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ublend joelt het in mijn boezem,
Schallend klinkt daar 't levenslied,
En de millioenen echo's
Trillen door dat klankgebied .
'k Wou in eene omarming sluiten
A1 wat leeft en heft, als ik ;
A1 wat, uit een droomrig sluimren,
Wekt der zonne liefdeblik .
Loovers, ik versta uw fluistren,
Bloemkens, vriendlijk pinkt uw oog,
Ruizlend net, mij roert uw tale,
Vlinders, 'k volg u, naar omhoog !
'S Menschen hart, dat teeder plantje,
Vangt des levens liefdegroet,
Blijde ontzwachteld, bloeit en tiert het
Siddrend in der zonne gloed .
Doch niet slechts in 't loof der blijheid
Geve 't kracht en leven kond ;
Bloemen schenke 't, zoet van geuren,
Schoone vruchten, vol en rond .
Bloei, gij, weelde in mijnen boezem
Stort u uit op al wat leeft .
Als een wierookwasem stijgt ge
Dan terug tot Hem, die geeft .
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~en 9tecb
trcugbe
r is in mijn sluimerend harte
Een vogelken blijde ontwaakt,
De lustige vogel der vreugde,
2 Die het al tot een liedeken maakt .
De wolken, die dreigende dreven
Aan het sombere vergezicht,
Ze glansen in gouden luister,
Ze baden in zonnelicht !
Wat zwaar scheen, moeilijk om dragen,
De drukkende levenslast,
Daar hecht, als veil op den boomstronk,
Mijn hoop heur verlangen vast .
Wat onbeduidend mij toescheen
Wat slechts bij 't missen men schat,
'lijk het wilde bloemken, dat achtloos
Al zwervend mijn voet vertrad,
Dat wekt in 't diepst van mijn ziele
Een dankbaar, zalig gevoel ;
Dat spreekt een wondere tale
Klaarklinkend in al het gewoel ;
Het gewoel, dat mijn geest vermoeide
En flu tot handelen wekt,
Het gewoel, dat mij moedloos maakte
En flu tot geneugte strekt .
Och ! droefnis en vreu~d der aarde,
Gij zijt als de wolk en t licht,
Die ongestadige winden
Doen wisselen v6br mijn gezicht !

Och ! droefnis en vreugd der aarde !
Wel hem ! die, gelaten, stil,
Trots u in bedaardheid afwindt
Den draad van zijn levensspil !
Want zingen, juichen en schreien
't Gaat alles een zelfden gang ;
't Vult heden proppend het harte
Tot morgen wat nieuws het vervang' 1
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flan (Ibocber
\ een, moeder-lief, neen, nog niet sterven !
't Is waar, wij zijn Been kindren meer,
f
Doch kunnen des to min u derven,
En o ! wij voelen des to zeer
Hoe 't ons door hart en ziel zou kerven .
Laat onze kindren u aanschouwen,
Opdat uw ernstig, zoet gelaat
Zich prente in hunner zielen vouwen,
Opdat dit beeld voor alle kwaad
In 't later !even hen doe grouwen !
Neen, moeder-lief ! neen ! sterf nog niet !
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Tijd kwam uw wezen sprekend maken
Hij lijstte 't om met zilvergrauw,
Schreef zorg op uw bestorven kaken,
Doofde in getraan uw oogenblauw,
Doorgroefde uw voorhoofd, moe van waken .
Uw handen kwam hij dorren, gelen,
Van arbeid spreken ze in hun rust .
Ze waren, och ! zoo zacht bij 't streelen,
En nog, waar smarte dient gesust,
Hoe liefdrijk weten zij to heelen !
Neen, moeder-lief ! neen ! sterf nog niet !

Gij, moeder, zijt de sterke keten,
Die heel 't gezin to zamen bindt .
Hoe schoon, wanneer rond u gezeten
Uw zeven docliters, eensgezind,
Hun wel en wee om u vergeten !
Want, zoo uw kracht en moed vergingen,
Zijn wij niet daar, die rond u staan,
En om uw sponde elkaar verdringen
Wat hebt gij niet voor ons gedaan?
Laat ons ook u met zorg omringen !
Neen, moeder-lief, neen, sterf nog niet !
Hoe schoon, wanneer, een traan in de oogen,
Gij spreekt van die zijn heengegaan . . .
Het is of weder, uit den hoogen

Gedaald, zij in ons midden staan .
Maar wat ! zoo Gij ons werd onttogen? . . .
Gij droogdet onze kindertranen,
- Die dauw, die van het bloemken valt En, nu in 't bruisen van de orkanen,
In 's levens kamp, de noodhoorn schalt,
Zoudt ge ons van uwe liefde spanen
Neen, moeder-lief ! peen ! sterf nog niet !
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%cvenetabttn
s
k zie zoo gaarne nog terug
op mijnen kindertijd
Hoe vroolijk vloot het leven toen,
door zorg gestremd nosh strijd !
Ik voel me nog in moeders arm
zoo teeder zoet gesust ;
Ik voel nog, hoe ze van mijn wang
de kleine traantjes kust .
Dat blijft me bij, mijn leven Lang,
'k vergeet het nimmermeer,
En, als zij oud en sukklend wordt,
doe ik haar alles weer !

• wat een hemelsch Paradijs,
die zoete kindertijd ;
'k Geniet hem bij 't herdenken nog,
al is hij reeds zoo wijd !
• onschuld, die Been kwa.ad vermoedt,
o vriendschap zonder maat,
• vreugd, gelijk een bloem ontstaan
en door geen ramp geschaad ;
Onwetendheid van zonde en schuld,
van wroeging en gevaar ;
• vast geloof in 's Heeren gunst,
o zoete hoop op Hem,
Van wien zoo dikwijls moeder sprak
met ingetogen stem !

'k Heb veel, o veel van u bewaard,
dat 'k rrieeneem tot aan 't graf ;
Daar nog getuigt het van mijn dank
voor wat de Heer mij gaf.

0 kindertijd, mijn schoonste tijd,
o, ware ik nog eens kind
Niet dat ik u miskend heb, neen,
ik heb u steeds bemind.
Mijn jeugd, hoe schoon en helder gij
't Ontwaken van een macht,
Die geest en lichaam bloeien doet
in fiissche, voile kracht ;
Die blik in 't wijde, de eersie blik,
die ver in 't ronde waart,
En jublend, wondrend aan de vraag
den blijden lofzang paart ;
De blik, die helder, en toch schuw,
doordringen wil Gods werk,
Die dalen mochte in 't diepst der aard,
doorpeilen 't eindloos zwerk ;
De opwelling in de ontwaakte borst,
de dorst naar meerder goed,
Die hoogte en diepte en wijdte en vert'
gelijk miskennen doet !
De breedste kloof is maar een spleet
men springt er over keen !
De steilste rots, de scherpste rand
is, ach ! zoo laag en kleen !
Geen donder, hoe hij rolle en groP,
geen regen, hoe hij plast,
Doet de optocht staken . « Voort ! maar voort !
zoo lacht de vrome gast,
Die Geestdrift heet en voorloopt steeds,
en schoone liedren zingt
Vol blijdschap, vreugd en levenslust
en tot meezingen dwingt .
6

Ei ! jonkheid, jolig schoone tijd
voor wie u rein geniet !
Wat weet hij van een plichtbesef
van knagend, naar verdriet .
Hij is een pelgrim, die vertrekt
in 't lichtend morgenduur
Hij wendt, ontroerd, ten Oosten zich,
de zon rijst, schoon en pour,
Het vlak der card is nevlig groen,
bestrooid met sprankels good,
De vogels schettren luide en blij
in 't geurend, fleurend hoot . . .
Zwijg stil ! zwijg stil toch in mijn hart,
reeds afgezongen lied !
Wat vluchten wil, houdt gij niet staan,
wat heenmoet, bindt ge niet! . . .
0 jeugd, o jeugd, waarom zoo kort !
mijn harte hangt u aan!
Ik weet we!, dat ge vlieden moet,
maar 'k hield' zoo gaarne u staan !
Men moet van 't kronklig, bloemrijk pad
op 't heuvelvlak nu gaan,
Waar kruid, noch boom, noch heester groeit ;
het stoeien is gedaan .
Hier dient besloten, koel en wijs,
Tangs welken weg men gaat .
Men zie bier rond, en zinne en vraag
zichzelf en andren raad .
Niet meer bet ~~ne, zelfde pad,
wel honderd nooden bier
Ten ingang ; die tot d'afgrond gaan
vertoonen 't ineeste sier .
Op eigen wilskracht, eigen moed
dient van nu of gebouwd ;
Want ernstig doet zich voor, wat eerst
als speelwerk werd beschouwd . . .

Nleestal gaat geestdrift bier to loon
heur rol is afgespeeld ;
Naam' wijsheid immer maar heur plaats,
die 't goede ons aanbeveelt !
Maak spoed, maak spoed, wees niet als zij,
die huivrend blijven staan,
Niet durvend of niet kunnend ! Denk,
er dient wat afgedaan !
Ziehier een rotsweg, steil en stroef,
't is kennis, wetenschap .
Ootmoedig wees hij, die hem kiest !
Een onbezonnen stag
Indien hij niet ter aarde blikt brengt hem tot diepen val
Hij vorsche en zoeke, zonder rust
en smade 't roemgebral .
Hier nog een baan, de breede baan
van 't needrig handenwerk
Ruw is ze, hard om gaan, ze leidt
niet door een bloemenperk .
Maar wie bescheiden voor zich blikt
in wijs en kloek beleid
En met Been hoogmoed heulen wil
vindt daar blijmoedigheid .
Ook zalig hij, die geenen druk
op de eigen schouders voelt ;
Maar ijvert om des naasten wil,
die andren heil bedoelt!
En dan, en dan, wat schoone baan
die vredig voert tot God ;
Die als een brug haar bogen spant
ver boven 't aardsche lot .
8

Haar voetsteun enkel kennen wij
zij stijgt ver uit het oog,
Wie haar betreedt blikt niet omlaag,
zijn leus is : « Steeds omhoog ! n
Heil hem, die zingenot beschouwt
als valsche hinderlaag
En wegschopt, wat hem hindren zou
bij 't schrijden, vast, gestaag . . .
0 Kindertijd, o zoete tijd,
o jeugd, zoo snel gevlucht !
Mocht op dien heuvel maar verwijld,
waar menig schrikt en zucht !
Men ziet zoo gaarne rugwaarts nog
besluiten valt zoo zwaar !
Men wou 't verleen genieten nog
de toekomst schijni zoo naar !
Heb meelij met den twijfler, Heer,
geleid hem bij der hand
Tot op het spoor hem toebedacht,
dat leidt naar 't beter land .
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Ean9Iiea
at ruischt, wat suist char vleiend zoet
Wat komt char kwelend in het bloed
Der feestgenooten ontsteken dien gloed ?
I.
Vedels en fluiten
Zingen en tuiten
Lokken ten dans,
Knapen en meiden
Wilt en bereiden
Schikt u in krans !
In vroolijke reien
Kom thans u vermeien,
Kom, lustige jeugd,
Van 't awieren en zwaaien
Van 't hupplen en draaien
Genieten de vreugd !
II.
Wat glans en wat licht !
Wat toovergezicht !
Die glinsterende zaal
In prinslijken praal,
Vol spiegels en goud,
Als door elven gebouwd !
10

In vroolijke reien
Kom thans u vermeien
Kom, lustige jeugd
Van 't zwieren en 't zwaaien
Van 't hupplen en draaien
Genieten de vreugd !

Al zoevende zweven
Met innerlijk beven
De dansers voorbij,
In de armen gedragen
Van lust en behagen,
Het harte zoo blij
Blijf lang u vermeien
In vroolijke reien,
Blijf, lustige jeugd,
Van 't zwieren en zwaaien
Van 't hupplen en draaien
Genieten de vreugd .

