoe willig anders, uit de schemerzieke hoeken
Van d' eiken studiecel, hij heel een stapel boeken, 1. In alle hemelstreken heeft men lief. -- 2. Dien „hemel" n. 1. — 3•
Robin Hood en Mimosa. — 4. Au trot (Fr.) = in draf. De tuchtmeester
de Pluvinel treedt op. Antoine de Pluvinel was gouverneur, raadsheer,
kamerheer en opperstalmeester van Hendrik III, Hendrik IV en Lodewijk
XIII. Opperpikeur, als zoodanig benoemd. — 5. Nieuwsgierige. -- 6.
Zijn boek over de Rijkunst heeft zoolang gezag gehad. — 7. De eerste
alzoo, die iets wetenschappelijks over de rijkunst leverde. — 8. Drie
koningen van Frankrijk. — 9. De lange zweep in de hand. — 10.
Geen dezer koningen had zoo lang gezag als hij . — 11. De dichter
woont op de ,,Burcht", — de schoonmoeder op „Meerhof". -- 12 . Uitstort
in, legt. — 13. Gehengt = gedoogt. Iets wat haar gepraat zou kunnen
ondervangen, wordt niet gedoogd. De dichter is wees :Neef is voogd.
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Wichilde en Leonoor 1) ten schrik - beneden brengt.
24
Wat vreest ge, 2) ondeugende ! dat kwaamt ge ook alle dagen, In beeld van leergrage ernst, 3) herschapen op mijn beê, Als zulk een oud kwart ij n 4) voor u werd opgeslagen
Uw handje noch uw blik met welgevallen gleê
Door l' I n s t r u c t i o n du R o i, 5) niet meer verguld op sneê,
Maar steeds aan ruit'ren rijk als nooit uwe oogen zagen ?
25
Al liet het leed u koel van 't arme titelblad,
Waarop de tijd den inkt van 't handschrift droef miskleurde
Dat staaft hoe lang ons huis 6) het exemplaar bezat, Al scholdt gij 't wreed zoo ik den ondergang betreurde
Van 't steekspel, 't geen den gloor 7) der middeleeuwen had,
Waar riddertrouw de lans voor zijne liefste beurde. - 8)
26
Hoe menig phrase bood tot jokkernij u stof! 9)
Ons vragende of niet vaak door d'overmaat van lof
L' E s c u y e r p r i n c i p a l 10) zich zelv' in 't vak vereerde ?
Hij niet, professoraal, inaugureel 11) oreerde :
1. De dochters op den , Burcht", bang voor al de geleerdheid, waarmee
Neef anders wel komt aandragen. — Zoo kent ze ook de Pluvinel's boek
niet. -- 2. De vrouwe van Meerhof n. 1. --- 3. Alsof ze uitsluitend kwam
om op den Burcht hare kennis te vermeerderen, op zijn verzoek. --- 4.
Boek, groot formaat. — 5. Zoo heet de Pluvinel's boek : Onderricht des
Konings. Ze zou, kwam ze ook alle dagen, er met genoegen naar zien.
't Is oud, 't verguldsel dof geworden, maar de illustraties zijn nog mooi.
6. De Landjonker dichter doet zich graag te goed aan den ouderdom van zijn „geslacht". — 7. De roem der M. E . , -- 't edelst mee van
al wat ze boden. — 8. De lans beuren = strijden voor, als verdediger
optreden van. — 9. Indien gij meer kwaamt n.l. en in 't boek keekt
en laast. — 10. De Pluvinel n.l., de tuchtmeester der paarden. -- 11,
Ons vragende of hij niet plechtig, geleerd oreerdels bij eene inauguratie
.= plechtige aanvaarding van b. v. een hoogleeraarsambt.
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„Geen kunst die in waardij mijn kunst ooit overtrof !
Geen wetenschap die 't volk zoo tot zijn schade ontbeerde !'
27
Zou ik u 1) dus de rol bedeelen der Critiek, Wier roê voor d' ijdelheid 2) de Pluvinel mag treffen, Als ik me „een feeks" ze dacht, gelijk de rijm'renkliek
Die schetst, „op vitten uit, van louter afgunst ziek" ;
Als ik geen priesteres in haar ons op zag heffen
Tot zoo gemoed als geest, genietend, 't schoon beseffen ! 3)
28
Gij, 4) die veel liever looft dan laakt, zoudt gaarne recht
Aan 't edel harte doen, waarvan zijn 5) lessen tuigen :
Uit vrees bevleug'le zich de traagheid van de vuige n, 6)
„Een hooger prikkel blijk' 't heldhafte niet ontzegd ;
Alleen waar liefde 't ros aan zijnen ruiter hecht
Is 't grootsch zoo fier een moed gewillig te zien buigen !"
29
„Laat mij 't aanschouwen", vraagt ge ; 7) en 'k bie mijn
dank u voor
De gisping, - 8) poëzy stelt haar publiek te boor
1. De vrouwe van Meerhof n.l. — 2. ijdelheid en zelfverheffing hinderden Potgieter geducht, ze maakten hem sarcastisch soms. De ,,rijmerenbent ' wordt gevormd natuurlijk door de poëten, die in den Gids den
beul zagen ; de aangehaalde woorden kunnen wel zoo gebezigd zijn in
„Braga' — Ten Kate — of ,,Hippocreenontzwaveling" — Hecker. —
P . ziet in haar = Critiek de priesteres. — 3. Dat is volgens P. de
taak der critiek—schenk uwe aandacht, gem o e d en g e e s t. -- 4. De
vrouwe van Meerhof. — 5. De Pluvinel's lessen. — 6. Vuigen =
luiaards. Ze trachten mogelijk alleen naar 't buitengewone, uit vrees vour
kastijding. „'t Heldhaftige" kent edeler prikkel . Het daar aangehaalde is
als gedachte aan de Pluvinel ontleend, die 't van de paarden zegt.
Potgieter's zin ligt dieper, zooals ik hiervóór uiteenzette. Robin Hood en
Mimosa zijn uit 't zicht. — 7. De vrouwe van Meerhof. — 8. Gisping =
critiek. Zóó aanvaardt hij de opmerking, want poëzie moet aanschouwelijk
zijn, plastisch, beeldend, — licht en schaduw moet er zijn, hoog en laag,
afwisseling, verscheidenheid. Dit is weer ééne dier gedachten, welke de
dichter niet moe geworden is te herhalen. Weg met 't duffe, eentonige,
gelijkvloersche, ordinaire.

--
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Wanneer zij 't oog vergeet ter wille van het oor :
Een wijle moog' het spel der zoete klanken streelen,
Tot zelfs het murm'len toe van 't meirvlak zou vervelen
Als niet de zonnestraal kwam met zijn golfjes spelen.
30
Beklagenswaardig 1) dien 't aan zulke wenken faalt !
Of was ik, prijzend, tot den preektoon niet gedaald,
Me vleiend dat ik 't best de Pluvinel dus vier de, 2)
Wiens weidsche vederbos aan mijne rechte zwierde, 3)
Wiens slinke, 4) schoon de toom werd op- noch aangehaald,
De viervoets, die zijn wil te raden schenen, stierde ? 31
Te wonderbaar is niets in onzer droomen rijk : 5)
Door kreet noch blik toch gaf ik van verbazing blijk,
Opzwevend naar het zaal ; - bij 't vatten van de teugels,
Bij 't grijpen naar den k no p, - 6) niet 1' Escuyer gelijk
Maar leerling zijner waard, 7) als schonk mij 't voorbeeld
8) vleugels,
Aan 't ros te raken met de sporen noch de beugels! 9)
32
En echter, beider 10) vorm was vreemd mij als mijn dos,
Hoe fraai, min schitterziek dan sierlijk : statig plooide
De kant, - 't fluweel, - de zij - wat edelknaap mij tooide; 11)
1. Is hij, wien... . — 2. Vierde = hulde bracht, naar verdienste prees.
3. De dichter levert onmiddellijk de praktijk: hij laat ons zien. — 4.
Linkerhand n.1., waarin hij de teugels hield en zoo zijn paard en dat des
dichters stuurde. — 5. Vergeet niet, dat 't paardrijden maar gedroomd
is : alles gaat wonderlijk toe, doch diep verholen blijft er verband.
6. Den zadelknop . — 7. De dichter is opeens een goed ruiter: de liefde
voor het paard was er. — 8. Het voorbeeld is in den laatsten regel omschreven. Alles viel hem licht. — 9. Stijgbeugels; de Pluvinel deed voor.
— 10. Van sporen en beugels. — 11. Wat edelknaap mij tooide = wat
mij als edelknaap tooide: die kant, dat fluweel, die zij. Hij was gekleed
als edelknaap. Versta : jong dichter!

— 31
Vrij golfde alleen mijn haar, in lokken lang en los
Het koeltje tegen dat der heest'ren bloesems strooide; 1)
Au t r o t, als straks ik zong, au t r o t doorschreên 2) w ij
't Bosch.

33
Verbeeldingswereld zijn geen grenzen aangewezen,
Als tijd en ruimte 3) om 't zeerst 't onz' werkelijke doen :
Wat zij 4) verdwenen wenscht, of wat zij wenscht verrezen,
Het deinst ! het daagt ! 't volstaat dat zij de zucht durft voên; 5)
6) Des wijsgeers ergernis, die haar de les blijft lezen
Voor luttel logica in 't wiss'len van visioen.

34
Wie wakk'ren Robin Hood uit mijn geheugen wischte ?
Waarom 'k aanvallige Mimosa niet herriep
Gelooft gij dat ik 't paar met vol bewustzijn miste ? 7)
Ik zag, ik hoorde slechts wie van de vaart besliste
Waarmee, toen heel de groep op eenmaal om 8) zich schiep,
Des meesters Normandie en mijn Provence liep. 9)

35
Te donkerder van git, door 't vlokj en sneeuws gezegen 10)
Op d' ebbenkleur'ge kruin, was d' eerste nauw bestegen
1. Deed rondstuiven. — 2. Wij = de Pluvinel en de dichter = landjonker. — 3. Tijd en ruimte, bedoelt de dichter, houden ons gebonden
in het werkelijke leven : binnen zekeren tijd en zekere ruimte bewegen
we ons en handelen we. In phantastisch gedroom is 't anders. — 4. Zij
= de verbeelding. — 5. Men wenscht maar en 't is er, of 't is weg. -- 6. Dit
is de ergernis van den wijsgeer, die in de opvolging der visioenen te
weinig logica vindt. — 7. Ze waren, als de schepen op de golven zijner
phantasie, hem ongemerkt uit het gezicht verdwenen; de dichter drijft
mee met den stroom, — volgt den draad der gedachten, die niet aan de
oppervlakte drijft. — 8. Om-scheppen = veranderen, anders worden.
9. Robin Hood zelf — zie 11, dlz. 22 — brengt hem op Normandië, en de
sprong van Andalusië op Provence is niet groot. — 10. Gedaald, terechtgekomen op: 't zwarte paard had een „kol" voor den kop.

--
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Of 't vuur herblonk, waarvan zijn voorzaat 1) had gegloord
Toen schildgekletter juichte om 't schrik beschamend woord :
„'k Val niet, maar neem voor u bezit !" en lansen negen
Voor wie zich, struik'lend, kroonde op Eng'lands oeverboord !
36
En de and're, 2) lieflijk bleek als 't loover van d' olijven, 3)
Alleen der manen vloed door 't zachte rood getint 4)
Waarmee d' amandelboom in bloei den voorrang wint,
Liet weêrschij n van den glans des edens 5) om mij drijven
Dat Frankrijks Muze altoos gewijde grond zal blijven,
Schoon vast de nagalm van zijn minnezang verzwindt. 6)
37
Zachtzinnige aard der vrouw, waarvan al 't zoete ik huldig!
Gij vraagt met volle recht, doch vraagt niet ongeduldig :
Waarom de Pluvinel van proza ik beschuldig ? 7)
En nimmer viel mij nog 't bekennen minder zwaar :
Al werd den toestand ik weêr dichterlijk gewaar, 8)
't Ondichterlijke scheen me in d' onderwijzer daar !

1. De Normandische hengst van Willem den Veroveraar, die in 1066
in Engeland landde en de Zuidstreek in bezit nam. Willem struikelde en
viel, waarin zijne krijgslieden een kwaad voorteeken zagen. Hij bezwoer
de paniek door te zeggen : „Ik viel niet, ik greep de aarde om ze te
bezitten." Toen juichten de soldaten; zijn paard brieschte. — 2. Provence n.l. — 3. De bladeren van den gewonen olijf zijn vara onderen
goudgeel of grijswit. Hier is 't eerste bedoeld : Provence is een „vos".
— 4. De bloesems van den amandel zijn heel zacht rose. -- 5. Provence
herinnerde hem aan Eva. Zooals Vondel haar schetst -- Lucifer — „een
nis van gouden stralen", Eva's haar . In die herinnering zag hij de voorspelling, dat, enz . — 6. De Provencaalsche Troubadours, minnedichters
in de M. E., zijn wereldberoemd . --- 7. Het antwoord op de vraag volgt
onmiddellijk . Het ondichterlijke zit niet in de tucht, niet in de zelf beheerschin'g, maar in de school die africht, die laat nadoen, die navolging
voorschrijft, eischt. — 8. Hij is aan den dwang ontkomen, de school ontloopen, maar hij blijft haar afkeuren. Ieder moet zijn eigen individualiteit
vormen ; weg elke dichtschóól .
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; -Hoe 'k toch de
de hand
handniet
niethief
hief
toen
haar10)
stoven;toen
wijwij
op op
zij zij
haar
10) stoven
;Hoe 'k bloosde
I' EEs
me ontbrak,
ontbrak,
bloosde of 1'
s cc uu yy eer r vermoeddè
vermoed& wat me
1. Vlugger.
Vlugger. —
- 2.
2. Langzaam.
Langzaam. —
- 3.
!J. De
en de
de dichter.
dichter.
De beide
beide paarden
paarden en
- 4.
4. Maar = slechts
slechts.. Ware
dàt alleen geweest!
Ware het dat
geweest! Erger alle indivi.
—
individualiteit, alle
en neiging
neiging der
del' paarden,
paarden, werd
werd gedrild
gedrild en
en ging
ering
al le karakter
karakter en
i~ de
de vloek der school
school.. —
- 1).
schoolsche vormen,
vor~ell,
Dat is
5. Versta:
Versta schoolsche
verloren. Dat
gerijmel
zonder wil
of hartRtooht.
- 6. Ophruisching.
hartstocht. —
wil of
0 pbruisching . Bedoeld
gerijmel zonder
Bedoeld is
is de
aard, 't natuurlijke
leven, het
het on8chool~che.
-- 7. Tucht =
ware aard,
natuurlijke leven,
onschoolsche . —
ware
= school
school,
africhting, uiterlijk
uiterlijk doen,
doen, normendienst
vormendienst. . Alles
Alles wordt
over ééne
kal~
wordt over
africhting,
ééne kam
geschoreTl, naar één model
geknipt. -— 8. Zouden
ze zich
zich vleien, ook
model geknipt.
Zouden ze
geschoren,
ook
- 9. Nestels =
koorden van
van
hem, den
den diohter,
dichter, te dresseeren?
dresseeren ? —
= snoeren,
snoeren, koorden
hem,
nog in de
de lee
r jaare
ren,
als 't ware -— nog
no er
zijn pagekleed
Hij wa8
was nog
1 eerj
pagekleed. . -— Hij
n, als
jong dichter. - 10. De
twijg. Hij
Hij dorst niet
--van
van de
de natuu;'
De twijg.
niet plukken
plukken
natuurjongdichter.—
niet tegen
tegen den
den "meest81'"
de „school"
"school" hhem
„Ineester" ingaan -— maar
dorst niet
maar of de
— dorst
em
op den duur beheer~chen,
africhten zou?
- Neen
Neen!!
hem africhten
zou ? —
beheerschen, hem
opdenur
3.
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Of staat'lijke
staat'lijke ernst
ernst volstond
volstond om
om d'
d' oproervonk
oproervonk tetedooven?
dooven?
Of
41
41

De vlugge
vlugge draf
draf verkeerde
verkeerde in
invliegenden
vliegendengalop
galop:: 1)1)
De
Gelijk een
een golvenpaar,
golvenpaar, dat
zich rept
rept ter
ter kuste,
kuste,
Gelijk
dat voort
voort zich
Als beurden
beurden naar de
heur blanke
blanke kruinen
kruinen ze
ze op
op -,-,
Als
de maat heur
Als school
school in harmonie
harmonie een
een weelde
weelde ook
ook haar
haar 2)
2) bewuste,
bewuste, -Als
Saamstemmend 't't ziedend
ziedend schuim
schuim doen
doen steigeren
steigeren ten
ten top,
top,
Saamstemmend
Saamstemmend slaan
uitéén voor
voor slechts
slechts gewaande
gewaande ruste;
ruste;3)3)
Saamstemmend
slaan uitéén

42
Zoo, schoon
gladheid niet
niet geleek
geleek
Zoo,
schoon de
de ruwe
ruwe weg
weg 4)
4) in gladheid
Naar 't't rimpelloos
rimpelloos verschiet
verschiet dat
dat nimmer
nimmerbaar
baarzag
zag stronk'len;
stronk'len;
Naar
Verhiefde
5)
en
nijgde
zich,
bij
't
spoeden
door
de streek
streek
Verhiefde 5) en nijgde zich, bij 't spoeden door de
eigen omzien
omzien tijds
tijds 6)
6) het
het blinkende
blinkendeen
enhet
hetbleek
bleek::
In 't't eigen
Geen tweetal
tweetal ruiters meer,
meer, 7)
7) één
één reuzenslang
reuzenslang wier
wier kronk'len
kronk'len
Geen
dubbel oogenpaar
oogenpaar 8)
8) liet,
liet, tusschenpoozend,
tusschenpoozend, fonk'len!
fonk'len!
Het dubbel

43
Was
boomengroep 't't ons
onsaangewezen
aangewezen doel
doel?
Was gindsche boomengroep
?
eiken zich,
zich, hoog
hoog boven
boven 't'twild
wildgewoel
gewoel
Hoog
Hoog hieven
hieven d' eiken
Dat
in wolken
wolken zweepte
zweepte om
om de
de overeeuwde
overeeuwde stammen,
stammen, 9)
9)
Dat stof in
Al
hoorden oost
oost noch
noch west
west der
der winden
windenheir
heirvergrammen
vergrammen;
10)
Al hoorden
; 10)
Waarin
11)
trompetgeschal
te
loor
ging
door
't
gejoel;
Waarin 1.1) trompetgeschal te loor ging door 't gejoel;
1.
De dichter
diohter isisinindedetechniek
techniek gevorderd:
gevorderd: straks
straks wordt
wOl·dt de
de Pluvinel
Pin vin el
1. De
Alsofdedeharmonie
harmoniezich
zichhare
hareweelde
weeldebewust
bewust ware.
weggezonden.
- 2.2.Alsof
ware.
weggezonden. —
Harmonie = kunstvaardigheid, volmaakte teohniek. - 3. Want straksHarmonie=kustvdgh,olmaketcni.—3Wsrak
rijzen
Is niet
nietgemakkelijk
gemakkelijk de
de techniek
techniek volvolrijzen ze
ze weer
weer harmonisoh.
harmonisch. -— 4:.
4. 't'tIs
dat zich
zich in
inden
denvorm
vorm ook
ookniets
nietsonharmoonharmokomen
worden, zoo
zoo dat
komen meeHter
meester te worden,
ó.Om
Omde
demaat.
maat. ----6. 6.
vlogen
overden
den weg,
weg,
nisch
voordoet. —
- 5.
Ze Ze
vlogen
over
nisch meer voordoet.
het
blinkende == de zwarte
zwarte hengst,
hengst, het
het bleek
bleek =
= de
de vos-merrie.
vos-merrie. —
- 7.
'1. De
De
het blinkende
Oogenpaarvan
vanNormandië
Normandië en
enProProsnelheid
snelheiddeed
deedeene
eeneslang
slangzien.
zien.-8. 8.
Oogenpaar
vence,
vliegende vaart
vaart nu
nu en
en dan
dan den
den kop
kop heffend.
heffend. —
- 9.
9. Een
Eentroep
troep
vence, in
in vliegende
wilde
krijgslui lagen,
lagen, vóór
vóór het
hetkasteel,
kasteel, daar
daar gekampeerd.
gekampeerd. Lui
Lui die
die zich
zioh
wilde krijgslui
beheersohen kunnen,
kunnen, doch,
dooh,zooals
zooalsaanstonds
aanstondsblijkt,
blijkt, zich
zioh hebben
hebben
zei
ven niet beheersehen
zelven
laten
dresseeren voor
zekere diensten
diensten. . De
De tuchtschóól
tuohtsohóól! !-—10.
Was
laten dresseeren
voor zekere
10. 't't Was
stil.
- 11n InIndie
diestofwolken.
stofwolken.
stil. —
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Waaruit 1) ik spiets bij spiets van speren op zag vlammen.
44
Hier lag een ruit'ren 2) hoop, gestrekt in mos of gras,
Wier rossen teug'lental aan hek of heining knoopte,
,Zijn welkom klonk het luidst wie 't rapst bij huisliên stroopte;
Daar rammelde onbesuisd, hoe ruw ook 't speelbord was,
Der dobbeisteenen vaart, bij het rondgaan van 't glas ;
Wel dwaas wie van dien drom 3) een schitt'rend schouwspel
hoopte

45
Wel dwaas ? - de veldbanier wuift, 4) wapp'rend, van de brug
Vaarwel toe aan 't kasteel ; - wat springen ze allen vlug
Elk naar zijn viervoet heen, - gezeteld op hun rug
Zoo goed geregeld, dat de voorjaarszonneglansen
Verkeeren in een krans die flikkert van de lansen,
Dat naar één melody hun bonte pluimen dansen !

46
Zoodra het vriendenpaar 5) elkanders blik ontmoet,
Erkent de burchtheer zich die bloem van oorlogsknapen
De Pluvinel verplicht, - en viert hem heel die stoet
Van dapp'ren, - of ontlook in school, zoo streng gehoed,
Hem 't eikenloover niet thans zwierende om hun wapen ?

1. Uit die stofwolken; nader komend zagen ze dat. — 2. Versta meteen : hier waren poëten bijeen, die vergeten hadden zich innerlijk te
vormen : ruw ter taal, ruw van zeden, stuk voor stuk op zich zelf beschouwd zonder innerlijke waarde, doch zoodra de meester ze in het gelid riep ; bleken ze naar het uiterlijk geschoold . Zie vers 46 . -- 3 . Van
zoo iets ruws ! - doch zie 4 . -- 4. Ze zullen oprukken en nu vertoonen
die wilde lui toch iets schoons : het schoon der schóól ! - De bonte pluimen
dansen naar ééne melodie : het is maar uiterlijk, het is maar vorm —
doch die is schoon, dit dient erkend. -- 5. De burchtheer --- voor wiens
kasteel de krijgslui wachtten -- en de Pluvinel. De eerste is zoo'n geschoolde troep aan den laatste verschuldigd. Zij allen huldigen de
Pluvinel.
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Helaas I geen
geen lauwerkrans
lauwerkrans geeft
geeft burgerkrijg
burgerkrijg den
den slapen!
slapen 11)
1)Helaas!

47
Daar
Daar l'1'Escuyer
Escuyer herneemt:
herneemt:"Souvenez-vous
„Souvenez-vousd'
d' Ivri,
Ivri r
"Y
Wallons vous
vous en
en avez
avez cueilli!"
cueilliI"2)
2)
„Y batant
batant les Wallons
Gaan
en zwaarden
zwaarden uit
uit de
de schede;
schede;
Gaan hoeden
hoeden in
in de lucht en
krijgsman als
hij die
die 3)
3)
Doch
Doch hooger
hooger geestdrift
geestdrift wekt
wekt de
de krijgsman
als hij
Door zijn
zijn:: „Vive
"Vive Henri Quatre
Quatre !"
I" omzwaaien
omzwaaien doet
doet voor
voor vrede:
vrede:
Door
Het woud,
woud, -- de
destroom,
stroom,4-~- 't gehucht,
gehucht, -- de
degansche
gansche streek
streek
juicht mede
mede tr
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't Vliegt
Vliegt al
al zijn
zijn woning
woning uit
uit4)
in menigte
menigte zoo
zoo dicht
dicht
4) in
Dat 'k
'k mij
mijdededwaasheid
dwaasheidschaam
schaamdie
dietegen
tegentucht
tuchtstraks
straks morde:
Heeft dan deez' proza niet haar poëzy in orde? 5)
Heftdanz'proihëynde?5)
Eén
wenk: : de
geharnast achttal
i eh t;6).
6)Eén wenk
de breedte
breedte van
van 't't geharnast
achttal zw
zwicht;
Eén wenk:
een pijl
pijl der
der peeze
pee ze ontsnorde
ontsnorde
wenk : zoo
zoo vrij
vrij als
als ooit een
volk, de
de tocht
tochtons
onspaarsgewijze
paarsgewijze licht.
licht.
Valt,
dwars door
door 't volk,
Valt, dwars
49

Parijs gaat
gaat over!
over I roept
roept de
de heuvel
heuvel zijn
zijn valleien,
valleien,
Parijs
gaat over
roept het
het boschje
boschje tot
tot den
den beemd;
beemd;
over!I roept
Parijs gaat

1.
Versta metéén
metéén:: deze
dezeschóól
Rohóólheeft
heefthare
harelauweren,
lauweren, waarmee
waarmee de
de lanlan1. Versta
sen
versiero. zijn,
zÜn, niet
niet behaald
behaald tegen
tegeneene
eeneandere
andereinlandsche
inlandsoheschool
sohool;; wil
wil
sen versierd.
mdden
meten, zelfs
zelfs
men lauweren
lauweren behalen,
behalen, dan
dan moet
moet men
men zich
ziohmet
metv vr eree
men
em
e n meten,
eene school.
sohool. Zie
Zie 2.2.— -2. „Herinner
2. "Herinner
u Ivry,
daar
hebt
ge,verslaande
verslaan de
eene
u Ivey,
daar
hebt
ge,
1590. Hendrik
Hendrik IV
IV versloeg
versloeg daar
daar Mayenne,
Mayenne,
de
Walen, lauweren
lauweren behaald".
behaald". 1590.
de Walen,
les Wallons
Wallons
van
Ligue en
en Egmont,
Egmont, die
die de
de Spaansche
Spaansohe hulptroepen
hulptroepen == les
van de
de Ligue
aanvoerde.
- De dichter
diohter heeft
heeft Hooft's
Hooft's „Hendrik
"Hendrik de
deGroote"
Groote" bestudeerd.
bestudeérd.
aanvoerde . —
IVbracht
braoht eindelijk
eindelijk den
den vrede
en nu
nu verver-— 3. Die
Die geestdrift
geestdrift n.l.
n.l. H.
H. IV
vrede --- en
andert opeens
visiuen: : thans
- 4.
4.
andert
opeens weel·
weer 't
't visioen
thans een
een visioen
visioen van
van betere
betere tuoht!!
tucht!! —
IVtetezien
zien
binnentrekken in
inParijs.
Parijs. Pe
reoverwinning
overwinning op
op den
deu
Om
Om H. IV
binnentrekken
van kunsten
kunsten
vreemde brengt
brengt ook
binnenslands, welvaart
bloei, ook
ook van
vreemde
ook vrede
vrede binnenslands,
welvaart en bloei,
en
wetensohappen. - — 5.Zie,
ier isistucht
tuohtweldadig!
weldadig! —
- 6. Zwenken.
en wetenschappen.
Zie,hhier
Àoht ruiters
ruiters op
op ééne
ééneríj.
rÜ.Ze
Zemaken
makenruim
ruimbaan
baandoor
doordedemassa,
massa,die
diewijkt.
wÜkt. Acht
Van
Bohoolsohheid in
de kunst
kunst kwamen
kwamen we
weop
optucht
tuohtder
dervolkeren
volkeren.
Van schoolschheid
in de
.
.

o.

.— 37 —
Daar stoort om d' ouden olm onz' veldklaroen het reien -, 1)
Waar jeugd die deel als deze aan al wat schittert neemt? Maar hoe aanvallig ook zoo bruine als blonde vleien,
De straffe dienst gedoogt niets dat naar haar koozen zweemt!

50
Parijs gaat over ! 2) als we aan 's Konings heir ons sluiten,
Laat binnentrekkend toch niet alle vreeze 't 3) buiten :
„Verdoolden kome zijn grootmoedigheid te sta :
Dat niemand dus de hand aan burg'ren have sla;
Doch waar de Zestien 4) u door hun trawanten stuiten,
Op pistoletten 5) uit; velt neer ! 't gebroed verga!"

51
Ons lacht slechts blijdschap toe, 6) ook uit de nauwste straten,
Waarin wij, stapvoets, ruimte aan grijze en kind'ren laten,
Als hadde elk snuivend ros zijn steigerzucht verleerd :
Den Spaanschen krijgsman moog' de goê gemeente haten
Om d' overmoed die aan haar 7) kermen zich niet keert, 8)
Door grooten Hendrik wordt der kl e e n e n 9) hart begeerd

52
Hij mij n t 10) die, schalk vernuft niet sparend bij hun snappen, ti)
1. De optocht der ruiters verrast eene schare dansers, jongelui, die van
harte de dapperen toejuichen; de meisjes lonken de soldaten toe, maar
de gedisciplineerden, hoe graag ze ook zouden willen, zijn niet te verlokken tot minnekoozerij : daar is tucht op hare plaats! Daar is plaats voor
de Pluvinel. -- 2. 22 Maart 1594. — 3. 't = het heir : het bevel luidt
niemand overlast doen, want de burgers hebben gedwaald te goedertrouw.
Maar de Zestien.... -- 4. Oplichters uit elk der 16 wijken van Parijs,
in dienst der Ligue — eene soort van k war tj e s v i n d e r s. --- 5. Pistoletten = geld . Het woord herinnert aan „de pistoletten van 't verraad"
uit Vondel's „Geuze-Vesper." --- Hier is tucht goed ! — 6. Mee binnentrekkend in Parijs . --- 7. Haar = der burgerij. — 8. Zich er niet om

bekommert, er niet naar luistert. — 9. Kleenen ; geringe lieden. Hendrik
IV stelt prijs op hunne liefde. -- 10. Mijnt = zoekt ze te winnen voor zich,

wint hunne sympathie. — 11. Hij mengde zich wel onder 't volk.

38
Hij mijnt die, elk een hoen toewenschende op elk feest, 1) Hij mijnt die, waar wij hem de dertien breede trappen
Der weidsche Notre-Dame 2) op 't achtbaarst af zien stappen ; 3)f
Gelukkiger is nooit dat vroom gemoed geweest,
Daar 't aller liefde thans in aller oogen leest.
53
De hemelvaart 4) voorbij dier reuzige kolommen
Is, toen der priest'ren beê er 't orgel deed verstommen,
Naar aller Heeren Heer zijns harten zucht geklommen
Om Frankrijks ruste, Frankrijks welvaart, Frankrijks roem r
Trots ieder offer waar hem d' ijz'ren tijd toe doem', 5)
Tot vader van zijn volk hem heel de wereld noem' !
54
We zien de vochte glans dier oogen 't schitt'rend tolken :
Verhoord acht hij haar 6) nu de vendelpracht der volken
Zich voor zijn witte van die dubb'le torens 7) nijgt ;
En, zoeter hulde, schoon hun klokgebrom niet zwijgt
„V i v e 1 e R o i" 't beschaamt, 8) weêrklinkend door de wolken,
Als op 't onrustig ros de Koning rustig stijgt !
55

„Il sent son. maitre" 9) juicht bewond'ring aan mijn zijde
1. Bekend gezegde van H. IV. -- 2. De hoofdkerk van Parijs. — 3.
H. IV is roomsch geworden, tot groote vreugde van zijne meerendeels
katholieke onderdanen. -- 4. De he nelhooge kolommen te boven, hooger
dan deze steeg zijne beê naar God. — 5. Onvermurwbare tijd, hard,
veeleischend, onverbiddelijk, onverdraagzaam. Eén der offers, zijn overgang tot de R C. Kerk, is hem kwalijk genomen; doch spijt dit noemt
de heele wereld hem met Frankrijk : vader des vaderlands. — 6. Zijne
bede tot God. -- 7. Zijne witte vaan op de dubbele torens derN. D. n.l.
— 8. Boven 't klokgelui uit klinkt het „Vive le Roi !" = Leve de
Koning. --- Dit is nog aangenamer dan de hulde, die vreemde naties hem
brengen. — 9. „Hij ruikt zijn meester" — het paard n .1. zegt de Pluvinel tot den dichter.

39 —
„Le superbe étalon, il hennit de plaisir;" 1)
De blanke vederbos wuift van den helm zoo fier, 2)
Wuift van des kleppers kruin of 't weder ging ten strijde Al tempert vast de taak, waaraan de held zich wijdde, 3)
Op 't geestige gelaat het vroeger oorlogsvier !

56
Geen gulden eeuw smee' nog de 4) zwaarden om tot sikk'len,
Zoover zijn 5) schepter reikt zij 't woên des krijgs geschorst,
Tot grootscher roeping hem ter zegepraal zal prikk'len
Dan godsdiensttwist bedeelt ! - 6) wordt niet dier breede borst
Het harnas te eng, 7) geblaakt door zulk een gloriedorst,
Herscheppend 't oude Europe in nieuwen bloei te ontwikk'len ?

57
8) „Die hulde Hooft 9) terecht in zijnen held geboón,
Verlustigt de achtb're schimme, aan 't hooge Huis te Muiden,
Om 't schandelijk verval door ons gedoogd, ontvloón ;" 10)
Vooghdesse van mijn ziel ! 11) mag dus uw vonnis luiden ?
Of ducht 12) ge, zoo een wijl de Burcht zij koos ter woon,

1. „De prachtige hengst, hij hinnikt van vreugde." -- 2. Hendrik IV
droeg op 't hoofd altijd eene witte pluim, als bij ons Frederik Hendrik,
die naar hem heette. Zie Hooft's „Klachte der P. v . 0 . over 't oorlogh
voor 's Hartogenbosch . " -- 3. Den binnenlandsche vrede te verzekeren.
-- 4. Al smeedt geen g. e. etc. --- 5. Hendrik de IV's. -- 6. Hooger
roeping dan 't beslechten van godsdiensttwist. Het in den laatsten regel
o. a. genoemde. H . IV 's hervormingsplannen strekten zich uit — volgens
Martin — tot heel Europa. — 7. Ontvlucht niet zijne ziel, vóór hij zijn
plan kan uitvoeren, naar ruimer wereld, buiten tijd en stof. --- 8 . Aldus
spreekt de vrouwe van Meerhof, v e r o n d e r stelt de dichter. — 9. Zie
2, bl. 36. -- 10. Hooft's schimme heet ontvloden aan 't Slot te Muiden, omdat
't gebouw zoo vervallen gelaten is (T hans is het gedeeltelijk gerestaureerd en wordt het verder) . — 11. Eene uitdrukking van Hooft. — 12.
Háár v e r o n d e r s t e l de scherts veronderstelt de schimme van H. nu
zwervend, rondwarend; neem eens aan, zegt de dichter, dat zij = die
schimme bij ons haar intrek nam, zou z ij 't kwalijk nemen, dat ik Hooft
eer door H. IV, niet in dezen ; dus niet Hooft eer door H. IV, maar H.
IV en dáárom Hooft, zijn biograaf.

-
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Zou ze
op den
Zou
ze op
den dietschen
dietsehen hoed
hoed de
de fransehe
fransche veêr
veêr misduiden'~
misduiden ?

58
Als
gelooven kon
ge inderdaad
inderdaad het
het deedt,
deedt, 1)
1)
Als ik
ik gelooven
kon dat
dat ge
'k Had
Had niet
niet in
in luchte
luchte scherts
scherts de
de straffe
straffe les
les gekleed;
gekleed;
\Vat zou 'k me zijn bewust, waarvoor heb ik te boeten?
boeten'?
Watzou'kmeijnbws,arvoheikt
Daar onze mei s t ree 1 :l) zelf de nimfen, bij 't ontmoetenDaronzemistl2)fdnme,bij'to
Van zijne
3) gebloemt,
Van
zijne liefste,
liefste, gunt
gunt uitheemsch
uitheemsch:l)
gebloemt, gereed
gereed
Ten krans,
krans, zoo
zoo 't'tkleurt
kleurt
zoo't 'tgeurt,
geurt,teteleggen
leggenaan
aanhaar
haarvoeten.
voeten •
zoo

.59
59
In vollen
vollen ernst,
ernst, -- al
al vier
vier ik
ikmee
meeden
dengoeden
goedensmaak,
smaak, 4)
4)
Verhelend'
.5) krenkt
krenkt ininbastaard-euphemisme,
bastaard-euphemisme, -- 6)
6)
Verhelend' wat
wat hem 5)
Ik schaam
schaam den
den vloed
vloed mij
mij niet
niet van
van vloeken
vloeken dien
dien ik
ik slaak',
slaak',
Wanneer
de dagbladpers
dagbladpers zoo
zoo driest,
driest, zoo
zoo bont,
bont, zoo
zoo vaak
vaak 7)
7)
Wanneer de
Haar germanismen
germanismen rei
ommenig
menigander
andercisme
cisme::
reitt8)8)om
En toch
toch is
is 't'took
ookeen
eenplaag,
plaag,dit
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Waardoor ons Gothe '1) boeit aan Gretchen's vreugd en smart :
Wanneer zij zich verbaast wat Faust in haar mag vinden, 't Verlies der rust betreurt, en echter d' onrust tart
Voor zijner kussen vier, - in 't smeekende onderwinden,
Of zaligend geloof hun zielen saam mocht binden !
64
En 't Engelsch : f a n c y ; 2) - 't geen verbeeldende behaagt,
Uitsluitend eigendom dier stijf gescholden natie, -3)
4) Dat zich aan humor huwt, dat gaat gepaard met gratie, Maar vreemd bleef aan de borst der koninklijke Maagd 5)
Zoo Shakespeare 6) waarheid sprak, door dubb'le alliteratie : 7)
A meditating maid, die fancy-free zich draagt.
65
Ons Hollandsch ... waarom zie 'k u bij die wending schrikken,
Als beurde vast mijn hand 't bedwelmend wierookvat ? 8)
Schoon kleine volken zich aan klankgeruisch verkwikken 9)
Hun tongval prijzende op miskende gaven prat : 10)
Ik zou bij 't zelfgevoel mij schamen voor uw blikken,
De taal ontwijdend' daar het voorgeslacht in bad. 11)

1. Góthe, Duitsch dichter, 1749-1832. Gretchen is de bekende vrouwefiguur in zijn hoofdwerk „Faust". Potgieter herdenkt hier eenige blijde en treurige levensmomenten van de ongelukkige Gretchen, soms met
woorden uit „Faust" zelf. — Er bestaat eene vertaling van ten Kate, doch
ik durf deze niet aanbevelen. Ons „gemoed" zegt lang niet hetzelfde als
„Gemiith" — noch ziel, noch hart. -- 2. Denk aan Multatuli's „Minnebrieven", — 3. P. liep hoog met de Engelsche litteratuur. — 4. Fancy,
dat enz. — 5. Koningin Elisabeth. — 6. De Engelsche dichter Shakespeare, 1564-1616, zou in „A midsummer Night's dream" — door Burgersdijk zijn S.' werken mooi vertaald — op Elisabeth gedoeld hebben. — 7.
Staf — d. i.: letterrijm m.—m., f. f. Burgersdijk vertaalt: „in maiden
meditation, fancy-free" met „in maagdlijk overdenken, ongedeerd" niet
heel gelukkig. — 8. Ze is bang voor te veel lof. Zie 9. — 9. Kleine
volken geven graag hoog op van de schoonheden hunner taal, die ze door
de groote volken miskend achten. —. 10. Trotsch, fier. — 11, Dus neder ig, ootmoedig spraken, hoogst bescheiden. Zóó zal hij ook zijn.
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Eéne enkle hulde slechts die zooveel ernst bevredigt, - 1)
Geen odes 2) haar ter eer, zwaait zij in vreê den staf - 3)
Voor lof alleen maar oor wanneer zij, wreed beleedigd,
Haar recht gehandhaafd wenscht, - als Loots 4) het heeft verdedigd
Toen haar Napoleon gebieden dorst : „treed af !"
En de arm van Bilderdijk 5) der wank'lende begaf !
67
Een hulde aan ophef vreemd, die echter daaglijks rij ze, Waar ondicht en waar dicht om 't zeerste haar door prijze,
't Zij 't eene, 6) kernig 7) kort, in zinnen geestig ets',
't Zij 't aêre, weeld'rig warm, in zangen lieflijk schets', Een keus van woorden, 8) die haar overvloed bewijze :
Een keur van woorden, 9) die door overdaad niet kwets'.
68
Een eerbied voor de stof, die, schoon zij nooit in 't kneden
Als flink hii bootst en beeldt des meesters hand weêrstaat,10)
Tot louter vormenspel zich kwalijk buigen laat, - 11)
Die nimmer afstand doet van de eigenaardigheden
Des gronds, waaruit zijn greep haar riep aan 't licht te treden,
Die zeegeweld braveert, 12) doch niet in zonlicht baadt.
2. Lofzangen. — 3 Zoolang zij
1. Zal hij haar brengen, onze taal.
onaangerand heerscht. — 4. C. Loots, 1765-1834, levenslang Potgieter
sympathiek, juist daarom. „De Hollandsche taal" is een gedicht, waarin
haar goed recht verdedigd is. — 5. Willem Bilderdijk, 1756-1831, stelde in
zijn rapport aan Napoleon voor, ze maar af te schaffen! — P. heeft dit
B. nooit vergeven. — 6. 't Proza. — 7. Kernachti g is te lang voor
Potgieter. — 8. Door woordenrijkdom huidige men de schoonheid onzer
taal. — 9. Maar uit den overvloed moet met kieschkeurigheid en nauwgezetheid worden gekozen. Het eerst is dit door Geel gezegd. — 10.
Dus technisch volleerd moet de dichter zijn ; vergelijk het gedeelte onder
de P l u v i n e l;— des meester s heeft hier de beteekenis van eens
meesters, als meester. — 11. Denk aan „schóól" . — 12. Ons Hollandsch
n.1. — verzinnebeeld in ons land, zeegeweld braveert etc.—Haar a a r d
moet behouden blijven, ongerept.
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Ons Hollandsch, - '1) laat mij nu tot lof van Hooft het zeggen,
Wiens torentjen 2) hem rap den tabbaard 3) af zag leggen,
Als 't heuv'lig oord, ten dank voor 't ploegen en voor 't eggen,
Een handvol zaads herschiep in meiren zilvrig graans, - 4)
Is hem een woord verplicht, Latijnsch noch Italiaansch, 5)
Oorspronk'lijk heel het Gooi 6) ons schild'rende uren gaans.
70
't Gaf weêr 7) met wat genot door 't geurenbad hij doolde,
Bij 't fluiten 8) in het loof, bij 't flikk'ren in den vliet, Waar ergens in de schauw een paartje samenschoolde
En fluks de borst zijn lief om zoete kusjes foolde, - 9)
Waar zelfs het water 't zong langs 't walletje van riet : 10)
Zijn l u s t i g h j e s, de leus 11) van 't inheemsch minnelied.
71
Geen Klaere die 't weêrstond, ook in haar droefste luimen ;
Geen Rosemont 12) die 't niet het zwanendons deed ruimen
Als de ochtendwildzang 't won 13) van alle luit en veêl ;
't Klonk Tesselschade 14) toe in 't : „pluk me", van de prui-

men, 14)
Waar 't blauw des hemels week voor zijner starren geel; 15)
Maar streelde zoetst den Drost zoo 't jubelde uit haar keel! 1. De zin gaat voort bij i s. — In den tuin bij 't Slot te Muiden, zijne
werkkamer. — 3. Het plechtige hem anders eigen, ook in zijn ambt, als
rechter. — 4. Z i 1 v r i g, in de lente n.l., als er inderdaad over het groene
graan iets zilverigs ligt. — 5. Van Latijn en Italiaansch heet hij de navolger. — 6. Dat woord volgt in 70. -- Denk hierbij aan P's „Lief en
leed in 't Gooi". -- 7. Dat woord n.l. — 8. Door de vogels. — 9. Plaagde ;
eigenlijk aangreep en bare kleeren verkreukelde, verfomfaaide. —10. Men
leze Hooft's liedje ; „Klaere, wat heeft er uw hartje verlept en z." — 11 .
Onze minne — vooral volkspoëzie is dartel ; maar ook Hooft, ookVondel,
ook Huygens — gezwegen van Cats. — 12. — „Rozemont, hoor je spelen
nocht zingen," één van Hoofts „velddeuntjes" -- 13. Schooner klonk dan. .
-- 13. Maria Tesselschade Roemersdochter, 1594-1649, vriendin van
Hooft, Vondel, Huygens. --- 14. Hoofts brieven : de pruimen riepen
om haar mondje, de deuntjes om haar keeltje. Tesseltje zong mooi. ---15.
Hooft schreef : „de rijpe geeltjes" zijn „als starren aan heldere hemel',
als we ze tegen „de blauwe" zien.
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Als Neef 4) den foliant dier Me n g e l w er k en 2) tilde,
- Een zijpad is me lief, mits 't weer mij brenge in 't spoor, - 3)
Vond hij voor Bearnais 4) noch Medicis gehoor ;
Doch smeekte, als Daifilo, 5) „den wind daar 't bosch af drilde",
'k Om hulpe, lachlust gierde uit bruine Leonoor, 6)
Terwijl de blos bezweem 7) der blondheid van Wichilde.
73
Geleid'lijk ging tot hier zoo wat ik zag als zong,
Al rafelde ook bij wijle het dunne roode 8) draadje :
Door 't rossenpaar verrukt, daar 'k stout voor u 9) naar dong,
Gedacht onz' 10) rijschool ik als grooten Henrik's paadje, IA)
En niet halsbrekend was van hem tot Hooft de sprong... '12 )
Maar wie bracht me eensklaps in zoo donker een bosschaadj e ?
74
Vergeefsche vraag voorwaar : gunt toch Calliope, - 13)
Die prijs stelt op haar recht voorspellend te verrassen 14)
En dus haar transen kleurt met naad'rend wel of wee Uit heel den zust'ren stoet '15) alleen Melpomene 16)
Het meêlij of den schrik door droomen te doen wassen,
Wier zin bij voorbaat elk op de uitkomst toe kan passen.
1. De Landjonker was „weer" thuis bij „Neef". — 2. Hooft's. -- 3.
's Dichters liefhebberij. — 4. Hendrik IV = Hendrik van Béarn, gehuwd
met Maria de Médicis. — 5. In „Granida". — 6. Zie bld. 28. — 7. De bios
der blonde W.; ze werd er bleek van, zij meer hartstochtelijk dan Leonoor.
8. Het logisch verband. — 9. Vrouwe. — 10. Versta : dichtschool. —
11. Versta ook : als leerling der ouden, -- als blind volgeling niet. —
12. Neen, want 't een als 't ander was zijn onderwerp. Maar nu — geef
acht ! De page heeft uit: de dichter is ridder geslagen. — 13. De muze
der Dichtkunst, hier van 't „heldendicht" meteen. — 14. Dit is haar
recht. Ze kondigt verandering aan, maar zoo toch, dat 't verrassing blijft.
— 15. Van alle -- negen — muzen. — 16 . Melpomene, muze van liet
„treurspel". Zij alléén doet den toeschouwer zich dit of dat vooruitdroomen; men voelt de akeligheid worden. — Van zooiets is hier geene
sprake, vraag dus niet.
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- De
De rotsen
rotsen en
en
de kale
nu kaal,
kaal,tussohen
tussohendedeberkenberken-ene"beukenbosschen,
beukenbosschen,zooals
zooalshij
hU
hoogten zijn
zijn nu
hoogten
't ziet
ziet ininzijn
zijndroom
droom.. —
- 9. Zooals
vroeger was,
er 272
Zooals 't't vroeger
was, v66r
vóór H.
H . IV.
IV . er
besteedde, -— nog woest.
woest. Het
Het oerbosch.
oerbosoh. -—10.
10. Steenmillioen franos
millioen
francs aan besteedde,
kolenmijnen;
poroeleinaarde. —
- 11.
11.Spiegelgladde
Spiegelgladdewaterbekkens
waterbekkensvormden
vormden
kolenmijnen; porseleinaarde.
de beken.
beken. —
- 12.
12.Het
Hetstille
stillelommer
lommerweerkaatst
weerkaatstininhethet
spiegelenzioh
zich uit de
spiegelenmeer..
de meer
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Hier mosbed, losgewoeld van wortelrijken tronk
Waarop 1) het everzwijn de scherpe tanden wette
Tot uit het borst'lig zwart zijn tweelingwapen blonk, 2) Daar groene klip, van 3) wie de hinde frischheid dronk
Als ze aan haar speelziek jong der klitten 4) ruigte nette
En, schilderige groep, in 't hooge gras zich zette.
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Stoffeerde erinn'ring me ook niet dus 't herdaagde woud, 5)
Al had, omlaag, omhoog 'k er zelden wild aanschouwd,
Toch was 't Fontainebleau: van onder 't ruischend loover
Werd weder, in 't verschiet, me een alpenreeks ontvouwd: 6)
De wind joeg 't zandsteengruis in wolken op, en 't stoof er,
Aan versche sneeuw gelijk, der rotsen kruinen over.
80
Ginds rees met schel gefluit, de aeloude dolle jacht,
't Gekrij sch, 't geblaf, de toorn, de lust der honderd honden;
Was 't spoor van 't edelhert verloren of hervonden?
Daar schoot 1 e Grand V e n e u r 7) in overeeuwde dracht
Der hoornen flikk'ring na... maar bleek 't gezicht verzwonden
En gaf ik ijlings op een ander schouwspel acht? 8)

1. Op dien tronk, en daardoor het mos van den tronk losgewoeld.
2. De „blankgewette" slagtanden. -- 3. Waarop staande ze etc. — 4.

De kruipplanten wegstreek, en daarna in het hooge gras ging liggen met
haar jong . — 5 . Toch was 't F. — 6. Die heuvelen, die bergen
waren er vroeger, als bij zijn later bezoek . — De rots „des Sablons" heet
„de Kleine Mont-Blanc ." Haar „beweeglijk zand" — volgens Sully -„opgestuwd door den wind," lijkt heelveel op de sneeuw der hoogste
Alpen. — 7. Sully schreef: „Men zoekt nog naar den aard van dit
visioen, zoo dikwijls en door zoovelen gezien, in het bosch van Fontainebleau. Het was een schim omgeven door een troep jachthonden, die men
hoorde blaffen en janken en die men in de verte zag, maar die verdwenen
zoodra men ze naderde." — 8. Nu ziet hij 't bosch, zooals 't na H. IV
werd. Met het visioen verdween het vroegere .
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Uit schemer zieke 1) laan op 't staatlij kst voortgereden,
Verraste, in 't volle licht, me een dubbel schimmelpaar, 2)
1-Iarmonisch, niet alleen door vorm en verf der leden,
Tot in zijn rijders toe, ernsthaftig van gebaar :
Vier beeltenissen Gods uit ebbenhout gesneden, 3)
Een hagelwitte wrong 4) op 't glinst'rend zwarte haar.
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Hoe anders blikten deez' den zadel af der keem'len, 5)
6) Waar 't vloeiend vuur, 7) gekwist door goudgelijke heem'len,.
Verdoofde in 't kronk'len 8) van hun donkerblauwen Nijl,
Waar ze offers van de fee, 9) die heerscht in lucht zoo ijl,
De pelgrims ter moskee van Mecca zagen weem'len, Gelukkig door 't bedrog in geestdrifts korte wijl ! 10)
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0 1 a a i hei d IA) Nubiëns, betreurd in 't lauwe 12) Europe !
Vergoedt ons stugge kalf zijn schrandere antilope ?
Wat jacht eischt mannenmoed als die van d' olifant ?
Schoon 't Westen linde en eik met minne en trouwe doope,1 3
Verdient de dadelpalm, waar breed zijn tent hij spant,
Niet dubbel beider lof? voorzienigheid van 't land ! 14)
1. Schemerziek = altijd schemerig, schaduwdonker. — 2. Vier schimmels alzoo kwamen uit de laan in 't licht. — 3. Vier Nubiërs. — 4.
Tulband. — 5. Op hunne kameelen zagen ze er anders uit. — 6. Daar,
waar —. in hun vaderland . — 7. 't Gloeiend zonnelicht, afstralend van
koperen hemel. — 8. In 't rimpelen. — 9. Die fata morgana's toovert,
luchtspiegelingen. 0 f f e r s = slachtoffer = dupe. — 10. Zoo'n fata morgana duurt maar kort meestal . — 11. Vlammend licht, — z u 11 en ze
denken : — 12. Mat, getemperd (licht) . - 13. De linde is de boom
der liefde. In schier alle minneliedjes komt ze voor. — De eik die der
trouw. _ 14. De dadelpalm biedt schier alles wat de bewoners noodig
hebben. Hij is een zegen in 't dorre land. — Be i d e r, d. i. van liefde
en trouw . — T e n t, d. i. geeft schaduw, waaronder men rust als in eene
tent.
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Was dichterlijke
dichterlijke waan,
waan, dat
dat ik
ikhun
hunstemming
stemmingraadde
raadde:
t Was
:
Geen glimlach
glimlach straalde
maar-, ererwelkte
welkteook
ookgeen
geengegeGeen
straalde er,
er, -- maar-,
frons;
1)
frons ; 1)
viertal sloeg
sloeg vernoegd
vernoegd de
de gulden
gulden tressen
tressen gade
gade
Het viertal
Waarmede een
hun 't'tpurper
purperoverlaadde,
overlaadde, -Waarmede
een Vorst
Vorst der
der Kerk
Kerk 2) hun
Toen schoot,
schoot, de
de wimpers
wimpers uit, het
het weerlicht
weerlicht over
over 't'tbrons,
brons,3)3)
Toen
zij van
van veer
veereen
eenzweem
zweemvan
vanhoefgebons
hoefgebons??
Vernamen zij
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Gehoor bedroog
bedroog hen
niet:: in
bad hun
hunjeugd
jeugdten
tenhoede,
hoede,4)
4)
't Gehoor
hen niet
in 't't bad
Als strand noch
noch stroom
stroom verried
verried dat
datergens
ergens onraad
onraadbroedde
broedde
Als
toch de
de krokodil
krokodil zich
zich uit
uitde
dediepte
dieptespoedde
spoedde;; -En toch
't Gehoor, waar 't lot aan hing van heel een karavaan
't Geho r, waar 't lot a n hing van he l e n karava n
Als
stil de
de zandzee
zandzee sliep
zilv'ren licht
licht der
der maan
maan
Als stil
sliep in
in 't zilv'ren
En echter
echter Lybia
Lybia haar
haar leeuwen
leeuwen op
op zag
zag staan.
staan.

86
Verschiet waarin,
waarin, mij
mijvoor,
voor,hun
huntoortsenblik
toortsenblik5)
5)mocht
mochtdringen
dringen
't Verschiet
Gaf beurtlings 't'tzwieren
zwieren bloot
bloot6)6)van
vanpluimen
pluimenen
envan
vanklingen,
klingen, 7) woei
woei uit,
uit, bij
bij 't'trijrijzend
hoorngeschal, -De lelievaan
lelie vaan 7)
zend hoorngeschal,
Een
wacht,
een
ruit'rendrom
op
rossen
hoogvan
vans tstal,
8)
Een wacht, een ruit'rendrom op rossen hoog
a 1, 8)
Dien met
met:
"M
Afrykers heusch
heusch ontontdu R o0 i!"
i !" d' Afrykers
: „M
e se s si
i eeuu rr s duR
vingen,
Op
"Messieurs
Op hunne
hunnebeurt
beurtbegroet:
begroet:
„Messieursdu
du Cardinall"
Cardinal!"
1. 1'N1 uch
op hun
hun gelaat
gelaattetelezen.
lezen.Tevreden
Tevredenwaren
warenze,
ze,om
om
och vreugd.
vreugd, uuch
noch leed was op
't mooi
mooi purperen
purperen kleed
kleed met
met gouden
gouden snoeren.
snoeren. -- 2.Kardinaal
2.KardinaaldedeMazarin
Mazarindiendienden
ze. 3. Van
hun gelaat.
gelaat.Het
Hetwit
witder
deroogen,
oogen,zoo
zoodonker,
donker,flikkert
flikkertover
over heheVan hun
den ze.
donkere
- 4 4.
natuurvolkenhooren
hoorenscherp
scherp.
Toenzezeals
alskindekindedonkere gelaat.
gelaat . -. DeDe
natuurvolken
. Toen
ren
baadden, en
er van
van geen
geenonraad
onraad sprake
sprakescheen,
scheen,hoorden
hoorden ze
zeden
denKrot
Krot
ren baadden,
en er
naar boven
boven schieten
schieten—- enenlater,
later,
woestijn
van
Lybië,vernamen
vernamen
kodil
kodil naar
in in
de de
woestijn
van
Lybië,
van verre
verre den
den leeuw.
leeuw ..
Ooknu
nuhebben
hebbenzeze
goed
gehoord:erernaderen
naderen
ze
ze van
- –- Ook
goed
gehoord:
andel'e
oogen zijn
zijn als toortsen,
toortsen, ze
ze dringen
dringen in het
het
Hunne oogen
5. Hunne
andere ruiters!
ruiters ! --- ó.
duister
Vertoonde, deed
deed zien
zien. . —
- 7.
7. Der
DerBourbons.
Bourbons. —
duister door.
door.-— 6. Vertoonde,
8. Gestalte.
Gestalte. „Messieurs
"Messieurs du
du Roi",
lioi", dienaars
dienaars van
van den Koning.
Koning. De
DeNubiërs
Nubiërs
zijn
dienaars van
van den
den Kardinaal
Kardinaal(Mazarin)
(Mazarin).. Deze
Dezeprachtlievende
prachtlievendeman
manhad
bad
zijn dienaars
ze
kunnen hebben
hebben;; 's
's dichters
geeft ze
zehem
hem..
ze kunnen
dichters fa
fann c yy geeft
44
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Wij schelden
schelden 't't Oosten
Oosten slaafs,
slaafs, als
als knechtsche dienstbetooning
dienstbetooning
Zij n vorsten
vorsten goden
goden maakt,
maakt, 1) voor
voor stof in 't stof geknield
geknield::
Zijn
Maar trouw,
trouw, die
die dag
dag aan
aan dag
dag ter
ter str
strafste
2) taak bezielt,
bezielt,
Maar
a fst e 2)
nacht niet
niet wijkt
wijkt van
van 'smeesters
Maar trouw, die
die nacht aan nacht
's meesters woning,
schamel voedsel
voedsel slechts
slechts verlangt tot haar
haar belooning,
En schamel
kroost, 3) als 't kroost der zon, dat vlekkeloos
vlekkeloos die
die 4)
Wat kroost,
4) hield?
hield ?
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eerbied duldt
duldt geen
geen scherts,
scherts, als
alsdie
diewaarvoor
waarvoor 't geleide
Haar eerbied
Des jeugdigen monarchs
monarchs zich
zich straks niet
niet heeft
heeft geschaamd,
5)
geschaamd, 5)
eensklaps 't
van beider
beider hofstoet scheidde,
scheidde, 't bloeiend paar van
Toen eensklaps
"A
a u c he!"
"à ddroite
r 0 i te!",
6) deelt 7) de wachten hier
!", 6)
!" -- „A
„A ggauche
verzaamd:
verzaamd :
haar mind're macht had
had Nubië
8)
met haar
Niet met
Nubië geraamd
geraamd 8)
Als weer
weer in spotternij zich
zich Gallië
Galliëvermeide
vermeide!
!
Als
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Gij, 9)
9) die u met
van een
een roman
roman vernoegt,
met de helft van
Gij,
Om, frisscher dan
d' auteur,
auteur, zijn
zijn fabel
fabel af
af te
te dichten,
dichten, 10)
dan d'
Waart, heiligje!
11)
in
uw
rol
zoo
gij
me
plaagziek vroegt:
uw rol zoo
me plaagziek
heiligje ! 11)
vroegt :
12) wilt ge door mazarinades
13)stichten?
stichten?
"vVat
mazarinades 13)
str o o brand
br an d 12)
„Wat stroo
Indien de
de schoonheidsleer daar 't waken
zich naar voegt
voegt
waken zich
Met droomen evenzeer
mocht verplichten.
verplichten. 14)
evenzeer tot
tot orde mocht
1. Zijne vorsten als
goden vereert,
vereert, en,
en, zelf
zelf stof,
stof, voor
voor stof
stof knielt
knielt —
als goden
mensch voor mensch.
- 2. Zwaar,
eischend. -— 3. Welke
Zwaar, inspanning eischend.
mensch. —
volkeren
de Oosterlingen?
trouw n.1.
n.l. —
- 5.
5. De
De dienaars
Oosterlingen? -— 4. Die
Die trouw
volkeren dan de
des
Konings hebben
hebben zich
zichgeestigheden
geestigheden veroorloofd
veroorloofd op
op de
de Nubiërs;
Nubiërs; dezen
des Konings
Uit eeer
d, niet
omdat hun
hun getal
getal kleiner was.
antwoordden
e r bbie
i e d,
niet omdat
antwoorddenniet.
niet. Uit
(Laatsten regel).
- 6. ,Links
"Links om !"
"Rechts om!".
om!". —
- 7. Doet
Doet uiteenregel). —
!" „Rechts
gaan.
= Lodewijk
en Maria
1\IariaMancini,nichtje
Lodewijk XIV en
Mancini, nichtje
pa ar =
gaan . Het bloeiend paar
van Mazarin.
- 8. Rekening gehouden
gehouden.. Zie 5.
5. —
- 9. Vrouwe van
Mazarin. —
1\Ieerhof.
- 10. Zijne
- 11.
werken. —
11. Een
uit te werken.
Zijne gegevens
gegevens te voltooien, uit
Meerhof. —
Susanne van
van Baerle, die
Huygens trouwde.
trouwde.
woord
Hooft aan Susanne
die met Huygens
woord van
van Hooft
-— 12. 1\Iinnevuurtje.
- 13. Mazarinades
hekeldiohten op Mazarin.
Mazarinades = hekeldichten
Minnevuurtje. —
- 14. 1\Iaar
de droom
er stoort zich aan geene
Scarron
Maar de
droomer
Scarron vooral,
vooral, 1610-1660 —
sohoonheidsleer.
schoonheidsleer.
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Acht ge ook voor dat gebied haar theorie gesmeed 1)
Van aanhef, niet te weidsch ? - van opzet, niet te breed ? Van afvaart, zoo volmaakt ter juister plaatse en ure,
Dat, naar 't verrassend wit, van zelf het bootje sture ? Van wat, - weer bastaardwoord ! - zij expositie 2) heet ?
De geest der opera verkond door de ouverture ?

91
Verklaar dan 't raadsel 3) dat geen heugenis mij bleef
Der lessen die ik lang en vaak met lust betrachtte :
Hoe 't aanging dat wie u het dreigend zwerk beschreef
Niet zuchtte toen de bui zoo zachtjens overdreef?
Hoe 't naspel van de Fronde 4) aanschouwende in gedachte
'k Geen dolkgeflikker uit dier scheden goud verwachtte ?
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Verband, als 't oordeel van den kunst'naar vergen mag,
Hem gunnend' dat hij ons des weefsels draên verbloeme,
Ontbreekt geheel der sfeer die dichterlijkste ik roeme, 5)
Al geeft zij nimmermeer de teugels van 't gezag 6)

1. GeEchikt, passend . Voor 't gebied der droomen ? — 2. De schoonheidsleer wil expositie — bastaardwoord ! — d . i . uiteenzetting en
aanschouwelijke ineenvlechting der gegevens, zoodat 't bootje = de loop
van 't verhaal vanzelf en geleidelijk aan 't wit" voere ; de ouverture zal
den geest der opera aanduiden . — Zal dit nu ook voor 't droomenrijk
gelden? — 3. Indien toch wel zoo is — hoe komt 't dan, dat ik den strijd
der beleedigde Nubiërs tegen de dienaars des Konings — zie laatsten
regel — deed vermoeden, doch niet uitbarsten . Omdat het bloeiend
paar den voorrang won. Zie vervolg. — 4. Fronde, de partij tegen
Mazarin de adel en het grauw, met het parlement . We waren op het
punt er een naspel van te zien . — 5. In de sfeer der hoogste poëzie
laat de dichter zich leiden door de sympathie des harten, de verborgen
zieleneiging . Daar ontbreekt het verband dat men, terecht zeker, van
den kunstenaar eischt . Al wordt hij daardoor niet heel of half duidelijk
-- 6. — en al moet men daardoor zich geduldig aan hem overgeven en
heel goed luisteren .
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Aan starrenrijken nacht of luistervollen dag,
Schoon d' eeuwige scheem'ring ons tot lij d'lij k 1) toezien doeme.
93
Wat tooverstaf weêrhield, bij 't glooien veler paên
Des overwelfden wegs, 't gesuis van dorre blaên
De nadering mijns voets der schuwheid te verraên,
Die, vlinder, opzweefde of ze een lichtstraal vangen wilde,
Die, eekhorentje, al haar kracht aan dart'le sprongen spilde.
Die, vogel, van den gloed der minne kweelend trilde ? 2)
94
Dezelfde wis, die me uit den nacht der mijmering (a.
Op 't ruime grasperk voerde en me in den hoofschen kring (b.
Van jonkheid, daar vereend om carrousel te rijden, (c.
Een klepper (d. gunde die, bij 't naar 't geboomte glijden,
Zoo zeker ried wat twijg mijn lans aanlokk'lijk hing (e.
Dat dra de rapsten onz' triomfen mij benijdden ; 3)
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Dezelfde 4) wis, waardoor het edelaardig dier, 5)
Gewoon te steig'ren bij 't verheffen der banier,
Als 'k op de beugels stond 6) van lust tot rijzen blaakte:
1. Dat komt er niet op aan : de verborgen sympathie leidt den dichter en
wil men hem verstaan, dan moet die worden gevonden en meegevoeld.
2. De s c h u w h e i d, beurtelings vlinder, eekhoorn, vogel, werd niet
verstoord; 't gesuis der dorre bladeren werd gedoofd. ze schrokken niet,
vluchtten niet, toen hij, langs 't hellend laad, naderkwam. Waarom niet?
-- Zie, dat is het wonder. Zijne liefde droeg hem, onderwierp al 't stoffelijke en overwon het, zijne ziel was mèt de s c h u w h e i d en zweefde,
dartelde, zong met haar. In phantasie ontbloeide 't hoogste schoon! — 3.
Dit moet geheel figuurlijk worden verstaan : a. hij gevoelde zich dichter;
b. kwam onder de ruiters; c. deed mee aan 't dichterlijk tournooi ; d. vond
zijn eigen genre; e. wist welke lauweren voor hem zouden te behalen
zijn, behaalde die, volhardend, geloovend aan zijne dichterlijke roeping,
en werd benijd. — Dit is verkregen door zijn groote liefde. — 4. Dezelfde
tooverstaf. — 5. Zie de inleiding. Paard is de veraanschouweling der
Poëzie. — 6. Waardoor het edelaardig dier „van lust tot etc."
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Of 't mee behagen schiep in d' ongelij kb'ren zwier
Der bloesemregens 1) die ik 't wuivend groen ontschaakte,
Wier geuren en wier gloor een stoet van schoonen smaakte ;
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De tooverstaf, 2) - of werd geen beker mij bereid
Wier wedergade nooit de werk'lijkheid mocht brengen ? - 3)
Door wien, al was 't verboón 4) den toegang te geheugen,
Hoe ? 5) vraagt ge vruchteloos, 'k zoo veilig bleek geleid
Waar tochten des gemoeds hun 6) tranen ik zag plengen
Aandoenlijker dan op die plek natuur er schreit. 7
^,
9^^
Een stilte, die niet wist van 't verre vreugdgeschater,
Een stilte, die niet wist van 't verder zwaardgedruisch,
Leende ademloos het oor aan langzaam dropp'lend water,
Verzuchtend glijdend door der rotsen donkre kluis : 8
Zoodra 't een ommezien zich ophief 9 ► tot geklater,

Stierf 't ijlings weder weg inkrimpend 10) tot gesuis.
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Onvruchtbaar, -11 ) of geboomte en gras dien grond blijft schuwen,
Hoe mild'lijk licht en vocht er beurt'lings neêr op strijk' ; 1. „Bloemsemregens" = proeven van „aanvangs-poëzie", beloften
voor de toekomst. Vergelijk „Florence" XIX. — 2 . De tooverstaf
door wien — regel 3 — 'k zoo veilig etc. -- regel 4 — daarheen, waar etc. - regel 5 . — 3. Wonder-lafenis biedt F a n c y — zie
blz. 52,2 slot. — 4. Op die plek — zie vers 97 v . v. — mocht niemand
komen dan 't bloei end paar, zie bld. 50,7. - Versta meteen : al verbood
de kunstleer ook zulke overgangen . — 5. Hoe ik werd geleid -- dat
blijft het wonder! — zie blz. 52,2. — 6. De tranen der tochten -. hartstochten :- hartstochtelijke liefde (van 't bloeiend paar) . — 7. Die plek in 't
Bosch, waar we nu zijn, waar't bloeiend paar was: „De schreiende
Rots" n .1. , „dus genoemd om het water dat, uit een erboven gelegen
plas, door de spleten van de zandsteen druipt. — 8 . Hierheen heeft des
harten sympath e op vleugelen der verbeelding ons nu gebracht en,
F r o n d e en M a z a r i n a d e s etc. zijn we vergeten dáárvoor. .— 9. Verhief. — 10. Verzachtend. — Hij stelt zich voor — zooals 't dikwijls i s —
dat door 't gevuld zijn van verborgen kommetjes 't water bij tusschenpoozen
wat sneller lekt. 11. Is die rots.
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Steeds naakt, - 1 ) of 't grijs verleên den storm niet voelde
luwen 2)
Door wien eens zee bij zee 3 ) deez' blokken voort mocht stuwen, Voegde aan dat steenig oord die sombere muzijk, - 4)
Al koos verliefde kout 't zich nu ter veil'ge wijk. 5)
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Wanneer een ijd'le beê verhooring mocht verwerven,
Ik wenschte mij de vaart, ik wenschte mij de verven
Waar Rubbens 6) zulk een paar meê uitdoste op zijn doek :
Slechts hij zou leest 7) zoo slank, slechts hij zou leest 8) zoo
kloek,
Trots schitt'ring van sieraên, 9 ► hun indruk niet doen derven,
Bij weidsche woordenpraal, vóór 't eind' des zins, al zoek. 10)
100
Wat eisch voor alle kunst ik 't zelfde beeldvermogen ?
Verveling mengde dra zich in der rust'ren rij ! 11)
Ook boeide, ook trof wel 't minst de glans dier weelde mij,
Niet door hun tooisels werd zoo innig ik bewogen
12) Die beider liefde las bij 't licht uit beider oogen :
Begon zij : „M a e s th !" - „L ni g i !" smeekte hij. 13)

1. Is die rots. — 2. Bedaren . -- 3. „'t Bekken van Parijs" zou een
voormalige zeeboezem zijn, volgens geographen en geologen. — 4. Van
't druipend, schreiend water. — 5. „'t Bloeiend paar" koutte daar, zie
vers 100. --- 6. Rubbens, Vlaamsch schilder, 1577-1640, om zijn koloriet en techniek beroemd. — 7. Gestalte van háár, 8, van hem. -- 9 .
Onder den tooi van kleeding en sieraden zou de leest niet verloren gaan.
— 10. Zoo iets moet „geschilderd" worden met verf; woorden zijn daar
ontoereikend. — 11. Aan elke kunst haar eigen gebied! Hier verkondigt
hij L e s s i n g s theorie. — „Laokoon" . — 12. Ik, die. — 13 . Mazarin
en zijne nichten waren van Italiaansche afkomst. Zij spreekt Lodewijk
dus aan met: „Majesteit!" — Hij vraagt: „Noem mij Lodewijk" (Luigi).
Lodewijk XIV leerde, volgens Voltaire, Italiaansch ter wille van Maria
Mancini.