den traan
ij wou, hij kon niet blijven
to wreevlig was zijn hart,
7 Door bitterheid en twijfel
(
al Lang reeds moegesard !
Die koelheid in heur blikken,
die hardheid om heur mond . . .
Hij ging . . . hij wou ze bergen,
zijn diepe hartewond !
'4b
\_,
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Zoo sloeg de scheidensure,
gewenscht en toch geducht .
Ze zwegen beiden stille,
gesmoord werd klacht en zucht .
Doch, toen zijn hand de hare,
heur blik den zijnen zocht,
Brak plots cue borstweer neder,
die spijt en argwaan wrocht.
Want, aan heur lange winipers
hong sidderend een traan,
Hij stokte. . . Was zijn hartzeer
dan enkel trots en waan? . . .
In warme omarming schreiden
ze wrok en droefheid uit !
Zoet, zoet is liefdeklagen
aan liefdesborst geuit !
Zoo zal hij in heur boezem
weer levee als voorheen
Zoo zijn ze, in vreugd en lijden,
als voortijds, weder den
Zoo was het slechts een dwaling
die tusschen hen zich hief? . . :
Hoevelen werd zodn dwaling
tot levenslange grief !
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3ccraarb you (*)
aar staat, op 't breed terras, des eega's trots,
Brigitta. Streelend met het blauwzwart haar,
Dat golvend langs heur blanke schouders rolt,
Speelt zoel het koeltje . De avond daalt, vol
Ikalmte
En weemoed . Roode tranen schreit de zon
op 't gelend loover, dat naar 't scheidend licht
Zich liefdrijk wendt, als minde 't nog de kracht,
Die 't in de Lente kleur en weelde schonk .
Zoo wendt zich't oog der min, reeds dof en flauwend,
In 's levens Herfst den trouwen echtvriend toe
En vreest het uur des scheidens . . .
Droomend tuurt
Brigitta naar het plechtig landschap . Angst
Beklemt haar boezem . . . . Scheiden ! Scheiden ! Slechts
Een enkel jaar de trouw bewaard, zoo plechtig
Voor immer hem gezworen, hem, die wets
Vermoedt en mint als d'eersten dag ; die licht
In vreugd den stond herdenkt, waarop hij haar
Voor 't eerst de zijne noemde . Geeraard ! . . . Doch
Wat denkt ze aan hem, wen 't uur genaakt, dat ijlings
De blonde Adonis, in wiens heete omhelzing
Ze trouw en plicht vergeet, door 't donker pad
Komt spAeden, smachtend, smeekend om een zoen?
Wat denkt ze aan Geeraard ! Zie, de con gaat onder
Gewenschte schaduw, die den minnaar brengt,
Wees welkom ! Daal gezwind en . . . dek de vlucht .
(•) Naar aanleiding eener schilderij van Geeraard Dou, in het
British Museum, to Londen .
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Hoor! kraakt daar in het pad geen lichte stap
Zie ! naakt hij niet, daar ginds? - Neen, peen, het is
De boom, dien Geeraard plantte op d'avond van
Hun trouw ; de boom, die weeldrig opschoot, maar
Reeds vroeg zijn loover strooide, als wou bij sterven
En ach ! wat zou hij leven ook, wen zij
Wier liefde hij verbeeidde, laf en schuldig
Haar plicht vergeet! Brigitta, ja . u kleure
Het schaamterood de wangen, of -'t is niet
Te laat nog - keer ! . . .
Maar zie, wat glanst heur oog !
Wat buigt het lieve hoofd zich luisterend
Voorover? - doet den boezem woelig slaan
En jagen onder 't drukkend wicht der hand
a Zijt gij daar, Frans? » En 't antwoord is een zoen,
Die d'open mond met zaligheid komt laven,
Zacht op zijn schouder zinkt haar lokkig hoofd,
Maar spoedig doet de vrees vervoering wijken .
Hij fluistert . . . « Och, Brigitta, laat ons vluchten!
Kom, steun op mij, ik leid u waar we in vrede,
Waar we ongestoord beminnen ! - Zie, reeds waagt
Ze een stap . Gedragen op zijne armen,"is 't
Haar, of ze op liefdevleuglen voortzweeft ! Doch
op eens verzwindt die zaalge waan . Wat staat ze
Daar sidderend stil, het oog op 't open raam
Gericht, daarboven, waar een heldre straal
Uit neerdaalt?
Lieflijk zweeft op de avondlucht
Een tooverzoete toon : Amati's ziel
In 't vedelhout omsloten breekt zich vrij
En zucht en siddert, juicht en jubelt, smelt, het
Melodisch tuig beroerend, tot een lied,
Waar trillend hemellust en driftensmart
Afwisslen, zich vereenen, sterven, plotslings
Herrijzen, om opnieuw, in wilder drift
Het onuitspreeklijk jets to spreken, dat
Orlando's ziel ontwelde, en Geeraard, toen
14
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Hij 't hart der bruid wou roeren, koos als tolk
Van wat daar omging in zijn boezem . Bleek
En roerloos blijft ze staan, die toen 't verstond
En siddrend voelt ze, dat die toon opnieuw
De slapende echo's wekt in hare borst .
Reeds zakte de arm, die 's minnaars hals omsloot
Verlamd ter veer ; reeds staarde 't oog ten gronde,
Dat stralen schoot in 't aijne ; en, over 't aanzicht
Van vreugde blakend, vloeit een tranenstroom .
a Ga heen, ~a heen ! » zoo roept ze en rukt zich los,
n Ga heen ! k wil nooit meer, nooit u zien ! Slechts hem
n Behoor ik : Geeraard ! Geeraard, dierbre ! . . : n
En vlug
Als 't opgeschrikte ree, dat uit de strikken
Des jagers los zich rukte, hijgend naar
Zijn schuilhoek spoedt, om reilend daar van vrees
En vreugde neer to zinken, ijlt zij henen
En vliegt de kamer binnen, waar nog immer
De vedel voortzingt . Knielend ligt ze daar
En zoent het vedelhout, besproeit het met
Haar tranen, kust des eega's voeten, bergt
Haar vlammend aanzicht in zijn boezem, klemt
Hare armen om zijn middel, zucht en snikt .
En hij, van vreugde zali , drukt zi,'n lippen,
Zoet koozend op haar lo~ken . . . n O ! ik wist,
Zoo roept hij, dat dit lied u voeren zou
Aan 't minnend hart, wiens trots ge zijt . Beur toch
Het hoofd ! Die tranen van geluk? 0 laat
Mij die van uwe wangen drinken! 't Zal
Mijn gloeiend hart een laafnis zijn . Maar snik
Zoo niet : u worde zaligheid geen smart !
Geen traan benevle 't helder oog, waarin ik
Zoo graag mijn beeltnis zie . Of liever, ja,
Ween voort, Brigitta ; zoet, ik weet het, is
De traan, die ware liefde stort, aan 't hart
Des welbeminde ! Kind, ween voort ! Mij ook
Bevangt uw zaalge weemoed . n Op haar voorhoofd,

Van schaamte blozend, valt uit 't manlijk o0g
Een zware traan . En 't is haar of heur schuld
Wordt uitgewischt . Zachtstreelend zoekt haar blik
Den zijnen .., « 'k Min u meer, oneindig meer
Dan ooit ! ~ zoo lispt ze . . .
En immer bleef ze trouw
Haar plicht gestand, en immer klonk in 't diepste
Haars harten 't manend lied en wekte daar
De liefdesecho's uit den sluimer . Toen,
Na jaren, Geeraards sneeuwig hoofd voor 't laatste
op haren boezem zeeg, dan was 'f haar, of
Haar geest met hem ten grave daalde . Dag,
Aan dag ontsteeg heur hart een wensch ! 0 mocht
Die thans de ktatste zijn, die mij van hem
Gescheiden houdt ! Wanneer, o God ! wanneer?

Ster'en
EEN NOVEMBERDICHTJE .

at vroeger, wat later,
we gaan allemaal,
Die teer zijn als 't halmpje,
die hard zijn als staal !
Wat jonger, wat ouder . . .
wat geeft het eraan
Wie denkt op zijn Karen,
als het tijd wordt to gaan?
16

En is het zoo erg dan
to rusten in vree 2
Het juk of to leggen
van kommer en wee?
En is het zoo vreeslijk
to slapen in 't graf,
Als de aarde enkel distels
en doornen ons gaf4
Hetgeen wij bier laten,
och ! wat is het waard 2
't Is goed, dat to loor gaat,
't is vreugd, die ontaardt ;
't Is vriendschap, die afkoelt,
lust keerend tot Teed,
En haat is 't en afgunst
in allerlei kleed .
Wees gij maar geduldig,
mijn harte, zij stil
Het gaat noch met leven
noch sterven naar wil !
Maar kreun niet of steun niet,
en schimp noch en smaal
Wat vroeger, wat later,
we gaan allemaal.

iBetracbttng
aar staat hij stil, en droomt, en droomt,
De wandlaar, die de zon in rijken avondluister
De lijn ziet naken, die zijn horizont omzoomt .
Weldra versterft het licht en heerscht het nare duister . ..
Nog eens laat hij zijn blik op 't wijd gezichtsveld dwalen
Waarop de sluier van het avonduur komt dalen .
Nog staat hij stil, en droomt, en droomt. . .
Was 't al een waan,
Dier kleuren tooverspel? . . . hij zoekt . . . het is vergaan !
Daar staat hij stil, en droomt, en droomt,
Diet spranklend vuur der jeugd allengs in 't hart voelt dooven;
Die merkt, dat langer niet zijn moed hem ombeschroomd
Tot schoring dient, waar hij bezwaarnis streeft to boven .
De toekomst kan niet meer ziJ n rijpen zin bekoren .
Het lokkend licht der hoop ? In neevlen ziet hij 't smoren!
Daar staat hij stil, en droomt, en droomt. . .
Geen geestdrift meer,
Geen levenslust : zijn kracht in strijd en kamp weleer!
Daar staat hij stil, en droomt, en droomt .
Die merkt, dat hid het eind genaakt der baan van 't leven,
Waarop verbeeldingskracht hem voortzweepte onbetoomd
In dagen, flu vergeten . Ware 't hem gegeven
18

Zoo kort schijnt flu die baan nog eenmaal weer to keeren !
Veel schoons heeft hij miskend : hoe zou hij 't nu waardeeren !
Veel goeds verschopt ! Hij droomt en droomt !
't Is al voorbij,
Genoegen, veerkracht, moed ! Rouw streeft hem nu ter zij !
Hij kent nu rouw, en droomt, en droomt !
7.ijn rouw is zielenangst, is folterende kwelling,
Is achterdenken, dat zoo lang hij heeft geschroomd ;
Is weemoed, stil en stoin ; is wurgende ademknelling
Om veel dat is geschied en niet had mogen wezen,
Om wonden toegebracht en nooit meer to genezen .
Hij kept nu rouw! Hij droomt en droomt,
Hij overziet
Zijn gansche leven. 't Is een waterloop die vliedt!
Edoch, waarom getreurd, gedroomd?
Vergaat ooit iets van wat tot aanzijn werd geboren?
Herleeft in grooter pracht niet jaarlijks 't dor geboomt'?
Die voor den stoep wijlt, weet hij wat hem is beschoren
In 't huffs, waar, voor het eerst, hij straks zal binnentreden`l
Waarom het tranend oog steeds richten op 't verleden`t
Waarom getreurd, waarom gedroomd?
Omhoog het hart!
't Was gistren al Been vreugd : 't is morgen al Been smart!
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~oomenspraak
k heb met de boomen kennis gemaakt,
De boomen van 't ruischende woud
Zoo liefelijk klonk in mijne ooren hun stem,
De stem van het bloeiende bout .
Ze neigden hun
Ze spraken
A1 wat in mijn
Ze hadden

kruinen, als groetten ze mij,
mij fluisterend toe .
harte verborgen lag,
't geraden ; maar hoe?

Den naam mijns Liefsten was hun bekend,
Ze noemden Hem luide en blij ;
Ik stood verwonderd, . . dan schertsten zij
a Wie hoort het? Slechts Hij en Gij ! ~+
Nu zwegen ze een poos, dan, een voor een
Sprak ieder een hartelijk woord ;
Nog lange klinkt het in de Ziele miJ'n
Wat ik alles daar heb gehoord .
« Och ! zuchtte de slanke populier,
Wie trotsch schijnt, trotsch en koel,
'k Weet ik dat we! -. is het vaak bet minst . . .
De fierheid verbergt het gevoel ! s

't Kan zijn sprak de esch, met zijn hangende loof,
Maar meni~ gelooft dat niet
Wie buigzaam is, die spaart zich zely'
En anderen veel verdriet. n
Daarop de treurwilg : « Wie jong het hoofd
Verhief in ijdelen waan ;
Doet sours de smart zijn leven Lang
Met gebogenen hoofde gaan ! n
Ja, ja, zei stil de droeve cipres,
Ook stugheid vindt haar straf . . .
Wat baat het nog, als het is to laat,
Te weenen op een graf ! u
a

Wel zoo ! viel in de statige beuk
Zijn ze alien verwaand of stug
Die niet voor iedere opkomende bries
Daar staan met gekromden rug?))
u

a A1 strevend wordt men sterk en groot,
Zei traag de machtige eik,
Wat geeft het, dat men krom zich werkt
Zij 't doel maar in het bereik . n
En de zilveren berk deed ook zijn woord
U Men sta dan recht of krom,
De zon in 't jeugdige, frissche loof
Is alien we7lekom ! n
Zoo meende de sierlijke acacia ook
a Met vreugd om ons eigen schoon
Ontsluiten we ook der anderen hart,
Zoo spreiden we bloemen ten toon !

a
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Denk, ja, op eigene pracht en vreugd,
Zei gemelijk de pinn .
Wat geeft het hem, die in voorspoed is,
Of een ander in 't duister kwijn' ! b
En klaterend viel de abeel nu in
(( We!, dat hij spreke, die lijdt !
Zoo hij van andren getroost wil zijn,
Hij klage zijn Teed en spijt! n
En de ceder stond daar droomend, stil,
Hem roert geen vluchtende wind
Maar duidelijk deed hij mij verstaan
Dat kalmte en ernst het wint .