55 —
101
Zij spraken wat hem zoo verrukk'lijk had geklonken,
Daar 1) liefelijke lach, daar luistervolle lonken
Wedijv'rend uit den vloed van zijn vokalen blonken,
Het zoete S i ; 2) 't geen ons de rassche zegepraal, 3)
Waarvan Mancini's telg zich roemen mocht, verhaal:
Was niet de minnegod zijn meester in haar taal ?

102
Geen antwoord ! 4) Immers wordt d' innemendheid dier lijnen 5)
Niet enkel door den rand des jachthoede overschauwd :
De wimpers doen den glans van 't s t a r r e n p a a r 6) verdwijnen,
Der lippen faalt de lust 7) die straks de scherts doet mijnen, 8)
Haar boezem hijgt of 'vrees de zijden keurs 9) benauwt ;
Wat toekomst mag het zijn die haar zoo dreigend grauwt? 10)

103
De jong'ling vraagt het 11) meê : zie, witte en groene 12) veder,

Hun. beider kleuren, zie, zij buigen statig neder,
In d' eigen richting daalt zijn wolk van krullen 13) voort ;
Hij grijpt haar kleene hand, die, van 't j uweelrij k 14) leder
Op 't hoffelijkst bevrijd, verrassend blank 15) bekoort :
Ai ! wie benijdt hem niet 16) wat nauw'lijks wordt gehoord ?

404
Weemoedig staart zij op : „Houd, bidde ik, 't mij ten goede
1. Terwijl; hij sprak eigenlijk, en vertelde haar van zijne liefde in
het „Si" — Italiaansch — 2 — en daardoor had hij zoo ras hare liefde gewonnen . — 3. Zij luisterde en sloeg de oogen neer . Zie vers 102 . — 4.
Maria zweeg . — 5 . Van 't gelaat . — 6. Oogen . 7. De lust der lippen,
die zooeven nog over de scherts dorst beschikken . — 8 — de lust die
'schertsen deed — „faalde" = ontbrak, was afwezig. — 9. Keurslijf,
luchtig kleedje van 't bovenlijf. — 10. Grauwt — tegengrijnst. — 11.
Ook Lodewijk vraagt dat . — 12. Wit is de kleur der Bourbons —
— 13. De Krulpruiken ! (Allonge-pruik .) — 14. De handschoenen
waren versierd met paarlen en gesteenten . — 15. Verrassend blank
z ij n d e, door haar verrassend blank . — 16. Den kus n .1.

— 56 —
„Dat hier, zelfs aan uw zijde ..." - iets trillends in haar stem,
Als waar 't vergrijp te grof, hoe vleiend streelt het hem ! - 1)
„Vervaard door wat me omringt, 2) ik vroeg'ren angst weer woede,"
Een pauze, en zucht op zucht geeft aan de klachte klem
Waarvan bij zijn gelaat ze al 't grievende bevroedde. 3)
105
„Wat fronst gij 't voorhoofd dus ? 4) Bij 't staren op 't gesteent',5)
„Hoe huiverziek ik ook van 't somber schouwspel grouwde,
„Verrees de jonkvrouw 6) mij, die in deez' grotte weent :
„De ellende groet zoo gaarne in deernis een vertrouwde ; - 7)
„Och, zang en zienersgaaf wie u benijdbaar meent, 8)
„'k Wist nooit u 9) weelde dank die me ijlings niet berouwde !
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„Ontwaarde zij 10) een helm ? een ros ? een lans ? - 't Gezicht
„Bezielde haar, - ter zij schoof 't golvend goud der lokken, „Van vreugde blonk die blik, als 't meir van middaglicht, „Weer had de bleeke roos zich blozende opgericht :
„Wees welkom !" borst zij 14) uit ; wie was zoo onverschrokken
„Als Joeg 't gevaar hem aan, voor haar ten strijd getrokken ?

40 7
„Een held den lof der lier van Ariosto waard !
1. Hij meent aanvankelijk, dat zij hem voor zijne vrijmoedigheid "berispen wil. — 2. Door die sombere omgeving, meent ze, komt die oude
angst weer boven : hunne liefde wordt streng afgekeurd, een huwelijk zal
men beletten ! — 3. Om 't slot van wat ze zegt, wordt hij boos. — 4. Vraagt
zij. — 5. Op de rots, waaraan de sage de tranen eener treurende jonkvrouw verbindt. — 6 Zie noot 10. — 7. Die 't lijden kent. — 8. Waant,
i k niet. -- 9. Ik heb nooit u, die weelde zijt des geluks, ook dáárvoor
dank gebracht, of spoedig volgde op dat geluk ellende . -- Zij verhaalt
dan, hoe ze de jonkvrouw zag. — 10. Die jonkvrouw n.l. Bij haar verhaal zweeft haar Bene passage uit A r i o s t o' s — Italiaansch dichter, 1474
—1533 — „Orlando furioso" voor den geest, dien zij, als ontwikkelde Italiaansohe, heel goed kende. Ariosto was vooral de lieveling der „dames" .
— 11. Zij, de jonkvrouw, begroet den redder, die haar bevrijden zal —
de toepassing is : Lodewijk zal strijden voor Maria.
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„Op zijnen klepper trotsch, maar trotscher op zijn zwaard
„Waarvoor hij toovenaars en reuzen heeft zien sidd'ren ;
„Het trotscht van al op 't blijk dat hem de bloem der ridd'ren,
„Dat een'gen gunst'ling van de schoonste hem verklaart : 1)
„Haar lint, 2) verworven spijt een honderdtal aanbidd'ren !

108
3) „Hij daagt het monster uit dat in zijn boei haar sloot, 4)
„Dat weet van schrik noch schroom bij d' aanval der bedreig'ren,
„Dat veinst ook hem 't genot des tweestrijds niet te weig'ren, 5)
„En echter 6) 't schild verheft, welks stralen, zengend rood,
Den dappre blinden eer hij 't valsche hart doorstoot ... .
„Mocht niet tot jammerkreet ons beider 7) klachte steig'ren ?"
„

109
Wanneer de liefste schreit geeft vindingrijke min
Ons zoete voordekens tot haar vertroosting in :
„Maria !" fluistert hij, 8) „mijn schoone koningin !" 9)
En kust, wat schittrend snoer van paarlen ook moog hangen
Om haren donzen hals, er held'rer van haar wangen, 10)
In wie de kuiltjes 11) fluks de groefjes 121 weêr vervangen.

110
„De krone Frankrijks die geen mededingster ducht !" 13)
Herneemt ze en bij dien lof zie ik den ijd'le 14) blozen;

1. Hij heeft haar „bandelier" verworven, door haar uitgeloofd, door
haar geborduurd en toegekend, uit velen die om haar streden, aan hem,
die nu met hare kleuren in den bandelier — 2 -- gewerkt, voor hare eer
zal optreden . — 3. Maria vertelt verder. „Hij" = haar ridder. — 4.
Dat haar, de jonkvrouw, gevangen hield. — 5. Dat monster, dat weet
van schrik noch vrees, duet alsof het met den ridder wel strijden wil,
máár, — 6 — vóór hij het hart doorstooten kan, verblindt het hem met het
vurigvlammend schild — en de afloop van den strijd is.... — 7. Der
jonkvrouw en van mij . Maria ziet in der jonkvrouw lot al 't hare —
8 . Lodewijk . --- 9. Hij belooft haar te zullen huwen, tot Koningin te
verheffen. — 10. Dat klinkt nu eens recht „Hooftiaansch" . „Sal nimmermeer gebeuren etc." — 11. Van den lach, — 12. i e rimpels van
de smart. —13. De schoonste der wereld . — 14. Lodewijk — van genot.
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„Niet om haar luister waagt mijn wensch zoo steil een vlucht ;1)
„In stilte heb ik om uwen hoogen rang gezucht, 2)
,,,Waart ge ook maar edelman, mijn hart hadde u gekozen .. .
„De scherpste doornen zijn de vloek der schoonste rozen !"
111
,,,,De diadeem zij weidsch, toch zal hij al zijn pracht
„Beschaamd zien door den glans uitstralend van deez'nacht !"" 3)
Is 't weêrwoord 4) als hij 't lint des hoeds haar mocht ontstrikken ;
Heeft ieder welfsel niet zijn eigen sterrewacht ?"" 5 >
Hoe vleit hij zich dat hem haar glimlach toe zal knikken
6) Die schalk de suiz'ling 7) om haar schouders durft verschikken.
112

„Geen koozerij !" 8) zegt de ernst, gezeteld op 't gelaat
Dat nieuwren beitel tot model zich aan mag bieden 9)
Voor wat door de ouden we als 't verhevenst ons zien dieden
Eens inenschenaanschij ns : orde, ontvouwd in evenmaat ; 10)
't Geen, blakend' van een gloed als nooit we uit marmer
rieden, 11)
Door de oogen tolkt wat diep in 't binnenste ommegaat.
113

0 spiegels onzer ziel! 12) van klaarte en kleur verscheiden,
Dewijl gij in natuur der milste welle 13) ontsteegt,
1. Wensch ik die hooge eer . — 2. Dat gij Koning zijt, heb ik betreurd;
niet ,,Koning" begeert ze, den „man". — 3. Uitstralend van hare gitzwarte lokken . — 4. Antwoordt hij . — 5 . En zijn uwe oogen niet
starren gelijk ? — 6. Hij, die. — 7. Hare zachtruischende haren strijkt
hij van de schouders weg. — 8 . Minnekoozerij, vrijerij, gevrij . — 9. Het
hart: de dichtkunst — de kleur : het penseel — den vorm : de beeldhouwkunst, bld. 54,11. —10. Mooie „proporties" — harmonie in de afmetingen.
-- 11. Een zielsleven als geen beeldhouwwerk nog naar eisch kon weergeven. — 12. Naar „Vondel" — Lucifer. — 13. De „zielen" zijn verschillend, dus ook de „spiegels" = oogen . Natuur = naar den aard ;
w e 11 e = bron. Naar den oorsprong, de bron, is de spiegel.
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Zou speling des vernufts mij op een dwaalspoor leiden
Die waan dat vorm en verf ge naar heur aard verkreegt;
Dat, schoon gevoel en geest ge om strijd ten toon kunt spreiden,
Gij toch verrassend tuigt wat in u o v e r weegt? 1)
114
Niet op denzelfden prijs hebt gij dezelfde kansen ! 2)
Als 't lentelandschap drijft in tint'ling van zijn transen, 3)
4) Der minnegoden drom de hartsgeheimen gist,
5) Hij 6) honderd boogjes spant, hij met geen pijltje mist,
En wij om 't hoofd der bruid d' oranjebloesem kransen,
Wordt ooit de voorrang aan de bruine dan betwist ? 7)
115

Ach ! voer de najaarsstorm alleen maar door de hoven,
Wij zien ons vriend en maag, ons gade en kroost ontrooven,
Vereenzaamd bij de baar grieft boezemsmart zoo fel!
Maar heft, 't beneden moê, de blik zich op naar boven,
Wie zeggen 't aardsche leed verhemelendst vaarwel?
De blauwe scheppen licht ook in de boetecel ! 8)
116
Wij torsen keet'nen die onze oorsprong moest verfoeien, 9)
Des vreemden dwing'lands prooi, 10) der eig'ne dwaasheid
buit : 11)
1. Wat méér leeft in de ziel, gevoel of geest. Zou ook dat aan vorm
en kleur der oogen niet zichtbaar zijn ? -- 2. liet aan de zoo verschillende oogen brengen wij dezelfde hulde. — 3. In lentelicht! — 4, -- 5.
Als.... — 6. De drom van „Amors" . — 7. In 't blonde lentelicht is
't warme bruin het schoonst; het bruin het vurigst glanst in liefde. —
Het zinnelijkst, het weelderigst wellustig zijn de bruine. — 8. Maar „'t
verhemelendst" d. i . 't reinst, 't gelouterdst, zijn de blauwe; hun blik is
verhevener, meer ideaal. Dat zien we na de lente, als de „najaarsstormen"
woeden, des levens lente verging, de druk des levens kwam. — Dat zien
we als de ziel verteert in berouw — dan stralen de blauwe van zieleloutering en hemelsche genade. — 9. Wij, vrije zielen, onderwerpen ons,
in eigenlijken en in figuurlijken zin, soms aan vreemden, — 10 — en zijn
slaven onzer dwaasheid — 11, — maar de geestdrift, die 't vreemde juk
van ons af werpt, zie bid. 60,1.

60 —
Om echter 't vaderland te vrijën van zijn boeien, 1)
Om voor wat goed en groot mag heeten weêr te ontgloeien, 2)
Zoo dra de geestdrift ons den weg ter zege ontsluit ;
Straalt niet der zwarte zij het onweerstaanbaarste uit?
117

Maria viert haar 3) bot, - van teed're minnaresse
Herschapen in heldin, die 't vaandel op de bresse
Durft zwaaien, - 4) viert haar bot, volschoone profetesse
Van and're gulden eeuw ; - 5) hoe zeer ten strijd zij spoor' 6)
Om 's konings schedel eischt ze onsterfelijker gloor
Dan ooit de God des krijgs in bloedig loof be s c h o or: 7)
118
8) „Roemzuchtig wenscht ge u in de halle der historie !
„En willig zal mijn hand u waap'nen ter victorie,
„En blij mijn blik, als gij, der dapp'ren dapp're gids,
„Verwinnaar wederkeert, u groeten aan hun spits,
9) „Geeft ge ook der beê gehoor die rijst om reiner glorie,
„Uw lof bevelende aan der kunsten schoonste trits ! 10)
119
„De luister van haar 11) sfeer heeft langs mijn wieg gevloten ;
„Al wat ter wereld, fraaist gebootst, geschetst, gekweeld,
„Ons door verrukking vormt, 12) ik zag me er door omspeeld:
„Voor mij is zielenweelde aan zinnenlust ontsproten ! 13)
1, -- en die uit den val ons opheft, -- 2, — die geestdrift straalt het
heerl jkst uit de zwarte oogen. — 3. Aan de „geestdrift". -- 4. Zij zal
den zwaren strijd voor hare liefderechten aanvaarden. — 5. Zij voorspelt
eene schooner eeuw van hooger bloei. — 6. Het vaderland moet „vrij"
bljven, zeker, bld. 59,10, maar hooger glorie verleenen wetenschap en kunst
en dáárvoor zal hare geestdrift Lodewijk bezielen . — 7 . Toebedeelde.
Maria spreekt. — 9. Indien gij, Lodewijk . — 10 Trits = drietal,
—8.
hier: rij, reeks. -- 11. Der kunsten. — 12. Ons in bewondering voor
het schoone 't karakter vormt. — 13. Zinnenlust = dat wat oor en oog
streelde door zijn schoon.

— 61 —
„Hoe schijnt me uw moeder 1) bij haar taak te kort geschoten,
„Hoe gaarne heeft mijn voogd 2) in haar verzuim gedeeld!
420
„Beschaam ze, 3) Lodewijk ! ik wil geene and're wrake
„Dan die waardoor uw naam zich tot de starren heff' !
„Geef met den schepter 't sein 4) dat Frankrijks geest ontwake,
„Tot heel het volk wat 't u verplicht zal zijn beseff' :
„Bourbon zoo Medici als Este's 5) overtreff`
„En ijverzucht de stad der 6) zeven heuv'len blake !"

121
Och! bleek hij, 7 ) zoo bezield, als hij betooverd blijkt !
Ter schoone dweepster strekt hij de armen, in vervoering,
Van hartstocht gloeiende, uit, - een hulde die ze ontwijkt ; Te loor 8) gesteld verbergt zij nauw'lijks hare ontroering
Hoe weinig laaie lust 9) op lout'rend licht 10) gelijkt,
Hoe hemelvlucht zij wenscht, geen aardsche samensnoering ! 1b

122
Veel minder vlijmt de smart, die ons door 't lichaam vaart
Bij wond van pijl of dolk, dan 't leed van teed'rer aard
Waardoor, zoo 't woord gij duldt, 't gemoed schijnt weg te
krimpen : 12),
Als, wreed ontnuchterd, wij vergeefs het nog verglimpen 13)
Dat om ons ideaal zich duisternis verzwaart,
1. Anna van Oostenrijk, Lodewijks moeder, liet zich weinig aan de
opvoeding van haar jongsten zoon gelegen liggen en Mazarin — 2 —
trachtte hem alleen tot heerscher te vormen . (P.) — 3. Moeder en Mazarin . — 4. Wek als Koning uw volk tot hooger leven. — 5. De
Italiaansche huizen, die kunsten en wetenschappen 't meest bevorderd
hebben. — 6. Rome — de stad der kunst bij uitnemendheid. — 7. Lodewijk.
— 8. Ze had geestdrift voor de hooge idee verwacht, geene lichamelijke
omhelzing. -- 9. Vurige zinnelijkheid. — 10. Geestelijke verrukking.
— 11. Zingenot. — 12. Hij maakt eene soort van verontschuldiging voor
't wel wat „oud" en niet zeer fraai gezegde. — 13 . Trachten te verbergen.
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Schoon 't zegevierend blind moest stralen wie 't beschimpen. 1)
123
Is 't wonder, zoo de blos op 't lief gelaat verbleekt ?
Zoo 't fonklen 2) schuil gaat met der lokken sierlijk wuiven ? 3)
Zoo uit der wimp'ren fibers 't weerhouden traantje leekt ?
Niet vreemder dan dat luid 4) zijn stille deernis spreekt,
Dat om haar vinger hij zijn dierst kleinood wil schuiven, 5)
In smachtend wachten of zich 't voorhoofd zal onthuiven ; 6)
124
En 't wolkje wijkt ! - 7) wie des 8) behaagzucht haar verwijt,
Vergeet hoe vaak hij zich in 't zoetste der saizoenen
Gevleid heeft dat op 't lest de dorheid zelf zou groenen :
Jeugd, - schoonheid, - gloriedorst, - het drietal voert geen strijd
Waarin de star der hoop ooit aan zijn trans ontglijdt,
De handvol bloesems vast verkeerende in festoenen.
125
Een lachje omzweeft haar mond, zóó schat ze wat hij schenkt : 9)
„Uw zegelring ! - ofschoon des wich'laars roede wenkt
„Dat ge om der minne wil uw dierste plichten krenkt !" - 40)
1. Onze tegenstanders zouden we, om de heerlijkheid onzer idealen,
zoo graag overwonnen zien ; 't tegendeel gebeurt; 't platte en alledaagsche
wint, — dan lijdt de ziel ! — 2. Van haar oog ; het oog verdoft en 't hoofd
zinkt neer, verheft zich niet fier als straks, — 3 — maar blijft een roos gebogen; 't haar hangt neer, — 4. Luid = sterk, krachtig. — 5. Zijn zegelring.
— 6. De wolk er van verdwijnen zal. -- 7. Maria wordt weer vroolijk.
— 8. Des = aaarom. — Speelt zij de coquette ? mocht men vragen. En
't antwoord is: „al wie dat vraagt, vergeet dat hijzelf in de lente des levens
't onmogelijkste heeft gewenscht, dat de „Dorheid zelf" groenen zou". —
Nu, dat heeft Maria ook zoo vaak gewenscht, hopend dat Lodewijk
veranderen zou. Hij daarentegen heeft altijd geloofd te zullen slagen ;
„jeugd, schoonheid en gloriedorst" geven recht op hoop van slagen —
bij de dame der keuze — en droomt zich bij eenige toenadering — n een
handvol bloesem" — een guirlande van groen en bloemen — „festoenen".
— 9. Zijn geschenk schat ze zóó :.... — 10. „Uw zegelring, Koning,
uwe waardigheid, 's rijks recht! dat geeft ge weg voor uwe liefde, aan
uwe liefste ?"

63 —

Bij zulk een blik doet zelfs geen Mazarin vertsagen: 1)
,,,,Hoe zoude ik van mijn echt me levenslang beklagen,
,,,,Als and'ren raad dan dien mijns harten ik kon vragen !""
126

„Uw harte, Lodewijk ! maar gunt uw rang het keus? 2)
„Bekeerbaar, - Pulci's 3) dicht getuigt het, - is de reus,
„En Tasso 4) schildert ook de tooveresse ontvank'lijk
„Voor kreten des gemoeds, doch, in geen beê toegank'lijk,
„Eischt staatszucht, 5) nimmermeer verlegen om een leus, 6)
„Dat ge in haar juk u kromt, verlooch'nend en afhank'lijk."
127

,,,,Ik heb gekozen, ik ! 7) dezelfde wien de zweep
,,,,Volstond om 't parlement, 8) met heel zijn jammersleep,
,,,,Uit een te jagen, bang voor 't klett'ren van de sporen ;
,,,,Sinds zag 't oorlogsveld hoe ik naar 't wapen greep,
,,,,De jong'ling had den moed van 't knaapje niet verloren:
„„Maria! spijt uw oom, mij zult ge toebehooren !"
128

„Herhaal het ! dat uw woord weêr hoop in 't harte wekk'!
„Te dikwerf ziet de nacht me aan 't hooge venster marren,
1. Maria spreekt woorden als Mazarin kon spreken ; h ij zou hem intimideeren, zij niet en hij antwoordt : „Geen staatsbelang, maar mijn hart
kiest eene vrouw !" — 2. Laat uw rang keuze toe aan uw hart? — 3.
Pulci, Italiaansch dichter, 1431-1487. „Il Morgante Maggiore" (P.)
Tasso, Italiaansch dichter, 1544-1595. „La Gerusalemme Liberata".
—4.
— 5. Doch staatszucht, die voor geene bede toegankelijk is, en — 6 —
altijd eenig voorwendsel bij de hand heeft, zal u geene keuze laten !
Lodewijk spreekt. — 8. Voltaire schrijft: „De Koning, 17 jaar oud
—7.
— 1655 — vertrok van Vincennes, in jachtcostuum, gevolgd door zijn
heele hof; trad het parlement binnen met zijne rijlaarzen, de zweep in de
hand en zei deze woorden : „men kent de rampen, die uwe vergaderingen
hebben veroorzaakt ; ik gelast dat ze eindigen, die over mijne ordonnanties gehouden worden . Mijnheer de voorzitter, ik verbied u vergaderingen
toe te laten en aan niemand uwer veroorloof ik ze te vragen".

—
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„Vertwijf lingsoffer 1) bij de profetie der starren,
„Die me afscheid nemen doet na 't lang, na 't laatst gesprek,
,,Wijl gij het net niet scheurt, dat niemand kan ontwarren:
,,,,Gij hebt mij lief, - gij zijt de Koning, - 2) en 'k vertrek !""
129
„Nooit !" zweert haar Lodewijk. Wat ridder sloeg gereeder
Bij zijnen eed op 't zwaard dan hij ? Verrassend bhischt
Dat vuur der gramschap ze 3) uit, door blik zoo trouw, zoo teeder,
Waarin hem regenvlaag en zonneschijn 4 verlust,
Bij wien hij haar omarmt en zich voor 't eerste weder- ,
Voor 't eerst, trots schaamte en schroom, verloofde - voelt
gekust ! 5)
130
Verrukkend oogenblik ! volzaligst uur des levens,
Als onze ziel zich vleit dat zij haar weèrhelft vond ! 6)
Ach ! waarom zijt gij ook 't bedriegelij kste tevens ?
Zoo zuchten wie 't genot des blij den opwaart zwevens
In onverwachten val op bitter lijden stond, 7)
Voor beide hoofd en hart een ongeneesb're wond ! 8)
131
Zou hij het 9) duchten die het frissche loof der wing'ren
Zich nooit om forschen eik bevalliger zag sling'ren

1. Maria was als Mazarin — en zoovblen ! — bijgeloovig. Ze las in de
sterren hare toekomst . En de voorspelling der sterren maakte haar
wanhopig — vooral na nu weer deze ervaring te hebben opgedaan en
bij Lodewijk's ontwijkend antwoord. „Gij zult mij toebehooren" beteekent niet „Gij zijt Koningin" . — 2. En dáárom vertrek ik, zal zij
eenmaal moeten zeggen, vreest ze. — 3. Zij, Maria. — 4. Hare
berisping om zijne drift en hare vreugde er over — hare vrees en hare
hoop — hare angst en haar vertrouwen. — 5. Maria bezwijkt toch nèg.
— 6. Naar 't oude woord van Aristophanes! — 7. Stond op = kostte,
veroorzaakte. — 8. Die teleurstelling n.l. — die val van „'t toppunt des
geluks". — 9. Dat „bitter lijden".

—
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Dan langs zijn breede borst der lokken pracht 't nu doet ? 1)
En echter, de innigheid waardeerend van 't gemoed
Uit de oogen hem verklaard, 2) zijn dartelzieke ving'ren
Weerhoudt, of eerbied voor haar onschuldswaas hij voedt !
132
Zou zij het duchten die alreeds de volle halmen
Hoort ruischen van den oogst, dien ze in verwachting schept ?
Gelukkig 'wijl de faam haar wieken minder klept
Voor 't lauwerloof des krijgs dan voor der kunsten palmen :
Waar 't loflied Lodewijk's de wereld door mag galmen
Verneemt de erkent'nis 3) ze ook die van Maria rept !
133
Neen, - moedig, of voor hem de hindernissen weken,
De dochter Habsburg's 4) had verleerd in toorn te ontsteken,
En Mazarin, gekrenkt, verzoenlijk waar gebleken ; - 5)
Neen, - vroolijk, of het wit bereikend van haar trots
't Lief aanschijn oplook in den dampkring des genots, Verlaat het bloeiend paar de schreispelonk der rots.
134
Daar gaan zij, hand in hand : de schoone troont 6) den sterke
Naar elke zij des wegs waar frisch gebloemt' verrast, En eischt, als vaak zij poost, dat oog en oor bemerke,
1. Dit oude beeld bezigt de dichter niet in den ouden zin: hij vestigt
de aandacht op de „bevalligheid" — en niet z ij slingert, maar heur haar,
aan zijne borst gebogen . — 2. Uit hare oogen lichtend. -- Op dit oogenblik is hij ook werkelijk gelukkig. — 3. Zij hoort, door wie zijn naam
noemen als beschermer der kunsten, ook den haren noemen in dankbaarheid. Ze droomt zich zoo gelukkig de toekomst door — zou zij „het
bitter lijden" duchten? — 4. Anna van Oostenrijk zou tot Mazarin gezegd
hebben : — „Indien de Koning tot eene zoo vernederende daad" -- met
Maria te trouwen — „in staat was, zou ik met mijn tweeden zoon me
aan het hoofd stellen, tegen den Koning en tegen u." (Voltaire). --- 5.
Iets ondenkbaars haast — toch willen de gelukkigen het gelooven
6. Leidt, voert mede .
5

. ---
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Wat schitt'rend licht er stroomt door de ongekorven kerke, - 1)
Hoe bij den schemerschijn 't geroep der woudduif past, 2)
Tot hij in 't roode vest naar 't jagersfluitje tast.
135
Waar beuk bij beuk het scherm der breed gespreide twijgen
In ied're hemelstreek 3) ten lommerdak laat zijgen,
Warande, die den blik uit twintig vista's 4) noodt,
Zoo laai, zoo lauw, dat ze 5) om een koeltje zouden hijgen,
Wanneer des middags niet alle adem 't bosch ontvlood,
Herroept de schelle klank 6) het leven uit den dood. 7)
136
D66r dringt hij : 't woud blijkt oor ! - de diepste vergezichten
Ontwaken, - pracht stoffeert het landschap, - wederschijn
Verkondt hier vonk'lend goud, daar vlekkeloos satijn - 8)
Van honderd tronies 9) zie den glans der vreugde ik lichten ;
Ach ! ware Wouwerman's 10) penseel een omzien 't mijn,
Voor welk een rossenpaar zou dit Arabisch zwichten ? 11)
137
Een luister, als alleen 't azuren zwerk van 't Oost
Zijn weergalooze zon des avonds mag ontleenen,
Verzelt Dhéj ane 12) alom, bekleedt haar onverpoosd :
Uit manen en uit staart slaan vlammen langs haar henen,
Terwijl zij, witte wolk, 13) op 't weelderigste bloost,

1. De bedoeling is: de kerk van ongekorven hout . (Vondel). — 2. Naar
toon en stemming. — 3. Naar alle zijden, zoodat er op die plek eene
veranda werd gevormd, met vele mooie vista's" = vergezichten.
De beuken . — 6. Van 's Konings fluitje. — 7. De drukte na
—4. — 5.
de stilte ; van alle kanten komen de dienaars opdagen straks.— 8 . Der
kleeding . — 9. Aangezichten ; , niet met de ongunstige beteekenis van
tegenwoordig. — 10. Wouwerman, Hollandsch schilder van jachten en
paarden vooral, 1620-1668. ---- 11. . Dat de dienaars nu brachten. —12.
De Arabische merrie voor Maria, wit — 13 — met een lichten goudgloed
overtogen, de manen iets rossiger — ; met licht-witte „daalders" .
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Van stargefonkel, als het waas der lucht, doorschenen. 1)
138
De stoutste rijknecht plage 2) in 't knabb'len op 't gebit, 3)
Uit afschuw voor zijn boei, onlijdb're schoon vergulde,
Geeft 4) Omar's drift zich lucht : hoe stuift het ziedend wit
Des schuims den teugel af in 't ronde op 't glanzig git,
Tot, of des Konings komst met eerbied hem vervulde,
Den forschen hals hij kromt in fier geboden hulde.
139
Dhéjáne, 't valt de vreugd dier oogen aan te zien,
Ontwaart haar meesteresse, en buigt de blanke kniên
Op 't vloertapijt dat rap de Nubiërs 5) ontrolden,
En beurt den zoeten last, en draagt zoo willig dien
Als zag zij reeds den rit zich duizendvoud vergolden
Door 't sierlijk korfje dat Maria's handjes volde n. 6)
140
Uit Omar's zadel richt de vorst'lij ke gestalt'
Van Lodewijk zich op; als hij de gouden toomen
Verheft is ord'lijk plaats door hof en wacht genomen :
Een flikk'ring van de zweep, die zonder dat zij knalt
Gebiedt, en 't liev'lingslied van Henri Quatre schalt,
't Geen heel de wereld deed van Gabrielle droomen. 7)
141
De God der minne zweeft op 't wiekenpaar den drom
1. . Zie blz. 66, 12. slot. — 2. De rijknecht moge Omar — den Arabischen hengst voor den Koning — plagen, in 't knabbelen op 't gebit,
3 — geeft Omars drift enz. — 4. 0 n 1 ij d b r e = haast niet te
dulden. Het vurige dier is afkeerig van dwang. — 5. De Nubiërs, Mazarins
dienaars, hooren dus bij Maria . — 6. Vulden, met lekkernijen n. 1., die
straks Dhéjáne zullen ten deel vallen; klontjes suiker b. v. — 7. Gabrielle
d'Estrées was de gunstelinge van Hendrik IV. Haar prees het liedje
„de allerschoonste" .
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Der stil-verloofden voor ; hij zwenkt de vista's 't) om
Tot beide leste pluim en leste zwaard verglom :
Een weelde wier gemis betreurd ware in verzuchten
Hadd:e eensklaps 'k in 't verschiet geen toekomst aan zien luchten
Om 't zeerst betoov'rend door haar bloesems en haar vruchten !
142

Itaalje's hemel trok van donk're wolken saêm,
Haar renaissance-zon 2) ging, moegeschenen, onder : Noch kunst noch wetenschap die niet voor Leo's 3) naam
Thans dien van Lodewijk de hulde wenscht der faam :
Versailles 4) biedt aan de aard' het achtste wereldwonder, En 't Invaliden-Huis 5) verzoent met d' oorlogsdonder.
143
't Herschapen landschap volgt gedwee Lenostre's 6) wet;
Beschikker beurtelings van beitel en palet
Leidt uit dier parken beemd Lebrun 7) ons in zijn zalen, Wier prachtig welfsel dus 8) niet in verbazing zet
Als dat voor weidscher troon dan immer hof zag pralen
't Genie op allen rang 9) de zege mag behalen.
144
Wie boeit u in de groep van die vernuften 't meest ?
1. Slaat den hoek der laan om, waar we zooeven van onder de beuken
't vergezicht in genoten, — en ook onze vista verandert : Frankrijk's
gulden eeuw van kunsten en van letteren doemt op. Niet bloesems alleen,
ook vruchten . — 2. De bloeitijd der herleefde letteren en kunsten en
wetenschappen in Europa — voor Italië van 1400-1600 ongeveer. Leo X
Paus van 1513-1521 — was de groote beschermer der kunsten.
— 3.
— 4. Hot paleis van Versailles, ongekend rijk aan kunststukken. — 5.
Eerst veel later gesticht. Maar n een droom duldt geen n a r e k e n e n,"
zegt P . — 6. Lenostre = Lenótre, ontwerper van parken en tuinen, ook
dien van Versailles ontwierp hij, 1613-1700. — 7. Lebrun, beroemd
schilder, ook beeldhouwer, 1619-1690. — 8. Niet zoo zeer, als....
— 9. Op elk gebied . En dit door den invloed van het meest prachtlievende hof ter wereld . Dat 't zoo'n invloed hebben kon, dat verbaast
— niemand méér dan P.
—

-
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't Zij, blijde, 't welkom ze uit de diepe kijkers lachten
Waar jeugd en schoon en min hem, reiende, '1) verscheen !
147
„C o n t e m p l a t e u r !" 2) die nooit in 't oordeel heeft vergeten
Met welk een kleine maat de menschheid dient gemeten,
Hoe zwak zij is van hart, hoe ziek'lijk ze is van hoofd !
Trots d'overvloed van luim bewaard voor lasterkreten 3)
Als groette hij den glans der toekomst onverdoofd
Door waarheidszin en liefde aan ons geslacht beloofd. 4)
148
Ontging 't me hoe 't penseel 5) dat echte vroomheid maalde :
Volkomen harmonie in alle woord en werk ! 6)
Een bliksemflits gelijk in zijne ving'ren straalde 7)
Toen 't op de huich'larij Tartuffe's zegepraalde ?
Wie 't waant, hij wete : als 't kwaad de momme kiest der kerk
Stelt maar de hand die stout haar afrukt 't euvel perk ! - 8)
149
De witte vaan 9) benijd wat luchtstreek haar doe zwieren,
Niet 'wijl des standaards kroon mag prijken met laurieren.
10) Om vruchten zoo van vlijt als handel die haar sieren; 1 1) De zucht naar kennis door geen steile vlucht 12) vermoeid; 1. Hem omringende: jeugd, schoonheid, min, alle hem zoo welkom.
— 2. Zoo noemden de tijdgenooten Molière „Peinzer", — omdat hij maar
zelden vroolijk was. — 3. Molière behandelde geene personen, die men
met den vinger aan kon wijzen. Alleen het algemeen menschelajke typeerde
hij uitstekend. — 4. 't Was alsof hij al voor-genoot van de hulde hem
later gebracht: man der waarheid en der liefde — voor zijne kunst. -5 . Penseel is hier „de schilderachtige pen." — 6. Molière deed dit o . a.
in „Tartuffe" lste Bedrijf, Ede Tooneel. — 7. Bracht ik hem niet te veel
lof: Tartuffe — een priester — is toch heel scherp en vlijmend
geteekend! — 8. Wie meent, dat Molière te veel lofs ontving, denkend
aan Tartuffe, krijgt dit tot antwoord. — 9. Wordt benijd. — 10. Maar,
omdat. — 11. En om. — 12. Hoog waren ze gestegen, maar van
dalen nog geen sprake.
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Der kunsten beemd die wijd en zijd verrukkend bloeit, Heil haar 1) die Lodewijk er 't hart voor heeft ontgloeid !

450
Maria ! . .. waarom fa alt 2) zij in deez' weidsche kringen ?
Slechts haar ter eere moest de trits 3) fonteinen springen,
Tot zuilen stijgend, die 't verstuivende kristal 4)
In 5) bogen welven doen van kleuren zonder tal:
Den koning moge een stoet bevalligheên 6) omringen
Met haar 7) gelaat ontbreekt 't bezielendste van all'.
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Maria ! ... dat haar lach weerklonk door deze gaarde !
Hoe streelde ons dan in scherts verscheidenheid van toon,
Der staat'lijkheid ontzegd 8) gezeteld op een troon : 9)
Waar 't vleiziek brons 10) zijn beeld zoo schitt'rend hief te paarde
Of, zegevierend, hij den wereldstaf aanvaardde,
Daar voegde in marmer 't hare, 11) als vreugde, lust der goón.
152

zoo de geest 12) voorzag hoe des gemoeds begeeren, 13)
Vervulde zich zijn wensch, zou boeten voor zijn waan,
't Verstand mocht aan 't gevoel met recht den rug toekeeren;
Wie weet of niet uw hoofd 't mijn hart reeds heeft gedaan ? 14)

Ai !

-

1. Maria! — doch waar is ze? — 2. Ontbreekt. — 3. In het park
te Versailles, op het terras. -- 4. Heldere water. — 5. Regenbogen,
als de zon erin schijnt. — 6. Schoonen, vrouwen. — 7. Maria's. — 8.
Staat'lijkheid — hooge deftigheid, háár onthouden, die hier heerscht. —
9. — 10. Het bronzen beeld van Lodewijk XIV, dat hem zoo ridderlijk
hoog, als om hem te ,,vleien" voorstelt, — in het kasteel van Versailles;
een waar meesterstuk. — 11. Zij de personificatie van de vreugde, als
gunstelinge der goden, voorgesteld in marmer, Maria. -- 12. Lodewijk's
geest. — 13. Maria n. 1., hoe z zou moeten boeten, indien zijn wensch,
hear te trouwen, vervuld werd —• indien Lodewijk dat voorzag, dan....
— 14 P. is bang, dat de vrouw van M. hem dit kwalijk nemen zal;
toch weet hij, wat hij zegt: ze zouden Maria gesmaad hebben, gehoond,
beleedigd!
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Als Koninginne waar' Maria in die laan
Niet door haar hof omstuwt dan om ons diep te deren ! 1)
153

„Que de misère au sein d'un faste sans pareil!" 3)
De heug'nis van hun wijle in 't woud is hem 4) ontvloden,
Toen fonkelende wijn en c o u p e d e vermei 1 4)
Niet halen mocht bij melk uit houten nap geboden
Door lieflijke onschuld ; r blijkt al vast le r o i- s o l e i 1 5)
Zoozeer der zinnen prooi dat zij de ziele dooden ?
154

't Gedroomd paleis verrees, de wonderbeemd ontluikt,
Waarin hem de adel viert wiens trots hij heeft gefnuikt,
Waarin zelfs vorsten naar zijn gunsten hij ziet honk'ren ;
Maar hoe die luister 6) voor zijn lust zich zou verdonk'ren
Ontbrak ze er wie zijn blik, van schaamte rood, ontduikt, 7)
Ontbrak ze er wie haar gloed hem schaamteloos laat flonk'ren. 8)
155

Marie-Thérèse ! 9) al noodt die spiegel-statiekoets
Ten wandelrit u uit, al brieschen haar genetten 10)
Of 't naar den Prado 11) ging, u toeft meer zuurs dan zoets : 12)
Daar nauw verheelden spot des overwulpschen 13) stoets
2. „Wat een armoe in dus
1. Ook door de maitressen ! zie 154.
een pracht!" — 3. Lodewijk heugt zelfs niet meer dat oogenblik = wijle
in het bosch. — 4. Zooals nu: „wijn uit bekers van rood-goud" — toen
melk uit houten nap — toen eenvoud, nu pracht, nu schuld — toen
onschuld. — 5. De Zonne-Koning — de prooi van zinnelijkheid. -- 6.
Al die pracht heeft minder waarde voor hem, thans, dan zijne maitressen.
........ 7. Madelle de la Vallière sinds 1661 maitresse van den Koning. Hij
schaamt zich voor haar, omdat h ij in tusschen alweer 't oog op eene andere
sloeg, die brutaal de eerste verdrong. — 8. — Madme de Montespan.
9. M. Th. was
Maria Theresia, zijne vrouw, telt niet mee. Zie 156.
de dochter van Filips IV van Spanje. —10. Paarden, fier, fraai. --- 11.
Diergaarde, tevens wandelpark, bij Madrid. — 12. Lijfspreuk van Anna
Bijns . — 13. Al te zinnelijk dartel.
—

—

—
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Dat dichte bij de krans van stralen onder ging
Dien ze uit de verte zich zoo schitt'rend toe zag wenken !
159
Veelvormig van gelaat zweemt liefde naar de zee :
Die lokkend straalt en streelt in 't ruischen langs de reê,
Die schokt, die slaat met schrik wil zij de wolken naad'ren ;
Geweldig als de leeuw, of als het lam gedwee ; 1)
Gevierd 2) waar gade en kroost om 't keerend zeil vergaad'ren,
Gevloekt als 't zinkend schip ons 't bloed verstijft in de aad'ren.

160
Ontvangt wie Aphrodite 3) aan de oudheid heeft gebaard
Thans hooger hulde 4) in 't lied dat alle Longslag mengelt
Wanneer met zusterband zij werelden omstrengelt,
Wie prijst den hartstocht, dien geen andere evenaart,
Niet godd'lijkst 5) als 't geslacht, 6) in 't grootsch verschiet verengeld,
Hem 7) hier reeds wieken dankt, wier vlucht aan 't stof ontvaart ?
161
U, teedre ! 8) wars van alle ontleedzucht in 't gevoelen,
bijna praalde zijn hoofd in den krans — ging dalen, dus niet bereiken
kon: zij had hem zoo schoon gedroomd ! — maar M. Th. heeft nooit die
heerlijke verwachting gekend; voor haar waren Lodewijk's onhebbelijkheden maar gewone misstappen van een man.
1. Is de zee. is de liefde. — 2. Wordt ze : de zee — of gevloekt, al
naar ze behoudt of verdelgt . Zoo de liefde. — Dit couplet brengt hem
tot de vraag in vers 160. — 3. Aphrodite —. Venus. Ze is uit het schuim
der zee geboren. De dichter vraagt nu, aan de Vrouwe van Meerhof:
— De zee deed Aphrodite geboren worden — de godin van liefde en
schoonheid — en daarvoor is haar hulde gebracht in de oudheid; hooger
hulde — 4. — brengt men thans de zee . door haar te loven voor hare
verzustering der naties, als 't ware een lied rijst op, veeltalig als de volkeren die haar bevaren, om haar dankbaar te roemen, ma ar....
is de hartstocht der liefde niet de hoogste hulde -- 5 — evenals hoogst
staat het Grieksche volk dat hem zóó dacht — 6. — zoo heerlijk schoon
is het verre verleden — wanneer hem — dien hartstocht — 7 — de kracht
bedeeld is zich uit het stof hemelwaarts te verheffen, gelijk Aphrodite
uit de kokende wateren oprees? --- 8. Vrouwe Van Meerhof.

-75—
U, die het lyrisch-kort 2) gaat boven 't episch-lang,
Verklaart mijn enk'le vraag 1) der geestdrift snel verkoelen
Voor Frankrijks gulden eeuw zoo goed als heel een zang : 3)
Maar schildert ze ook hoe 'k bij dat dartelzieke woelen
Steeds somb'rer werd gestemd, tot 't uitzicht viel te bang ? 4)

162
5) 't Was noch meewarigheid, die om Maria schreide
Daar ze ontrouws offer bleek in d' opgedrongen echt : 6)
Teloorgestelde, als hoop op dank der kunst haar vleide,
Teloorgestelde, als 't eind der ballingschap zij beidde,
De zwerfster zuid en noord, wie ruste was ontzegd
Eer ze in 't vergeten graf vergeten werd gelegd ; 163
Noch verontwaardiging, 7) 'wijl d'adelaar, wiens pennen
Volstonden om der zonne in 't aangezicht te rennen,
Uit lauwe hoflucht niet naar frisscher dampkring hee g : 8)
'Wijl Bossuet, 9) wiens stem tot die des donders steeg,
Molière's heug'nis op zijn lijkbaar aan dorst schennen,
Doch in de wierookwolk van 's Konings gruw'len zweeg ; 1. De vraag, zooeven gedaan, is voor haar voldoende verklaring, waarom
hij dit onderwerp niet vervolgt . Zij houdt in gevoelszaken van kortheid
— 2. —; ze verstaat hem zóó beter, dan heel ren zang zou mogelijk
maken — 3.: Lodewijk kende dien verheffenden hartstocht der liefde niet,
Lodewijk's platheid walgt hem . — 4. Maar heeft ze ook begrepen,
waarom hem 't bang te moede weid bij al die wuftheid van Lodewijks
hof? -- waarom hij, in de toekomst starend, zoo ; ngstig is geworden ?
Het antwoord geeft couplet 165 v. v. — 5. Wat hem zoo angstig en
somber maakte was niet Maria's lot, hoe ook betreurd . — 6. Mazarin
had besloten, dat Lodewijk met Marie Thérèse trouwen zou, en Maria
Mancini zou trouwen met prins Colonna.. Ze is er mee getrouwd; is haar
man ontvlucht; verzocht Lodewijk naar Frankrijk terug te mogen keeren,
doch te vergeefs. Ze is, als Lodewijk, in 1715 overleden . — 7. Was 't,
die — 5, — 8. Hijgde. Lodewijk verdoofde in die laffe vleierij . — 9.
Bossuet, Aartsbisschop van Meaux, groot redenaar — 1627--1704 — pleiter
voor het Christendom, had wel den moed Molière te hekelen, — om diens
Tartu& voornamelijk — maar Lodewijk vleide hij .

--
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164

Noch afschuw van de vrouw, 1) den hofkring in geslopen
Als trouwe hoedster van der dubbele echtbreuk teelt, Die stroef, die stemmig maar de vroomheid bracht in beeld
Om voor e n n u i sans fi n 2) de schaaw eens rangs te koopen, Die d'ouden zondaar op een troon omhoog doet hopen,
Wanneer omlaag geloofsvervolging 3) hij beveelt !
165

Die nacht viel nog niet in ; - 4) mijn blik zag langs de kimmen
Der wereld van het west een oorlog tegen grimmen,
Waaruit zijn gloriezon 5) ten hoogsten trans zou klimmen :
In toomeloozen trots lachte, alle marren moê,
Een dubb'le zegepraal 6) zijn veldheersdegen toe,
Om strijd der koopliên en der kett'ren geeselroe!
166

Hij heft dien 7) dreigende op : „wat durft het zich vermeten
„Ons wederstand te biên, als niemands onderdaan, 8)
„Dat kroost van visschersvolk, 't geen met gesmoord geweten
„De teugels van 't gezag aan flarden heeft gereten, 9)
„'t Geloof den schop '10) gaf in verguisde kerksieraên :
„Zijn slibb'rig erf gelijk het schuim van d' oceaan. 11)
1. Madme de Maintenon. Ze was van eenvoudige afkomst, c a l v i n i s t e
van geboorte. Werd Roomsch en trouwde met Scarron. Als weduwe werd
ze opvoedster der onechte kinderen van Lodewijk XIV en madme de
Montespan, en in 1684 trouwde ze in het geheim met Lodewijk. Dat
bracht haar e i n d el o o z e verveling — S. — Ze was heel vroom en
men verwijt haar de herroeping van 't edict van Nantes in 1685 -- 3 —
(1635-1719). — 4. Dat alles zou eerst later gebeuren . — 5. Eerst zou
Lodewijk's roem nog stijgen. — 6. Hij zou de Republiek der Zeven Provinciën ten onder gaan brengen, die kooplui en die ketters! — 7. Degen.
— 8. Woorden van Onno Z w . van Haren : „Oranje in 't hart en niemands
onderdaan." (Geuzen). =-- 9. Tegen Spanje is opgestaan . -- 10. Vondel's
woorden (Gijsbr. van Aemstel). — 11. Aanslibbing van zijn land! — van
Frankrijk n .1. (Lodewijks woorden).
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„Wat stoft het op zijn beemd, ontwoekerd aan moerassen ?
„Wat op zijn staap'len gouds die gierigheid mocht tassen, 1)
„Geneugten-arm als dag aan dag zij 2) d'arbeidt rekt ?
„Wat op 't verkeeren 3) van de hulkjes uit zijn plassen
„In zeekasteelen, waar geen kust door wordt ontdekt
„Op wie zijn winzucht niet de bavianen 4) lekt ? 5)
168
„Wat hebben er, door God tot heerschers uitverkoor'nen 6)
„Zich in Europa's raad zoo lang, zoo laf bekreund,
„Aan 't oordeel van zijn Maagd 7) op 't bijbelboek geleund ?
„Een huich'larij alleen volstaande tot vertoornen 1 - 8)
„Als van Vauban's 9) geschut der duinen grondslag dreunt,
„Buigt d' oproerspeer voor ons, in 't purper grootsch geboor'nenl''10)
169
Vriendin! 'k verheelde u niet wat lof mijn harte wijdt 11)
Dier slechts al mijm'rend voor ons hoofd te ontsluiten wareld,
Waardoor verbeelding met haar reuzenschreden schrijdt
Van dienaressen in der droomen 12) stoet omdwareld, 13)
Waaruit gezichte bij gezichte ons dus verblijdt
Dat der verrassing dank in vochte blikken parelt; 14)
170
Toch tuige ik dat mij van dier penning keerzijde ijst,
1. Opstapelen. — 2. De gierigheid. -- 3, 't Veranderen, herscheppen.
— 4. De apen-volkeren van het Oosten. — 5. Streelt, vleit, omkoopt.
— 6 De vorsten van Europa. Het gezag is uit God. „Bij de gratie Gods"
regeerenden. -- 7. Om de Nederlandsche Maagd. Vergelijk „Rijks-Museum".
— 8. Die schijnvroomheid alleen is voldoende om — etc. — 9. Vauban,
1633-1707, de maarschalk van Frankrijk, vestingbouwkundige, beroemd
stedendwinger. — 10. Geboren heerschers. — 11. Hoe lief ik die wereld
heb. — 12. De droomen zijn de dienaressen. -- 13. Omringd, omwoeld.
— 14. Tranen van dank voor 't schoons komen hem in de oogen; maar....
Zie couplet 170.

.
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Hoe zeer de ontroering voor de ontbering 'k niet wil ruilen, 1)
Zoo vaak in 't visioen een vrees'lijk schouwspel rijst
Dat alle tusschenkomst wreedaardig van zich wijst : 2)
Als ik het arme lam niet ijlings weg doen schuilen,
Den wolf niet vellen mag, dien 'k hong'rig aan hoor huilen. 3)

171
Vermoedt gij hoe de hoon van zoo verwaten vorst,
Wiens zedeloosheid zelfs de deugden last'ren dorst 4)
Ten pijlers strekkende aan de Zeven Vrije Landen,
Onduldb're folt'ring werd door 't knellen van die banden ? 5)
Verterende, als het vuur mocht smeulen in mijn borst, 6)
Onmachtig, als het bleek in laaie vlam te ontbranden ; 7)

172
Of gij niet moeder waart 1 8) of nimmermeer het hart
U saamkromp scheen de kreet eens kinds uw slaap te storen,
't Geschrei uit vuur of vloed zoo jamm'rend drong in de ooren,
Dat, toegesneld, gij gloed of golven hadt getart,
Zaagt, radelooze 1 vast versteenend, ge in die smart,
Ter redding langer maar de veerkracht u beschoren . 9

173

Ontwakend' smaaktet gij 't verteed'rendst zielsgenot : 10)
1. Hoe akelig ook de keerzij van 't schoone is, liever ze lijden dan
missen. — 2. De visioenen dwingen zich op en hij staat machteloos. —
3. Die 'k huilend aan hoor komen . — De dichter zou wat hij lief heeft
zoo graag alle leed besparen. — 4. Zelfs de oprechte vroomheid . — 5.
— Zie 2. Hij is als gebonden. — 6. Het vuur — zijner liefde voor de
vaderen — smeult, slaat straks in laaie vlam uit — 7. — maar : de
visioenen komen, de dichter moet ze ondergaan, dóór-lijden. — 8. Zooals
de moeder haar kind lief heeft en het beschermen wil in alle gevaar, en
het redden wil uit elken nood, heeft de dichter lief de kinderen zijner
ziel, zijne heerlijkste gedachten en droomen. Zijne schepping benauwt hem
in haar onvermijdbaar leed. — Hij doorleeft al dichtend aller menschen
leed en ellende . — 9. Gij, moeder, vondt redding, alléén. — 10. En is
uw droom voorbij, dan is 't lijden uit.

.
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In 't wiegje lachte 't wicht ; erkent'lijk voor uw lot
Verhieven dank en lof al jub'lend zich tot God, Maar viel de wassende angst uit mijn gemoed te weren
'1) Die 's lands bewind, dat tal van legers moest braveeren,
De borg van macht niet meer in eendracht 2) zag waardeeren ?
174
Partijzucht offert driest der goê gemeente heil
Haar driften op, - 3) wist ze ooit van aarz'len in 't v e rm i n k en 4)
Eens volks ? - vreest haar triomf dat, „nergens is zoo veil 5)
„De nietverwachte val, als op de toppen steil ;
„Zoo slibbrigh staan, 6) als op de kruin ; zoo te bedinken 7)
„Het g y p e n 8) als voor wind, en zoo gereedt het zinken ?"
175
Vergeefs zag 't gister 9) nog den Theems gezet in brand, Ten oorlog uitgezeild, de vree 10) gehaald in 't land, - 11)
Den vijand als weleer in 't aangezicht gevlogen
En van 't lichtzinnig hoofd de pracht gemaakt tot schand', Zelfs in 't gevierd Verbond, 12) trots al zijn glans, bedrogen,
Wordt, weerelooze schaar 1 uw ondergang voltogen
177
„Te wapen 1" klinkt uw 13) kreet ; te wapen ? zonder heer 14)

1. Maar ik, die .... zelf niet redden kón, en wie redden moét, is ongeschikt. — 2. Eendracht is de waarborg voor macht, maakt macht — en
die eendracht ontbrak . --- We zijn in de Zeven Vrije Landen in 1672. —
Lodewijk nadert met zijne legers. — 3. Aan hare driften. — 4. Bederven.
— 5. Zoo licht te gebeuren. --- 6. Nergens is 't zoo — slibbrigh — zoo
gevaarlijk om uit te glijden. — 7. Bedenken op de hoede zijn tegen .
— 8. Ilet omslaan door den wind. Citaat uit Hoofts „Geerardt van
Velzen" . — 9. Tocht naar Chattam, 1667. Antonides v. d . Goes : „De
Theems in Brand." — „Vrede van Breda".
10. — 11. Variatie op
Hooft, in G . van Velzen. — 12. De „Triple Alliantie". Lodewijk XIV
had den trouweloozen Koning van Engeland, Karel II, in zijne macht .
— 13. Der werelooze schaar. — 14. Leger.
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En zonder legerhoofd ? aan wien de burgerij ë
Gewillig goed en bloed voor 't erf der vaad'ren wij ë,
Den dood niet schromend, redt in 't sneuv'len zij hare 1)eer ? „Te wapen ! dat nog eens de wanhoop ons bevrijë,
Of overzwalp' 2) de zee het lieve Holland weer !" 3)
'177
Verkwikkende ommekeer ! ... 4) Straks hevig aangevochten
Door al wat vreeze of schrik ooit borstbeklemmends had
Ontging opeens ik 't juk dier beide onvruchtb're tochten : 5)
Voor 't weegejammer van de radelooze stad
Genoot op stille hei, 6) haar slingergrage bochten 7)
Er smakend, geel door bruin, 8) ik 't streelendst herfstluchtbad.
178
Slechts bruin ? - moest menig plek zich met deez' kleur vernoegen,
Als witte wolkjes, die naar d'avondkimme joegen, 9)
Heur sluiers 10) spreidden, op 't bevalligst fluks verbreed ;
11) Zoodra in snelle vaart de schaduw verder gleed,
_ Scheen 't weidscher : p aar s ter nood bij 't bloeiend veld te
voegen, 12)
Bleek 't vorst'lijk : 13E purper 't woord wel waard er aan besteed.
179
Slechts g e e 1 ? - waar schaars, waar nooit, door 't hellen naar
het noorden
1. Der burgerij. -- 2. Overgolve, overstroome. — 3. Zooals 't oudtijds
was. — 4. Het visioen des dichters verandert. — 5. Vrees en schrik
namelijk. Tochten heeft hier de beteekenis van „aandoeningen des gemoeds". Onvruchtbaar zijn ze, want ze maken machteloos. — 6. Daar
zijn we nu! — 7. Kronkelende zandwegen, door de bruine hei — 8.
--- 9. Westwaarts dreven. — 10. Schaduw. 11. Doch, zoodra, etc. -- 12.
Haast kan de hei zoo niet worden genoemd, — 't is ook niet alleen de
kleur der hei die hij ziet, spoedig zal 't blijken, dat hij ook purper ontwaart — 13 — den Prins van Oranje. Hij zal de redder kunnen zijn!

—
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Van klingen 1) zonder tal, de zonnestralen gloorden,
Misschien ; - maar louter goud, bij beurte in oost en west, - 2)
Maar toen metalen gloed, in kwikken, kransen, koorden,
Om heuvelen gekwist, - maar blinkend, tot op 't lest
De luwt' van 't bosch ik wen schte, als wacht in 't zuid gevest. 3)
480

Verfrissching aêmde me uit het oosterkoeltje tegen,
Al woei 't zoo weinig, dat de dauw in drop bij drop
Aan 't schomm'lend struikgewas haar luister bleef bewegen ; 4)
Wat schrikte dan, gerust in 't lommerloof gelegen,
Wat hief dan blauwe hals, wat hief dan roode kop,
Van die patrijzenkluft 5) vervaard in 't zwerk zich op ?
181

Om blikte de oude haan, 6) wiens zorg de zijnen telde 7)
Niet één die faalde ; - voort ! was 't sein naar veil'ger velde
Dan 't heivlak, waarop hem geene ijdele 8) onrust kwelde :
Mijn oor ving uit de veerte een schett'rend jachtrumoer,
Dat ondergang den vorst der gindsche wouden zwoer, 9)
Die met des weerlichts vaart het dwar'lend stof ontvoer. 10)
182
De wilde woede van wie hijgend na hem renden, 11)
Begeerig uit op 't bloed dat afdroop van zijn lenden,
1. Heuvelhellingen. — 2. De jachtstoet wordt langzaam zichtbaar, duidelijker en duidelijker, wapens, kleeding, tot eindelijk in 't zonnelicht
zijne oogen zeer doen van 't geschitter op goud en wapens en hij schaduw
wenscht, tempering van 't bosch — 3 — dat aan den zuidkant rijst.
Dauwparels wiegelden zacht met de blaren heen en weer. -- 5. Waar—4.
om vloog dan nu op eens die „vlucht patrijzen" op ? in hunne rust gestoord . — 6. Der patrijzen . -- 7. Of alle „hennen" er wel waren. — 8.
Niet vergeefs — we wisten 't al; we vernemen 't nader, 't ging niet om
patrijzen ! — 9. Het hert. — 10. Uit het stof te voorschijn kwam . -- 11. De
woede van de jagers, die meenden „den vorst der wouden" _ 't hert 9. --6
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Waar walgelijk geweest, had zij '1) hem 2) niet vergood :
Wat aardsche majesteit bleek afgestreên zoo groot,
Als toen zijn fierheid ik de horens op zag wenden, 3 )
En naar den trans zijn blik 't vaarwel in tranen schoot ?
183
Gedacht zijn hart hoe hier 4) de min zijn moed beproefde,
Wanneer, op d' oorlogskreet die door den nacht weerklonk,
In 't maanlicht breeder 5) vlucht dan hij mocht beuren blonk;
De bangste worst'ling hem in beider schaak'ling 6) toefde :
En echter hij het graf des mededingers groefde, 7)
En de overwinning hem de schoonste hinde schonk ?
184
Een heugenis van zege in wanhoops laatste stonde !
Gejammer noch gejuich dat blijk gaf aan de schaar,
Die daav'rend dichter kwam, hoe d' indruk 8) zalfde of wondde;
Maar uit had 9) alle schrik bij 't steig'ren van 't gevaar :
Verwinnaar 10) keerde hij verwonnen 1'l) zich tot haar,
Een eerbied vergend' dien zij hem al huiv'rend gonde ! 12)
185
Voorbij bleek die : 13) - der zweep viel 't zwaar genoeg den troep

1. Die woede, d. i. de jagers in hunne woede, vergoodden het hert,
de prooi — 2 -- zóó hartstochtelijk waren ze, — 3. De vorst des wouds, getroffen, staart fier rond en blikt, majestueus, ten hemel, nog majesteit! —
welk Koning is zoo fier? — 4. Op dezelfde plek streed dit hert met
zijn medeminnaar, in den bronstijd, die, sterker dan hij, met krachtiger
gewei -- 5 -- toch overwonnen werd, hij — 7 -- „groef" zijn graf; — in
de bange worsteling, waarin de horens ineenschakelden — 6
overwon
hij. — Gedacht zij n hart de bange worsteling? — De voorstelling herinnert aan Delille's „1'Homme des Champs" — door Bilderdijk gevolgd:
„Het Buitenleven". — 8. Der laatste heugenis, „zalfde" d.i. troostte, of
„wondde", d.i. nog dieper leed veroorzaakte. — Geen geluid gaf het
hert, doch het toonde, moediger bij het klimmen van 't gevaar, moedigst
in het uiterste, den hoogsten moed -- 9 -- en schoon „overwonnen" — 10 —
scheen hij „overwinnaar". — 11. -- De honden deinsden even terug. —
Vergend = afdwingend. — 13. Die eerbiedstemming = vrees
12.
der honden.
—

—

83 -Bespring'ren 1) in hun roes van zege te weérhouën, Daar galmde langs de hei der jaag'ren vreugderoep,
Ten hoogen hemel steeg 't Wilhelmus van Nassouwen, Een jeugdig ruit'renpaar 2) stoof uit der eed'len groep
Ons spoorslags nader : waar mocht beide ik meer aanschouwen ? 3)
186
't Was of in 't antwoord mij de kunstkast 4) openging,
Het sieraad van de Burcht, - daar vriend noch vreemdeling
Ooit meesterhand als die haar beitel wist te sturen
Een eikenlooverkrans zag sling'ren bij de buren, - 5)
Ons echter dierbaarst door de wijding die ze ontving
In 't allerheiligst, 6) rijk aan twee miniaturen.
187

Geen dankb're stoffe boon heur 7) beeldekens 't penseel
In vrouw'lijk schoon dat ons bij d'eersten blik betoovert,
In wangen perzikwaas bedeelende aan fluweel, 8)
In lokken, goud of git, wier dartelziek gespeel
Naar bladgesuizel zweemt dat bloesempracht omloovert,
In geest en gloed 9) die al wat deez' bestraalt verovert !
188
Wel zwaarder eisch had zich de schilder zien gesteld ,
1. De honden. -- 2. Willem van Oranje en Bentinck. — 3. Zoo
bekend kwamen ze den dichter voor. — 4. P. mag hier wel gedacht
hebben aan zijne eigen kunstkas t. Zie Huet: „Lidewijde", overgenomen in „Persoonlijke herinneringen". — 5. Zoo mooi was die kast.
De Landjonker is nl. verwant aan „Bentinck" -- zooals straks blijkt:
—6.
couplet 192 — en de miniaturen zijn van Willem en Bentinck, de vrienden bij uitnemendheid! -- 7. De miniaturen, portretten in 't klein. —
$ Zooals schilders weelderig vrouwen kunnen schilderen: geene vrouwen S.
waren dit -- 2. De „stoffe" den schilders geboden, zou, hier niet
in vrouwelijk schoon bestaan in wangen, in 1 o k k e n, in „geest en
gloed", — 9 -- die betooveren elk die er naar kijkt.

-
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191
En slagen mocht het ! — toen der rossen wilde ren
Voor 't hert zich teug'len zag, 1) begroette ik fluks in hen
Den luister van ons huis 2) in 's lands geschied'nis-blaêren,
De glorie eens geslachts welks weêrgade ik niet ken : 3)
't Gaf mind'ren lof geen pas aan meerd'ren zich te paren
Wanneer de laatste 't eerst mijn lippen ware ontvaren. 4)
192
Onz' Vo o r z a a t, - Neef's 5) gestalt' verheft zich als hij 't zegt, Was, eer de vier'ge vaart zijns kleppers bleek bedwongen,
In paadjes overmoed, den zadel uitgesprongen,
En stond bij 's Prinsen hengst, en wierp ten rapsten knecht
De toomen, allen vóór die meê om de eere dongen
Den meester 't hert te biên naar 't oude jagersrecht. 6)
'193
Hoe sierlijk kwam zij uit, de slankheid van zijn 7) leden,
Het offer 8) tillend dat te zwaar den arm niet woog
Al was 't, bezwijkend, diep het heizand ingegleden ; 9)
Hoe schild'rig beurde hij de staat'lij kheid 10) omhoog
Der kroon, wier takken zich nog even fier verbreedden,
Als toen er in den vloed der golven schuim om vloog ! 11)
194
In beeld gebrachte vreugd 12) door 't weidmans-hart 13) genoten
1. Vóór 't hert, bij 't hert hielden ze in. -- 2. Pes landjonkers huis
Bentinck; deze Bentinck is zoo bekend in de historie. —3. Willem van
Oranje. — 4. Hij heeft eerst Bentink genoemd, daarna Oranje. Had hij
Oranje éérst genoemd, dan zou er van een Bentinck geene sprake meer
hebben mogen zijn; nu is er climax. — 5. Des Burchtheers, waar de Landjonker bij inwoonde. Hij is trotsch op zoon „Voorzaat". De jonge Bentinck, Willems paadje, sprong uit den zadel nog vóór zijn paard stilstond. — 6. Naar oud jachtgebruik. — 7. Bentinck's. — 8. Het doode
hert. -- 9. 't Was een groot dier. -- 10. Den majestueusen hertekop met
gewei. — 11. Vluchtend door het water. — 12. Bentinck scheen de in
beeld gebrachte vreugd. — 13. Jagershart.

86 —
Omvonkte hem niet slechts het bloeiend aangezicht
Een gulden tinteling der lokken pracht ontschoten : 1)
Voldoening, 2) 'wijl de kamp met zege werd besloten,
Vond, werwaarts ook zich 't blauw der kijkers had gericht,
Bij ieder lid des krings weerkaatsing van hun licht.
195
En toch, den trots ten spijt dien deez' triomf 3) mocht wekken,
Viel zelfs geen blijdschapsgloor op 't bleek gelaat te ontdekken
Des jongen vorsten, die, hoe lief de jacht hij had,
Te groot een heerschappij op elke drift bezat 4)
Om mee ten speelbal van hartstocht'lijkheid te strekken,
Die, stillend, door de schaar tot voor de hoofdgroep trad ; 5)
196
Het staal ging uit de scheê, 6) - verhief hij 't onbewogen ? Mij dacht zijns voorhoofds strak zoo schitt'rend ruime baan 7)
In grauwheid van gepeins, weg scheem'rend, schuil gegaan,
De wimperhuive 8) strekte een scherm voor d'aad'laars oogen ;
Verteederde die val 9) 't gemoed tot mededoogen ?
Of greep dat lot den geest als een voorspelling ` aan ? 10)
197
„Ach, Bentinck !" sprak de Prins - als weer te paard gestegen,
't Gevolg vooruitgesneld, aan 't eind der heidewegen
1. De blonde lokken gaven gloed aan zijn gezicht. — 2. Voldoening,
in zijne oogen te lezen, zag hij in aller oogen . -- 3 . Het geschoten hert ! — 4. Willem, als kind van Staat, had zich voortreffelijk
leeren beheerschen. De Witt ried misschien wat er in hem omging, maar
zag 't nooit. — 5. Om, naar jagersgebruik, het hert te aanvaarden en het
met den hartsvanger — zie 6. — aan te raken. --- 7: Het groote effen
voorhoofd, van zooeven werd overwolkt — 8. Wimperfloers, de wenkbrauwen zijn bedoeld. Huifdoek, uitgespannen.
9 . Van 't hert, dier „majesteit". — 10 . Dacht hij aan mogelijken val van „andere majesteit" ?