lPouwenbetI
r
elukkig, die het hart eens braven mans
Bezitten mag ! Die zeggen kan, in waarheid
aMijn is hij, mijn! Zijn streven, vroeg en laat,
~ Zijn werken, 't denken, dat zijn .oog als in
Het wijde verre turen doet, 't geldt alles
Mij ! De stille lach om zijnen mond,
Die afmatting en zorg als schaduwen
Verdrijft, zoodra hij 't huiselijk vertrek
- Voor hem een haven na de holle zee Terugvindt, ook die zoete, blijde lach
En 't hartig, vriendlijk woord bij d'eersten kus,
Mij zijn ze, mij alleenlijk, toegedacht !
Zelfs als, in de avonduur, aan 't warme haardje,
Zijn kindren dicht- en dichter hem omringen,
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En streelziek op zijn knie en scliouders kruipen,
De rust verjagend, die hij zochi, dan streelt
Zijn hand hunne englenkopjes en zijn oog
Zoekt mij ! Dan vindt hij in hun heldre kiJ'kers
Het glanzen van mijne oogen weer . En kan
Ik dan, na 't afgedane werk, bij hem
Mij nederzetten, grijpt zijn hand de mijne
En voel'k de drukking van die krachtige vingers,
Dan weel ik, hoe ze trouw en waar mid zeggen
Wat van genot mijn harte trillen doet
.r Wij zijn slechts den : ik de uwe, gij de mijne ! n

th,ouwentrote
i! vrij zijn en het blijven!
In zich erkennen kracht en moed en sterkte
En wil ! Geen steun behoeven, - zwakke boomloot . : Die zelve buigt, of knakt en nedervalt ;
Of- sterke stam - verwaand ter hoogten opschiet,
Ruig, voelloos voor wat levend hem omstrengelt,
De teere slipgerplant aan zijnen voet,
Ei ! onafhanklijk zijn ! het speelgoed, liefde,
Afwijzen om de slavernij, die 't brengt!
Geen valschheid blootgesteld zijn, of Been logen!
Niet kruipen moeten voor wie eertijds knielde !
Niet zorgen, angst- en kommervol, om't kleinood,
Echtetrouw, zoo lichtlijk afgezworen ;
Geen lade dierlijkheid zich ondergeven,
Maar rein en fier het hoofd verheft'en mogen,
En zeggen : niemand heeft een recht op mij !
Een eigen spoor op 's !evens zee bepalen,
Met eigen, vaste hand het roer bestieren,
koers houden naar de haven, die men zelf koos !
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Ei, gij verstaat dat niet, die jeugd en schoonheid
En reinheid veil stelt hem, die bieden wil !
't Verlies van gansch u zelve rekent ge u
Tot eer ! Versmaad dan vrij wie 't juk niet duldt . . .
Maar wacht, tot gij de keten prangen voelt,
Wacht tot gij weelde in wee verkeeren ziet,
En 't droombeeld zich in naakte werklijkheid,
Aan u komt voordoen . Oordeel dan, niet vroeger !
Gelukkig zoo bet moederschap, het schoone,
Het edele voorrecht, dan ten troost u zijn mag!
Gelukkig zoo, herlevend in uw kindren,
Gij weder smaken moot verleden jeugd en bloei,
Gij weder plukken kunt het bloemkenlangs de haag
En naar de sterren weer uw matten blik moogt richten .

lkWC3CthCflS

teit

k ben toch zoo gelukkig !
Mij wiegelt kalme vr~e
In heure mollige armen,
A1 neuriend zang en bye .
Met oogen klaar en helder
Aanschouw ik 't diep azuur,
De wijde, weeldrige aarde,
Gods heilige natuur .
Het schoon verzaadt mijn blikken,
Het zonneken huppelt en speelt
Door kleurige, fleurige rankers,
Waar de vogel hedekens kweelt .
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En ook mijn hart gaat open
Wijd open voor al den lust,
Die zacht als een ruizelend vlietje
Er in stroomt, onbewust .
En zie ik een arend vliegen
Hoog in de blauwe lucht,
Zoo roep ik : ((Hooger! nog hooger ! ))
En volg verrukt zijn vlucht .
Ik lees in kinderoogen,
Groote oogen, bruin en blauw,
O, zulke wondere dingen
Gansch vrij van grauwe schauw .
Ik peil dier oogen diepten
Der onschuld paradijs
Zie 'k daar in al zijn schoonheid !
Gods werk ik loof en prijs !
En vreemde menschen komen,
En drukken stil mijn hand ;
Een woordeken heb ik gesproken
Dat maakte ons zielsverwant .
Ik denk op die mij minnen
Met liefde houw en trouw,
op wie ik lang mij verliet en
Nog immer mijn vrede op bouw .
Ook mijne dooden komen,
Verheerlijkt dalen ze neer !
Ze leven, ze handelen weder
Doch lieflijker dan weleer .

En komt er sours wat liiden,
En doet het hart mij zeer,
Dan zeg ik : Heere Jezus,
Gij leedt nog veel, veel meer !

Stan een kIeetbe
een, neen, niet immer vorschen, onderzoeken,
Hoe wet aan wet natuur in voege houdt ;
Niet steeds in diepe mijmring neergebogen,
De wetenschap verrijkt met nieuw geheimen,
Die maar een schakel vormen, maar eene enkle
Van de eindelooze ketting, waar Gods hand
Begin en eind van houdt . Niet denken immer,
Niet altoos zoeken, niet in 't ongekende
Verzonken, in het duister zich begraven .
Neen ! 't hart omhoog, en mensch zijn, mensch vooral ;
Genieten wat ons is gegund op aarde
En 't andren, liefdrijk meegenieten doen ;
Het hoofd opheffen, blijde in 't ronde schouwen ;
Het hart verlustigen aan 't goede en 't schoone,
Waarmede onze aardsche wonirg is gesierd ;
Want vreugdig zijn is Gode een dankiied stemmen .
En dan, na 't rusten, weder opstaan, dapper
Hervatten wat daar somber scheen en zwaar ;
Met nieuwen moed de moeilijkheid bestrijden,
En, krachtig kampend, ze overwinnen . Wat
Den weg verspert op eens ter zijde ruimen,
En, zoo gestruikelt moet of neergevallen,
Niet eens versagen : opstaan, sterk en hartig .
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flat kan slechts hij, die 's Heeren schoone gaven,
op 't levenspad gestrooid, niet heeft versmaad .
Dat kan slechts hij, die, juichend om den goede,
Zijn ziele sterkt om 't kwaad to kunnen torschen .
Dat kan slechts hij, die dorst naar 't ongekende,
Daar het gekende zoo zijn ziel verrukte .
Weest, zoekers, dan ook ware menschenkindren
En bij het werk des geestes voegt de vreugd des levens .

1DolkenstrtJD
k hoor van Groeninger kouter,
Van wilden kamp en strijd,
Van juichende overwinning
In den ouden heldentijd . . .
Thans! . . . Vlamingen zijt giJ wakker?
En weet ge wrens bloed ge zijt?
Mij vaart een tocht door 't harts,
Gelijk het windgesuis,
Dat, vluchtend door het geboomte,
Verwekt het angstgeruisch
Van duizenden trillende bladen
Bij naderend stormgebruis !
Zijt ij het, geest der harden,
~ij wilds, onstuimige geest
Wat komt gij in mijn harts,
Zoo schuchter en bedeesd,
Uw machtige harps stemmen
En vieren uw stormig feest?

Doch peen ! Ik zal niet beven
Tot priesteres gewijd,
Wil ik 't orakel spreken,
't Orakel vast den tijd .
n Op ! klinkt het, op ! Germanen,
Slecht gij der volkeren strijd!
De Gallen zijgen neder
In 't eigen, verdorven bloed!
Van hunne heldenvaders
Zijn ze enkel het schandgebroed .
Germanen, maait ze neder,
Begraaft ze in hun euvelmoed !
n

Germanen van Rijn en Schelde,
't Oud Lotharingenland,
Helpt het vervallen Vlaanderen,
Uw zuster, uit haar schand .
Om haar de slag geleverd !
De Gallen vertreden in 't zand !
u

En op hun lijkenheuvel
Verrij2e, onwrikbaar gegrond,
De roem der edele grootheid
Waartoe gij de krachten vondt .
Rijst op this, op, Germanen
Ze komt, de Groningerstond ! n
w

Einbttlh
indlijk is de Zomer daar
Lichte laaie luchtjes waaien,
Doen bet geurig loover zwaarien,
,2 En . . . nog is mij 't harte zwraar!
Lente, waar is thans uw gloor?
Kort maar duren uwe bloemen
Frischheid, geur, waarop ze roemen
Gaan zoo spoedig, ach! to loor .
't Was dus niet des Winters kou,
Noch zijn stormen, nosh zijn vlagen,
Die mijn boezem deden jagen,
Neergedrukt door angst en rouw?
Noch de Herfst, die, droef en kil
Als een spook bet loof verschrompelt,
A1 wat leeft in doodsangst dompelt
Bij het schrille stormgegil
Neen, natuur, niet uw geweld
Voedt in mij de smart, de scharpe
Weemoed is de toon der harpe,
Die mij werd ter hand gesteld .

lklooeterleven
liefdeleven, schoon en puur,
O hartstocht, door Been lust verlaagd,
0 weelde, die de ziel verzaadt
En strafloos voedt vervoerings vuur!
O Zoet bijeenzijn met den vriend,
Door 's levens zorg nooit weggerukt,
Maar immer goed en immer trouw
En immer nieuwe vreugden biend!
0 blij verkonden van den naam,
Die gansch de wereld hooren mag
Het « Jesu, amor, sponse mi ! n
Dat vroomheid wekt en nimmer blaam !
0 leven, van de levensbaan
Ontheven door een vleugelslag
Die afschudt al het stof der laagt'
Geen ander kan uw schoonheid aan .
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gene eerste (HMs

k zag die beiden stralend van geluk !
Hij vol begeestring, zij vol liefde en dank .
Ik was hun vreemd ; toch stortte zich mijn hart
~ In tranen uit om hun verheven heil,
Om 't goede door den Hemel hun gegund . . . .
Haar zag ik, haar, de oude, ofg esloofde vrouw,
De weduw, door den zwaren last des levens
Gebogen, afgeteerd, geknakt. Den arbeid,
Den zwaren, had zij jarenlang verricht,
Doch nimmer moedloos . Had zij niet haar doe!
Voor 't oog? Daartoe drong ze al haar krachten samen,
Dat moest bereikt, wat het haar kosten mocht,
Dat moest bereikt, eer ze ooit aan rusten dacht .
En blijde werkte zij, voor zonnenopgang
Tot na den grauwen avond . . . Was het met
Voor hem? voor zijn geluk?
En nu, en nu
Bereikt het doe! ! Hij staat ten hoogen altaar,
Haar zoon, de jonge priester . . . Zijn lippen
Gaan 't groot geheimnis spreken, dat van God,
Van Christus maakt der thenschen zielespijs .
En inniger dan ooit vouwt zij de handen,
In tranen van ontroering dankt zij God .
Want dezen dag bracht zij heur !even Yoffer
En gansch heur leven is die dag heur waard
Ja, zij genief hem, hij werd haar gegund
Ze weet niet meer van 't lange, lange streven .
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Zip knielt ter lage bank ; haar priester nadert ;
Hij daalt, ja, de autaartrappen of en komt
Tot haar, tot haar, die bij zijn komst ineenkrimpt
Van innig heil en zaalge vreeze Gods .
Zijn handers, zijne Godgezalfde handers
Bieden der moeder't heilig Hemelsbrood!
Hij ook, hij beeft en rut van louter heil
Hij weet, hij weet .. . in welk een engelhart
Hij voor het eerst ziJ n God heeft ingeleid
Zion God, zijn moeder bracht hij na tot eon. . .
Hid keert, doorgloeid van liefde, zich ten altaar
En staat gansch stil : zijn dankbee stort hid uit.
Maar zij, zijn moeder, draagt heur heil met zich .
Ze bidt, dankt, weent, verloren in ontroering,
En zegt, gansch stil : n Laat, Heer, uw dienstmeid gaan
In vrede ! Nu heb ik genoeg geleefd !. ., b
Vergeten is ze, wat ze voormaals droomde
Floe zij - als herderszorgen haren zoon
Oproepen zouden - in bet kleine dorpken,
Van vrienden en verwanten verre, hem
Zou volgen, tot haar laatsten dag en, moeder,
Zij d'eigen zoon tot werkmeid worden zou,
Ootmoedge dienares van's Heeren dienaar 1
In hellen glans staat mij dit vrouwenbeeld
Voor oogen. Moederliefde en godsvrucht blonken
In schoonheid zoo volmaakt nog nooik mij tegen .