87
Hen lommerloof ontving ten welfsel saamgezegen : 1)
„Ach, Bentinck ! hoe ik straks werd door den wensch verzocht 2)
„Dat, dra de grens genaakt van 's levens lijdenstocht, 3)
„Manhaftig, 't hert gelijk, ik strijdend' sterven mocht !"
198
Er ademde uit de wijz' waarop 4) zij balsem stortte
Een teederheid van wie schaars 5) jong'lingsvriendschap weet :
De paadje hoorde nauw hoe 's meesters stemme hortte, 6)
Of zachter draafde 't ros dat hij den teugel kortte ;
Den paadje deerde nauw des harten jammerkreet,
Of d' aanblik van het bosch 7) beloofde troost in leed.
199
8) „Uw heden, 9) Hoogheid! geeft maar stof tot somber klagen,
„Wanneer, de blikken naar die dorre blaên geslagen,
„Ge alleen het duister ziet daar mos en gras in kwijnt ; 10)
„Doch and'ren indruk zoudt gij vroolij k mededragen,
„Verraste u, treffend beeld van wat me uw toekomst schijnt, 11)
„Omhoog dier kruinen glans, waaruit de schauw verdwijnt."
200
„Vergeef," - was 't wederwoord, - 12) „ofschoon uw d o e 1 13)
ik schatte, 14)
„Het middel mist 15) bij mij : zoo vinding U 16) verheugt,
„In dichterlij ken droom schiep nooit mijn geest 17) geneugt;

1. In schaduw reden ze nu ver van de anderen . — 2. Ik werd, door
wat ik zag, verleid tot den wensch : — 3. Spoedig aan 't eind van mijne
ellende te zijn. — 4. De jongelingsvriendschap. — 5. Maar zelden. — 6.
Hokte, stokte, haperde. — 7. Zie couplet 199: aan het bosch ontleende hij
eene vergelijking tot troost. — 8. Bentinck spreekt. — 9. Tegenwoordige
positie : terzij geschoven door de Witt — 10. Daar beneden in de donkere schaduw. — 11. Yan wat ik voor U in de toekomst voorzie. —12.
Des Prinsen. — 13. Bedoeling. — 14. Waardeer . — 15 Mist zijn doel.
— 16. Klemtoon op U. — 17. Klemtoon op „mijn geest."

.

88
„Vergeef mij, die dan eer het woord der Schrift nog vatte : 1)
,,,,Gelukkig wie zijn juk mag dragen in zijn jeugd," 2)
„Het borgt zijn kracht dat in niets oevels 3) uit zij spatte.

201
„Och ! waar 't 4) mij niet ter straffe, uit wraakzucht opgelegd !
„Heeft dan mijn voorgeslacht den geest des volks verdorven ? „Die overgrootvaêr, 5) voor zijn onvervreemdbaar recht
„Op vrijheid van ge w i s s e, 6) als martelaar gestorven ? „Die oud-oom, 7) door de zege omstraald in elk gevecht,
„Tot de onafhank'lijkheid bleek met zijn kling verworven ? -

202
,,Die grootvaêr, 8) goelijk, als 9) d' olijf heeft hij gezwaaid
,,loodra de lauwerkrans mocht blinken om zijn schedel,
„Gevierd, 'wijl overvloed van oogsten werd gemaaid,
„Als nimmer zaad nog bood in tranen uitgezaaid ? - 10)
„Ai ! wat misdreef ik toch, een twijge uit tronk zoo edel,
„Dat niet om gunst, dat om mijn recht vergeefs ik bedel ! 11)

203
„Mijns vaders 12) hooge moed, wat staat zijn wees gij duur ! 13)
„Een zetel in den raad, 14) waardoor des lands bestuur,
„Een rang in 't heir, waardoor ik oorlog voeren leere,
„Geweigerd wordt wat ook het kind des staats 15) begeere :
„Des jammers zoon zoo vaak, na 't vluchtig jagensuur,

1. Aanvaard ten troost. — 2. Klaagliederen van Jeremia III, 27.
Niets verkeerds. „Borgt" = verzekert, behoedt. — 4. 't = Het juk.
—3.
Dit is het wèl, zoo denkt hij. — 5. Willem I; wat misdreef hij ? — 6.
Geweten. — 7. Maurits ; wat misdreef hij? — 8 Frederik Hendrik; wat
misdreef hij? — 9. Als = toen. — 10. Doelt op 't begin van den worstelstrijd. — 11. Bedelen moet om aan het hoofd van Republiek en leger
te staan. — 12. Willem II. -- 13. Wat komt die mij duur te staan. — 14.
Van State. — 15. „Kind van Staat" heette Willem; de Staat zou „vader"
zijn, voogd, opvoeder, heersoher over hem.

89 —
„Op 't Huis te Dieren ik tot mijn bespieders keere ! 1)
204
„Bespieders ? heeft mij straks 't Wilhelmus niet verschrikt,
„Of voor die oproerleus, wegstervend langs de heide,
„Me een straffer hoede van mijn strenge meesters beidde ?. . . 2)
„Zie, hadde ik toen als thans ten hemel opgeblikt,
„'t Bewustzijn waar' gekeerd dat liefd'rij k voorbeschikt
„Een werktuig van zijn wil de Heer in ons bereidde !" 3)
205
Geloof! dat als een star zijn somber pad bescheent, 4)
Schoon later wijsbegeerte u maar een dwaallicht meent,
Wat hebt ge al kracht van ziel den zwakken knaap 5) verleend,
Die, sedert in uw school zijn plichtbesef ontwaakte,
Hoe menigwerf 't geluk op 't grilligst hem verzaakte,
Trots wapen-wederspoed den heil'gen strijd niet staakte! 6)
206

Misdeelde, 7) had geen lach in 't leven hem begroet
Dewijl van vreugd noch dank 8) 't langs moeders wangen leekte,
- Voor d'eersten zoeten kus een zilten tranenvloed ! Der vroeg verweeuwde greep de heug'nis in 't gemoed
1. De jacht was zijn eenige uitspanning. Overal was hij omgeven door bespieders van De Witt. Te Dieren stond toen nog zijn jachtslot, van zijn vader geërfd. — 2. Hij vreesde daarvoor te zullen moeten
boeten door nog strenger bewaking. — 3. God heeft hem bestemd tot
een werktuig naar zijn wil. Burnet schreef: - „En als hij over godsdienstzaken sprak, wat hij niet dikwijls deed, geschiedde dit met passenden ernst: hij was vast overtuigd van Gods absoluut raadsbesluit. Hij
zei ons, dat hij daaraan geloofde, omdat hij niet begreep, hoe 't geloof
in eene Voorzienigheid kon gehandhaafd blijven op eenigen anderen grond."
llem III geloofde vast in de roeping hem door God opgelegd.
4.
5. Lichamelijk zwak .
6. Hij bleef
eef gelooven en hield daarom vol.
7. Als hij was. -- 8. Maar wel van tranen : Willem III werd geboren
acht dagen na den onverwachten dood van zijn vader.
—

90

Wat weelde haar gemaal den forschen boezem weekte,
Toen 't blosje hem verried hoe blijde hoop zij kweekte; - 1)
207

Misdeelde, wien 't gewest, 2) - welks trouwe zijn geslacht
Onkreukbaar als de moed des waterliebaards 3) dacht
De golven tartend door : ik worstel, maar drijf boven; 4)
Eene eere derven deed in zijn geboortenacht, 5)
Een luister om zijn wieg haar glansen uit liet dooven
Die erfelijk zijn huis zich mocht verknocht gelooven; 6)
208

Misdeelde, vreemd aan vreugde in vorstelijke zaal,
Als vrouw'lijke ijverzucht om zijn voogdijschap twistte, 7)
Als louter luim v a n 8) spel en straf des knaaps besliste,
Princesse Douairière 9) of wel Princes Royaal; 10)
En wiens ontwikk'ling 11) in zijn meesters mannen miste
Op 't harte-winnen uit, ook bij het stugst onthaal. 12)
209

Het stugst onthaal? Wanneer '13) ge uit duister zulker boomen,
Wanneer ge in luister als dier scheem'ring grenzen daagt, 14)

1. Toen zij zich zwanger wist, Maria Stuart ; Willems moeder was
nauwelijks 20 jaar, toen ze weduwe werd . — 2. Zeeland. — 3 . Waterleeuw. Een leeuw rijzend uit het water : Wapen van Zeeland, en daaronder de spreuk '— 4: Luctor et emergo. Oranje waande Zeeland trouw
— maar juist op den dag van Willems geboorte ontnamen de Staten hem 't
recht van „Eersten Edele". --- 5. — een recht, dat de Oranje's erfelijk
waanden — 6 — in hun huis. -- 7. Amalia van Solms -- de princes
Douairière, Willems grootmoeder, weduwe van Frederik Hendrik, en Maria
Stuart, princes royaal — 9 -- Willems moeder, dochter van Karel I van
Engeland, leefden aanvankelijk in groeten onmin, juist over — 8 -- het
kind. — 11. Toen hij grooter werd. — 12. Hoe stug Willem ook was
tegen hen — tegen de Witt vooral, — om zijr_ hart door liefde te vermurwen deden ze geen moeite — van zijne sympathie kon het hun niet
schelen. Ze drilden hem. -- 13. We vinden de ruiters weer. Ze komen
uit de schaduw van boomen in het licht. — 14. Den grenzen der schemering daagt de luister : ze zijn in het lichte open veld . -- Willem is niet
somber meer!

-
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uwtegenstelling
tegenstelling staren
staren::
Hoe blijft de
de menigte
menigte 7)
7) op
opuw
Hoe
Hier 's's ochtends
ochtends blonde
blonde tint,
tint, 8)
8) -- daar
daar glinst'rend
glinst'rendbruine
bruineharen,
haren,- -9)9)
1. Ineenvleohte!
- 2. Omdat
met hem
hemdansende
dansende straks
straks —
- den
den
Ineenvlechte ! —
Omdat ze,
ze, met
wind etc.
eto. F
]j' llii kk keI'
flikkerd ==flikker,
flikker,soort
soortvan
vandans,
dans,kuitenflikker,
kuitenflikkei·,
wind
k ert t = flikkerd
waarbij de voet
voet van
van't'teene
eenebeen
beenbeurtelings
beurtelingstegen
tegende
dekuit
kuitvan
van't'tandere
anderewordt
wordt
waarbij
geslagen. . —
- De
De„Mei"
"Mei"was
wasvoorbij
voorbij;
maardedemeisjes
meisjeshadden
haddenfrissche
frissche
geslagen
; maar
kleuren als
Willem. . -- 44.••,Nog
Nog zoo
zoo
kleuren
als bloesem,
bloesem,wit
witen
en rood,
rood,ininMei.
Mei.-— 3.
3. Willem
klein, alevel
alevel zal
zal hij
hijstadhouder
stadhoudel· zijn,"
zijn," de
de kinderen
kinderen zingen
zingen het
het niet
niet --klein,
-5—
ó -maar
maar
de oude
krijgsman,
wienvan
vanGrol
Grolnog
nogheugt
heugi —
- 6. de oude
krijgsman,
Wien
Vondels lied: "Verovering van Grol", dool' Frederik Hendrik. - 7. Het
—Vondelsi:„VroveingaGrol",d FreikHndr.—
volk.
- 8.
8. Bentinck.
Bentinck. —
- 9. Willem.
volk . —

=
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Een blik zoo blij te moe, dat aller hart hij steelt, - 1)
Een oogenopslag, die, verzoekende, beveelt. 2)
213
„Och, waarom beurt gij niet, 3) als eertijds tegen Spanje
„Uw grootvaêr placht te doen, „'t veldteeken van Oranje 4)
,,,,Versierd met gouden kant, en blauwe en zilv'ren franje"
„Thans tegen den Francois ? 5) - " maar Willem leent geen oor
Zoo hachelijk 6) een beê, - op 't smalle heuvelspoor
Zwiert vast 7) de witte veêr den wapenbroeder voor ;
214
Steeds kronk'lend stijgt de weg; - de stopp'lige akkers wijken
Allengs voor boschjes, die met roode bessen prijken, 8)
Voor 9) eiken-herfstgroen, dat hun voor] aars- overtreft :
A 1 s 10) zich een vleugelslag ter slinkerzij verheft,
Dan zien de lijster naar een diepte 11) neêr zij strijken
Waarvan zoo rap een rit den afstand nauw beseft ; 215
Ter rechter zwenken ze op, waar enk'le popels 12) trillen : Daar sluimert aan hun voet een beukenblaad'ren zee ;
Wat wolkje rooks blauwt voort langs gindsche gele steê ? - 13)
Wel mocht van eenzaamheid zoo doodsch als deez' hem rillen 14)
1. Bentinck . — 2. Willems oogen, zacht van uitdrukking, maar toch
vast, vorstelijk, van wilskracht getuigend en van bewustzijn van macht. —
3. Vraagt de menigte, het volk, die oude krijgsman van zooeven. — 4.
Vondel in „Verovering van Grol" : „'t veldteeken van Oranjen, Gesiert
met gouden kant, en blauwe en zilv're frangien". — 5. Den Fransoos,
de Franschen, Lodewijk XIV. — 6. Gevaarlijk -- 7. V as , intusschen
Willem rijdt Bentinck vooruit. — 8. Lijsterbessen. — 9. Wijken
voor.... — 10. Als = dan. — 11. Naar eene verte, omlaag, beneden
zich; ze zijn op een heuvel. — 12. Populieren. -- 13. Huisje, hoefje.
— 14. Hij die daar hout hakt, mocht wel voor deze verlatenheid huiveren,
ware het niet, dat mèt hem daar zijne vrouw woont en huwelijksliefde
maakt ook verlatenheid, schamelheid en eenzaamheid rijk.
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Wiens arm het hout er hakt om 's levens nood te stillen,
Ging huw'lij lesliefde niet in 't schamelst hutje meê, 2'16
Neêr stuiven ze in hun vaart, 1) - niet uitgelokt tot poozen,
Schoon loof- bij loofgang zich ter wederzij verbreedt, 2)
Schoon 't wijfje, 3) dat haar wicht 4) de borst geeft zonder blozen,
Met d'eersteling zoo blijd, hen hart'lijk welkom heet,
Gewezen is de weg, 5) dien zij den kortsten weet :
Op rent 6) weer 't rossenpaar, als had het zelf gekozen ;
217
En echter blijken prins en paadje, om 't zeerste, doof
Voor allen prikkel, 7) die hen riep naar 't Huis te Dieren
Zoo lang des heuvels zand in 't kl a a v' r e n 8) om hen stoof:
Den top bereikend, waar het naaldhout 't mos laat tieren, 9)
Weêrstaan den lust zij niet, verkwikt door 't geurend loof,
Bewond'ringsweelde 10) in 't schoon van 't landschap bot te vieren.
218
Schakeering-rijk beheerscht de verf der hoop 11) 't verschiet, Waarover 't zonnelicht een gulden luister giet,
Die weêrkaatst van den vloed in kronkelflikkeringen, 12)
Of aad'ren zilvers door 't smaragd 13) der beemden gingen ;
Die weêrkaatst waar de blik zich kerken beuren ziet,
Wier torenspitsen '14) tot in 't grauw der veerte dringen ; 1. Den heuvel af. — 2. Uitspreidt. — 3. 't Vrouwtje, bij „'t gele
huisje". -- 4. Haar kind, zonder zich te geneeren. De heeren vragen
naar den weg. — 5
dien zij aanstonds wijst. -- 6. Weer een anderen
heuvel op . — 7. Er is geen prikkel. — 8. In 't klimmen. -- 9. In
schaduw van het naaldhout tiert het mos. — 10. Bewonderingsweelde =
weelde van bewondering, de schoonste woorden kiezend voor hun lof.
11. 't Groen, in velerlei schakeering, d. w. z. andere kleuren er tusschen.
— 12. De IJsel is bedoeld, die kronkelt.
13. Smaragd = groen. De
IJseloevers. -- 14. Torens der omliggende dorpen, aan den stroom .
—
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Een uitzicht, 1) 't geen niet slechts des landbouws lof verkondt
Als, onder 't stappen dat de kleppers doet bedaren,
Hen 't bont tapeet verrukt 2) van zoo verscheiden grond :
Voor wien 3) hij 4) 't velerlei dier zaadgewassen vond,
Wier ruischende oogsten 5) vast ten dorschvloer zijn gevaren,
Wier weêr beloofde 6) ze in dien zweem van groen ontwaren.
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Een wereld, waarin 't lot geen wreev'lige aanklacht ducht 7)
Wijl 8) 't minder hoog dan laag bezoekt met krankte en kommer,
De stulp gelijk 't kasteel opnemende in haar 9) lommer,
Voor beiden 10) mild met licht, - voor beiden mild met lucht
Der armoê eenvoud dus verkwikkend' door genucht, '11)
Dat rijkdom last haar schijnt in overvloeds beslommer ! 12)
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Niet Willem mijmert zoo : 13) de zadelknop van 't paard
Verstrekt hem steunpunt voor de uit-een-gevouwen kaart
Van 't landschap, waar hij met zijn kijker om in waart, 14)
Of hij in hinderlaag des vijands heir vermoedde, '15)
Of hij, ter hulp der schaar, bevolen 16) aan zijn hoede,
't Bedreigde plekje zocht en pijlsnel derwaarts spoedde :
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„Als ginds de lelievaan haar banen wapp'ren deed,"
1. Die groene weiden en de dorpen, van leven getuigend en welvaart.
— 2. Tapeet - tapijt, bekleedsel, hier de velerlei gewassen. — 3. Waarvoor. -- 4. De Landbouw. --- 5. Inmiddels. -- 6. Het opgeschoten winterkoren. — 7. Waarin men niet mort tegen 't „lot" — als Willem deed.
— 8. 't = 't Lot. Meer ziekten etc. onder rijken dan onder armen, -- 9.
Der wereld lommer. „ Wereld" = omgeving -f- maatschappij en stand. —
10. Kasteel en stulp. — 11. Genot, genoegen. — 12. Dus verkwikt hun
genot hen. 13. — De dichter. -- 14. In 't landschap. — 15. Of hij des
vijands heir in hinderlaag vermoedde. — 16. Toevertrouwd.

—
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Vraagt stouter vlucht, 1) „als vast de veldbrug 2) werd gereed,
„Wat plek zou Lodewijk voor landingsplaats verkiezen
„Deez', - dunkt me, - en toch zoo hier de Zeeuwen, daar de
Friezen,
„In 't midden Holland, zich verhieven op mijn kreet,
„Bebloede vederpracht 3) moest schuil gaan in die biezen !
223
„Zie, Bentinck !" - maar de blik des jongen mans 4) verraadt,
Schoon dien gedroomden krijg 5) hij schijnbaar gadeslaat,
Dat minder tooverkracht hem boeit aan 's vorsten vinger 6)
7) Dan de uiterwaard bezit, daar 't vee zich, spieg'lend, baadt,
8) Dan troont 9) naar 't schild'rig veer, waarheen, hoe dwars
zij slinger,
Dat touw die pont toch voert, des dwarelstrooms bedwinger. 10)
224
„Uw Hoogheid !" zegt de paadje - „aan elk van ons zijn taak!
„Gij mocht het uit den mond diens ouden krijgsmans hooren 11)
„Hoe u de veldheersstaf door 't volk al werd beschoren :
„Voor mij, uw dienaar, zie de slag, naar wien 12) ik haak
„Als deez' rivier naar zee, door u de plek gekoren, 13)
„Waarop mijn degen tuig' van welk een trouwe ik blaak."
225
„Gij dienaar ... ! evenmin als Zuylestein 14) 't mag heeten, 1. Willem, hoogex denkend dan zooeven. „Lelievaan" — Bourbons
vaan, die van Lodewijk. — 2. Hij denkt aan een aanval van de zeezijde.
Veldbrug = brug om van het schip soldaten aan wal te laten. — 3.
De Fransche adelaar zou, gewond, zich bergen moeten. — 4. Van Bentinek.
— 5. Door Willem gedroomd. — 6. Willem wijst met den vinger op de
kaart de plekken. — 7. Minder dan — 8 -- het vergezicht dat zijne
aandacht boeit. ---• 9. Tooverkracht troont hem naar enz. — 10. Dat touw
is sterker dan de stroom. — 11. Zie blz . 91, 5. — 12. Waarnaar .
13. De slag zie de plek gewezen, waar hij plaats zal hebben ; dat is mij
onverschillig wáár .... doch wáár ook, ik etc. — 14. Frederik is bedoeld:
heer van Zuylestein, — onechte zoon van F. H.
—

,
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1) „Gij dienaar .. ! evenmin als ik dus Huygens schat, „Gij, Bentinck ! die den last verlicht hebt van de keten
„Uw makker aangelegd bij d'opgang van zijn pad ; 2)
„Gij, vrienden, 3) die mijn hart te vuur'ger dank moet weten,
4) „Te grooter vleiersdrom mijns vaders gunst vergat !" 226
Vóór alles eischtet gij 5) steeds waarheid in 't vertellen,
„Soet vrouwtje, diens gebed gebod is over my," 6)
En, trots verschoonb're vrees hoe gij me uit jok zoudt kwellen
Wat hoogmoed bij die groep 7) mijn naneefs 8) borst deed zwellen,
Had hunne omarming 9) mij verlokt tot hoovaardij,
't Ware u beleden, ... maar opeens verflauwde zij. 10)
227
Geen hechte schalmen, 11) door der rede wil geklonken,
Gelijken in den droom gedachten maar de vonken
Ontspringende aan het staal, als 't laai op 't aanbeeld gloeit:
Veelkleur'ge tinteling, die slechts verdwijnend boeit,
Gispt 12) de ouderdom de jeugd, zoo vaak, verrassing dronken, 13)
Ze bij de smidse wijlt, waaruit de stormwind loeit ; 14)
228
Maar schat hij, 15) in zijn waan van weten, ons 16) niet wijzer,
Dan wat er blonds of bruins in rossen schemer draal',
2. In de jaren zijner moeilijke jeugd en
1. Willem spreekt nu.
jongelingsjaren. -- 3. Huygens en Bentinck. — 4. Naarmate het getal
vleiers etc. „te grooter" was, des te meer verdient zij dank. — 5. Vrouwe
van Meerhof. -- 6: Aanhaling uit „Huygens." — 7. Willem, Huygens,
Bentinck. — 8. Naneefs-borst, mijn borst als naneef. -- 9. Willem omarmde Bentinck. -- 10. De groep. -- Het visioen gaat veranderen! —
11. Zijn de gedachten des dichters, ze gelijken in den droom maar de
vonken etc. — 12. Zoo noemt afkeurend de ouderdom die „vonkentinteling", als de jeugd etc. — 13. Dronken van genot bij het verrassend
uiteenspatten en opflikkeren. -- 14. De blaasbalg in het vuur. — 15. De
ouderdom. — 16. De landjonker is zelf nog jong en wordt met de jeugd
gelijk gesteld door d' ouderdom.
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Dan wat die vaart van vuur er toejuich' honderdmaal,
Wij groeten, als die drom, 1) de ontnuchtering 2) wel grijzer
Maar niet gelukkiger, 'wijl bij 't verspattend ijzer
Haar 3) zin zij dierf voor 't schoon dier spranken van metaal.
229
Ofschoon van 's heuvels top noch prins noch paadje weken
Scheen tegen 't blauw der lucht hun omtrek te verbleeken.
Terwijl vergeefs ik zocht dien 'k noode er zag ontbreken : 4)
„Het ijdel wenschen daar der jonkheid hart van hijgt,"
Valt wijsheid 5) vinnig in, „of niet meer gloed nog stijgt,
„Als in de duisternis de laatste flonk'ring zijgt."
230
U is 't geen raadsel meer naar wien mijn blik zich richtte, 6)
Sinds d'aanhef 7) ik gedacht vernuft en vriendschap diêr, 8)
Sinds 'k u het fraaie vers dorst wijden dat hij dichtte,
Fraai, - schoon 't gebruik zijns tijds hem tot een diens verplichtte,
Door d'onzen, licht min juist, verzangerigd in wier, Fraai, - hart'lijke innigheid gepaard aan hoofschen zwier 9)
231
Uwe oogen hadt ge, als ik de mijne, laten weiden
Of ergens, op de paên, die naar ons loofdak 10) leidden,
1. Dat blond en bruin etc., die jeugd starend naar de vonken. — 2.
Het ouder-worden, de berispende wijsheid. — 3. Den zin der jeugd mist
die ouderdom, en daarom is ze niet gelukkig. — De dichter wil staren
naar de vonken — en bekommert zich niet om logica!! — 4. Huygens.
— De groep wordt flauwer. — 5. Wat wensch je hem daar nu bij, waarom
die vele „vonken" ? — zie hem alléén in ander licht, en hij zal beter uitkomen . Versta meteen: de vonk der jeugd leeft in den ouderdom
nog in dien man ! — 6. C. Huygens 1598-1687. In 1672 was hij al
74 jaar. -- 7. Zie 226. Die regel is de aanhef aan Huygens gedicht.
— 8. Dierbaar aan enz., zie 9 — wie van hart. innigh. bij hoofsch. zw.
houdt —10. Hij stond in gedachten met Willem en Bentinck op den heuvel
onder het loover der dennen.
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Geen statig stijgend ros een deftig ruiter droeg,
Wiens heuschheid, in 't gebaar zijns groets viel te onderscheiden
Zelfs als de wind door 't blond 1) der dunne lokken joeg,
Wiens ernstig aangezicht van zielenvrede Joeg :
232
Gemoed en geest elkaêr opwegend en doordringend,
't Geheim der grootheid van dier gulden eeuw gemeent', - 2)
3) Wier zin en ziel in hem verrassend bleek vereend,
Geen kracht, geen gaaf, geen lust verlooch'nend of bedwingend ;
Die 4) prikk'len achtend ter ontwikk'ling ons verleend, In 't stof .5) alreê naar 't heil van hooger sferen dringend ! 233
Hij, in wiens eerste lied 6) zich hoofd en hart ontsluit,
Of 't blad of 't bloesem waar' van zijn gevierde linden :
Wat frischheid straalt er af ! Wat balsem geurt er uit ! - 7)
Schoon hij de banden prijst, die 't hechtste aan de aarde binden,'- 8)
Der vaad'ren land, der liefste lippen, - weet zijn luit
V erheev'ner noten voor onz' hemelvaart te vinden ! 9)
234
Werd vroege kennisdorst ooit weeld'riger gedrenkt 10)
Uit schalen, die om strijd verleên en heden boden,
Dan 't hem weêrvoer, wien oud en nieuw den lauwer schenkt ?
Zag immer jong'ling zich door kunst bij kunst gewenkt 11)
1. Zijne blondgrijze lokken, ijl geworden al. — 2. Der XVII eeuw, in
Huygens geïncarneerd. — 3. Der ,gemeente" -- de burgerij . — 4. Gaaf,
kracht, lust -- niet doodend, maar veredelend. — 5. Op aarde. — 6.
» 't Voorhout". -- 7. Als bloem en blad der „linden" van 't Voorhout,
zoo zijn gedicht. — 8. Vaderland en liefste. — 9. Huygens in 't „Voorhout" : „Is doch 't vaderland te minnen boven al dat min-verleidt ; Stijgt
dan hemel-waert, mijn' Sinnen, daer uw' Vader erve leit V. — 10 . Huygens
was zeer geleerd, bestudeerde de oudheid, zoowel als eigen tijd. Ook zijne
Latijnsehe verzen werden zeer geroemd. — 11. Hij musiceerde, componeerde, etste, dichtte, schermde etc.

99
Als hij, dien alle om 't zeerst in haren lusthof noodden
Eer naar de lier hij dong, de hoogste gaaf der goden ? 1)
235
Hij, die de wereld van zijn dagen, 't licht en 't bruin,
Benijdbaar gå mocht slaan als gunst'ling der fortuin, - 2)
In vaderlandschen beemd, van vergelegen reede,
't Gebloemte plukkend 3) waar 't ook oplook voor zijn schrede,
Nu in der Britten hof, 4) dan langs der Alpen kruin, - 5)
Ging niet naar 't zoet tehuis al wat hij saámlas mede ?
236
Gekeerd 6) stoffeerde hij geen breed gespannen doek
Met wond're wemeling van reuzige figuren :
Slechts in de korte wijl der werkzaam 1 e d i g e ure n , - 7)
De zoetste wis zijns dags, - kwam d'etsplaat uit den hoek
En griffelde zijn naald zoo kunstig en zoo kloek
Dat ze in een oog wenk schiep wat de eeuwen zal verduren ;
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Toch had, trots al den lof dien 't werk ge 8) waardig keurt,
- Zoo zijn verrassing ons ware uit het dal gebeurd, - 9)
Uw dankb're hulde, oprecht, de soberheid betreurd, 10)
Die, schoon kenschetsend hij zijn vorstentrits dorst roemen,
1. Eer hij dichtte, wat de hoogste gaaf is. — 2. Hij was rijk ook. —
3 . Veler kunst. — 4. Op zijne reizen naar Engeland als secretaris van
het gezantschap. — 5. Op zijne reis naar Venetië, waar hij den Doge in
het Italiaansch aansprak . — 6. Thuisgekomen. — 7. „Ledige Uren" titel
zijner eerste gedichten . W er k z a am omdat hij de v r ij e uren niet in
ledigheid doorbracht. Hij was secretaris van Frederik Hendrik, Willem II
en Willem III. — Dit is bijzonder in den trant van Huygens : „w e r kz a a m 1 e d i g." — 8. Gij = Vrouwe van Meerhof. — 9. „Batava Tempe"
heet het „Voorhout"; — Tempe is het dal in Thessalië. De verrassing in
het „Voorhout" ; wordt bedoeld, waar de Oranjebroeders : Maurits en F. H.
wandelend in voorkomen . — 10 . Uw dankbare hulde had betreurd, dat
hij de vrouwen der prinsen Willem II en Fred. Hendrik, slechts noemt.
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Hunne egaas hem alleen eerbiediglijk deed noemen,
Als ging het oordeel schuil in schaduw zulker bloemen ! 1)
238
Gij, 2) die den spot drijft met onz' kieschheid, - 3) zoo verfijnd
Of ze alle vlam van minne, of ze al heur vonken bluschte,
Hoe zeer ze in donker nog de liefste dartel mijnt, - 4)
Gij, die 't geen grofheid acht wat haar een gruwel schijnt
Dat, op zijn ouden dag, zich Hofwijck's 5) heer verlustte
In 't luist'ren naar het paar, dat om een hoekje kuste ;
239
Gij die dat, wedde ik, al wat zingt gerust liet doen, 6)
- Het luist'ren, meene ik, - als ook ons in „vrouwen-soen" 7 )
Het lieflijk voorspel klonk van eerbaar huw'lij ksleven,
Van hope als Keesjes beê van Trijntjes ja! mocht van,
Van hand en hart zoo graag en zoo geheel gegeven
Dat d'evenaar gestaêg bleef in het huisje zweven ; 8)
240

Gij, and're S t e r r e,- 9) die zijn Dag h we r c k 10) 't minst
genoot
Waar, 't meest om harent 11) wil, hij schijnschoon onkruid
plukte, 12)
1. De prinsen schetst hij — maar voor de vrouwen bezwijkt zijn oordeel.

— 2. Zie bld. 99,8. — 3. Hedendaagsche. — 4. De kat in het donker knjjpt.
-- 5. , ; Hofwijck," Huygens' buitenplaats, tevens naam van een zijner
schoonste gedichten. De dichter doelt op de vrijerij van Kees en Trijn —
zie couplet 239 — in het gedicht „Hofwijck" regels 1835-1842. — 6. Het
luisteren n .1., niet het zoenen. „Al wat zingt" = dichters. — 7. In
het woord „Vrouwe-soen" n .1. het is van Huygens. ,,Als ook ons" d. i.
ook ons gerust liet luisteren. — 8. Huygens : (Hofwijok) ,,de schael moet
even staen. Door eigen weder-wight." — 9. „Sterre" noemde Huygens
zijne vrouw : Suzanna van. Baerle." — 10. „Daghwerck" één van Huygens
groote gedichten, onvoltooid. — De vrouwe van Meerhof hield het minst
van „Dagwerck", omdat dit, terwille van Suzanne -- 11 -- te gezocht
is — 12. -- Hij volgde daarin te zeer den Italiaanschen dichter „Marini"
— 1569-1623.

101 —
Marino volgend, - maar wier hoofd in weemoed bukte 1)
Niet enkel toen de klacht Petrarca's 't lied besloot, 2)
Neen, telkens als hij zoo oorspronk'lijk uit het drukte
Wat heil een echt, als deez' hervormd en huislij k, bood ; 3)
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Gij hadt hem, als hij ons ware in dat uur verschenen, 4)
Vol geest toch goelijk, zoo beminn'lijk schoon bedaagd, 5)
Uw bede niet gestort of haar ook 't oor zien leenen : 6)
Prinsessen, daar zijn dicht te zelden van gewaagt,
Schoone oogen, licht van vreugd, - schoone oogen dof van 't
weenen, Hoe waren ze door u bewonderd en beklaagd !
'242
Wis deedt ge 't fluks om 't zeerst de grijze, fransche vrouwe, 7)
Die hij in wijlen zag van onvertroostb're rouwe
Toen zij hem, knaapje aan 't hof, ten handkus naad'ren liet ;
Wat vleiend vorstenwoord zijn' heugnis ooit ontschiet'
Het voorbeeld dat zij hem beval in vaders trouwe :
8) „L a p a t r i e et 1 a f o i !" die les vergeet hij niet.
243
Aanvallig tegenbeeld van Freed'rik Hendrik's moeder
1. Maar de Vrouwe van Meerhof was toch geroerd b ij 't wondermooie
slot van „Dagwerck", waar Huygens, klagend als Petrarca (1304-1374,
Ital. dichter) over den dood van diens „Laura" — de pen uit de hand
viel. — 2 . — Daar bleef het steken . — 3. Doch ook in andere gedichten,
niet nagevolgd, — waar hij het huwelijksheil prees. — 4. Zie bld. 97,6.
— 5. 74 jaar . — 6. Of ze verhoord gezien. — Huygens, de hoofsche
dichter, zou ook de prinsessen hebben bezongen. -- 7. Louise de Coligny,
weduwe van Willem I. Huygens verhaalt, dat hij als kind aan het hof
kwam. — 8. „Het vaderland en het geloof" — spreuk welke moest
herinneren aan Huygens' vader, den trouwen vriend van Willem I. Louise
was de moeder van Frederik Hendrik.