32

~roomen
k droomde al vroeg, en droom nog, laat,
'k Zal immer blijven droomen,
Mijn avond lijkt mijn dageraad
't Is altijd droomen, droomen .
En of ik slaap, en of ik waak,
Niets onderbreekt dat droomen ;
Naar werken, streven, trachtte ik vqak ;
Maar . . . 't was ook niets dan droomen .
Van bloemkens, englen, moederlach
Weefde ik mijn eerste droomen ;
Dan bracht al wat ik hoorde en zag
Meer voedsel aan dat droomen .
De ernst kwam, die naar de waarheid vroeg,
Die kennen won : niet droomen !
Ik wrocht en zocht en peinsde en. . . kloeg
Is weten ook Been droomen
Ja, zegden wijzen, and en jong,
Het menschdom waart in droomen .
Maar toch een enkle straal doordrong
Den nevel van dat droomen .
3
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Die straal, de kennis van een God,
Brengt waarheid in het droomen,
Die straal verlicht het somber lot,
Maakt helder 't barge droomen !
Die straal, ze werd me een schoone ster,
Ze scheen een maan, bij 't droomen ;
En nu, flu gloeit ze, een zonne, ver
Doortintlend al mijn droomen .
Geheimen, wondren, 't hier, 't hierna,
Zijn schimmen steeds bij 't droomen .
Maar '1 weet het immers! 'k zal weldra
Den droom der dooden droomen .
Ik voel, allengskens wiegt me een rust
In hooger, dieper droomen .
De doodslaap -'k roep hem - stilt en sust
Me in gulden waarheidsdroomen,
0 gij, die me in de groeve legt,
Gaat treurig niet aan 't droomen .
Mijn God heeft mij aan zich gehecht,
Door meer dan vluchtig droomen .
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(H)aart
ekt henen, gij treurige dagen,
Trekt henen, gij mist, zoo kil
Gij wind, met uw buiige vlagen,
Uw akelig, naar gegil .
Goddank ! er schiet door de wolken
A1 menige glinstrende schicht,
Verheldrend de neevlige kolken!
Goddank! weer schijnt het licht !
Goddank ! de koestrende stralen
Bevrijden het sneeuwige veld,
Doorboren de ijzige schalen,
Die de waters hielden bekneld .
Van grijze Winiergewaden
Ontdoen zich weide en geboomt ;
Groen schieten de botten, de bladen
Vertoonen zich half beschroomd .
0 mensch, ruk of van uw harte
Des weemoeds kil gewaad !
Waar broeide menige smarte,
Laat kiemen het vreugdezaad !

r..
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lbet lkamerhijn
van 3uffrouw lBcgIjn
n kamerkijn, mijn kamerkijn,
Wat is het lief, dat celleken mijn
Des morgens schemerschijn
Piept lachend door 't gordijn
En werpt zijn karmozijn,
Zoo schuchter en zoo fijn,
op 't Jezu kindekijn .
Het fluisiert : re Maagdelijn,
Denk op den Bruigom dijn
Geef hem als bloemelijn
Dat lusti harteken dijn ! u
Dan ga i~ tot het festijn,
Waarbij de serafijn
Neerknielt in zoet gekwijn !
Daar sluit ik de oogelijn
0 Jezu, Jezu mijn,
Zoet smaakt ge als ambrozijn,
Hier in mijn hartekijn !
Ik sterf van liefdepijn !
Van weelde en vreugd ik kwijn !
0 liefde, liefde mijn,
Gij zijt niet dat aardsch venijn,
Dat walging brengt en pijn ;
Gij zijt de roode robijn,
Die werpt in 't duister zijn schijn,
Doortrillend den aether fijn
Weer keer ik naar 't kamerkijn,
Naar 't zonnige cellekijn .
En stil is het harte mijn
Het houdt als in een schrijn
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Omsloten zijn zonneschijn,
Den Bruigom, den Liefste mijn !
Dan, als ik garen twijn,
Of letterkens lijn, aan lijn,
Rangschik op 't zacht velijn,
Is 't of zijner oogen schijn
Bestralen de vingeren mijn,
En 'k werk zoo rein, zoo fijn,
0 Jezu, ter liefde dijn!
Gij zult, o Bruidegom mijn,
Steeds bij uw bruidje zijn .
Ik volgde U ter woestijn
Uw liefde is zoeter dan wijn,
Uw liefde is medecijn !
O Jezu, mijn hart is dijn !

yes ~icbters iRoeping
alige kindsheidsdroom,
niet gansch is uw luisier me ontweken !
'k Mocht, ja, lang u genieten,
doch immer nog schijnt ge to kort mij,
Immer nog sluit ik mijne oogen
en zoek in het duister uw lichtgloed . . .
Och ! gij waart als de zonne,
des morgens, bij 't vroolijk ontwaken
Lachende drong een betoovrend gestraal
door reten en spleten
In het vertrek mijns gemoeds
diamanten waren de stofkens,
Die ge verlichtet, en blij
wierp deuren en vensters ik open .

Koesterend uchtendlicht !
gij ontdeedt mijn ziel van den zwachtel,
Die omwonden ze Meld .
Waardeeren mocht ik de Godsgaaf,
Leven genoemd, en mijn hart
sprong op van genot en van wellust .
Dankbaar prees ik den Heer
en mijn lofzang klonk als een juichlied!
Heer ! Gij hebt me gegeven
mijn jeugd to genieten in reinheid,
Met onbezoedelde lippen
to drinken den beker der blijheid,
Met onbenevelde blikken
to weiden op 't veld van 't natuurschoon,
Met eenvoudig gemoed
eenvoudige liefde to smaken,
Zoet als het sap van de druif,
vo6r gisting het hoofdig en wrang maakt .
Heer ! die enkele gaaf is genoeg
om een leven to vullen ;
Ze is als de sterkende teug,
in 't begin van een moeilijke dagreis
Lachender maalt zij den weg,
maakt speller en lichter den voetstap .
Ei ! maar tijd vlood heen . . .
meer streng, meer ernstig het leven . . .
't Is niet alles genot !
Zie, de ure genaakt van den arbeid .
Sluit thans de deur des gemoeds,
dat ge lommer er vindet en frischheid,
Als, van het werken vermoeid,
ge de rust komt zoeken, de stilte .
u Arbeiden zult ge in het zweet van uw aanschijn u
zegde de Schepper,
Toen, door zondige driften,
verspeeld was de adel der onschuld . . .
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Adam is iedere mensch,
't Paradijs is zijn zuivere kindsheid,
Kennis van goed en van kwaad
het ontwaken tot schuld en tot zonde,
Arbeid, drukkPnde straf
voor hem, die tracht ze to ontloopen,
Edoch vergoeding en troost
voor wie ze met liefde ter hart neemt .
Arbeid, loffelijk juk,
blijf me immer, als heden, ten zegen .
Arbeid ! durf dien naam
ik u geven, gij, vreugde mijns levens
Werktuig werdt ge in mien hand,
dat mij eertijds diendet tot speeltuig,
Harp met uw honderden snaren,
gij zielenbeheerschende dichtkunst !
Droomende liet ik mijn vingeren
gaan in een stille bedwelming
Over uw klankengebied,
onbekend met uw wonder vermogen,
Tot ik ontwaakte in vervoering
en siddrend uw werking erkende .
Niet alleen voortaan
in mijn ziel zult gij trillende heerschen,
Anderen zult gij begeestren
en sporen tot edele daden,
iVlachtigen weerklank wekken
in luistrende harten en zielen,
Op doen schieten het goede,
dat slaapt in verdorvene boezems,
Glans aan 't heerlijke leenen,
de nederige eigenverzaking
Zachtjes omglimmen met lieflijk gestraal,
dat de blikken der Godheid
Trekt en het menschelijk hart
doet baden in zalige ontroering .
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Laat die taak me vervullen,
o Heer, en ten einde is mijn trachten
Hij ook heeft wat verdiend,
die, to zwak om de schooven to binden,
Tusschen de maaiers op 't veld
zich begaf, en met hartige liedren
Blijdschap wekte in hun geest
en met werklust staalde hun spieren
Wees dan zijn lichaam zwak,
dat der anderen sterke zijn zielskracht !

flan eene lklooetertingc

nneer ik uw gelaat weer zie,
Zoo zoet en ernstig, door Gods glans
Bestraald, Gods liefdelicht,
) Dan dank ik Hem, uw Bruigom, die
U bracht ter veilge havenschans,
Ver van geweld en onweersschicht .
Wanneer daar in uw diepzwart oog
Weer de oude vriendschap flonkren komt,
Steeds even innig, even trouw,
Dan voel 'k mijn boezem zwellen, hoog . . .
En 't woord in mijnen mond verstomi,
Dat ik ten groet u zeggen wou .
Wanneer, al fluistrend, langs den pand
Wij gaan, en slechts een schaduw glijdt
Als van een enkele gestalt
Langsheen den schaarsverlichten wand,
Dan roepen we op den ouden tijd,
En 't is, of 't lied der jeugd nog schalt !
to

Wanneer ter stille bidkapel,
Waar zielen rein als bergkristal
Den gloed weerkaatsen van Gods hart,
Wij knielen, overstelpt een we!
Van liefde en dank mij heel en al
't Geheim uws heils heb ik outward .
Wanneer bij u ik heb gerust,
Gelijk de pelgrim bij het beeld
Des heilgen, dat hem moed inspreekt,
Dan voel 'k me zulk een heil bewust
En zulk een blijdschap meegedeeld,
Dat heel mijn hart van vreugd verweekt .
En, - als de zware kloosterpoort
Weer toevalt tusschen u en mid,
Dan ga ik droomend langs de baan,
Dan ga ik zeegnend, dankend voort,
Dan juich ik om het heil, dat gij
Geniet, - en droog een zoete traan .
En heel het jaar, het lange jaar,
Zie ik u enkel in den geest,
Maar 'k leef in stilte uw leven mee,
En 't maakt mijn leven minder zwaar
Uw bee mijn kranken moed geneest,
Uw rustig heil mijn woelig wee .
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Uet 'fchterbart
ijn hart is 'lijk een bloem, die smacht
En naar den dauw der vreugde tracht.
Maar ach! haar kelk, die 's levens zon,
A1 hitte en gloed, niet duren kon,
Blijft immer vast gesloten .
Mijn hart is 'lijk een star, die dwaalt,
Wie 't middenpunt, de aantrekking faalt .
Voort schiet ze op ongekende baan,
Wild jagend naar een ijdlen waan
den rustpunt, niet to vinden .
Mijn hart is 'lijk een grond, die dorst,
Droo~, hard, verschroeid tot dorre korst,
Dien t frissche lentegroen niet siert,
Waarop Been 't minste plantje tiert,
Wijl daar Been bron wou springen .
Mijn hart is 'lijk een trouw magneet,
Waarlangs de stroom der barnkracht Bleed,
Dat immer zich voelt aangespoord
Te zoeken naar dat eenig Noord,
Dat haar de rust zou gunner .
Ach bloeme, u drenkt eens najaarsdauw ;
U plukt een Vorst in 't herfstig grauw ;
Woestijn, u laaft een bronne koel ;
Mijn sterre, plotsling naakt ge uw doe! ;
Magneet, uw God is 't rustpunt !
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tennis
oe hen ik toch zoo spoedig moede en mat?
Hoe ben ik, jong flog, reeds zoo levenszat?
Nauw half de baan heb ik betreden,
Nauw half den sirijd gestreden,
En toch . . . reeds ben ik moede en mat
Wat
Dat
Wat
Die

heeft het vuur gedoofd,
in mijn boezem brandde
heeft de kracht me ontroofd,
spier en zenuw spande ?

Hoe schoon, hoe schoon was me eens der toekomst Broom !
Hij rees, gelijk de morgen, in een doom
Van nevelig, rozig rood,
Waar 't zonneschemeren stroomen gouds op goot .
Ei ! ei ! 't werd klaarder op mijn pad . . . to klaar !
De nevel vlood, en alles werd zoo naar
In 't steeds verscherpend licht,
Waarvoor elke omtrekschaduw zwicht !
Zoo, als op 't witte vlak der zandige woestijnen
De brandend heete zon komt schiJ'nen,
Zoo, als de naakte waarheid in het zenith klimt,
Wordt ieder wazig beeld een rif, dat ~rijnzend grimt,
Ach ja ! de werklijkheid, bij t klimmen,
Was mij als 't zengend zonneglimmen .
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Gij droeve wijsheid, menschenkennis,
Gij lust- en hoop- en vreugdeschennis,
Gelukkig, die van u geen lessen heeft ontvangen
En aan onwetendheid zijn levenslot mocht hangen .
Hoe vaak hij wordt verrast,
Geen droef vooruitzicht hecht aan hem zich vast .
Wat hem ook dreige, rustig is zijn slaap .
Zijn leven is als 't spelen van een knaap,
Die frissche bloemen plukt, al groeien ze ook naast kolken,
Die, al betrekt de lucht, niet opblikt naar de wolken .
Wee hem, die kennis tot geleidster koos,
In 't ongekende wroet altoos,
En zoekt en delft met dorstig hijgen,
Om to verkrijgen
Wat mooglijk nog zijn dorst vergroot,
Wijl 't al to luttel lessching bond .
Neen, menschenwijsheid is niet als dier Godheid beeld,
Dat bij het nadren groeit en meer ontzag beveelt .
Gehuld in rijke, vlottende gewaden,
Waarmede de ijdelheid al 't aardsche wil beladen,
Schijnt zij van ver d'oningewijde een statig wezen,
Waarvoor hij buigt. - Doch hem, den waan ontrezen,
Die haar nabijstreeft en met klaren blik
Haar staatsiemantel licht, hem vangt een schrik !
Verwonderd blijft hij turen . . .
Een kind heeft hij erkend, een kind in luren,
Waar hij het beeld des Eeuw'gen Waren,
Der voile zekerheid meende in het oog to siaren .
Neen, gij, die niets en weet
Van wat de wereld wijsheid heet,
Zie niet zoo hoog naar hem, die, 't peinzend hoofd gebogen,
Na levenslang gezoek niets vinden mocht dan togen .
Gij, die gelooft en hoopt, meer kent gij van het lot,
Dan die in duisternis op zoek gaat naar een God .
Gij, die gelooft en mint, hebt sterren aan uw hemel
De twijflaar volgt omlaag des dwaallichts naar gewemel .
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(II)oeb
oed en moed en altijd moed !
Moed, wen 's levens eerste gloed
Straalt en sterkt, als 't licht der zonne,
Die in weelde en vreugd en wonne
Al wat slaapt ontwaken doet .
Moed en moed en altijd moed !
Sta niet siil ! kies, wijs en vroed,
U een weg door 't drukke leven .
Macht en kracht wordt u gegeven,
A1 uw werk komt u ten goed .
Moed en moed en altij d moed !
Ook waar wreede tegenspoed
Uit het lijf u 't hart wil halen .
Sta to weer, leer zegepralen !
't Moge u kosten strijd en bloed .
Moed en moed en altijd moed !
Velt de dood voor uwen voet
Een voor een uw duurbren neder,
Wijk niet ! kniel en rijs dan weder
Laat uw dooden in Gods hoed' !
Moed en cooed en altijd cooed !
Stilstaan, omzien schijnt zoo zoet . . .
Maar wie leeft in zijn verleden
Naar omlaag richt die zijn schreden
Die vergeet het doel : zijn goed .
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Moed en moed en altijd moed !
Blik daarheen, waar 't Neil u groet,
't Heil van die naar hooger streefden,
Die bij 't zegepralen sneefden,
't Heil, dat eeuwig duren moet .

lkracbt in smart
enigen galmen hun Teed
luid uit met schallende kreten
Sommigen laten getraan
gutsend hun wangen invreten
gut
Anderen klagen hun wee
geen mensch, of hij diem het to weten
Weinigen slepen met moed,
alleen, de schrijnende keten
Innige, grievende smart die iederen inensch wordt gemeten
Heil wie in 't hoogste genot,
Gods liefde, de pijn mag vergeten

;
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lukkig, die een werk to doen,
een last to dragen heeft ;
Wiens dagen zijn gevuld met zorg,
die weet waarvoor hij leeft ;
Die zonder rust maar voortgaat, voort,
hoe hij ook zwoegt en zweet ;
Die steeds op andren denkt en zoo
zichzelf geheel vergeet ;
Die 't vol bewustzijn draagt in zich
van een bepaalde taak i
Die, toch, zijgt nimmer moedloos veer,
al zucht en kreunt hij vaak .
Hoe duister hem bet leven zij,
hem schijnt toch steeds een licht,
Het Joel dat hij voor oogen heeft,
't vervullen van zijn plicht .
Hem vallen nooit de handen af,
hem durft Been twijfel aan
Hij weet, dat, zoo liij zwicht of wijkt,
er anderen vergaan .
Zijn zelfverzaking sterkt hem 't hart
en houdt hem kloek en recht,
A1 noemt hij in zijn ootmoed zich
een nuttelooze knecht .
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I.

de eerste sneeuw bedekt heur graf .
Zij wou geen bloemen,
R'ou Been kronen,
Geen gulden schrift op kostlijk taf,
Niets, niets van de aarde !
En, de englen strooiden
Daarom dien sneeuw op 't needrig graf.
II .
De blanke sneeuw versiert heur graf.
'lijk 't maagdlijk hulsel,
't Schittrend refine,
Dat Christus zijner bruid reeds gaf,
Zoo ligt het sneeuwkleed,
Witte wade,
Op 't heilig lichaam, op heur graf .

De zachte sneeuw bevlokt heur graf !
Licht weegt hij, licht op
't Lijk der goede .
Zij voerde altijd der liefde staf
Zij troostte droeven,
Pleegde kleinen . . .
Zacht vlokt de sneeuw op zulk een graf !
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IV.
Dra smelt de sneeuw en op heur graf
De tranendroppen
Vlieten, rollen . . .
Wie brood, en troost en raad zij gaf,
Die komen danken,
Komen smeeken,
Vol hoop op hunner heilge graf .

YIan ben tDiaamschen (l)eeetcr peter t8enott
VOOR DE VERHEFFING ZIJNER MUZIEKSCHOOL
TOT KONINKLIJK CONSERVATORIUM

hans is, Benoit, het uur geslagen,
Waarin uw grootheid straalt.
Geen mensch is groot in gloriedagen
Door andren wordt hij dan gedragen ;
Ma r groot is hij, dien ondank sterkt en staalt .
Gij hebt niet, neen, den weg betreden,
Waarlangs de jongren gaan ;
Hebt nooit het lieve geld aanbeden !
Voor 't ideaal hebt gij gestreden
Hef, Vlaamsche Volk, uw eigen liedren aan !
Gij hebt, in feest- en vreugdbetooning,
Doen zingen groot en klein
0p 't open plein, ter stille mooning . . . .
Wat schenkt de stede u als belooning
Te uwer miskenning geeft zij eerst het sein !

Maar, wees flu groot ! Geen moed verloren
Uw doel wordt toch bekroond !
Uw Vlaamsche Kunst is hooggeboren,
Zij zal als koningsdochter gloren !
Haar werd die eer - door vreemden - Lang betoond .
Gij, Scheldestad, wat doet ge blozen
Die gaarne u loven zou !
Slechts vreemden kunt ge streelen, kozen ;
U is in 't hart het bloed bevrozen
Voor 't eigen kroost, voor wie u dienen wou !
Antwerpen,

7deO

Juni 1897.

Wat moeder kan haar zoon zien kronen
En blijven koud en stug 2
Neen, neen, zij moet heur liefde tonen
ZiJ' doet hem in heur pronkzaal tronen,
Reikt hem den palm, dien hij haar wrocht, terug .
En 't yolk juicht toe, dat de oude stede
Haar ouden plicht weer doet .
Als, toen ze, in kunst verheerlijkt, mede
Haar kunstenaars in glorie kleedde .
Benoit, wees fier ! daar stad en yolk u groet .
Antwerpen, 12aeO September 1897 .
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grins rnbrecbt
NA DE LEDEGANCKSFEESTEN TE EECLOO

I.

'j leeft, de prins, voor wien het yolk zich buigt,
Het eerlijk, ernstig Vlaamsche yolk .
Hij leeft, hij leeft, van wien het nageslacht getuigt :
De taal van 't yolk koos hij als tolk 1
Vlamingen ! uw prins staat u ten broeder !
Uw prins wordt u ten taalbehoeder !
Hij leve !
Albrecht leve !
Zing mid nu, Vlaamsche volk !
II.
Hij kwam, de prins, uw Ledeganck ter eer,
Hij vierde mee den Vlaamschen bard .
Hij kwam en sprak ; zijn woord, hoe drong het roerend teer,
Zijn Vlaamsche woord, door 't Vlaamsche hart!
Op, Vlamingen ! uw prins is zeif een Vlaming !
Uw stam bevrijdt hij van beschaming t
Hij leve !
Albrecht leve !
Zing luid, gij, Vlaamsche volk !

Hij leve Lang, wiens wakkre, koene jeugd
Getuigt dat hij zijn taak beseft,
Dat hij als Koning eens regeert in sterke deu~d
En gansch zijn yolk tot zich verhe .
Op, Vlamingen ! bereidt van Tangs de kroning
Van uwen eersten Vlaamschen Koning !
Hij leve !
Albrecht leve !
Zing mid, gij, Vlaamsche volk !
N.
Van 't Vlaamsche hart smelt weg het ijzig kleed ;
De vuurberg laait, gaat op in gloed !
En de echte Vlaamsche trouw, begraven onder 't Teed,
Zia vlamt haar redder to gemoet .
Op, Vlamingen ! juicht, dankt, van weelde dronken,
U werd een Vlaamschen prins geschonken !
Hij leve !
Albrecht leve !
Zing luid, gij, Vlaamsche volk !
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tmtjn lIabetIanb
I.
iJ n Vaderland is klein,
Doch zijne heldentallen
Zijn reeds van ouds genoemd
De dapperste alley Gallen
En lioog geroemd .
Mijn Vaderland is klein,
Maar zijne wakkre zonen
Staan, zooals vroeger, thans
Bereid hun moed to toonen,
Tot steun des lands .
II.
Mijn Vaderland was arm,
Het armste wel der landen
Waar Noordzeewind op blies ;
Thans rijzen lustwaranden
Waar 't heikruid wies !
Mijn Vaderland was arm,
Maar wakkere arbeidshelden
Verrijkten 't met hun tweet
Zie thans zijn korenvelden
In goud gekleed 1
III .
Mijn Vaderland, geying
Moog vreemde of dwaas u smaden,
Miskennen al de weerd'
Van uwer zonen daden
Met ploeg en zweerd .
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Mijn Vaderland i Gering
Is nooit het land der vrijheid
Daar 't zaad der weetlust tiert,
En volksvlijt met heur blijheid
Het leven siert .
Iv.
Mijn Vaderland ! Uw roem
Verheft u boven velen 1
U reikt der volkren gunst
Uit alle werelddeelen
Den palm der kunst .
Mijn Vaderland, spoor ze aan,
Die uwe grootheid gronden
Met beitel of penseel ;
Laat pen en her verkonden
Dien roem zoo gel !
V.
Mijn Vaderland ! Wees fier !
Gij moogt het vaandel dragen
Van al het schoon en groot ;
Ja, 't goed van later dagen
Draagt ge in uw schoot .
Mijn Vaderland ! Wees fier
Wie durft u thans nog smaden ?
Doch, klinkt hij hood, uw naam,
Streef hooger steeds in daden
Dat krone uw faam !
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:toe,e Gepein3cn
ch ja, Been goed is onvermengd op aarde
Geen rocs bloeit, of ze dreigt met scherpen doomn ;
Het onkruid schiet ook in den schoonsten gaarde,
En, hoe men 't zift, toch blijft er kaf bij 't koorn ;
De jonge Lent' brengt siormen aan en vlagen ;
Der zonne gloed schroeit wat door haar ontsproot ;
Aan 't blozend ooft komt worm en ondier knagen ;
En al wat leeft, 't gaat alles tot den load
Ook zielsgenot moet vaak de mensch versmaden
Zie jeugd en moed, die drift tot waanzin jaagt ;
Wordt liefdesheil geen afkeer door 't verzaden `?
Wordt roem niet steeds door haat en nijd belaagd
De valschheid komt de vriendschap ondermijnen ;
Die wijsheid zoekt, smacht in onleschbren dorst ;
Die leert en leidt, moet onder weerspraak pijnen . . .
Hij is een held, die 't leven moedig torscht !
Maar peen, zdb 's Heeren gaven droef misachten,
Waar slecht, en om bet middel 't doel verlaagd .
Vat cooed, o mensch, spoor ze aan, uw beste krachten,
Maar proef, wat gij geniet en doet en waagt
Het zip ten goede ! U kan Been dood beloeren,
Althans geen dood, die 't wezen gansch verzwelgt ;
U kan hij enkel ter volmaking voeren
Vat cooed en streef naar wat Been tijd verdelgt .
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bet lkvutebeclb

hangt in de stille kamer,
Waar stervend mijn broeder lag,
Een nederig beeld des Gekruisten,
Dat zijn brekend oog nog zag .
op de rechter schouder gezonken

Is 't heilig aangezicht ;
Naar 't hoofd der beddesponde,
Omlaag, is de blik gericht .
Maar niet het beeld alleenliJ'k,
De kruisboom ook hangt scheef ;
En, schoon men hem rechten wilde,
Toch schuins hij zakte en bleef.
Mij heugt de stervensure,
Mij heugt des broeders woord,
Dat, bij des priestess heengaan,
Uit zijn mond ik heb gehoord .
u Wees gij tevreden, zuster

't Is alles, alles goed ! »
En mid trof dat stralend wezen,
Die glimlach, 0 ! zoo zoet !

En in mijn handen drukte ik
Zijn afgeteerde hand .
Maar hij . . . reeds zochten zijn oogen
Den Christus aan den wand,
Die, de armen uitgeslagen,
Het hoofd zoo minzaam boog,
Alsof Hij, met trouwe liefde,
Hem noopte, tot zich, omhoog. . .
Thans, als ik gansch alleen ben
In 't groote, stille huffs,
Dan ga ik naar die kamer,
Dan trekt me dit blanke kruis .
En voor de sponde kniel ik
En bid : (( Heb dank, o Heer,
Die zoo meedoogend u neigdet
Tot mijn armen broeder neer ! ))

We ~erhelaar
j ranke, slanke berkelaar,
Wat staat ge in 't jonge mastenbosch
Zoo gansch alleen, vol vrees en vaar
Uw bladerkruintje beeft en trilt,
Het heeft zich boven 't mastgetak
Maar niet uit hoogmoed
opgetild .
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't Is droevig, zoo alleen to staan,
Waar Been van uws gelijken aardt,
Waar vreemden spotten om uw waan .
Want, wien de Heer een gunste geeft,
Die is, zoo denkt bet laag gemeen,
Aan niets dan eer en roein verkleefd .
Stug blijft de mast, die u omringt ;
Maar 't vogelken,dat kent u we! :
't Is op uw takjes dat bet zingt.
Wil regen, wind en storm u aan,
Buig gij uw kruin in deemoed veer
Wie zien kan, vindt in u Been waan !
En kreun maar niet om 't harde bout,
Het is to laag beneden u ;
Dra wordt ge krachtig, sterk en stout .
Reeds nu komt Godes zonneschijn
Wen heel bet woud nog slapend rust
U kleeden met zijn karmozijn .
Bedenk dien gloed van 't morgenduur,
Als regen u verweeken wil,
Als winden waaien, stuur en guur .
En droom des nachts van de avondstraal,
Die heimlijk u alleen nog groet,
Bij 't heengaan naar heur Westerpraal .
« Hij beeft en rut ! » zegt wie u ziet.
't Is vaak van weelde en van genot
Doch wie niet voelt en kent dat niet !
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Elk 31jfl pop
ie, in onze kinderwereld,
Wie, die zonder speelpop kan
Van het wicht in korte jurkjes
Tot den grijzen studiemanR
Wie, wie zou wel durven zweren,
Dat zijn doel gansch ernstig is
Dat, wat geest en hart hem inneemt,
Zaak is van beteekenis 2
Niet dat, bij bet spelen, kommer
Menigmaal tot lijden groeit !
Wordt ook 't kleine kinderpopje
Zelfs met tranen niet besproeid
Met wat drift en wat begeestring
Wordt aan 't schuldloos kinderhart
't Ruw gehouwen beeld gekoesterd,
Dat, hoe stroef ook, nimmer sart .
Och ! hoe wordt gezucht, gejammerd
op 't onhebbelijk stuk hout,
Dat, biJ' de allerwarmste omhelzing,
Blijft al even stug en koud .
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Maar 't is goed, dat van zijn kindsheid
Zoo de mensch de ontzegging leert ;
Goed, dat reeds van den beginne
Koelheid zijn vervoering weert .
't Is het kind een les van liefde,
Die het nimmer zich beklaagt
Juist dat is der liefde keninerk,
Dat zij immer geeft, nooit vraagt .
Want, zoodra het houten speelding
In een hock vergeten ligt,
Wordt allicht het oog der ziele
op een andre pop gericht .
Op een van die menschenpoppen,
Schepselen van vleesch en been ;
Met een hart, ja, in den boezem,
Maar welk hart? Van bloed? Van steen2 .. .
Menig ook.kiest voor zijn droombeeld
't Grootsch figuur van roem en eer ;
Want de volksstroom, in 't voorbijgaan,
Hnielt daarvoor bewondrend neer .
Door hard streven hoopt hij eenmaal
Neven zijne pop to staan
op de voetzuil, en zijne armen
Juichend om haar heen to slaan .
Maar ook, zoo hij 't mag beleven,
Valt ontgoochling hem to beurt
't Huldeblijk omlaag wordt nietig,
Voor wie 't nit de hoogte keurt .
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Velen weder zijn verhangen
Naar de pop van 't geel metaal ;
Weten niet, hoe zulke yacht doet
Stronklen, vallen menigmaal .
Halen we echter niet voor andren
Spottend onze schouders op ;
Want, hoe weinig wij 't vermoeden,
Wij ook hebben onze pop .
Wezen wij niet ongeduldig,
Wordt een oude weder kind
't Is maar, dat bij hem de speelzucht
't Menschlijk opzicht overwint .
Zoo hij voor zijn pop bijwijlen
Ons een kleedje waken doet,
Doen wij 't willig ! Wat zou 't baten
Te ergeren zijn week gemoed?
En, is dit zijn spel onschuldig,
Zijn wij blijde en spelen wee
Zoo vergeet hij vrees en kommer,
Gunt zichzely' en andren vree .
Grijsaards, kindren moeten spelen !
Doch de man in volle kracht,
Die neme ernstig 't ernstig leven,
flat zich die voor spelen wachY !