—
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dien prinse door zijn broeder 1)
Daagt jonge Amalië u,
Tot gemalin beschikt, ten bate van den staat ;
„Is Mouringh", twijfelt gij, „niet meer zijn huis ten hoeder
„Dan 't vaderland, als hij gerust ten grave gaat
„Daar ze aan zijn stervensspond 2) verschijnt in bruidsgewaad ?"
244
Sla jaren lang haar 3) ga, met dochteren gezegend 4)
Wier deugden volk bij volk houdt in gedachtenis,
Het dankbaarst voor een zoon, 5) in wien zoo overwegend
Wat groot is blinkt, of 't lot den hoorn des voorspoedsleégend
Hem alle gaven korist, opdat hij geene er miss' :
En tuig hoe echtpaar en gemeent' gelukkig is !
245
Ach ! waarom faalde toch den toovenaarspenseelen
Van Dyck's 6) 't vermogen om in schets van kinderspelen
Ons harte door een greep uit schalk genot te stelen ?
Hij, schild'rend schepper van waarachtige edelliên
Vergt huiv'rende eerbied af als wij zijn Stuart zien ;
Maar mocht door 's meesters hand den kleenen recht geschiên ?
246
Der bloode Mary, toen te Helvoetsluis zij landde ? - 7)
Der blijde Mary, die zoo geestig zich vermande
1. Amalia of Amelia van Solms. Maurits — „Mouringh", uit Huygens
gedicht : „Scheepspraet" — zou F. H. gedreigd hebben, op zijn sterf bed
— 2 — hem te onterven, als hij niet terstond trouwde met Amalia.
Amalia. — 4. Ze had vier dochters. Van Louise Henriëtte stamt de
—3.
Duitsche Keizer af; van Albertine Agnes onze Koningin. — 5. Willem ÍI
wordt door alle tijdgenooten geprezen als hoogst bekwaam — en, als zijn
vader, Mooi Heintje, een knap man. — 6. Van Dijck, Vlaamsch schilder
1599-1641, hofschilder om zoo te zeggen der Stuarts, heeft heel stijve
kinderportretten gemaakt, hoe mooi zijne edellieden in kostbaar toilet ook
zijn, juweel en zij en goud, handen en gelaat van edelen en vorsten, 't is
alles even mooi. — Had hij ons Willem eens goed gegeven, het intelligente ; dartele knaapje. — 7. Is haar recht geschied door van Dijck ?

103 -Waar 't hof op Honslaersdyck voor haar den feestkelk hief,
En zij zijn Hoogheid vroeg wat Willems „hartedief !"
Beduidde, als hij haar leest ten welkomkus omspande ? 1)
Het bruidje Mary zoo luchthartig en zoo lief ? 2)
247
Uit zwacht'lend mos voorspelt de roos 't betoov'rendst bloeien,
In 't maagdelijn komt reeds der schepping sier aan 't licht:
Doch waar ook van 't paneel 3) haar blik op ons hij richt
Wien kondt die aan hoe fier deze oogj ens zullen gloeien,
Wat lust, ach! ook wat leed, in tranen hen ontvloeien
Wordt d'argelooze 4) dra de prooi van 't minnewicht ?
248
De jonkvrouw Mary, tot dat gulden tijdperk komend'
Waarin wat adem heeft ons 't lied der liefde zingt, - 5)
De jonkvrouw Mary, zich met waardigheid betoomend, 6)
Als menig speelnoote uit den stoet die haar omringt
Te dartel naar de gunst des dapp'ren Willems dingt, - 7)
De gade Mary, van het zoetst verwachten 8) droomend; 9)
249
S i r Antony 10) hadde in verrukking ons gezet

1. Zie bld. 102,7. — 2 . Is haar recht geschied door Van Dijok ? Mary
Stuart kwam op 11-jarigen leeftijd te Helievoetsluis aan. Ze werd op
het kasteel Honselaarsdijk, in het Westland, ontvangen ; daar was het
hof toen . De Koningin-weduwe van Boheme — de winterkoningin —
met hare beide dochters en haar zoon hadden haar afgehaald. Ze was de
oudste dochter van Karel I, werd de vrouw van Willem II. — 3. Maar
aan het portret van Mary, door Van Dijek, kunnen we niet zien, wat er
eens uit Mary worden zal -- hoe we ook gaan staan om 't goed te bezien .
— 4. Het schuldelooze kind. -- 5. Bij het ontwaken der paringsdrift — 6.
Hare jaloerschheid beheerschend, als de hofdametjes wat vrij waren met
Willem. — 7. Had Van Dijck ons die gegeven. — 8 en -- 9. Zwanger van Willem III. — 10. De Koning van Engeland adelde hem.
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Elk oogenblik gepeins der eeuwen reeks vermakend' 1)
Door tinten slechts voor hem beschikbaar op 't palet,
2) Als eer zij mijm'ren mocht zoo hopende en zoo hakend'
Niet lang reeds in St. Paul's het allerlaatst gebed
Ware aan een ziel gewijd te laai voor 't schoone blakend' !
250
Geen gunst'ling van ons hof, - 3) als deez' 't aan Karels was, Geen Gerard Honthorst die in hoofd noch harte las
Bij 't staren op 't gelaat van vorsten en vorstinnen,
Voor zielsverlangen doof, maar 4) oor voor dat der zinnen,
Gelukkigst slagend klonk de 5) v e ê 1 en blonk het glas, 6)
Gevierdst viel 't licht, des nachts, iets schild'rigs af te winnen ; 7)
251
Geen tweeden rangs talent, als 't zijn', vermocht het ooit
Den strijd van herfst en lente 8) op doek met tact te brengen :
Amalië, - nog schoon als schitt'rend ze is getooid, Naast Mary, - die ten lach alleen de lippen plooit; Den weemoed, dien bij d' eene in 't huldeblijk we mengen, 9)
De geestdrift, waarmeê wij aan d' andere offers plengen ; 10)
252
Hartstocht'lijke van aard, eerzuchtige van geest, 14 )

1. Had hij al die genoemde momenten vereeuwigd. — 2 . Doch dit kon
niet, want Van D jck was toen al dood. Hij stierf in 1641 en werd in
St. Paul te Londen begraven. — 3 . Als G. Honthorst (1590-1656)
die aan ons hof was, wat v . Dijok aan 't hof van Karel I was. — 4.
Alléén. — -5 . Veêl = vedel, viool. — 6. In de herberg dus. — 7. Mooie
maanlichten maakte bij en kaarslichten — hij werd wel genoemd „Gerard
della Notte" = van den naoht . — 8. Amalia, de herfst; Mary, de lente.
— Amalia was, als haar man, zeer prachtlievend. —9. Weemoed zou er
in het gelaat van Amalia moeten zijn, en geestdrift — 10 — in dat van
Mary. — Het „huldeblijk" — de schilderij, die hij, de beide vrouwen
herdenkend, voor zijn geest ziet. In het volgende couplet zet hij de schets
voort. — 11. Amalia.
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Der scheem'ring uitgebeurd 't gevolg eens hofs beschoren 1)
Ziet Freed'rik Hendrik's gá haar starre in luister gloren,
Herschept door kunst bij kunst zij 't aanzijn in een feest,
Geroemd, gevierd, gevleid .... tot zij haar spiegel vreest,
Tot de eerste rimpel grijnst, moog' ze alle klacht ook smoren ! 2)
253
Schoon fier, of van geboort' zij telg der goden waar', 3)
Buigt, ja, zich 't lokkig hoofd van Mary nog voor haar,
Doch zwaait alreê den staf in 't statelijk gebaar , .. 4)
„Foei !" roept uw deernis uit, „foei, van die schildertje !
„Wien trekt het fionk'ren aan der felle j aloezij e ?
„'t Is zulk een schouwspel niet, 't geen Huygens ik benij ë !
254
„Wel anders zou door hem 5) mijn weetlust zijn beloond,
„Had heur verzoening hij aanstaande mij vertoond
„Toen zij de laatste hoop, na drie te zware slagen, 6)
„Voor beider troost en lust bedreigd, verijdeld zagen : 7)
„Toen Cromwell's eisch de Witt en Holland had gehoond
„En toch 't bewind geen strijd voor 't weesje durfde wagen ;
255
8) ,,,,Verloochend, trots de trouw die Nassau haast een eeuw
1. Zij was uit de „schemering" van des Winterkonings „hofgevolg"
gezocht : Amalia was hofdame bij de Winterkoningin, dochter van Jacobus I
van Engeland; dat Koningspaar woonde in ons land, verkeerde aan ons
hof. — 2. Tot ze oud begon te worden maar jong wilde blijven, mooi,
gevierd. — 3. Mary, als Stuart, was hoogmoedig en gevoelde zich als
kind van „een aardschen God" — Koning — ver boven de gravin
Amalia verheven ! — 4. Door haar optreden toonde ze, schoon niet in
woorden nog, hare meerderheid. — De beide vrouwen waren naijverig
op elkaar, om afkomst, positie en invloed. — 5. Huygens. — 6 . Frederik
Hendriks dood, 1647; Karel I onthoofd, 1649 ; Willem II dood, 1650. —
7. De hoop zagen ze verijdeld door de „Acte van Seclusie"; Cromwell
— 1599-1658, na Karel I Lord Protector van Engeland, eischte Willem's
uitsluiting en de Witt namens Holland gaf heimelijk toe. — Toen verzoenden zich de vrouwen. — 8 . De vrouwe van Meerhof spreekt nog. Ze
is begonnen bij „Foei" — couplet 253 — en de in dit couplet aangehaalde
woorden legt ze Amalia in den mond, die de „acte van seclusie" verneemt.
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Met beide goed en bloed gestand deed aan den Leeuw !" 1 )
„Zoo moge Amalië, als zij 't kleinkind aan ziet, kermen :
Verloochend, schoon tot God om wraak de gruwel schreeuw',
Wist nog de burgerij verdrukten te beschermen, 2)
Wie zou onnoozelheid als deez' zich niet ontfermen ?"
,,,,

,,,,

,,,,
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3) „Uit Mary's oogen straalt een ongemeene glans
„Daar 't jongsken op zij beurt waar helm en harnas prijken, 4)
„In wie zijns vaders jeugd den oorlogsgod gelijken 5)
„Haar lauw'ren plukken mocht 6) op Spanjes legerschans :
,,,,Wiens glorie," juicht ze, 7) „zal zoo groot als d'uwe 8) blijken
,,,,Wekt thans 9) zoo teêr een jeugd de vreeze al des tirans ?'
257
„Wie geeft het weesjen 't in, dat ondanks wreed verneed'ren
„Ons 't wapen grijpen leert, zijn beter lot wij waard? 10)
„De kleene vingers gaan den bos oranje-veed'ren 11)
„Voorbij, zij strekken naar de kling zich onvervaard ;
„Of moedervreugd de borst van Mary mag verteed'ren
„Omhelst ze Amalië, uit wier tranen hulde staart !"
258

„Hélas! pour mes p e n ser s, qui vi en ne n t de la tête !"
Gevoelige ! hebt nog ge met mijn verzen vreê ? 12)
1. Van Holland. — 2. Indien de burgerij etc. — 3. De vrouwe van
Meerhof geeft 't onderwerp aan voor eene nieuwe schilderij. — 4. Herinnering aan „Ilias" — Andromache met Hectors kind. — 5 . Mars; mocht
— 6 — gelijken. — 7. Mary ; geciteerd door de V . v. M. — 8. Aldus
spreekt ze tot den jeugdigen Willem III. — 9. Tegenwoordig; ze doelt op
de heldendaad van Willem II bij Brasschaet, 1643, waar hij Spaansche
edellieden gevangen nam. — 10. Wie doet het Willem III beseffen, dat wij,
hoe ook vernederd, worden moeten en worden zullen, wat we verdienen te
zijn? — ten minste dan trachten we er naar . — 11. Op vaders helm .
Op dát oogenblik heeft de verzoening plaats, en dit zal de schilderij
voorstellen, die geen Honthorst maken kon. — 12. Dit vraagt de dichter
aan de vrouwe van M. Hij citeert de woorden van André Chénier,
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„L 'art, des

transports

de l'áme est un faible
interprète;
„L'art ne fait que des vers, le coeur seul est
poéte,"
Een weêrgalm van de klacht dier vrouwen is uw beê,
En gij, bezielde ! raadt den wellust in heur wee ! 1)
259

Verrast getuige van uw droomen, dichten, dwepen,
Had Constantin 2) mijn wensch verhoord door een dier grepen
Waarmeê den vorm hij schiep het passendst voor de stof :
Als toen zijn hoofsche luit des liefsten meesters lof
Verkondde in 't praatje aan boord der „Seven-lantsche Schepen"
En met „den jongen Vaêr" het hart van Janmaat trof ; 3)
260

't Zou lust hem zijn geweest, door weidsche a 1 e x a n d r ij n e n 4)
Te zeer gedachtenrijk voor de „i c k en weet niet w a t' s "
Of „d es a 1 niet te min' s" der rijmlarij van Cats,
Ons, sloeg de zomerzonne op 't Binnenhof 5) aan 't kwijnen,
Te . voeren naar 't Noordeind', 6) waar, bij het rosse schijnen
Fransch dichter (1762-1794) : „Helaas ! voor mijne gedachten, die
geboren worden in het hoofd, is de kunst eene zwakke vertolkster — zooals ze altijd is voor zielsvervoeringen — de kunst maakt slechts verzen,
het hart alleen is dichter."
1. In hunne smart doet hem heerlijk aan het veelbelovende in het
knaapje, en zooals ze zijn op dat moment — bld. 101,11— wil de Vr. v. M.
de schilderij hebben. — 2 Huygens zou m ij n e bede, om eene schilderij,
verhoord hebben, ware hij getuige geweest van u w e droomen : de schilderij -- in woorden — ware er gekomen van de Prinsessen, maar
naar h are gegevens. — 3. Hij zou er wel den vorm voor gevonden hebben, evengoed als voor het meer genoemde: „Scheepspraet : Mouringh die
de Vrije schepen van de Zevenlandsche buurt -- etc. — De jonge Vaer is
.,Fred. Hendk". — 4. Zesvoetige jamben; voor zijne grootere gedichten
bediende Huygens zich daarvan, ook Vondel, ook Cats. Maar Huygens
had geene plaats voor Cats' „stoplappen". „Op alexandrijnen zou hij ons
voeren naar. . . . " — 5 — „ Binnenhof'" 't oude stadhouderlijk kwartier. „Als
de zonne aan 't kwijnen" sloeg : in den herfst of winter. — 6. Het tegenwoordige Koninkl. Paleis, waar Amalia als weduwe woonde. Het v isioen verandert! — Bal aan 't Hof.
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Der fakkels, zoo veel schoons zich huwde aan zooveel schats !
261
Het deftig voorplein 1) hoort de daverzieke raad'ren
Der staatsiekoetsen er zijn open hekken naad'ren, - 2)
Heur pluimen 3) zwieren ze in - en d' e r e n t f e s t e 4) vaad'ren,
Zich reppend' van de treê zoodra hun tweespan poost,
Biên hoffelijk de hand aan lieve gast of kroost,
Waar uit dier halle 5) loof d'oranje geurt en bloost .
262
„M a k e r oom !" 6) - ons volk verstaat alreê 't uitheemsche roepen
Der dragers van dien stoel met beeldwerk zwaar verguld, - 7)
Maar wijkt zijn glazendeur de staat'lijkste aller stoepen
Blijkt voor die voetjes te eng, 8) daar wederzijdsche groepen
Van dart'le jonkers, in bewond'rend ongeduld,
Het aanschijn willen zien door sluiergaas omhuld .
263
Trompetgeschal verkeert in jubel der fanfare : 9)
Wat stuift des prinsen ros of aanvalssein zij 10) ware
Vooruit ? ... tot vonk bij vonk der hoeven slag ontspringt .. .
Waar tweede Willem rijdt weet van geen schrik de schare !11)
Het steig'ren deert haar niet hoe eng zij 12) hem omkringt
Wiens onverwikb're hand dier driften vlaag bedwingt;
264

Vóór 't Oude Hof moog' nog de hengst van 't worst'len hijgen, 13)
1. Voor 't Hof in 't Noordeinde. — 2. Toen was het voorplein afgesloten
door een hek. — 3. De gepluimde paarden. -- 4. Hoogedel. — 5. De
vestibule door groen versierd. — 6 . „Maak ruimte !" — Engelsoh : de
Hagenaars verstonden 't al. — 7. Wie in dien draagstoel kwam, was zeker
eene voorname dame. Wie, dat wordt pas in couplet 284 gezegd. — 8.
Ze kan hare voeten haast niet zetten . — 9. De Prins! — 10. De fanfare. — 11. De verklaring volgt onmiddellijk. -- 12. De schare. — 13.
Met zijn berijder heeft hij „geworsteld".
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Glimlachend zegt de vorst, - al wuivend met zijn hoed
De trappen opgesneld, - voor luiden bijvalsgroet
Der bonte 1) menigt' dank, te innemender door 't stijgen
Van zijner wangen blos, van zijner oogen gloed,
Het bleek 2) ten sier waarlangs de bruine lokken zijgen.

265
Gedost de feestzaal waard in wie uit goud men dient, 3)
Omsuizeld door een wolk, de keur van kostb're kanten,
Ontvangt Amalië ons in dubb'len zin gebiênd; 4)
Of overschijnt zij niet haar helste diamanten
Door vonk'ling van vernuft, met elk talent bevriend
En voorwerp van den lof der geestigste afgezanten ?

266
Hoe weet de moederliefde in 't harte der vorstin
Van licht gekrenkten trots 5) het smeulend vuur te blusschen
Al trad de prins te laat der gasten halfrond in 6)
Bevalliger zag nooit de grootste koningin 7)
Zich 't fraaie handje door der helden fierste kussen
Dan 't haar weêrvaart : 8) die groet zou zwaarder grieve sussen !

267
Daar lokken veêl en bas ten Franschen menuet, 9)
Daar opent zij het bal : wat zwierigheid van schred !
„C omm e á Paris !" getuigt d' Estrades 10) haar ter zijde ;
1. Menschen van allerlei beroep en stand. -- 2. De bleekheid; —
zag dikwijls heel „bleek." Ingetogen had hij niet geleefd. -- 3.
Amalia werd altijd in goud bediend : bladen, servies, alles van goud.
Dienovereenkomstig was ze gekleed.
4. In dubbelen zin : als vorstin
en als geestigste aller vrouwen, beschermster der kunsten. — 5. Willem
kwam te laat. — 6. De gasten links en rechts van Amalia geschaard in
halven cirkel. — 7. Koningin Elisabeth is bedoeld van Engeland, 1558-1603.
— 8. Willem kust haar de hand, naar oorspronkelijk Spaansche hofgewoonte. — 9. Toen Fransche hofdans, langzaam en plechtig. — 10.
De Fransche gezant is bedoeld : d'Estrades.
Willem

.
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't Boheemsche nichtje 1) zweeft naast Willem, - wie 't benijde
Niet Mary, - schoon ze schier zich wegschaamt om 't belet
Hoe hartelijk die maar heel Holland ook verblijdde ! 2)
268
0 weêrgalooze bloei van ons gemeenebest !
De zeeën over 3) stort de handel op uw stranden
Uit vloot bij vloot den cijns der oostersche waranden, 4)
Waarin gij steden bouwt, waarin gij tronen vest,
Terwijl door 't zoet te huis 5) de hulde galmt van 't west
6) Daar gij gemoed noch geest gelegd wilt zien aan banden !
269
Europe in 't kleen gelijkt dit schouwspel ons beschikt, 7)
Een rei van natiën door zust'renband omstrikt, 8)
Die naar de jongste, 9) als mag den weg ze wijzen, blikt ;
Europe in 't kleen beschaamt de vrijheidshoed de 1 0) kronen
Aanschouwelijk 11) als wij der gansche wereld toonen
Hoe willig vrede en vlijt en voorspoed samen wonen !
270
't Wegkrimpend 12) Duitschland vraagt der Keizerlijke zon
1. Sophie, jongste dochter van den Winterkoning. — 2. Mary was
zwanger. — 3. Uit verre landen, van over de zee . — 4. Vruchtbare en
mooie streken, lustwarande. — 5. In 't vaderland. — 6. Om de verdraagzaamheid ; de geloofsvrijheid. — 7. Dit bal, dat ons geboden wordt
bij te wonen . — 8. 't Is vrede rondom. — 9. De Republiek in 1648 geheel onafhankelijk verklaard. — 10. De vrijheidsmuts op de lans der
Holl . Maagd. — 11. Zichtbaar voor allen : bij ons is 't ook inwendig rust
en vrede en welvaart allerwegen. — 12. In aanzien en macht verminderend. Ook na den 30-jarigen oorlog (1618-1648) nog verward, verarmd, verwoest. — Tegenwoordig op het bal wordt verondersteld : de gezant van Frederik VII — de zon — die, die de „keurvorstelijke s t a rr e n" — de Zevenstar des Rijks — zie Vondel, dof schijnt; wat het
met de 30 jaren oorlog gewonnen heeft? vraagt 't Land, d. i. het verarmde
volk, d . i. hier: de vertegenwoordigers der Keurvorsten vragen het: de
Aartsbisschoppen van Keulen, Trier en Mentz, — en de vorsten van
Boheme, Saxen, Paltz, Brandenburg — en ook nog Beieren — de laatste om
„'t zevental" vergeten. Vondel voegde er bij: „n u a e n g e g r o e i t tot acht."

-
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Hier 't flikk'rend zevental Keurvorstelijke starren
Dofstralend door haar pracht, wat bij den oorlog 't won
Dien Habsburg om den staf der heerschappij begon ?
Hoe lang nog aan zijn kim het morgenrood zal marren
Weer orde brengende in 't chaotische verwarren ?

271
Het trio 1) is gespeeld, de dans voleindigd. Eer
Een vlugger aanvangt zet Amalië zich neer
In haren zetel : „Thans tot u mijn heeren Staten !" 2)
En wenkt den afgezant van Brandenburg van veêr :
„Hier hoort gij ;" als ze saam van haar Louize 3) praten
Mag 't hart der moeder zich op dat gehoor 4) verlaten ;

272
Een vreemd'ling, dien de baard tot om de voeten zweeft, 5)
Trekt fluks de opmerkzaamheid : „Wat winste, liên van zaken !" Vraagt schalk zij 6) Amstel's raad, - 7) „valt bij den beer te
maken?" 8)
Verbaas' 't haar door wat ijs 's lands wakk're jonkheid streeft
Ons schijnt Moscovië onder 't weefsel dezer daken
Min vreemd dan dat te gast Hispaniën zij heeft ! 9)
273
Pavane of sarabande ? 10) om 't even ! driften zieden
Den breeden golfslag uit dier bruisende muzij k :
Gij, trots des Heeren Kruis hoogmoedige edellieden, 1'1)

1. Het slot der menuet. — 2. Zegt Amalia. Ze zal zich met hen onderhouden en ze wenkt daarbij den afgezant van Brandenburg. — 3. Was
met den Keurvorst van Brandenburg gehuwd — zie bld. 102,4 — 4. De Staten
en de gezanten. — 5. De Russische gezant. — 6. Amalia. 7. Coenraad
Burg, burgemeester van Amsterdam ; de Amsterdammers wilden toen een
verbond voor den handel met Alexis sluiten, en de zoon van Burg gaf
zich daarvoor veel moeite (Wagenaar, Vad. Historie, XIIe deel). — 8.
Den Rus. — 9. Antoni Brun, gezant van Filips IV, Koning van Spanje.
— 10. Beide Spaansche dansen. — 11. Ridders van Sint-Jan (van Jeruzalem) waren te dier tijd in ons land, om oude bezittingen terug te krijgen.
—
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Eens schrik der Halve Maan, 1) eens steun van 't Christenrijk,
Gij, Ridders van Sint-Jan ! moest deez' bekoring vlieden,
Armida's 2) hoven in verboden lust gelijk !
274
't Penseel des nabuurs geef' de weeld'righeid van leden
Der docht'ren Vlaand'rens weer, in welke aanvalligheden
Staan Zeelands schoonen bij haar achter ? Nimmer vloot
Ooit over lelieblank een zachter rozenrood
Dan rees met blooden blik toen „'t ijz'ren rijk van Zweden" 3)
In gindschen dapp're d'arm 't juweel van Vlissing' bood.
275
Langs wolkenloozen trans des bliksems laaie schichten, 4)
Valt nog de zon van 't Zuid niet slechts op de aangezichten
Dier prinsen Portugaels 5) te aanschouwen, blaakt zij voort
In beider s a n g u e a z u 1: 6) zoo vaak de lokken lichten
Der elfen Albions, 7) of goud door neev'len gloort, 8)
Benijden zij in haar 't bezielde albast aan 't Noord.
276
„'t Is wonder hoe de min de menschen kan verkeeren"; 9)
Waar ergens staafde zij haar heerschappije als hier ?
Volzoete worstelstrijd van dringen en van weren,
1. Der Turken. — 2. Armida, de toovenares uit Tasso'3 : „Jeruzalem
verlost", — verleidelijke vrouw. — 3. Uitdrukking van Vondel. Een
eene Zweedsche schoone ten dans. — „Europa
Zweedsch krijgsman
Zie ook het volgende couplet.
hier vertegenwoordigd.
in het klein" is hier
Aan eene bepaalde vrouw is bij die lelieblanke met blosjes waarschijnlijk
niet gedacht. — 4. Heel even spreiden de bliksems langs den blauwen
hemel een goudgloed; zoo ook de zon over 't gelaat der Prinsen. — 5.
Emilia van Nassau, dochter van Willem I, was met Emanuel van Portugal
getrouwd; twee zoons daarvan zijn hier aanwezig. — 6. Ook in 't „Blauwe
Bloed" d. i. vorstelijk bloed. — 7. Engelsche schoonen. — 8. De lichte
goudkleur der haren, glanzend. -- 9. Regel uit een bruiloftslied van
Vondel.
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Die steelsgewijze lach en lust ziet triomfeeren, 1)
Weet van geen zorgen 't hoofd gewijd 2) aan 't staatsbestier
En geldt een kusje meer dan pleitzak 3) of rapier. 4)
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Schoon 't licht den schepter voer' de schatiw valt niet te bannen: 5)
Geen feestgenot, geen wijn, geen dans, geen scherts ontspannen
De donk're tronies van dat tweetal achtb're mannen ; 6)
Waar zijn de dagen toen, bij hoffelijk bezoek,
De Leeuw die 't zwaard verheft 7) den Leeuw die waakt
voor 't Boek
Nooit in de scheem'ring liet van donk'ren vensterhoek ?
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De jongste waagt een schreê vooruit : weêrkaatsend vangen
De gulden sieraán om 't scharlaken kleed gehangen 8)
Der luchters stralenvloed, maar, ruische rei bij rei
Hem langs, noch oog noch oor voor 't weelderig gevlei,
Verlangt ge vruchteloos het schitt'ren van de spangen 9)
Verdoofd te zien door vreugd die uit zijn blik zich sprei' ;
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De grijsaard hoort zijn zucht ; „wat is u ?" vraagt hem deze;
„Ach ! arm Venetië, de schoone !" - 10) klinkt de klacht,
„Vast 11) overtreft de mededingster haar in macht,
„Verbaast ge u, dat ik meê in 't rijk der kunst die vreeze ?
1. Niet openlijk, maar heimelijk schoon merkbaar toch, leest men op
de gezichten hartstocht en spotternij, bij 't „dringen" en »weren" . — 2.
De staatsman niet, de rechtsgeleerde niet — 3 — de krijgsman niet,
vroolijk— 4 -- geen dezer weten nu van zorgen . — 5. Licht
heid, schaduw = somberheid. — 6. Gezanten van Venetië. — 7. Hooft
schreef: „Waer is paer van vernuft en van kraften zoo kloek, Als de
Leeuw met het swaert, en de Leeuw met het Boek ?" Leeuw met het
Boek, wapen van Venetië; 't eerste van de Republiek. — 8. Gouden
ketens en scharlaken gewaden, de lievelingstooi der Venetiaansche edellieden (P.) — 9. Gouden (of zilveren) ringen, platen, koorden, knoopen.
— 10. Hooft en Huygens bezigen de vertaling van „Venezia, la bella."
— 11. Nu reeds.
8
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—

„Nog faalt haar feesten een Paolo Veronese, 1)
„Maar schuil gaat, vindt zij dien, der Staten Licht 2) in nacht !"
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„San Marco's hulk 3) trotseerde al tienmaal honderd jaren,"
Is 't ernstig weêrwoord, dat beschamend hem vertroost,
„Orkanen 's hemels glans verduist'rende op zijn baren
„Uit stormen scheppend West, uit onweêr kweekend Oost ! 4)
„Terwijl deez' republiek geen kroost ziet van haar kroost
„Of om den veldheersstaf laat zij den drietand varen !" 5)
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Geeft dat den indruk weêr eens stillen gadeslaans
Van twistvuur, 't geen de mono der vreugde moog' verhelen
Maar uit niet dooft ? - 6) Bedreigt der bruid des oceaans 7)
8) Om invloed op Euroop 't verlies van werelddeelen
In ernst? - Of schat de nijd zoo 9) sluwen Italiaans
Te zwaar de zelfs op 't feest beluistb're staatskrakeelen ?
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Eén enk'le trekt hem 10) aan : dien enkele verloor
Hij nergens uit het oog ; waar deze ook plaats zich koor,
In r e i, 11) in rust, - hetzij den jok hij bot ging vieren
1. Beroemd ltaliaansch schilder, 1528-1588 . — 2. Vondel: „Wie
nooit Venedich zagh, zagh 't Licht der Staeten niet." — 3. Venetië's
vloot. — 4. 't Westen schept orkanen uit stormen, 't Oosten kweekt
ze uit onweer, en deze orkanen tart de vloot in Oost en West. -- 5.
Elk nieuw geslacht in de Republiek (der V. Nederlanden) tracht haar
meer tot landmogendheid te maken. En de zeemacht verwaarloost ze
meer en meer . Versta ook : De heeren Staten willen ook te land baas
zijn, naijverig op hun „veldheer". — 6. Zegt de Italiaan dit, omdat hij
ook op 't feest, onder het mom der vreugd, het twistvuur, smeulend, om
't gezag, tusschen Prins en Staten, leger en vloot heeft opgemerkt ? — 7.
De Republiek. — 8. Ter wille van, door. — De zin is: Door den meerderen invloed van Nederland op Europa zou de Republiek hare bezittingen
in Oost en West kunnen verliezen: of overdrijft de afgunst den smeulenden twist ? --- wat de tweede zei -- 9. — 10. Den Italiaan. — 11. In
den dans.
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Bij Mary, - 't zij de pracht des bruinen haars mocht zwieren
Op 't maatgeluid, - hetzij een hebe 1) van 't dressoor 2)
Hem nectar bood, - hij 3) bleef omringd van officieren ;
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't is Willem, - dien een drom van mannen, hoog in rang
Te velde, prikk'lend vleit : - 4) zoo vrede bij 't vergrijzen
Zijns vaders pas gaf, ruste is duldelooze dwang
Voor dapp're jeugd; - maar tuigt in 't flikkerziek gedrang
Wel een verweerd gezicht van moed, die, zonder ijzen,
Tot in der polen nacht 's lands vlag den weg dorst wijzen ? 5)
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De vloot ? - wie rept van haar ? Ter deuren blikt hij 6) heen,
Waar 't smeltend snarenspel der hellebaarden bonzen
Niet smoort : de ca v a 1 i e r s, 7) die dart'lend binnen gonzen,
Verzellen Jamie, 8) wien, met vluggewiekte schreên,
De lieve ontmoet, 9) die straks, omsluierd, ons verscheen :
Doet beider minnekout hem 't hooge voorhoofd fronsen ?
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Dien 10) treff' vrouw moeders 11) blaam, die krenk' zijn gemalin, - 12)
Wat Anne Hyde ook waag', wat Anne Hyde ook winn',
Geen floers zou 't werpen op zijn feestelijken zin,
Zoo niet dat wuft gevoel fluks ergernis moest wekken,
1. Eene schoone schenkster. Hebe, godin der jeugd, schenkster op den
Olympos. — 2. 't Buffet, de aanrechttafel . — 3 . 't Is Willem. — 4.
Dit zeggen ze hem. — 5. Is onder al die 'v eldheeren wel één zeeman?
— 6. Willem . — 7. De „Cavaliers" heetten de aanhangers van Karel I
l
in diens strijd
tegen parlement en volk. Deze waren mee uitgeweken
naar ons land met zone zoons.
8. Tweede zoon van Karel I, de latere
Jacobus II, schoonvader van Willem III. — 9. Zie blz. 108, 7. Anne Hyde,
hofdame van Mary. In 1660 is hij met haar getrouwd. — 10. Minnekout. — 11. Amalia. — 12. Mary .
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Zoo 't minder luide sprak uit gindscher gasten trekken
Wat al berisp'lijks ze in deez' 1) ballingen ontdekken ;
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Hun '2) schitterzucht is 't niet, die hen 3) tot droefheid noopt,
Noch lokken, rijk aan geur t in love-knots 4) saamgeknoopt,
Noch halskraag rag gelijk, noch regenboog van k w ik k en: 5)
't Is wijl als hommels zij van onzen korf beschikken, 6)
't Is 'wijl de beker van hun lusten overloopt,
't Is 'wijl hun d'ernst ontbreekt in d'ernstigste oogenblikken f

.
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De orkaan des burgerkrijgs verheert 7) hun eilandtrits; 8)
Aan stormenzwang're wolk ontschoot de bliksemflits
En Whitehall 9) zag 't hoofd van d'eersten Karel vallen :
Wat toeft hun vederbos te wuiven aan de spits, 10)
Hun kling te wed te 11) gaan, hun krijgspistool te knallen,
Waar 't puriteinsche 12) heir zijn psalmen laat weêrschallen ?
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Zij dansen ! - maar de stoet inheemsche schoonen dunt
Allengs, - zij dansen ! - maar ter zij der moeders schuilen
's Lands docht'ren weg, zoodra 't orchest van maat mag ruilen,

1. Die ballingen, en niet het minst de zoons van Karel I, Mary's broers
dus, gaven hier te lande door hun losbandig gedrag heel veel ergernis.
— In het volgende couplet wijdt P . erover uit. — 2. Der ballingen. —
3 . De „gindsche" gasten. — 4. Love-Knot, Engelsch, eene bijzondere
wijze van haar-dracht op zij van 't hoofd ; uit de dagen van Elisabeth.
— 5. Beuzelarijen, nesterijen, versierselen aan de kleeding. — 6. Denk
aan de bijen. De hommels eten van den voorraad, maar brengen niet
voort. — 7. Verwoest. — 8. Eilandengroep; — na den strijd van Karel I
tegen volk en parlement. — 9. Groot paleis in Londen ; tot Karel I
paleis der Koningin, aan het St. James-park. — Vóór dit paleis werd
Karel I onthoofd. — 10. Des legers . Zoo oordeelen de Hollanders. Wat
doen ze hier. Laat ze voor hunne rechten gaan strijden. — 11. In het bloed.
— 12. Puriteinen, presbyteriaansche secte in Engeland (Calvinisten) . Zij,
waren de eigenlijke verdelgers van Karel I.

-- 117 —
't Voor luchte country-dance de wilde hornpipe 1)
gunt ; En toch, niet enkel op dat preutsch zien, op dat pruilen
Heeft Willems gramme vlaag het in die groep gemunt.
289
Hij hoort de deeg'lijkheid 't lichtzinnig jub'len laken,
Al wacht zij, staande voor 't paneel, daar Mierevelt 2)
Zijn grootvaêr op herschiep, zich klacht of zucht te slaken :
„Och, tabbaards !" barst hij uit, „die mij zoo sticht'lijk kwelt,
.„Uw burgerlijk geluk mocht gij bekrompen smaken,
„ Waar slechts zoo eng een grens mijne eerzucht niet gesteld !"
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Gij, Constantin ! - die trouw „'s Lands zorgh, en ziel, en zegen" 3)
Uw veder hebt gewijd vast driemaal zeven jaar ; 4)
Dien, vroeg hij u om raad door : toegestemd of tegen ?
„'t Schael-tongesken," 5) van aard tot weifelen genegen,
Nooit ongeduldig zag, hoe velerlei bezwaar
Te berde werd gebracht, - waar schuilt ge, Huygens ! waar ?
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Gij, - die „den Man te roer" in 6) „'t schepen als in 't landen"
1. De „Country-dance" = boerendans; — „hornpipe" — de „horlepijp"
- is eene woeste matrozendans eigenlijk . Hornpipe = doedelzak . Dien
wilden dans doen de Hollandsche dames niet mee, en dat geeft aanleiding
tot Willems boosheid . — zie couplet 289 . -- de Hollanders namen hèm
ook zijn levenslust en zijn zin voor comediespelen kwalijk ; dat maakt
hem boos. 2. Mierevelt — portretschilder, 1567-1641, „herschiep" Willem I: hij schilderde hem na Willems dood. Voor Mierevelt „poseerden"
die preutschen wel, „uitgedost", geduldig. Maar zoo'n volksdans, dat was
zonde . Zelfs dansen eigenlijk . En dit zou hem weinig kunnen schelen,
als ze hem maar vrij lieten in zijne plannen als veldheer, als stadhouder.
— 3. Woorden van Huygens, „Reine van den Prince ." — 4. Van 1625
af; we zijn nu in 1650 — tot 1647 van F. H . secretaris. — 5. Huygens'
Hofwyck : „Die altijd willen doen en hebben noyt gedaen : 't Schael-tongesken moet eens in 't huysken blij ven staen . " Huygens was geduldig,
wil hij zeggen, lankmoedig en grootmoedig, doch had ook den moed tegen
de algemeene opinie in te gaan. Met 't orgel in de kerk b . v . — 6.
Huygens „Zeestraet" — „Toen 't mijn beurt is geweest den Man te roer
mijn handen te leenen," etc.

.

1'18
Ten wissen zegetocht niet maar „als maet uw handen",
Die 't meesterschap uws hoofds, - zoowel der rede klem
Als 't schitt'ren van vernuft, - 1) hebt veil gehad voor hem, Verheft ge, nu de boot zijns 2) liev'lings dreigt te stranden,
Verheft ge, als vaders vriend, 3) niet in den storm uw stem ?
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Hoe voeren in het hart des vorsten wulpsche en wilde
Begeerten, roekeloos, haar wedstrijd om den staf: 4)
Genot? - hij baadt er in, al zien de censors 5) straf ;
Gezag ? als 6) stout van greep zijn hand den schepter tilde
Dan boog zich diep in 't stof wie straks hem driest bedilde
Weer, Willems raadsman! weer toch die sirenen af! 7)

.. .
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Laat vleiers, als zijn jeugd zich haar verknocht mag wanen, 8)
Der zege lauwerloof voorspellende aan hun vanen;
Zijn kling ten koningstroon het spoor op 't slagveld banen : 9)
Uw 10) vriendschap wijze hem verhevener verschiet
Dan heerschappije ontsluit, - want „Kronen en Gebied
,,En sulcke schaduwen, vergaen s' in 't ende niet ?" 11)
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Tot grootscher roeping dorst uw profetie hem wijden, 12)
Toen gij ons erfdeel bij een landschap vergeleekt
Gedoemd alle oorlogswee in huis en hof te lijden,
Tot zich de wanhoop van den dwing'land mocht bevrijden 13)
1. Strenglogisch betoogend kon H. zijn en geestig. — 2. F.-Hendriks
lieveling — „vaders" lieveling — 3 — waarom spreekt die ook nu niet?
— 4. Om de heerschappij. — 5. Heeren Staten. „Censor"; schatter
der belastingen in Rome. — 6. Als = toen.
7. Officieren die hem
omgeven en vleien. „Sirenen," zeevrouwen die de schepelingen lokten
en ze dan verdronken. — 8. Zijne jeugd waant hen aan hèm zoo
trouw verbonden. — 9. Laat vleiers hem die heerlijkheid voorhouden. —
10. Huygens'. -- 11. Regels 2737 en 2738 van „Hofwijck." — 12.
Huygens' „Sneldieht" no. 24. „De snelgeboren hand etc." —13. Tachtigjarige oorlog.

— 119 —
En uit den grond, met bloed der burgerij doorweekt, 1)
De vrijheids bloem ontlook door dankbaarheid gekweekt;
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Hem 2) toevertrouwde taak zou voor haar bloei zijn zorgen
Geen einde nemen, - van den avond tot den morgen,
Gelijk 3) den ganschen dag, de Schutsheer van 's Lands tuin ; 4)
Een wake 5) waard zijn naam een heugenis te b o r g e n 6)
Eeuw uit eeuw in haar s c h ij n 7) vernieuwende om zijn
kruin,
Als oost- en wester-zon den blinkerts 8) van ons duin.
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Ach ! - tot verdwijnens toe verflauwd, verbleekt, verduisterd
Is hem zijns grootvaêrs ons verrukkend ideaal : 9)
Der vrijheid vriend te zijn, die slechts voor haar het staal
Doet lichten uit de scheê ; die, redt hij haar, niet luistert
Naar wie het godd'lijk recht 10) wil werpen in de schaal,
Als waar der volk'ren lot aan vorstengil gekluisterd !
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Ontroerd als Stuart's 11) strijd, ge, o Huygens ! gade sloegt,
Met dubb'le deernis, 12) die hij recht had u te vergen
Daar ge in 't rapier 13) het blijk der gunst zijns vaders droegt,
1. „Holland, eens bebloedt, om bloeyend over 't land van die syn'
bloem benijden, — Syn vrijheid, fiere Bloem ...." „Sneldicht", 24. — 2.
Dit moest de hem toevertrouwde taak zijn en zijn zorgen moest etc.
Onveranderlijk . — 4. Vondel : „Princeliet . " — 5. Eene nachtwake
—3 .
zou 't waard zijn ! — 6. Verzekeren . — 7. Glans. — 8. Zooals de zon
„den hoogen duinen" steeds nieuwen glans waarborgt. „Blinkert", duin
bij Zandvoort . — 9. Willem I's ideaal volgt, ook des dichters. — 10.
Bedoeld is „de gratie Gods" waarbij de vorsten naar willekeur eigenlijk
zouden moeten regeeres over de vorsten. — Eene herinnering aan Willem
I's woorden : de vorsten zijn er voor de volken — en niet omgekeerd.
( Apologie). — 11. De strijd om Karel I. — 12. Dubbel : om Jacobus I en
om Karel I — zie 13. — 13. Jacobus I had Huygens in 1622 tot
ridder geslagen en hem het z waard, daarbij gebruikt, cadeau gedaan.

— 120

Wat deed u 't oordeel 1) door hare overdrij ving tergen?
Wat was u, dat ge, dus partijdig, nimmer vroegt
Of meêlij's mantel zijn vergrijpen mocht verbergen? 2)
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Gij zongt, in Rome's taal, 3) der Stoïcynen 4) lof
Toen Strafford's 5) wenk ten beul 't noodlottig teeken richtte,
Toen eerzucht offer bleek der ontrouw van het hof;
Maar school voor Hollandsch dicht niet een u diêrder stof
In Hampden's 6) weêrstand, die den geest zijns volks verlichtte,
Die sneuv'lend voor het recht nog op het doodsbed stichtte ?
299
Betoov'ring sleepte u meê zoo vaak ge maagd of vrouw,
Door ballingschap beproefd in beide moed en trouw,
Hier, 7) spijt heur kommer, lust zaagt scheppen in het leven;
Doch greep u, achttet 8) ge ook die vroomheid overdreven,
Geen eerbied aan als daar 9) 't boetvaardige berouw 10)
Uit 't aardsche vaderland naar 't hemelsch zocht te streven ? 11)
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Al kendet op den staf 12) gij Karel aanspraak toe,
Bleef dubbelhartigheid 13) gerechtigd dien te dragen
1. Huygens noemde alle „puriteinen" opsta n d e 1 i n g e n, zonder uitzondering. Zie couplet 298. — 2. Mocht medelijden met Karel I zoover
gaan ? — 3. In 't Latijn. — 4. Stoïcynen, volgelingen van Zeno, Grieksch
wijsgeer — 340-269 v. Chr. — die in de Stoa leerde: de geest moet
den mensch boven alle aardsche leed verheffen. — 5. Strafford -- 15931641 — liet zich uit eerzucht voor Karels plannen winnen ; hij werd beloond, doch toen het volk den Koning dwong zijn gunsteling prijs te
geven, liet Karel hem onthoofden. Stoïcynsch wenkte Stra fford zijn beul
toe te slaan. — Dit prees Huygens. Maar voor Hampden — 6 — 15941644 — die aan de op het slagveld bekomen wonden overleed, strijdend
tegen den Koning en toch, stervend, bad voor Karel I en voor zijn arm
land en volk, had Huygens geen woord. — Toch had Hampden voor zich
zelf niets begeerd en den Koning herhaaldelijk gewaarschuwd . — 7. Bij
ons in de Republiek. — 8. Al achttet ge ook, etc. — 9. In Engeland.
— 10. Hampden bad stervend ook om vergiffenis van schuld. — 11. Zie
op. 233. — 12. Recht op heerschappij. — 13. Als Karel verpersoonlijkt was.

— 121 -Zich zelv' verstrikkende in haar 1 o o s 1) gelegde lagen ?
Al schrikt in Cromwell's kling u van een slaande roê 2)
De vrijheid der gemeente 3) is veilig in zijn hoê;
Wat stormen geeft ge ons prijs 4) door meê hem aan te klagen.
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Jong, - dapper, - rijk begaafd, verwenscht d'Oranjevorst,
Der werkeloosheid prooi, geblaakt door gloriedorst,
In 't feestgewoel het juk 5) door hem zoo no t) getorst; Leent hij, dus luist'rend, 't oor der Stuarts onheilsleere
Dat boven aller wil ééns enk'len wil braveere,
Als blonk in dien alleen 't afschijnsel van den Heere ? 6)
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„Lucht," hijgt hij, „frissche lucht !" - de milde zomernacht
Wuift hem die ijlings toe, door tal van vensterdeuren,
Geleidend naar den hof, 7) in wien der bloemen pracht
Van licht omschitterd blijkt, 8) zich oop'nen op zijn klacht;
Ach ! waarom mag de wind niet ma ar 9) haar zoete geuren,
Bij tusschenpoozen nauw de stilte storend, beuren?
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Ten blijk hoe vorst en volk gemeenzaam hier verkeert
Wordt uit die wandeldreef de menigt' niet geweerd, 10)
Ook zonder wacht een grens, als d'eerbied eischt, bewarend;
Haar 11) arendsblik ontdekt den liev'ling uit de veert' :
Hoe 't : „'t Leve Willem !" lang en luid ten hemel varend',
12) Verrast, bedwelmd, verrukt, zijn roeping hem verklarend' ! 13)
1. Sluw . — 2. Al ziet ge in zijn zwaard eene roede der kastijding.
— 3. Burgerij. — 4. P. heeft Huygens lief, en daarom juist doet zijne
partijdigheid hem leed. — 5. 't Gezag boven hem. -- We zijn nog op
het bal: „feestgewoel". — 6. Der vorstenmacht zou 't afschijnsel zijn
van Gods onbeperkte almacht . — 7. De tuin achter het Koninklijk paleis.
-- 8. Maanlicht. — 9. Slechts. Waarom droeg de wind méér tot hem
dan bloemengeur alleen? — 10. Het publiek had er toegang. — 11. Der
menigte. — 12. Willem is verrast etc. — 13. Die toejuiching houdt hem
zijne roeping voor, duidt ze hem, meent hij .

— 4 >> —
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Voer, Constantin ! voer, eer des prinsen rechterhand
't Gevest van 't lemmer grijp' vast rijzende in zijn slinke, 1)
Voer, eer in 't klinggezwaai verzoekingsj ubel 2) klinke,
Hem meê, waar grootvaêrs ernst, vermanend van den wand, 3)
Op zijner driften zee als and're noodstar 4) blinke :
Zoo redde in 't kleinkind die nog eens het vaderland ! ... 5)
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Me lieve ! 6) mocht ik dus 7) de dorens van de rozen
Des drooms, - ach ! ook dat rijk gunt die niet zonder deez',
U sparen, in den vorm voor 't 8) wenschental gekozen
't Geen aan alle orde vreemd uit brein en boezem rees,
Laat niet te lang uw blik 9) bij mijn groepeering poozen,
Hare onvolledigheid maakt dat zijn toets ik vrees ;
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Gij, - waartoe 't mij verheeld ? - zult in die heugenissen
't Verklarend antwoord op een t rits 10) van vragen missen,
U ingefluisterd door gedachte en door gevoel ; 11)
Ontschuldig 't : geen der drie liet hoofd of harte koel,
Al schoot mijn kunst te kort voor 't vruchtelooze gissen
Een rol te scheppen in 't 12) alreê zoo druk gewoel.
1. De linkerhand rust op het gevest en trekt het zwaard al in drift
omhoog . — 2 . De toejuiching der vleiers . — 3. Mierevelt's portret van
Willem I. — 4. Naar wien hij zich richtte . — 5. De „vader des vaderlands" in dubbelen zin . — 6. P. richt zich tot de Vr. v . M. — 7. Door
Huygens aldus te laten handelen — zie 304. 8. Door te wenschen,
dat H . Willem voor „grootvaer" leiden zou, en hem terughouden van
het streven naar onbeperkt gezag. — 9. Maar staar niet te lang op dit
beeld, vraagt hij, want ik vrees uwe critiek . Hij is bang, dat de Vr. van
M . hem vragen zou : „Maar was Huygens wel zoo'n democraat ?" — en
met zijn antwoord zou de dichter verlegen zitten. — 10. Drietal. — 11.
Het antwoord op die drie vragen volgt niet, maar wel de vragen zelf,
couplet 307 en 308. — 12. Het is P. niet mogen gelukken, zijne gissingen, als antwoord, in gepastere vorm hier mede te deelen ; er is al zoo'n
bonte verscheidenheid van feiten, gedachten en vragen .
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307
Wat 1) dreef toch, - vroeg ook ik, - ons volk, dat hulp dorst
zoeken
Bij meer dan aardsche macht, 2) toen 't roemrijk viel te boeken
Hoe vrijheidshoeksteen werd in burg'ren bloed gelegd,
Tot s c h o r r e n 3) wedergalm der smadelijke vloeken,
Waarmee de dwing'landij 't zijn 4) eischen had ontzegd,
Als gold voor d' eigen nood niet elders 't zelfde recht ? 5)

308
6) John Selden, - 7) dacht mij, - had een handdruk mogen hopen
Van Huygens, sinds zijn spreuk : „de Vrijheid boven al !"
't Gezag te niet deed, om tot onderzoek te nopen ;
8) John Milton, 9) sloot hij hem geen hooger hemel open,
Toen d' eerste zondaar 10) zelfs in straffe voor zijn val
Genade prees, die 't kwaad in goed verkeeren zal?

309
Voorbij ! - hoe dankbaar hoort ge mij den uitroep slaken,
Voorbij , - niet teist'rende als d'erinn'ring 11) doet in 't waken,
Voorbij was d' onrust van mijn peinzen, vorschen, haken :
1. Eerste vraag, in 't kort: Waarom hebben Huygens en Vondel — als
zoovelen — Cromwell veroordeeld, in zijn strijd, en Willem van Oranje
verheerlijkt? — 2. Willem van Oranje schreef, na den val van Haarlem
— 1573 — dat hij een verbond gesloten had met den Potentaat der Potentaten . — 3. Onaangenaam, hard, ruw . — 4. 's Volks. Dus „Spanj e's
vloeken, naar ons hoofd geslingerd — wij „schor" nadoend naar 't hoofd
van Cromwell. — 5. Gebeurde dáár niet, wat hie r gebeurd was? — 6.
Tweede vraag: Had Huygens Selden niet moeten danken? — 7. Selden,
1584-1654 — groot Engelsch geleerde, verdedigde het Parlement tegen
Karel I en hij was overigens heelemaal een man naar Huygens' geest.
-- Een onderzoekende geest. -- 8. Derde vraag : Heeft Milton Huygens
niet geleerd, dat uit kwaad goed voortkomt? -- 9. Milton, Engelsch
dichter, 1608-1674. „Het verloren Paradijs." — 10. Adam, in Miltons
genoemd boek, zegt : „Lijden voor de zaak der waarheid geeft zielekracht
voor hoogste zegepraal, en voor den geloovige is de dood de ingang tot
het leven." — 11. Van bangen droom.
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Eens aad'laars vleugelslag 1) uit d'eene in d'and're sfeer,
De weelde, die ik om haar schaarste hoog waardeer,
Gaf prins en paadje me op de kruin des heuvels weer ;
310
Wij 2) daalden, - immers wierp het wuivend naaldenloover
In 't breed ontvouwde scherm er d'ijle scha -Cnv ook over
Een viervoet mij beschikt, - 3) van 't luchtige tooneel;
Ons badende in 't gesuis dier golven van struweel 4)
Verrukte heinde en veer mij 't vonk'lend lichtgetoover,
Al viel dat schoon geen lof 5 ) bij 't vriendenpaar ten deel.
311
Gewisseld hadden zij van stemming : ernst v e r b r e e d d e 6)
Op Bentincks aangezicht zijn plooien, tot de lach,
Die uit der kijkers blauw zoo blij te stralen plach,
Bezweem; - terwijl 't gelaat des vorsten, of zijn bede
Verhooring vinden mocht, voor glans van zielevrede
De wolkjes wijken deed 't verduist'rend bij geklag ;
312
Hoe wij, laan in, laan uit, door loofgewelven joegen 7)
Een halven boog aan 't eind tot alle hemelruim, - 8)
Hoe twee der rossen daar begeertes blik naar sloegen
Trots 't hijgen van den aêm en 't zieden van het. schuim,
Hoe, verre ons voor, zij rees, 9) die weidsche oranjepluim,
1. Miltons poëzie, die hem op Vondel brengen zal, deed hem van
Engeland weer terugkomen op Holland en nog ziet hij daar Willem III
en Bentinck op den heuvel achtergelaten staan. -- 2. Willem III, Bentinok en de dichter — 3 -- van 't luchtige tooneel, den heuvel af.
Versta ook: uit hooger sferen . — 4. Struikgewassen . — 5 . Ze hadden er geen lof voor. — 6. Spreidde uit. Bentinck was ernstig geworden
door Willem's hartelijkheid in zijne ellende — zie couplet 225. — Willem
opgewekt door Bentinck's trouw — zie 224 . — 7. Ze vlogen . — 8 .
Den horizon. — 9. Willem was ver vooruit gehold, schoon ook zij vlogen.
Willem de ruiter bij uitnemendheid .
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Wier veeren, met den wind in wedloop, d'eerrang vroegen !
313
Verraste u zulk een vaart, 1) u, meester van de lier,
Onovertroffen, wie ook vóór of na u 't waren,
Van vorstengunst zoo wars, op vrijheidszin zoo fier,
U, Vondel ! hem ten lof de hand slaande aan de snaren, 2)
Verzoend door 't bitter leed, 3) verrukt door 't blakend vier,
Voorspellend' dat hij eens uw held zou evenaren ? 4)
314
Geen beemd der kunst waarin zij u 5) haar krans niet vlocht:
Uit lauwertwijgen, als uw kennis 6) schitt'ren mocht
In 't leerdicht ; - 7) eikenloof verkiezende, als de roede
Der huichelaren bent kastijdde tot ze bloedde ; - 8)
Van palmen, als uw geest aan 't hemelsche verknocht
Ten driemaal heilig zich op eng'lenwieken spoedde ; 9)
315
Geleerdheid, - geest, - gemoed, - die ge in uw poëzy
Dus beurt'lings bot viert, wist, verheffendst, gij te ontvouwen, 10)
Zoo vaak, van allen dwang der vroeg're scholen 11) vrij,
Ge als schepper ons verrukt dier grootsche galerij
Waarin onz' gulden eeuw, haar mannen en haar vrouwen,
Gebootst, - gebeiteld, - of gegoten, - 12) wiJ aanschouwen !
1. Vondel zou over zulk ruiterschap van Willem niet verbaasd zijn, hij
had hem al toegejuicht in 1660 — zie 2 -- toen Willem als knaap van
nauwelijks 10 jaar een dartel ros bereed aan 't hoofd der Ridderschap
Vondels „Ridderschap van Amsterdam onder Willem v. Oranje". — 3.
Verbitterd was Vondel op Willem II, die een aanslag had gewaagd op
Amsterdam. -- 4. Hij zou aarden naar zijn grootvader, Frederik Hendrik,
Vondels sympathie. Zie ook couplet 318. — 5. Vondel. — 6. Wetenschap. — 7. „Altaergeheimenissen" — van Vondel. — 8. Vondels „Hekeldichten": Roskam, Harpoen, Geuse-Vesper etc. — 9. Vondels: „Lucifer"
— Heilig, heilig, nogeens heilig, driemaal heilig, eer zij God, etc. — 10.
Te ontplooien, ten toon te spreiden. — 11. Der rederijkers. — 12. Op
allerlei wijze, in velerlei vorm en stof u i t g e b e e 1 d, zie het volgende couplet.
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Klei? marmer? brons ? hoe zien zij zich beschaamd door 't
woord,
Dat van den tand des tijds geen schennis heeft te duchten :
Nog treft uw bliksemflits als toen gij dien deedt 1 u c h t e n, 1)
Nog rolt uw donder als toen gij dien slaaktet voort ;
Uw lied verkondt zoo lang de wereld Hollandsch hoort
Der lij dens nacht ellend, des zege dags genuchten !. 2)
317
Oorspronk'lijk huldigt 3) gij de kracht, den moed, de deugd
In oost- en wester-lucht ontwikkeld door haar 4) jeugd,
Op alle glorie uit, vol zin voor alle vreugd ;
Legt Clio 5) 't stift ter zij, vermoeid door 't bloot vermelden
Van zooveel staatsliên, zooveel kunst'naars, zoo veel helden,
Gij zingt 6) ze; onsterfelijk mag uw lied hun lauwer gelden ! 7)

318
Augustus 8) in den vrede, Achilles 9) in den strijd,
Bemind door onz' gemeent', bewonderd wijd en zijd,
Als vloot in zijn 10) gemoed wat goed en groot is samen,
Preest Freed'rik Hend'rik gij den luister van uw tijd,
Tot wien 11) met cijns bij cijns de verste volken kwamen
En nimmer vruchteloos verdrukten toevlucht namen !
319
Och ! had zijn zoon, - 12) voor wien in uw „Geboortekloek" 13)
1. Lichten, flikkeren. — 2. Vreugde, genoegens, genot. Vondels
werk is onveranderlijk, eeuwig mooi, onsterfelijk . — 3. Op oorspronkelijke wijze. — 4. Der wereld , — Vondels alzijdigheid ook in 't waarnemen is bedoeld. Hij leeft met Europa, met de wereld mee. — 5. Clio, Muze
der Historie. Indien Clio etc. — 6. Bezingt ze. — 7. Uw lied is — door
hen u ontlokt — vóór hen als een onsterfelijke lauwer.
8. Augustus,
romeinsch Keizer van 27 v.-14 n. Ch., beschermer van Kunsten en
wetenschappen. -- 9. Achilles, de dappere held van Troje, uit Homeros'
„Ilias", — aldus noemde Vondel F . H . — 10. F. -H's gemoed. — 11. F. H.
12. Willem II. — 13. Vondels beroemd „Geboortekloek van Willem
van Nassau", wenschte zooveel goeds den bezongene.
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Langs heel het zonnig zwerk geen enk'le kim betrok, Zich nooit vergrepen om 's lands vrijheid t' overheeren, 1)
2) U waar' het wee gespaard, door onverzoenb'ren wrok
Te ervaren hoe in haat de liefde kan verkeeren 3)
'Tot wij meêdoogenloos de mensch'lijkheid onteeren !
320

Vergeef 't, grootmoedige ! ... of was deernis u genoeg,
Toen 't weesje 4) steeg in 't zaêl aan 't hoofd der Aemstelridd'ren,
Toen op 't „schuimbeckend paert" de teng're u sloeg met sidd'ren,
Toen gij, meêj uichend, zaagt hoe hij manhaft zich droeg :
Wie dan uw lier bleek tolk van 't hart der heil toebidd'ren 5
Als zij voor 't volk in 't : „Leve Oranje !" zegen vroeg ?
321

„Is 't voorspel goet," riept ge uit, „hoe kan het hoogtyt
dooien ?" 6)
Ging slechts het vreugdgeschal niet onder in d' orkaan : 7)
Wel blijkt de veldheersstaf aan Willem's hand bevolen,
Wel beurt in vrije vlucht zich als van ouds zijn vaan,
Maar Frankrijk kiest ons erf ten buit der wraakfiolen ! 8)
Maar Groot-Brittanje weert onz' vloot van d' oceaan !
1. Te willen vernietigen. — 2 . Vondel . — 3. Dit is het „wee" . Door
in haat verkeerde liefde onteeren wij de menschelijkheid vaak. Ook
Vondel deed dit, zegt P. en doelt op Vondels latere ruwe en onwaardige
aanvallen op Willem II. — 4. Willem III. Zie blz. 125,1. — 5. Tolk van
allen, die heil den knaap wenschten . — 6 . Laatste regel van het blz. 125,1
genoemde vers. Versta: 't Voorspel, het voorafgaande: Willem reed vóórop
— is goed, dan slaagt het feest, wat volgt; — 66k : als zoo de jeugd is,
dan belooft dat alles voor later. — 7. De orkaan van 1672: de volksopgewondenheid, de De Witten vermoord. Wel was de „acte van seolusie
teruegenomen en Willem aan 't hoofd van 't leger gesteld; máár — Lodewijk de XIV naderde te land ! — Karel II dreigde ter zee. — 8. Fiolen
zijn flesschen, wraak (iets bïjtends) inhoudend, in stede van olie of iets
zacht geurends.
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322
„Voort !" wenkt, een ommezien naar Bentinck rugwaarts blikkend,
„Voort !" wenkt de prins en viert weêr d'isabel 1> den toom,
Aanvurend met de hand haar op de manen tikkend' ;
Weet dan dat helder hoofd 2) van 3) d'overmacht niet schrikkend'
Ook voor 4) dat hijgend hart van angst, noch vrees, noch
schroom,
Wat donk're blos op 't bleek dier wangen dreigend koom' ?
323
In houdt hij, - 't ros zijns vriends is brieschend aangevlogen :
„Wie geeft," vraagt deze, 5) „me op uw Hoogheid toch 't vermogen
„Dat d' ergsten vijand in uw ijver 'k overwinn' ? 6)
„Ofschoon de lelievlag 7) van Utrechts torentin
„'s Lands ondergang voorspell', begroeten aller oogen
„In u der redding borg ! - wat acht ge uw leven min !" 8)
324
„Verhoede God, dat ooit ik roekeloos mij dr a g e ," 9)
Zoo bidt de held, 10) „maar wis waar d'ondank even groot
„Gaf 'k immer voor dit lijf een enkel bolwerk bloot ! 11)
„Zie 't gister me in het heir, zie 't morgen me in den Hage 12)
„Er zij van geene rust voor zwakte of ziekte vrage :
„Me kwijtend van mijn plicht, verrasse mij 13) de dood !"
325
Een wijle zwijgens, - in wier stilte 't zijn gedachten
1. Licht voskleurig paard, merrie hier. — 2. Van Willem. — 3. Niet
schrikkend als hij de overmacht ziet. — 4. Ook in zijn hart weet hij van
geen angst etc. — 5. Bentinck. — 6. Uwe drift, uwe voortvarendheid, en
dáárdoor : uwe roekeloosheid. — 7. Lodewijk XIV had zijn hoofdkwartier
al in Utrecht, Juni 1672. — 8. Hoe kunt ge dan, dit wetend, uwe gezondheid, uw leven, zoo weinig tellen ! — Willem was maar lichamelijk zwak .
9. Gedrage. — 10. Willem III. — 11. Mijn leven spaar ik niet, waar 't
ons behoud geldt. — 12. Zal 'k nu hier dan daar zijn en overal de ziel.
— 13. Sterf ik : de dood vinde me op mijn post.
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Vermeit het schakelnet der saamgezworen 1) machten
Van één te rijten daar den leeuw zij 't minst verwachten;
De vriend verneemt het uit zijn vragen, waar de geest
Des wakk'ren bij getuigt : 2) tot welk een diepte leest
Die arendsblik in 't volk zoo wat hij noopt als vreest. 3)
326
Wij 4, rennen spoorslags voort ; doch van weêrszij de stegen
Geen heuv'len langer op, wedijv'rende om den prijs
In uitzicht met gebergte aan d'oostertrans gelegen ; 5)
Geen dalen meer in 't rond van lommer overzegen ;
Geen beemd door wien de vloed zich kronkelt lintsgewij s ;
Waar, boschrij k Gelderland ! waar bleef uw paradijs ? 6)
327
Wij rennen spoorslags voort, - het malsche groen der weide
Smelt weg in 't zilv'rig blauw des hemels; 7) tusschen beide 8)
Schijnt over 't veld die schuit haar zeilen uit te slaan ; 9)
Wat kudde ! 10) 't eêlste waard dat ooit nog klaver spreidde ; 11)
Wat oogen, groot en diep ; wat uiers, zwaar gelaên ;
Zoet Holland ! laat ge ons 't rijk des zuivels binnengaan ?
328
't Is 't Huis te Dieren niet, 12) dat evers en dat reeën
De beukenwouden, die 't omringen, ziet ontspan
Als d'ochtendherfstlucht trilt van 't schett'ren der klaroen : 13)

1. Frankrijk, Engeland, Munster en Keulen. — 2 . Wat er in hem
omgaat, maakt Bentinck op uit Willems vragen. — 3. Hoe weet hij wat
hij van het volk te hopen of te vreezen heeft, hoe kent hij het. — 4.
Willem, Bentinck, Landjonker = dichter . De laatste leefde op dichterlijke
gedachten geheel met hen mee — dat is de zin. — 5. De blik is niet
nicer oostwaarts, maar westwaarts gewend, naar Holland. — 6. Gelderland
verdwijnt — we zijn in Holland. — 7. Aan den verren horizon. — 8.
Aarde en hemel. — 9. Zoo schijnt 't, als men zeilen ziet en niet de rivier,
het kanaal. — 10. Vee. — 11. Bood. — 12 . Wat we daar zien. — 13.
Als de jacht beginnen zal.
,
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't Is 't Huis in 't Bosch, 1) 't geen daar, vol lieflijker t r o feeën, 2)
Zoo fier zijn koepel 3) welft, hoog boven 't glanzig groen
Der linden, weergekaatst door 't vlak dier vijverzeeên. 4)
329
Oranjezaal ! 5) wie ook uw tempel in moog' treên
Hij wendt, de schepping uit der ongelij kb're kleuren,
Luid lovend fl uks den blik naar d' achtb're weduw 6) heen,
Die, toen den zoeten band des huw'lijks zij zag scheuren, 7)
Gevoelde dat te zwak in tranen, dat ze alleen
Door 't vieren 8) van haar held hem waardig zou betreuren.
330
Al gunde d'asch 9) zij rust, bij vaders diêr gebeent', 10 )
Waar zich in 't uur der zege ons volk zoo dankbaar toonde
Aan wien in 't uur des noods 't zoo bitter had beweend, 11)
Hier 12) moest van wand bij wand der starende gemeent'
De glorie stralen daar hem d'oorlogsgod mee' kroonde,
Schoon menschenliefde in't hart des stedenwinnaars 13) woonde ! 331
Der zuster-schilderschool, - 14) wier verven-overvloed
't Van lelies wint in pracht, 't van druiven wint in gloed;
1. Mg 't „Huis ten Bosch," — in 't Haagsohe Bosch . — 2 . Zeegeteekenen. — 3. Koepeldak. — 4. Heel groote vijvers in het Haagsche
Bosch, bij 't Huis. — 5. Onder den koepel, in 't Huis ten Bosch. — 6.
Amalia van Solms, die niet op de schilderijen voorkomt, in de Oranjezaal
op de wanden aangebracht. — 7. Door den dood van Frederik Hendrik
— 8 . Door 't huldigen van F. II. Hem ter eere deed Amalia de Oranjezaal beschilderen. — 9. 't Stoffelijk overschot. — 10. In Delft. — 11.
Ons volk toonde zich in 't uur der zege zoo dankbaar, zoo dankbaar aan
hem, die dat volk in de dagen der ellende zoozeer had beklaagd: aan
Willem I: „'s vaders gebeente". — 12. In 't Huis ten Bosch. —13. Aldus
noemde men F . H. — 14. Aan de zuster-schilderschool — die niet schildert met woorden maar met kleuren (zuster — V l a a m s o h e) — droeg
zij (Amalia) de taak op; zie aanvang couplet 332.
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Wier meest'ren greep, naar lust, gedrochten of genieën
-Het schemerrijk ontschaakt der grijze 1) allegorieën ;
Wier godendrom, te rijk bedeeld door melk en bloed,
Den wellust van het vleesch in 't naakte leert bespieën; 2)
332

Haar 3) droeg de taak zij op den luister van al 't goud,
Waarmeê die bogen naar dat weidsch gewelf zich heffen, 4)
Door d'intocht van den vorst des vredes t' overtreffen ; 5)
Een wedstrijd 6) haar 7) penseel met volle recht vertrouwd,
Daar ieder, langst en liefst, ten vriend der vrijheid schouwt :
Het voorhoofd van den held 8) is als zijn hemel effen
333

En toch, 9) hoe hart'lijk deez' gedachte toe ik juich'
In d' eega, voor wier faam haar nakroost blozend' buig'
Tot even hooge zin weêr van verwantschap tuig' : - 10)
En toch, wat huldekreet deez' schilder mocht omschallen 11)
Uit mededingers mond, hij d' eenige onder allen
Op wien de mantelslip huns meesters bleek gevallen : 12)
334

Amalië ! als er plaats geweest ware t in uw zaal 13)
Toen voor dat doelenstuk zich Aemstels burg'ren drongen, 14)
1. Grijze = aloude. In de middeleeuwen waren de „allegorieën" ==. zinnebeeldige voorstellingen, zeer in den smaak, en de Vlamingen waren er
toen nog meester in. — 2. Hunne goden zijn naakt en zien er wel wat
al te frisch uit, al te levenslustig en levenskrachtig. — 3. Aan den Vlaamschen schilder, Jacob Jordaens (1593-1678) . Zij = Amalia. — 4. In
de Oranjezaal. — 5. Zinnebeeldig voorgesteld: F. H. - 6. De bogen te
overtreffen. -- 7. Haar = zuster-schilderschool. — 8. F. Hendrik. —
De Vrede zelf is daarbij voorgesteld door eene Maagd met olijftakken in

de handen. -- 9. En toch, als er plaats geweest ware; zie aanvang couplet
334. — 10. De nakomelingen van Amalia hebben zich voor haar te buigen
tot ze haar evenaren. — 11. Omklinken. — 12. P. P. Rubbens (15771640). — 13. Het was te laat er voor: over de plaatsen was al beschikt.
14. De Schuttersmaaltijd.