Zwijgen
'j, kindeken in uw wiegsken,
dat spelende lacht en kraait,
Met uw mollige kaakskens en handjes
zoo vriendelijk vleit en aait,
Gij, kindeken in uw wiegsken,
wat fazelt ge in uw spel ?
Wat wondere beelden streelen
uw blik zoo stralend en he!?
Gij, kindeken in uw wiegsken,
o ! zoo gij spreken kottdt,
Wat lieve, betoovrende dingen
zou uiten uw engelenmond !
Maar neen ! gij kunt niet spreken,
gij hebt het nog niet geleerd,
Dat vaardige woordenweven,
dat de mensch zoo hoog waardeert .
En och ! wat is het noodig
Wie, die maar oogen heeft r
Ontwaart niet klaar en duidlijk
wat uw lieflijk wezen omzweeft ;,
Wat to lezen staat in uw kijkers,
in de kuiltjes van wang en kin
De ontluikende vreugde des levens,
't ontwaken van ziel en zin ~'
De voedende lucht der onschuld
omwaait u, zwellende knop ;,
6;l

De lavende dauw der liefde
drenkt zacht u, drop bij drop . . .
Neen, neen, gij moet niet spreken
die ziet, begrijpt u wel,
En later Teem u het levee
zijn kunsten nog veel to snel
Maar gij, die de Lente des levees geniet,
gij stoeiende, bloeiende jeugd,
Luid schatere uw stem m gelach en gezang,
laid melde ze uw levensvreugd .
Het schoone en het refine jubelt in u
rerkondt bet der wereld vrij ;
Dat alles deele in uw blijdschap,
om uw vreugde vreugdig zij .
Zie rond u de vogels, de bloemen,
ze nopen tot niets dan genot !
Verzaad u met kleuren en geuren ;
mild schenkt ze u de lieve God .
Mild schenkt Hij a zinsgenuchten,
en al wat bet hart bekoort
De zoete, versterkende vriendschap,
de liefde, die glimmende gloom !
Gij, jeugd, wat zoudt ge verzwijgen !
Neen, geef uw vervoering lucht
Gij, harp met uw zilveren snaren,
beheersch 't weemoedig gezucht
Van die, wier trillende koorden,
gebroken, met roest bedekt,
Maar ~~nen toon meer geven,
den toon door jammer gewekt . . .
En glijdt aleens der smarten priem
dicht Tangs uw ziele been,
En schramt hij u met lichte wond,
klaag luide dan, en ween,

En zing het lied der droefheid,
zoolang ge nog zingen kunt,
En leer toch nimmer to zwijgen,
waar, mild, menu me~lij gunt .
Wie weigert u troost en erbarming
wie kust niet van uw wang
De traantjes, die glinstrende perels,
zoo weinig bitter en wrang 2
En dringt de priem door 't harte,
en kwetst hij diep en wreed,
Denk dan, gij hebt een moeder !
Ga, klaag der goede uw leed.
Zij kan en aij wil u troosten,
haar balsem geneest de wood !
Leg haar die bloot ; der moeder blik,
hij maakt u weder gezond !. ..
Wat nimmer een mensch mag kennen,
het diepe, verborgen gevoel,
Het heimelijk smachten en trachten,
der hope verleidelijk doe!,
En - wat dat alles vergruizelt,
wat dooft die ochtendgloorDe teleurgestelde verwachting,
o, fluister ze haar in bet oor !
Dan drukt ze bij 't snikken en klagen
aan 't jammerend hart uw hoofd,
En ze spreekt van later en beter. ..
tot de grievende pijn is verdoofd .
Neen, denk nog aan Been zwijgen,
zoolang ge een moeder hebt !
Gij leert het van zelve, later,
als de tij des Ievens ebt ;
Als alles wat lachte en lonkte,
stilaan in ernst verkeert,
In strengen, onmeedoogenden ernst,
die tuchtigend leidt en leert .

Dan valt er to werken, to streven,
dan wegen de plichten zwaar,
Dan moet er gestreden, geleden
een lijden, somber en naar .
Dan wordt, ja, zwijgen het wachtwoord,
verstompt dient alle gevoel
Wie acht er op juichen en klagen,
to midden van 's wergilds gewoel
Daar mag alleen zich verheffen
de stem van 't lage gemeen,
Niets kennend, nosh anders prijzend
dan zinlijk genoegen alleen .
Gij, dus, die op hooger en beter
op refiner en edeler zint,
broom niet, dat uw woord, hoe vurig,
ooit willige hoorders vindt
Ja, eonkt er een sprank in uw harte,
die warmenden gloed belooft,
Zwijg stil ! want koele verachting
heeft machtiger vlammen gedoofd !
:Zwijg stiff, en verberg in uw boezem
wat edels en grootsch u vervoert'!
Zwijg stil : met spot en verguizing
wordt geestdrift nijdig beloerd .
Zwijg stil, als het goede des levens
sours weeldrfg uw beker volt ;
Want haat en nijd staan wachtend
op uw drempel, met ongeduld . . .
Heft ge aan he# lied der verrukking,
ze komen en mengen veni3n
In uwv kralenden wellustbeker
en keeren tot gif den wijn !
0 zwijg, dat de blik der koelheid,
dit scherpe, moordende steal
i7 de laatste druppelen levensbloed
uit het veege hart niet haaP !
65

0 zwijg ! als met listen en lagen
uw krachten men sloopt en uw moed
Zoet ware uw klagen en krijten
den vijanden, streelend en zoet !
0 zwijg, waar eenig, verlaten,
gij vroeger geneugte herdenkt
Leef stil in den droom der herinring,
met het pijnlijk genot, dat ze u schenkt .
Zwijg ook, als 't grimmige naberouw
vernietigt de zalvende vr~e,
En zachte gelatenheid verkeert
in driftig, prikkelend wee .
O zwijg, en begraaf in de kalmte
van een onbewogen gelaat
De grievende smarte, veroorzaakt
door onrecht, afgunst en haat .
Ja, zwijg, het is beter to zwijgen,
streng to oefnen de harde les .
Sluit of uw hart, zoo keert in de wond
Been ruwe hand het mes . . .
Want koud is de moederboezem,
die joeg om uw lief en iced,
En al die om haar u minden
verlaten u laf en wreed .
Hoop niet op broeders en zusters
ze zijn huns weegs gegaan,
Buns eigenen weegs in het leven . . .
Wee hem, die stil bleef staan
op 't kruispunt, waar het samenzijn,
het gemoedelijk huisverkeer,
Ontbonden wordt en de baan vertakt
in paden, die nimmermeer
Elkander zullen ontmoeten !
Elk kiest voor zich een Joel,
En gaat, en ziet niet omme
hij wordt voor de anderen koel ;
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En stemmen, die samensmolten
zijn spoedig 't vermengen ontleerd,
En harten, die samenklopten,
heeft eigenliefde beheerd ! . . .
Dan, ja, is bet tijd to zwijgen,
maar hef den blik omhoog
Hij, die voor de ongesproken klacht
nooit koel en blijft noch doof,
Hij zal in uw harte dalen,
Hij brengt nieuw leven en licht ;
Hij voert u Tangs enge paden,
doch ten hemel uw schreden hij richt .
Hij laat u voor anderen zor en
U heeft~ij, in 't lijden, geleerd
Den armen en droeven to steunen .
VVeI ! maak u een wijden heerd
Waar weezen, verlatenen vinden
wat hun heellijk scheen ontzegd
Het vlietende goede van 't leven,
en het meelij, waar en hecht,
Die heelt en versterkt en opbeurt,
dat de wonden der ziel geneest .
Wellicht daar, waar, stilzvvijgend,
ge in de harten van anderen leest,
Wellicht daar straalt uit die harten
u tegen een warme gloed,
Een glimlach, die loont en bemoedigt,
een traan, die u danken moet .
Of, mocht ge ook nimmer rapen
dien parel der dankbaarheid,
Dan gaart gij schooner paarlen
uw tranen, om andren geschreid .
0 prijs u dan nog gelukkig,
want ten voile kent gij 'het niet
Dat drukkende, doodende zwijgen,
die ijskorst op de vliet,

Die 't wellende water vastmuurt,
en belet dat de zinkende zon
Nog spieglende spele op de baarkens,
hun een slinkenden lichtstraal jon' ;
Gij kept nog de wintersche vorst niet,
die de schuchtere bladerkens doodt,
of prangt in een schild, een ijzren,
de kiemende najaarsloot.
Gij kent, o peen, gij kent niet
dien roestigen grendel op 't hart,
Waarachter, versloten, een schat ligt
van heimelijk wee en smart .
Gij kept niet, neen, gij kent niet
den grafsteen op het gemoed,
Waaronder al 't menschelijk teedre
verdorren, verderven moet .
Ei ! zie daar ginds dien grijsaard,
in het hoekje van den haard,
Wiens blik, flu stil en suffend,
dan verdwaasd in den ronde waart ;
Om wien zich niemand bekommert,
zich niemand voelt begaan .
Hij ziet de kinderen spelen
't luidruchtige, woelige spel ;
Hij hoort de jeugd zich vermaken
en scHateren luide en hel ;
Hij merkt het bedrijvige streven
het leven, cat !even toch is ! . . .
Doch, gelaten ziet hij dit alles
het is hem geen hindernis
Verwezen ter zijde to zitten,
van de kleinen geschuwd, gevreesd,
Van de oudren miskend en verwaarloosd . . .
- Een hunner is hij geweest I
Die zwijgt, die kent, ja, het zwijgen,
die heeft bet geleerd Binds lang,

Die dronk den beker des levens leeg
met al zijn zoet en zijn wrang t
Thans, bij hef levende zwijgen,
het eeuwige zwijgen hij leert,
En voor de dood nog aanklopt,
tot een lijk, tot een schim hij verkeert .
Indien hij nog woorden prevelt,
't zijn woorden der stille bee
O Heer 1 0 laat mij henengaan
ter rustige, veilige stee
Geen leven den dood daar hindert,
Been doode de levenden schaadt !
Laat, Heer, mij eindelijk schouwen
uw eeuwigendageraad !
Ik zag mijn zonne dalen,
en het duister klimt eat klimt ;
Doch ik hoop op nieuwe stralen,
op een zon, die nooit verglimt !
Neem gij, o mijn Verlosser,
mijne arme ziel tot u !
Wanneer, wanneer zult ge komen ?
O ! 't zij niet morgen ! 't Zij nu !
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'ntrouw
' choon was 't meisje, wonderschoon
Diep in 't zachte blauw der oogen
Hield een liefdewereld woon ;
I Liefdewereld haast onttogen
Aan de stilste, zoetste rust
Hartstocht kwam daar onbewust
Ingeslopen !
Hartstocht bracbt zijn puurst geneucht,
Bracht zijn hemelzoet verblijden .
Ach, hij bracht ook na de vreugd
Eindelooze smart en lijden ! . . .
't Beeld, dat gansch de ziel bewoog,
Kwam zich in het smachtend oog
Nooit meer spieglen !
't Was Been liefdewereld meer,
Die in 't zaclite blauw der oogen
Sliep ; het was eeu peilloos meer
Smart en weemoed ! VGeggetogen
Was de frissche blos der wang,
Zilvren lachjes, blij gezang
Zwegen treurig !
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Ras ook zwegen droeve klacht,
Hartverscheurend kreunen, zuchten
Langzaam kwam de dood, en, zacht,
Zonder wederstand to duchten,
Lei ze op 't moede hart heur hand,
Stilde't, brak den wreeden band,
Die het knelde .