--
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Waarop inheemsche vreugd niet uit geborgde schaal
Maar eigen horen dronk aan 't Schutters Vredesmaal,
Gij hadt om 1) d' ouden vorm geen nieuwe stof verwrongen
Noch Van der Helst 2) vergeefs naar 't zegeloof gedongen !
335
Jordaens ! wiens keuze zich in dubb'le 3) kunst'naars bent
Om bijstand nederboog tot velerlei talent,
't Vermaardheid gunnend', 4) hielp het meê uwe eerzuil stichten,
Wat droegt gij u als bleef de gave u onbekend
5) Door wie voor Rembrandt's stijl alle and're stijl moest zwichten,
Deed eigen zonne hij uit eigen 6) luister lichten ?
336
Wat Freed'rik Hendriks recht op eeuw'gen roem beslist :
Een hoofd, het heil des volks bevord'rend heel zijn leven;
Een hart, gelukkigst als 't grootmoedig dorst vergeven ;
Eene eerzucht, die zoo vroed van zelf beperking wist;
Had trouwer Hollands Kunst, vol waarheidsliefde in 't streven,.
Weêrspiegeld dan de Vlaamsche, op dicht uit dat zij kwist. - 7)
337
„0 u r l i fe is t w o f o l d; - 8) wordt, vriendinne ! bij die woorden
't Ons niet te moede of van een liev'lings-symphonie 9)
1. Terwille van. — 2 . Van der Helst -- 1613-1670 — schilder van
de zoo juist genoemde schilderij . Hij zou niet te vergeefs medegedongen
hebben; hij heeft 't niet gedaan. — 3. Jordaens had helpers uit de
Vlaamsche school en uit de Hollandsche. -- 4. Indien 't maar hielp etc.
— 5. De gave door wie = waardoor. — 6. Rembrandt onderscheidt zich
o.a. -- neen voornamelijk — van alle anderen door het aangebrachte
licht, hel en scherp, waardoor zijne schaduwen donker worden . — Dit
mist Jordaens. — 7. Onze Hollandsche schilders hadden de opgesomde
deugden van F . H . meer naar waarheid kunnen verzinnebeelden dan deVlaamsche, die te veel phantaseeren, het al te mooi maken . — Het visioen
verandert nu weer ! ! — 8. „Tweevoudig is ons leven" --- waken en droomen
— de droom heeft zijn eigen wereld. Byron, Engelsch dichter, 17881824. „De droom." — 9. Het Engelsch heeft de dichter al vroeg, het eerst
misschien, ernstig beziggehouden en Byron heeft hij levenslang heel hoog
gehouden als dichter.
,
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Wij d'eerste noten weêr verrassend suiz'len hoorden ?
Uw zoete stem verzelt, uw ving'ren spelen die, 1)
Tot, mij verliezende in 't geheim'nis der accoorden, 2)
Toeluist'rende en toeziende ik dubb'len dank u biê.
338
3) „De slaap" - zoo klinkt het - „mag op eigen wereld roemen ;
,,Gelegen tusschen wat wij te onrecht doodzijn noemen
„En te onrecht vieren als bestaan : een werk'lijk rijk;
„Ook heerscht maar schijnbaar ruste in zijner droomen wijk,
„Geweldiglij k als tot hun wicht van wee ze ons doemen,
„Of van den druk des dags ontslaan genadiglijk : - 4)
339
„Ons aanzijn splitsend', - ons niet enkel overheerend'
,.Door steigering van vrees, van angst, van schrik, - verkeerend'
„In deel van ons en onzen tijd, gebiedt de stoet „Als schimmen van 't weleer 't meêwarig harte derend',
„Als boon der toekomst in verwachting blij begroet, Uit visioenen zoo van geest als van gemoed ! 5)

340
„We blijken speelbal van maar schaduws die verdwijnen !
1. Die noten. — 2. Weer meegesleept door de welluidende poëzie. —
— 3. Tot het sluiten der aanhaling is dit eene vertaling van Byrons
genoemd gedicht, waarvan ook Beets eene vertaling gaf. Ofschoon Beets
dat kenmerkende „misnamed" = ,,te onreoht" wegliet. -- 4. In den
droom kunnen we verlost ons gevoelen van den druk des dagelijkschen
levens, er ons zwaarder door getroffen gevoelen. — 5. Beets zegt dit aldus:
„Zij spliten ons bestaan en worden zoo
Een aandeel van onszelf en onzen tijd,
Zij schijnen boden van 't onsterf'lijk zijn.
Zij gaan voorbij als schimmen van 't verleên;
Zij spreken als sibyllen van 't aanstaand'.
Zij heerschen als tirannen onzer vreugd
En smart, en doen ons bukken voor hun wil.
Gehoorzaam aan den druk van 't visioen,
Dat voor ons heenging, schokken ze ons met angst
Voor reeds vervlogen schaduws"?
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„Doch zijn ze 't waarlijk ? 1) is 't verleen iets meer dan schafiw ?
,En mag de ziel den drom niet als haar schepping mijnen,
Een hooger levensvorm dan zon of maan beschijnen,
„Dan onze dwaalstar duldt ? " - valt toch haar dampkring
blauw 2)
Der vlucht, waartoe zij zich bestemd gelooft, te nauw !

,

341
Wie dan de droom 3) vereent tot vlam der wake s p r a n k en? - 4)
Onschatbaar zij de gaaf, waaraan 't genot wij danken,
Door meer dan wilden kreet, door meer dan rauwe klanken,
In woord bij woord, uit wie 5) de keuze bootst en beeldt,
Elkaêr te tolken 6) wat voor onze zinnen speelt,
Wat diepst der ziele smart, wat hoogst der ziele streelt ; 342
Waar staven hoofd en hart hun vrijheid als in droomen? Benijdenswaardig schijn' wie op de breede stroomen
Des zangs, 7) in 't speeltuig zich een tooverstafs gezag
Bewust, de schare aan zijn triomftocht boeien mag :
De droeve of blijde snaar 8) dien ademloozen 't omen 9)
Van deernisvollen traan of vreugdevollen lach; 343
Maar spreken, - trots den waan als leerden wij van 't zelven, - 10)
1. Zijn de droomen schimmen, schaduwen, schijn ? — Is niet alle werkelijkheid droom, — is de droom niet de wereld waarin de ziel, los van
de stof, een hooger leven leeft? — 2. Het blauw van den dampkring —
het uitspansel — is voor de vlucht onzer droomen geene grens. — 3. De
droom alleen etc. — 4. Vonken, vuursplitters. Wat in de „wake" = het
wakkerzijn, maar vuurspatters zijn, begin van vuur, wordt vlam in den
droom. — 5. Waaruit, uit welke. De dichter kiest met zorg zijne beeldende woorden. — 6. De gaaf in woord bij woord elkaar te tolken =- mede
te deelen, te doen voelen, beseffen . — 7. De zanger schijne benijdenswaardig. — 8. Zij dien ademloos-luisterenden . —9. Omen voorteeken,
hier teeken, aankondiger. De dichter denkt zich den zang geaccompagneerd.
— 10. Versta hierin ook eerre critiek op 't zoo licht verstaanbare, 't zoo
vloeiende, 't zoo populaire etc.
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Eischt moeders liefde, 1) eischt meesters lessen, voeg er bij
Eischt studie, wat aok 't wit van onze rede zij ; Maar dichten, 2) arbeid is 't uit groef bij groef te delven
't Geen nergens mag veraên, waar 't glad den boog doet 3) welven ,
Hoe zwaar het beit'len viel, door 't vaak weêrstreeft g e g 1 ij ; - 4)
344

Als lout'ren lust valt slechts het visioen te smaken : 5)
We aanschouwen 't ! en dat zien volstaat : 6) het voelt, het
denkt, 7)
't Geheugen kwijt zich van zijn plichten als in 't waken,
Het oordeel handhaaft al zijn rechten ongekrenkt, Mysterie ! 8) dat ons 't rijk der geesten binnenwenkt
Is 't wonder zoo in u naar hun verkeer wij haken ? ... .
345
9) „Wil 't mij vergeven, die m' een rapper ruiter dacht
„Dan t' uchtend ik tot mijn beschaming ben gebleken,
„Indien, mijnheer de Witt ! ge lang hier hebt gewacht ;" Zou 't Willem zijn wiep dus 10) het Huis in 't Bosch hoort spreken,
Oinschitterd door wat goeds en groots uit zijn geslacht
Wie t' onzent 't licht mocht zien 11) in liefde doet ontsteken
346
Dus tot den man, 12) op wiens wel eerelijk gelaat
1. De liefde eener moeder. — 2. Dichten is nbg zwaarder arbeid.
3. Waar veel moeite en schikking is besteed om 't te doen vloeien, wel.
luidend te maken. — 4. Gladheid. Het viel den beitel zoo moeilijk de
gladheid der „welving" te krijgen. -- 5. Zal 't visioen ons doen genieten,
dan moet het zuivere „lust" zijn -- niet aan arbeid doen denken . -- 6.
Is voldoende. — 7. Er is gevoel in, rede, herinnering, heugenis, oordeel.
8. Mysterie van het dichte n, dat zulk dr ()omen is ... is 't wonder
etc. Het visioen verandert ! — 9. Willem III spreekt de Witt in het Huis
ten Bosch aan . B u r n e t verhaalt van zulk een laatste onderhoud. —
10. Aldus, op deze wijze. — 11. Wie = die al wat Nederlander is en
liefde voor hem doet ontsteken . — 12. De Witt — 1625-1672 — de beroemde staatsman, terzij gezet nu, om plaats te maken voor Willem III,
van wiens Huis hij de groote tegenstander was.

--

-

'1361 36

Vergeefs
zoekt, ofschoon
ofschoon In
feIlen haat
haat
Vergeefsgij
gij rimpels
rimpels zoekt,
in fellen
Hij vroeg're
boet, --1)
zoo 2)
2) loff'lijk
loff'lijk dank
dankbetuigend
betuigend
vroeg're hulde boet,
1) zoo
Voor heusche ontvangst,
ontvangst, --en
en 3)
3) toch geen haarbreed
dieper buigend
buigend
haarbreed dieper
Dan
stond te roer
roer op
op 't'tgroote
groote schip
schip van
van staat,
staat,
Dan toen
toen hij
hij stond
Om
holle of effen
effen zee
zee niet klagend
klagend of
ofniet
nietjuichend
juichend!
4)
Om holle
! 4)

347
"Doe
nog:: gun me
me kort
korttetewezen
wezen;; ik
ikverpand
verpand
„Doe 5)
5) meer
meer nog
ik tot
totdeez'
deez' stap
stapslechts
slechts werd
werd gedreven
gedreven
"Mijn
„Mijn woord
woorduu dat
dat ik
"Door
als uu mij
mijdierbaar
dierbaarvaderland
vaderland!
Door liefde
liefde voor
voor 't't als
!
"Gij
weet wat
wat overmacht
overmacht er
er tegen
tegensamenspant,
samenspant, 6)6)
„Gij weet
"Dat
nauw'lijks uitzicht
uitzicht op
op bevrijding
bevrijding isisverbleven
verbleven::
„Dat nauw'lijks
,Ik vrage
u:: moogt
moogt gij ons
ons met
met raad
raaden
endaad
daadbegeven
begeven?"
vrage u
?" 7)7)
„

348
Geen
kreet, geen
geenwoord,
woord, geen
geen zucht
zucht ontglipp'
ontglipp'de
deWitt's
Witt'sgemoed,
gemoed,
Geen kreet,
Van
welk
een
weelde
hij
het
fiere
hart
voelt
zwellen
Van welk een weelde
het fiere hart voelt zwellen
Hoe d' akers,
akers, 8)
8) trillende
trillendeaan
aandien
dienlinnen
linnenkraag,
kraag,'t 't
vertellen;
Hoe
vertellen
; 9)9)
Trots
~jlingsnederzien
nederzien ontstraalt
ontstraalt den
denwimp'ren
wimp'rengloed
gloed:: 10)
10)
Trots 't'tijlings
o0 mededingers
mededingers hulde,
hulde, 11) ons
boven alle
alle zoet,
zoet,
ons boven
bij uu een
een wacht
wacht hij
hij voor
voorzijn
zijnlippen
lippenstellen
stellen!
Wel
Wel mag
mag bij
!

349
12)
Holland hebt
hebtgij
gijtwintig
twintigjaar
jaarverhoogd
verhoogd! I
12) "Den
„Den roem
roem van
van Holland

1. De
De gevierde
gevierde man
man van
van vroeger
vroeger wordt
wordt nu
nu fel
fel gehaat. —
- 2. Deze
op Willem.
Willem. -- 3. De
Witt, man
man van
vankarakter,
karakter, standstand·
tussohenzin
tusschenzin slaat
slaat op
De Witt,
- 4.
- "Veranderd
door voorvoor- noch
no oh tegenspoed.
4. —
Veranderd door
vastig, gelijkmoedig. —
--- 5.
ó. Willem spreekt.
spreekt. Doe
Doe meer
meernog
nogdan
danmijne
mijnevertraging
vertragingvergeven
vergeven;
zie
; zie
oouplet 345
345.. —
- 6. Zie
bI. 129,
129, 1.
- 7.
'I. Is 't nu goed, dat ge u aan mij
Zie bl.
couplet
1. —
mij niet
meer laat gelegen
gelegen liggen?
liggen? moogt
moogtgegemij
mijnunuaan
aanmijn
mijnlot
lotoverlaten?
overlaten? - meer
De Witt,
Witt, schoon
sohoon de
devijand
vijand van
vanWillem
Willemenenniet
nietaltijd
altijdvrij
vrijvan
vangeplaag
geplaag
voor 't
kind van
van Staat,
Staat, had
had zich
zioh toch
tooh ook
ookveel
veelten
tengoede
goedevan
van Willem
Willem
voor
't kind
aan
dezen laten
laten gelegen
gelegen liggen.
liggen. —
- 8-9.
aan dezen
8-9 . Kleine
Kleine knopjes,
knopjes,als
alseikels,
eikels,
aan een
een draad
draad aan
aanden
denkraag
kraaghangend
hangend—- vertellen
vertellenhoe
hoe't'tfiere
fierehart
hart
aan
zwelt. —
- 10. De
oogen fonkelen.
fonkelen. —
- 11. De
hulde van
van Willem
Willem aan
aan de
de
De oogen
zwelt.
De hulde
Witt gebracht,
gebraoht, door
dool' diens
diens vaderlandsliefde
vaderlandsliefde te
loven en
en zijn
zijn raad
raaden
ensteun
steun
te loven
spreekt weer.
weer.
te
vragen. —
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„Wedij v'rend, - 1) zoo dat woord ge tusschen ons gedoogt, „Werd door mijne eischen nooit een minder doel beoogd,
„Wat 2) zoudt ge, nu fortuin het 3) prijs gaf aan haar nukken
„U niet vermannen of 't, vereend, ons mocht gelukken
„De weerelooze prooi der dwinglandij t' ontrukken ?"

350
Vermoên, terwijl hun beê zij richten tot de Witt,
Die ad'laars oogen welk een toets zijn blik bezit
Vlug 't lokkenrijke hoofd opbeurende uit gepeinzen ? 4)
Om 't even ! - zijn ze aan trots niet vreemd, ze zijn 't aan veinzen, 5
De geestdrift 6) is gemeend die hem 7) om bijstand bidt, Helaas ! dat al haar hoop bij 't antwoord zij ziet deinzen ! 8)

351.
,,

Uw Hoogheid hebbe dank ! - Sinds d' omzwaai van mijn lot

„Verduur-de ik wreed verwijt, trotseerde ik bitt'ren spot,

„Viel deernis harder nog, - 9) wat keerzij van den penning
„Der volksgunst ! - oordeel dus hoe zeldzaam een genot
„Gij me in uw bede gunt, die blijk geeft van erkenning, „Toch pleegde ik zoo ik haar gehoor gaf heiligschenning 1" 10)

352
- Een stilte ! - Er zijn 11) verleid door 't lokaas des gewins,
Er zijn die goud versmaên doch voor gezag bezwijken, 12)
Er zijn ... maar durft ge met de menigt' hem gelijken?
1. Met u, heb ik evenmin als gij ooit iets anders gewild dan Hollands
roem. — 2. Waarom zoudt ge etc. -- 3. Holland. — 4. 1)e Witt had
zooeven den blik neergeslagen. — 5. Willem is oprecht. — 6. Willems.
-- 7. De Witt. -- 8. Achteruitgaan, hier overdrijven. — 9. Harder nog
dan spot, voor mij, de Witt! — 10. De Witt moet, ter wille van zijne
heilige beginselen, alle samenwerking met Willem afwijzen . —11. Er zijn
er die verleid zijn door enz. -- 12. Heerschzuchtigen — even denkt de
dichter aan dit bij de Witt — maar met de „massa" is deze groote man
toch niet te vergelijken.

-
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„Uw Hoogheid ! tusschen ons 1) gaapt eene ondempb're klove !
„Zoo zeker als van u 's lands redding 'k mij belove,
„Zoo willig kweet ik mij van wat mijn plicht gij acht,
„Ware ik me niet bewust dat nimmermeer ten hove
„Ik haar 2) vergeten zou aan wie ik alle kracht,
„Mijn gansche leven lang, ten offer heb gebracht ;
360
„Ik droomde, - spotzucht moog' voor dwaasheid 't woord misbruiken,
„Niets hoogs, niets heiligs of zij scheldt het maar gedroomd, „Ik droomde een vrijheid als voor 't menschdom zeker koomt
„En 't was me als zag ik in den staatsvorm haar ontluiken
,,Die 3) heerschzucht niet alleen in d' enkele betoomt,
„Die, gordt hij 4) zich ten strijd, bij machte is hem te fnuiken ; 5)

.. .

361
„Een burgerlijk bewind den vroedsten 6) toevertrouwd
„Verheven uit wat nacht ook hun talenten blonken, - 7)
8)„ 't Geen d' oceaan voor borg van onze welvaart houdt, 9) „Dat kennis en dat kunst bij allen tracht te ontvonken, „Wat ijdelheid!... ik stoffe op 't geen ik heb gebouwd 10)
„Al blijkt het, onvoltooid, in puin reeds saamgezonken !"
362
„Zie op !" valt Willem in en wijst naar 't schilderij 1 1)
1. De Witt antwoordt tot de aanhalingsteekens zich sluiten. — 2. De
vrijheid n. .. — Hij zou geen hoveling kunnen zijn, zijne idealen aan 't
hof nooit verloochenen. — 3. De staatsvorm van het gemeenebest. — 4.
De enkele in wien heerschzucht woont. -- 5. Fnuiken, kortwieken, breken.
— 6. Den wijsten . -- 7. In welke vergetelheid ze ook komen, de wijsten
uit welken stand ook. — 8. 't — Het bewind . — Ook welvaart moet
uit zee komen. — 9. Dat = Het bewind. — 10. Zooiets was zijn ideaal,
maar lang vóór 't bereikt is, verdwijnt het. —11. De intocht van Frederik
Hendrik, waar ook Willem II op voorkomt op een wild paard.
----

— 1 41. —
Het meesterstuk Jordaens', „is u de knaap vergeten
„Dien ge eens alleen hier vondt, der grillige voogdij
„In arren moede ontsneld ? 1) of heugt u nog hoe hij
„Zijns vaders beeld 2) u wees en aanhield om te weten
,,Wanneer op zulk een ros ook hij zou zijn gezeten ?
363
„Als steeds ge uw lessen kent," 3) was 't antwoord dat ge gaaft;
„Een raad van wien al d' ernst gij sedert hebt gestaafd
„Daar ge in de wiskunst mij behagen leerdec scheppen ; 4)
„U danke ik 't zoo de kooi mijn vleugels hoorde kleppen 5)
„Maar ver mijn doel voorbij is uwe vrees gedraafd
„Vermoedt ge dat ik die ten 6) hoogsten trans zou reppen!"
364
'k Voorzag uw kansen," tuigt de Witt, „en stond ze u toe ;
„Van lage staatszucht wars, die mij met zege vleide
,,Zoo strikken des verderfs ik voor uw jonkheid spreidde,
„Volhardde ik in 't besluit daar 'k nog te goed me op doe : 7)
„Wordt Holland eens in mij zijn hooger roeping moe,
„Dan vinde een vorst het waard 't in hem dien 'k onderscheidde .
365
„Die ure, 't blijkt me, sloeg ; - zoo zij het !" - Hoog en straf
Moog 't klinken, waardigheid als Hellas' 8) beitel gaf
1 Willem III was stilletjes weggeslopen. — 2. Dat beeld van Willem II.
— 3. Willem III citeert hier 't antwoord, dat de Witt hem gaf op zijne
vraag. — 4. De Witt onderwees hem die. Logisch was 't te zeggen :
zoodra ge al uwe lessen kent, d. i. zoodra ge het verdient. — 5. Als van
een opgesloten arend. -- 6. Maar niet onverzadigbaar is mijne eerzucht.
— 7. De Witt zegt: ik had uwe jeugd kunnen doen verwaarloozen, dan
zou ik gewonnen hebben; doch ik dacht: mogelijk wordt Holland mij eens
moe -- verliest het zijn hooger roeping uit het oog — welnu, dan moet
het mijn minder hooge kunnen volgen en een vorst vinden het Land
waardig. Welnu, dit uur is er nu; ik berust. Zie couplet 365.
8.
Hellas, Griekenland in de oudheid.
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Straalt 't levend marmer 1) van dat heldenvoorhoofd af; „Dat uur zal nimmer slaan !" '2) - meent Willem, hem een schrede
Genaderd, hem de hand toereikend met de bede
Dat hij als vriend die drukk', voor 't minste tot den vrede !
366
„Ten afscheid !" - Schoon dat woord, 't geen allen zoen verwerpt
Gebrek aan deernis toon' met 't leed van landgenooten
Voor wie zich, dag aan dag, het oorlogswee verscherpt ? 3)
Ten afscheid ! - 'Wijl de kreet nog in zijne ooren snerpt
Dien wraakzucht langer niet den gorgel uit moest stooten
Sinds van de kerkerpoort de deuren zich ontsloten ! 4)
367
Wat vragen ! - doe wie waant dat zulk een groote ziel
Ooit dus hardvochtig doemde, ooit dus haatdragend viel,
Door 's prinsen eerbied zich haar wederzin verklaren : 5)
„Waar nam mijn jammer eind, die niets meer overhiel'
„Dan d' achting voor zich zelv', liet ook dien troost hij varen ?
„Begins'len eischen mede in staatsliên martelaren !"
368
Gij, Willem ! gij, de Witt ! der vrijheid evenkniên ! 6)
Wier trouwe om 't zeerst de taak u toegedacht vervulde
Haar 7) vestend', naar den geest der oude wereld 't duldde,
1. Bleek, strak, zonder rimpel. --- 2. Dat ik, Vorst des lands, u verdring, verwaarloos. — En hij verzoekt hem de vriendenhand te reiken, —
maar : „Ten afscheid!" — 3. Heeft de Witt dan geene deernis met het
arme volk ? Willem vroeg ten laatste maar eendracht tot do vrede er zijn
zou. — 4. Is de Witt dan nog wraakzuchtig, schoon hij 't verzwijgt ? Zijn
vader was door Willem II te Loevestein opgesloten en zou dagelijks tot
zijne kinderen gezegd hebben, na de vrijlating : „Gedenk aan Loevestein!"
Bezielt dit de Witt? — 5. Die wederzin is niet anders te verklaren dan
door te veronderstellen, dat de Witt uit eerbied voor het hoogste wat hij
bezat — zijn karakter -- zoo handelde. Ook de. prins had daar eerbied
voor, en dit geeft recht 't zoo te verklaren. En de Witt's overweging
wordt dan saamgevat in de drie laatste regels van dit couplet. — 6. Die
even trouw en energiek de zaak onzer vrijheid hebt gediend. — 7. De
vrijheid.
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Haar spellend', als haar dien der nieuwe laat gebiên 1)
Waar, geniale groep ! waar brengen we u een hulde
2)
Die al wat wetten geeft tot u leere op te zien?

369
Wees, 3) lieflijk landschap ! 't geen me op eens weêr schijnt t' omDoor balsemrijke lucht uit bloemen toegereed; 4)
(vangen
Weest, heuv'len ! die uw loof ten dalen af laat hangen,
Als troonde 't beekje 't meê dat van geen ruste weet; 5)
Weest, trots uw stilte, toch niet somb're loovergangen!
Waarin de mijmerzucht alle ijdelheid 6) vergeet ;

370
Weest ... - was 't mij dan vergund dat ik den groet volendde
Daar, dochter Gelder's ! 7) gij mee instemt ? - toen 'k mij wendde
Ten laaien luister 8) van een open plek in 't bosch
Stond plots'ling in de verte er Robinhood op 't mos !
Wat vraagt gij me of ik hem bij d' eersten blik herkende ?
De wedren zoekt vergeefs de weêrga van dat ros !

371
Een blijd gebriesch klonk voort tot in de diepste lanen, Een flikkering van licht 9) ontschoot den nacht der manen, Doch nevens mij bedwong de drift zich, roereloos, Op steeg ik, - om mijn roem als ruiter te zien tanen,

1. De vrijheid vestigend naar den geest van hunne dagen — de vrijheid
voorspellende, zooals o n ze dagen haar moesten verstaan. — 2. De dichter
wil beiden Willem III en de Witt in de vergaderzalen der Kamers, of
daarvoor, vereeuwigd zien — 3. Wees gegroet, wil hij zeggen -- zie
couplet 370 — we zijn weer terug in Gelderland en vinden aanstonds
Robinhood terug. — 4. Bereid. — 5. Het naar beneden stroomend beekje
schijnt 't loover ten voorbeeld. — 6. In zoo grootsohe natuur vergeet men
alle ijdelheid. — 7. De dichter wendt zich weer tot de Vrouwe van
Meerhof. — 8. Het heldere licht. — 9. De zwarte manen hingen op het
voorhoofd, en de oogen flitsten daar uit.
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Wij stoven naar zijn wil de dreef in die hij koos .... 1)
Bezwoer de booze fee der streek mijn spieren voos ?
372
Een booze fee ? ik had, in het schoonst der paradijzen,
Wie slechts een ommezien mijn hand haar kracht ontnam
Ter duiding van den weg, een engel moeten prijzen,
Zoodra we in 't groen gewelf 2) iets weem'lends zagen rijzen
Bij wijle sneeuwgestuif: bij wijle vier'ge vlam, 3)
Waaruit, weêr jeugd en vreugd, Mimosa tot ons kwam.
373
Wat steig'ring van genot ! verrassinge der ooren :
Gehinnik op de maat des vluggen drafs te hooren,
't Welluidendste dat ooit de rust van 't woud mocht storen ; Bezieling van den blik ; - die zich door dringend strekt
Naar 't boeiend vergezicht als 't hooger schoon ontdekt
Dan waar 't, omsluierd, zweem van hope op heeft gewekt ; 4)
374
Verrukking des gemoeds : wanneer voor luchtkasteelen
In wie zoo vaak de waan mocht met zijn wenschen spelen
't Verwezenlijkt aanschouwt 't geen inniglijkst het vroeg; Driedubb'le weelde 5) daar mijn harte hoog door sloeg
1. De dichter was zijn paard geen meester meer -- ook niet gebleven
wil hij zeggen, Robinhood had hem meegevoerd naar zijn wil. — Hij was
machteloos haar te temmen. — De tocht is uit, we komen in de werkelijkheid terug. — 2. Der laan, voor Meerhof. — 3. Bloesems door den wind
over den weg geblazen. -- De vurige oogen van Mimosa, — witte Mimosa.
— 4. Versta : de dichter voelt zich meegedragen door zijne phantasie,
geest en gemoed, en heel vaag staat hem het schoone voor de ziel — en
dan aan 't einde : daar wordt 't vage helder van omtrek, en schooner dan
hij dacht wordt hem zijne eigen gedroomde schoonheid. — 5. Verrassing
der oogen ; bezieling van den blik ; verrukking des gemoeds! — Zoolang
heeft de dichter gedroomd van dit te maken, en daar ! de luchtkasteelen
zijn vervangen door wat hij zoo innig heeft gewenscht. Het gedicht is
voltooid. -- En als belooning nadert hem de gemoedsrust — 't laatste
wat zijne ziel begeerde.
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Toen schitterglans noch schafw 'k me langer zag verhelen
Wier kleine hand den toom der tel l e 1) sierlijk droeg !
375

Was 2) 't westewindeke uit den lommer aangetrokken 3)
Zijn vleugels bleken niet op 't boschgebloemt' getild
Om 't wapp'ren van die veer, om 't wuiven van dat vilt : 4)
Naar 't rozenmondje heeg 't voortsuiz'lende in de lokken
Wier duister, 5) hief de vaart des schalken enk'le vlokken,
Opvonkelde of de trans werd van gestarnt' doortrild : 6)
376

In breede vouwen mocht haar blauwe rijkleed glooien
Langs 't glinst'rend lijf van 't ros, den slanken vorm der leên
Verried, waar 't voetje rees, het vallen van de plooien ; 7)
Geen siersels wonden zich om hals of schouders heen,
Volkomen, vergenoegt der stoffe maar bekleên, 8)
Zou keten en zou kraag die buste schendend tooien ;
377

Daar week het nijdig floers : 9) haar hemelsch aanschijn straalt !
Wat woorden waarin niet, lofzingend voor 't begroeten,
Dier oogen opslag, niet de lach der lippen faalt ? 10)
Al moest ik beide 11) met een wijl verblindens boeten
1. Telganger; de paarden verzetten dan de pooten links en rechts tegelijk,
niet afwisselend. — 2. De verbeelding wordt beeld . De dame op 't
paard, de zielsbeminde. --- 3. Gekomen door het bosch. — 4. Niet de
veer was 't doel van 't westenwindje — maar etc. — 5. Donkere, zwarte.
— 6. Het blank van den hals speelde er door. — 7. Het vallen van de
plooien des blauwen kleeds verried den slanken vorm der leest. — 8.
Het volmaakte gedoogt alleen de stof; het kleed alleen „vergenoegt" — voldoet dan, siersels schaden dan. — 9. Ze slaat haar sluier op. — 10.
Geene woorden zijn er om haar schoon te zeggen. — Zoo kan de dichter
niet in woorden de schoonste gedroomde zielenschoonheid uiten : schooner
dan hij gaf, ziet hij altijd in 't verschiet. Kon hij dat: in volkomen vrede
zou alle leed des levens vergeten zijn . — .1. Oogen en lach .
10
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Te duur waar' tot geen prijs eene ure heils betaald
Wier heugenis het leed eens levens zou verzoeten !
378
Och ! arme beeldenschat die 't woud ten beste geeft : 1)
Het wieglen gindscher webbe uit zilverstof geweefd,
't Zich baden in het licht dier breede beukentwijgen,
Het wippen van dat meesje eer wij 't voor goed doen stijgen,
Hoe alles wordt beschaamd door wie ter zij me zweeft,
Bevalligste evenzeer in 't beuren als in 't nijgen! 2)
379
Een vergezicht ontrolt wat, oud en nieuw, 't stoffeert 3)
Waar 't mastbosch duister spreidt, waar held're golfjes vlieten :
Dien bouwval, van wiens kruin de moker blijkt geweerd,
Dat dorp, door noeste vlijt in stedeke verkeerd :
Een vrijer wereld dan de vaad'ren na ons lieten, 4)
'k Mocht, dacht me, honderdmaal dien indruk reeds genieten ;
380
Toch is 't of zich de beemd voor 't eerste me opensluit 5)
Zoodra, vertellende, ik de groepen van 't verleden
In weidschen tooi, ter kerk, de burchtpoort uit doe treden
I)en trots des bruigoms schets', de traantjes van de bruid .
Tot met een ommezwaai den overgang zij 6) stuit
Hoe d'eigen hartstocht nog den staf voert over 't heden !
381
Waar' ze al de aanminnigheên der geestdrift zich bewust
1. Den dichter biedt ter vergelijking aan háár schoon. --- 2. Bij het
rijden: het op- en neergaan . — 3. Wat men er aantreft, ons te aanschouwen geeft en er goed in past : bouwval, dorp. — 4. 't Kasteel beheerscht den omtrek niet meer, het stedeke heeft geene wallen meer en
5. Zich voor mij ontplooit.— 6. Die
de burgerij ontwikkelt zich vrij.
naast hem rijdt. — Wat ook veranderd is, de hartstocht der liefde bleef,
wil hij zeggen, maar door eene zwenking stuitte ze hem in zijn verder verhaal.
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Als wiss'ling van verschiet haar schoonheidszin verlust
Zou zij den mijnen 2) zoo gedurig, zoo gerust,
Wel tarten ? zij wier akin 'k mij nauwlijks aan voel roeren
Of 'k vrees dat eerbied slechts te kort een strijd zal voeren
Met neiging, wier triomf zoo vele prikk'len zwoeren ! 3)
382
Geen weelde die haar lokt naar 't vorstelijk terras, 4)
Al prijkt in 5) roos bij roos 't uitheemsche bloemgewas,
Al noodt de zuilengang op 't geuren zijner winde: 6)
„Een wijle poozens", zegt ze, „in schaduw van die linde,
„'t Zal frisch zijn bij de bron, 'k zag nooit zoo fleurig gras,
„Wie weet of ik er niet het laatst viooltje vinde ?"
383
Een flinke knecht 7) schiet toe ; - de wakk're vrouw schenkt
(graag
Het zoetste dat zij heeft, - hoe gluren om de haag
Daar blauwe kijkers uit de blonde kopjes : boudste
Van allen springt er een op naar mijn zweep : „ai, plaag
„Dat heerschap niet !" - ik laat hem klappen, „Is 't uw oudste ?" „Die naar zijn vaertjen aardt, van zeven wis de stoutste !"
384
Ik lei de lieve voort waar mos den eik omzoomt,
Waar 't „duyster is in 't groen", waar 't ,,groen is in den duyster, "8)
Ik lees 9) een tuiltje saam, ik bied het haar, ik fluister,
. 10)
Verbleekt ze een oogenblik een hooger blosje koomt
Maar 'k verg der vriendschap niet dat langer nog ze luister :
Schoonst droom' zij zelve zich wat zaligst 'k heb gedroomd.
1. Opvroolijkt, verheerlijkt. — 2. Mijn schoonheidszin . Ze weet niet,
hoe ze hem opwindt ! — 3. De eerbied zou zijne neiging haar te kussen,
haar te omhelzen, niet kunnen beheerschen — 4. Van 't kasteel Meerbof,
waar we zijn. — $. de rozen zijn uitheemsch. - 6. Slingerplant — 7. Man, boer,
huisman . Zijne vrouw geeft wat bron water — de kinderen komen nader.
De oudste jongen grijpt de zweep. Hij mag er eens mee klappen. — 8.
Huygens: Hofwijck, regel 345. In de schaduw der groene boomen is het
duister, en het mos is het groen in het duister. — 9. Zoek, kies uit.
— 10. Spoedig daarop kleurt ze, bloost ze om wat hij fluistert. . . .
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