Voor het outer staat een lijk . . .
Over 't zwarte baarkleed galmde
's Priesters bede, zegenrijk,
Wijl het gele waslicht walmde
Om het sombre doodsbaar . Zacht
Tillen dragers thans de vracht
Op hun schouders .
Lan zaam treden ze vooruit .
Op ~en doortocht, vreugdestralend,
Naakt met lichten tred een bruid .
Voor hunne oogen, wijl ze dralend
Haar aanschouwen, gaat ze door
En, .. de doode kruist het spoor
Van de blijde . . .
Maar in 't lange bruidsgewaad
Blijft de voet eens dragers hangen
Plotsling zwenkt de kist en slaat
Neer ter aarde . De ijzren stangen
Springen los . 0 gruwel ! Daar
Wordt de sleep der bruid de baar
Van de doode.
Angstig treedt de bruidgom bij,
Ziet het lijk weer opwaarts tillen .
Huivrend deinst hij weg. «'t Is zij ! v
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Komt het uit zijn boezem gillen
(g: Zij ! 't is zij ! )) Door angst onzind a
Vlucht hij huilend, maag en vrind
Van zich stootend .

'S Andrendaags, 't was duister uog,
Toen, om weer een kuil to diepen ?
De oude graver, mat en log,
Voortsloop naast de sombere iepen
Van het pas gevulde graf.
Eensklaps schrikt hij siddrend af,
Staart ten gronde !

Op de naakte terp gestrekt
Lag een man, het hart doorsteken T
De aarde was met bloed bevlekt,
't Leven was zijn borst ontweken .
In den naasten kuil werd hij
Neergelegd, en de iepenrij
Treurt op beiden .
Zij, wier slepend bruidsgewaad
't Kille maagdenlijk kwam drukken,
Trok, van 's werelds heil verzaad,
Eens nog 't aan, om 't of to rukken
Voor een grove pij . . . En nooit
Heeft een lath haar mond geplooid
Sinds haar bruidsdag .
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~e %pintere
s
oor het ruizlend loof der linden
Fluisteren de zomerwinden
Met der bosschen geur bevracht ;
En de zeelucht mengt heur asem
Aan den zoelen, frisschen wasem,
Die der zonne gloed verzacht.
In het lommer neergezeten
Wordt en hitte en druk vergeten .
Naarstig d'arbeid toegedaan
Doen de vlugge, nijvre vingren
't Klosje wentelen en slingren,
Wijl de voet het wiel doet gaan .
I.
Aan 't spinnerok !
Met vlas en vlok
Zij 't rond en rond
Bekleed, met vezels zacht en blond !
Doch leg ter zij
Wat is verward
Of ruw en hard,
Het doet geen dienst ter spinnerij !
II .
Nu eerst den draad
Met wijs beraad
Aan 't klosje vast,
Opdat het, hangend, door zijn last
Den vezel strek'
En draaiend hem
Te zamen klem'
En naar behooren spanne en rek' .
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Dan zacht getwijnd
Den draad verfijnd
op maat en tijd,
Wijl hij door vlugge vingren glijdt,
En 't wieltje ruischt
Met zacht gesnor
Bij 't staag gepor,
Bij 't ommewentlen onbesuisd .
IV.
Wijl alles gaat
op tijd en maat
In kalme vree,
Waart vaak een blik ter verre zee,
A1 angst en wee .
Piept daar Been zeil,
Ginds, boven 'i peil
Ja, ja, wel twee ! Ras op ! Ter ree !

v.
Zij komt, de sloep !
Met blij geroep
Schuift vlug en blij,
En vrouw en maagd het wiel ter zij,
En loopt en lacht !
Zij zijn terug
De visschers stug !
«Hij is erbij ! u juicht elk, n hij ! hij ! v
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met ~emoea ber vrouw
.et gemoed der vrouw is een roos,
A1 balsem en geur ; maar tenger en broos .
Op d'eigen moedertak wil ze bloeien,
Beschut voor 't blakende zonnegloeien .
' In 't lommer spreidt ze heur zoetsten geur,
Daar prijkt ze 't langst in blozenden fleur .
Neen, ruk ze niet van heur slanken stengel !
Ontbladerend prangt haar der tuilen strengel .
Geen pralende pronk verhoogt heur glares
Ze kwiint in den schoonst gewonden krans .
Zoo last haar leven heur ~seurig leven,
Waar stralen en zefiers ze ~oestrend omz, weven,
Opdat in heur kelk zich 't gevoel bewaar'
Die spieglende dauwdrop - frisch en klaar .
't Gemoed der vrouw is een ster .
Als weemoedsavond heinde en per
Zijn schaduwen spreidt en donkere schimmen
't Verdoovend stralengeglans begrimmen,
Dat stervend ten Westen nederzijgt,
In mistige dampen gehuld, dan stijgt
Zacht glimmered heur licht ver boven de wolken,
Steeds lcalm en troostend en mild . Den kolken,
Zoo naar en diep, van vertwijfelings nacht
Ontrukt ze menige proof, wien kracht
En moed met des voorspoeds zonne begaven .
Zij wijst het dolende schip zijn haven .

Geen duisternis blijkt haar to Lang, to droef,
Want duisternis strekt heur trouw ten proef .
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t1tcbuwtrancn
ch ! hoe zwaar is mijn hart, sedert ik u verloor !
Eenzaam dwaal ik en treur, midden van Tuid ge[woel,
Steeds voor oogen uw beeld, steeds in den mond
Onvergetelijk leeft ge in mij .
[uw naam
- Waar twee beken, nog frisch, even der bron ontweld,
't Rein kristal van hun vocht mengen tot breeder stroom ;
Waar, vol leven en lust, samen ze smelten om
Eon voor immer to blijven steeds ;
Waar twee zielen aldus samengevloten zijn,
Duurt voor eeuwi~ hun bond . Klippen en rotsgevaart,
't Heete ook dood . dat de vloed tart en tot splitsen dwingt,
Scheidt de wateren niet vaneen !
Rechts, door ruizelend net, waart er van beide een deel,
Krachtloos zinkend ier rust, diep in de moederaard,
Die, na 't korte bestaan, weder heur eigen spruit
Schuilplaats biedt in heur boezem teer .
Links, door akker en wei, wendt zich de tweede tak
Traagzaam sleepende voort . . . Waar is de frissche kracht,
't Levenslustig gebruis, 't woelen der golven heen
Niets blijft over dan droevig wee !
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't Was ja, eigen bestaan, eigene levensvreugd
Die werd ondergebracht, die zich verloor in de aard
Volheid keerde in gebrek, weelde in ellende en nood ;
Daarom treurt de verarmde vloed !
Zoo, door 's levens gewest sleepen de da en been .
Grafwaarts tong, met een lijk, spranklen~e levenslust .
'# Landschap tiere en gedij, noopend tot vreugdbetoon
Zieleleed om bet duister zucht.

~e Caat be batten
is een taal, in Noord en Zuid,
In Oost en West verstaan,
Die alle spraak en stemgeluid
Ten trouwen dienste staan .
Ge n taal, hoe klaar en diep van zin,
Die bij deze eene 't haal',
Geen, die in rijkdom overwinn'
Des harten schoone taal !
Waar sours de mond onmachtig zwijgt,
Het zwakke woord versterft,
Vergeefs 't gevoel naar de uiting hijgt
Die meegevoel verwerft ;
Daar geeft die taal, door 't aangezicht,
't Beweeglijk ooggestraal,
De houding, van 't gevoel bericht ;
Daar spreekt nog 's harten iaal
In moeders blikken leest ze 't kind,
Als nog de moedervreugd
Bijna Been woord ter uitspraak vindt
Van 't moederlijk eneucht .
Beneveld zij des zuig~ings brein,
Zij kept noch perk noch paal,
Die hartetaal, voor groot en klein
De ware moedertaal .
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Zoo gij die taal to kennen zoekt,
Vraag geen geschrijf om raad ;
Gij vindt die best van al geboekt
op 's menschen trouw gelaat .
Onstuime hartstocht, bange smart,
Verborgen weemoedskwaal
Het innigst zielsgevoel ontwart
Die klare hartetaal !
Doch zoek niet, waar een steenen borst
Een ijskoud hart omvat
Geen kille, roestige ijzerkorst
Die vuurge vonken spat !
Geen bloemen spruiten uit een aard
Verdroogd, verhard tot staal .
Stom wordt, waar 't rein gemoed ontaardt,
De zoete hartetaal .
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elke is die sterke burchte,
die eeuwenoude vest
Welke aadlaar koos die hoo~e rots
voor 't bouwen van zijn nest?
Haar grauwe arduinen muren,
onwrikbaar staan ze daar
Wat vijand ook haar aanviel,
nooit kende ze vrees nog vaar .
Beheerschend blikt ze neder
en dreigend, van omhoog,
Als waakte ze op de Jelling
elk schietgat is een oog .
Op borstweer en op bruggeschans
blonk voortijds menige Tans,
En menige helmkam schitterde
op tinne en torentrans .
Over de vestingmuren
sloop nimmer laag verraad ;
Te sterk de vrees der straffe,
die wreken zou de daad ! . . .
Geen stap, hoe licht en sluipend,
dien de wacht niet werd gewaar ;
Al wien de brug genaakte,
klonk dreigend luid : « Wie daar ? n

Maar zoo een vreemde ridder,
vermoeid en afgemat
Van 't lange, lange rijden,
de vesting binnentrad,
Bleek aanstonds wat een gul onthaal,
hem vriendelijk wachtte hier
Een helm hing boven d'ingang
met opgelicht vizier .
Als hij zijn ros, op 't binnenplein
aan de zorg der knechten liet ;
Verscheen weldra de burggraaf,
die blij hem welkom hiet .
Want menschenliefde en mildheid
bewoonden 't sterke slot,
En vrij en eigen vond er
deelneming in zijn lot .
Nu blijft er van die sterkte
alleen het naakt geraamt ;
Verlaten is de vesting,
voorheen zoo wijd befaamd .
Heur grauwe granieten wallen,
verrotten onder 't gras,
En vorst en regen halen neer
wat eens onwinbaar was !
Van uit de diepe delling
blikt iemand stil omhoog,
Peinst aan vervlogen tijden . ..
en droomend tuurt zijn oog.
De kraaien wonen heden
op 't grafelijk kasteel
Hun zwarte zwermen zweven
Tangs toren en kanteel .
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Diep slapen zij in de aarde,
de knechten met den heer
Van onderscheiding tusschen hen
is Lang Been sprake meer.
Hun stof bevrucht den akker
of wordt vertreden door 't vee ;
Hun stof bevrucht den akker
hun ziele ruste in vree r
Maar hem, die staat to droomen,
hem spreekt een stem in 't hart,
Van vreemde dingen fluisterend,
met woorden, half verward .
Doch klaarder wordt die stemme,
verstaanbaar meer en meer
Zijn boezem zwelt, begeesterd,
M Ja ! s klinkt het, keer op keer .
Die dood zijn, doen herleven,
dat, dichter, ja kunt gij,
Laat vrij uw tonen galmen,
sla uit uw vlerken, vrij 1
Het 't nieuwe kiemt in 't oude,
cc

de bladlaag voedt het zaad,
Gelijk nit der ouden beker,

de jonge zijn dorst verslaat !
c Nog immer stroomt de Wezer ;
nog met denzelfden trots
Verheft zich tot de wolken
de burchtbekroonde rots .
Het leve, 't oude Limburg,
het Limburg van weleer
Beziel die doode wallen,
herbouw wat zonk ter neer 1
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Is 't droomerij of waarheid,
wat spreekt des dichters lied
Geen waan, geen leugen kan het zijn,
wat hij gevoelt en ziet ;
Wat hem de borst doet jagen
van weelde, vreugd en pijn .
Uer dooden stem, die spreekt tot hem
uit het schrift op oud velijn .
Is 't droomerij of waarheid 2
Is waarheid ook geen droop?
Verzinken niet beiden even ras
in des levens vlietenden stronin `Y
Wat blijft er van 't verleden
Als ware 't er nooit geweest,
Zoo staat zijn beeltenis onbepaald
en scheemrend in 's menschen geest .
Maar zing, gij, zing toch, dichter 1
Laat hooren uw snaren en stem ;
Geef lucht aan de innige ontroering
en zing met kracht en klem .
Want voelen is genieten,
en weemoed streelt het hart !
Laat ons beleven 't verleden
met al zijn vreugd en smart !

~e lRtjn
goede reis, mijn zuster ,
en breng den Rijn mijn groet !
Hoe klaar in mijn ~eheugen stroomt
die heerlijk blauwe vloed !
Hid was me een droom in 't Paradijs
van 't kinderlijk gemoed ;
En nog, na zooveel jaren,
zijn naam mij droomen doet .
U,

:'

Maar is hij nog dezelfde ?
waar zijn de gales been,
Die ik ter zee hem stuwen zag
Zoo menige oogst verdween,
Zoo menig woud zelfs werd geslecht,
licht menig slot en steen . . .
Ik zou hem niet herkennen
hij bleef mijn Rijn niet, peen .
Ik draag mijn Rijn in 't harte ;
daar wordt zijn beeld bewaard,
Zooals bet schuldloos kinderao~
bet schoonste in t schoone ontwaart .
Mijn Rijn .. . wat frissche beelden
gaan met zijn beeld gepaard !
O Paradijs der kindsheid . . .
veel schoons hebt gij bewaard !

Nu, goede reis, mijn zuster,
maak ruimte in uw gemoed,
Opdat ook daar een bedding vind',
de schoone Duitsche vloed .
Gij ziet hem, ja, met kalmer oog
en kalmer klinkt uw groet ;
Doch schoonheid maakt elk harte blij,
hoe kalm het zij en vroed .

i
85

II)acbtegaIcn3ang
ii, menschen, die langs den straatweg gaat,
Den breeden weg, vol drukte en gestommel,
Waar zelden in 't hout al een vinkje slaat
" En der inerel gefluit verdooft in 't gedommel,
Peinst niet, dat ge immer genieten mocht
De zoete muziek der gevIeugelde koren ;
Dat lieflijk gekweel, waar 't harte van pocht,
Het Binge in het luide rumoer verloren .
Neen, neen, wien God het vermogen gaf
Der innige, heilige kunstvervoering,
Die zingt niet, waar geblaat en geblaf
En gemeen gedruisch zou smoren de ontroering ;
Die zingt, diep, diep, in het plechtige woud,
In den tempel der eenzaamheid, der stilte,
Waar zelfs de bladeren zwijgen, en 't hout
Niet ritselen durft in der aandacht kilte .
Het is maar voor zijn Schepper alieen
Dat de nachtegaal zijn betoovrende klanken
Uitstort in dat zielverrukkend geween
Vol snikken en juichen, vol smeeken en danken .
Komt mede, komt Tangs het kronkelig pad . . .
De zon, in heur purpren gewaad, zinkt lager,
De boomen droomen, er roert Been blad,
Het beekje sluipt al trager en trager . ..
Komt mede, komt, treedt licht en zacht,
't Waar zonde het slapende bloemken to knakken ;
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Behoedzaam treedt, waar 't fibers der nacht
Met dons omsluiert de afhangende takken .
- Daar rijst de maan met heur zilvren licht ;
Schuw dwaalt ze en spookt om de rijzige stammen,
Door 't sombere loover boort heur schicht,
Tot hij brekend stuit op den grond, den klammen .
Hoort, hoort dien toon, die siddert en beeft,
Dien aanhef vuriger zielebede,
Die, wankend nog, naar vastheid streeft,
Naar zekerheid en volheid mede . . .
Hoort, hoort, hoe, als op een fulpen draad
Die notenpeerlen zijn aangeregen ;
Melodisch dalen ze in slepende maat,
Waar fins ze jo1end
eziJ'n opgestegen 1
Hoort, hoort de toonschaal zinken in mol,
Hoort treurigheid den jubel vervangen,
Of plots een hart, dat van weelde zwol,
In 't harnas der vrees zich voelde prangen .
Hoort, hoort die klachten, der ziel ontscheurd,
Dat diepe verzuchten, dat boezemhijgen,
De geheime hoop, die een troostwoord neurt,
De weemoed, die versaagt en wil zwijgen . . .
Maar neen ! het sterft niet treurig uit,
Dat lied der begeestring, der zielsverrukking ;
Het verheft zich opnieuw, weer schatert het luid
Nog inniger 't hell na de onderdrukking !
Hoort, hoort dien vervoerenden wellustlireet,
Dat galmend geschal, dat sfijgt ten hoogen
Verwonnen, veroverd is smart en Teed,
Den plettrenden druk is de ziel onttogen .
Omhoog, omlioog, tot Him die beval,
Dat geest en stof versmelte in de zinnen ;
Wiens adem blies en het gansch heelal
Vervulde met machtig, krachtig beminnen,
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Zoodat elk wezen den andere werd
Tot steun en hulp, tot genot en voldoening ;
Die de stof doet spreken tot 's menschen hert,
Die, tusschen het hoo;ste en het laagste, verzoening
En samenwerking en liefde sticht ;
Die de ziel door 't onbedachtelijk joelen
Eens vogels vervult met zegen en liclit,
Haar verzaadt met denken, en droomen, en voelen .
i
Gij, menschen, die Tangs den straatweg gaat,
Den breeden, woeligen weg van het leven,
Die nimmer een stonde verwijlt en staat
Om to denken, waar ge u wildet begeven,
Slaat, menschen, somwijlen een zijpad in,
0pd~at ge toch ook eens moget genieten
't Verhevener heil, dat meer dan den zin,
Dat de ziel van geluk doet overvlieten .
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ver heuvelen, over dalen
Klinkt in de verte de afscheidsgroet .
Rustige stilte, heimelijk zoet,
Komt weer heerschen in dreef en zalen.
Maar een ridder is heengetogen,
Die op het slot zijn vrede liet .
Tartende peilt zijn blik 't verschiet
Wie trotseert er zijn machtig pogen ?
't Zachte kind met de weeldrige lokken
Zou ziJ'n liefdebetooging versma~n ?
't Wilde op hem Been blik meer slaan,
Sinds het, hem ziende, had verschrokken !
a Toch ! hear ziele wil ik veroveren ! n
Zweert hij, en snuift met drift den wind,
Knarsetandend : a alleen dat kind
Heeft mijn blik niet kunnen betooveren ! p
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n woeste naaktheid strekt zich'twijde moerland uit
Geen vreugd, Been leven daar, geen kleuren, geen
[geluid .
De lucht, den sombre tent van grauwenevelwolken,
En de aarde, den drassig vlak, bezaaid met modderkolken,
Waarvan de pestwalm zelfs het krassend kraaigebroed
Met walg en afkeer volt en schreeuwend vlieden doet .
Daar rijst, in eenzaamheid, met sterken wal omschanst,
Een grauwgrijs, somber slot, met nattig loof bekranst .
Daarbinnen wacht een vrouw, het hart van nijd doorvreten .
Haar zoon naakt met zij n braid : die moet ze welkom heeten !
« Wat zie ik ! Is ze dat ! Die ? daar ?
Dat bleeke spook met slangig haar ?.. .
Beheksend volgt hear blik u naar !
O ! moet ik zoo mijn zoon verlieren,
Mijn held, mijn vreugd, den dappren, fieren
Waar leef ik voor ? Wat blijft mij over !
Hij viel ten proof aan helsch getoover ! . . . ~
Kom, Bertholf, 'k ial voor haar u schutten in mijne armen !
Kom hier,mij n zoon !'t is al verraad,heur smeekend karmen!
Ze weent, de heks, ze weent ! Der valschheid wapen
Gebruikt ze om zegelooveren to rapen !
Maar ik zal, ik, uit bare tooverklauwen
De kluisters rukken, die mijn zoon benauwen !
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~e bcheerfng van iBertbolt
HEER VAN GHISTEL

e jaren viieden heen, maar schuld en wroeging
[blijven :
't Geweten knaagt steeds voort . Verleden wan[bedrijven
7;Doet spokend voor den geest het immer wederkeeren,
Niets kan der Heil'ge beeld uit Bertholfs droomen weren .
Als 't wilde zwijn, van schrik en woede do!,
Voor 't jachtgetier zich wegbergt in zijn ho!
En bevend horkt of nog 't geblaf der honden
Het nakende gevaar niet komt verkonden,
Zoo waakt Heer Bertholf met een angstig beven . . .
Bevreesd is steeds de misdaad om heur leven,
Zij legt aldus haar schuldbekentenis of
Zij houdt zich schuil : geene onschuld is zoo laf !
Hakka (Bertholfs lijfknecht)
't Is heden, Heer, dat Godelieves lijk
Ontgraven wordt . De bisschop naakt de stede .
Ik ducht, dat met de reliquieen mede
Aan 't licht kome onzer misdaad blijk . (1)
Bertholf, Ga heen, gij beul ! ga been, ga heen !
Laat mij alleen
Met mijn gepeinzen !
Ik kan het langer niet me ontveinzen !
O Godelieve ! immer leeft
Gij in mijn geest en straffend zweeft
Uw beeld door al mijn droomen ;
Mijn leven is een rustloos schromen !
(1) Zijne vermoorde vrouw Godelieve .
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Bertholfs dochterken

(blind tot hedeu)

• vader ! o vader ! ik zie, ik zie !
De heilige heeft mijne oogen ontsloten !
• glinsterend licht,
Gij gunt mij een hemel van weeldrig genoegen,
'k Sta op uit mijn graf !
Vader, kom mede, kom mede met mij,
Het danklied zingen, het lied der vreugde 1
Kom mede, kom eeren het heilig gebeente
Van haar, die me redde uit der blindheid nacht .

Bertholf

Om Godswil, kind, laat of ! laat of !
• Godelieve, is dit mijn straf ?
Is dit, o Heilige zoet, uw wraak ?. . .
Ik ook, ik voel het, ik ontwaak
Uit een verblindheid, uit een nacht,
Waarin ik jaren heb gesmacht !
• Godelieve ! wrok nosh haat,
Noch laf, moorddadig, snood verraad,
Kon liefde en trouw in u verdrukken .
Gij hebt verwonnen ! Zie mij bukken
En luid verkonden mijne schuld .
Voor niemand blijve die ~erhuld !
'k Wil met een boetkleed, met een staf
Gaan kruipen rond uw heilig graf ;
'k Beken den moord op uw bedreven ;
Der boete wijd ik thans mijn leven I
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k zat eens voor mijn vensterkozijn
En doopte in de verf 't penseelken mijn,
Om, wat ik zag, to malen .
Voor 't raamken opeens een vreemde kwam,
me 't heldere licht met zijn schaduw benam ;
Hij zag mij en scheen to dralen.

« Wat mengt ge uw kleuren lief en rijk,
Zoo sprak hij stil, als ten huldeblijk,
Wat geluk, dat ik u vinde
» O, schilder mij mijn heilige, die
t) Van kindsbeen af, ik zoo gaarne zie,
n Omdat mijn moeder ze minde .
» Ik zal ze stellen der wereld ten toon,
n Dat ieder ze vinde liemelschoon,
)) Dat alien ze kennen leeren ! n
Ik zap verwonderd dien man in 't oog,
En peinsde of hij zich of mij bedroog . . .
Een heilige wilde hij eeren ? . . .
Zijn heilige werd me aldra bekend .
lk minde, o ! minde ze zbb op 't end,
Dat ik greep naar verf en penseelen .
Vol gloed en liefde aan 't werk ik begon,
En lief en fijn, als ik 't vroeger niet kon,
Bledf Lang ik die beeltenis streelen .

a

De tijd verging en de stonde kwam,
Dat de vreem e mijn schildering medenam .
Ik schreide erom bij nachte .
Gelukkig had ik een schetsken bewaard,
Daar heb ik mijn oogen aan verklaard,
Dat verdreef mijn droeve gedachte .
Want ach 1 ik vernam, dat mijn heilige prijkt
In een kunstig besnedene lijst, verrijkt
Met siersels van beeldrige vinding .
Doch hij bracht ze ten toon op een wereldfdor i
Heur zedige glans, heur wondere gloor,
Ze dienen tot oogenverblinding !
Maar 't ergste ! die vreemde een derde ontbood
Om mien sprekende Vlaamsche kleuren snood
Te besmeuren met uitheemsch vernis : (1)
Verdorven zijn toon en tinten fijn !
Gekladder bevlekt dat paneelken mijn,
Dat zoo lieflijk was en frisch .
Hij pleegde aan mij een laf verraad ;
Maar Heere ! dat heeft niet veel geschaad ;
Ik zoude 't wel vergeten .
Maar dat een Vlamin zijn Vlaamsch miskent,
En zbb ziJ'n kunstwer~ verminkt en schendt,
Dot client, hem tot schande, geweten .

(1) De Vertaling .
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n straaltje zon komt ingeslo~7en,
Valt op den kalmen, koelen brieL .
Waar zijn ze, ei ! die eerste brievan .
Zoo inn ig warm ,zoo hartelijk lief C
2
Heeft dan de vrienschap ook haar jaartij?
Moet ze ook in 't herfstig wee vergaan?
Zal licht de Winter haar doen sneven,
In stilte, zonder zucht of traan ?
Wees kalm, mijn hart, treur niet om later,
Geniet nog deze Octoberzon .
Koom, ja, de Winter ! Als, genadig,
Hij overdekt de speelsche bron
En in zijn sneeuw de botten wikkelt,
Zoo gunt hij u der stroefheid schild,
Waaronder 't diep gevoel kan schuilen,
Waar vorst vergeefs zijn speer op drilt .
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~e Zon
I.
moeder, wat rust en wat vrede in mijn hart!
o moeder, wat dank ik de goede,
Die sprak van den buiten, de lucht en de zon,
om ons beiden geheel to herstellen .
Dit uizeken klein, hoe lief, hoe warm
'k wou er heel mijn leven slijten!
Als ik 's morgens ontwaak, dan begroet me de zon
zij schijnt op het blikkerend raamken ;
Dringt spelende door, lacht vriendlijk me toe,
kust warmend mijn wangen en vingers .
O zonne ! gij lieve, ik en kende u niet !
zit gij wel de zon van ons steegsken,
Die achter den muur, zoo breed, zoo hoog
zich verbergt, Been straalken ons gunnend
In den droevigen Winter, en 's Zomers ons wreed
doet smachten en hijgen en kwijnen ?
Neen, neen, want de zon in de stad, ze bedierf
wat van kleuren en tinten ze raakte
Het roze gordijntje, het kusseken blauw,
waarop ik bij dage mijn hoofd lei .
Wij sloten ze buiten, ze deed slechts kwaad !
Maar deze, o moeder, o zie toch,
Hoe fijntjes ze schildert met wazige tint
heel de aarde, de vlakte, de wouden .
Zie 't Bras, hoe groen ! en de blauwe lucht,
en de struiken, ze trillen van kleuren .
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Zie, 't heestergewas 1 nog gisteren kaal,
heeft heden de zon het beschilderd
Uit alle die bottekens, bruinig en hard
riep ze groene topjes to voorschijn .
't Zijn tengere, heldere bladerkens, zie,
hun vouwkens ontkreuken ze traagzaam .
Weer kleinere piepen en staan al gereed
om de prangende knoppen to breken .
0 moeder, ik min toch de zon zoo zeer,
ze breekt ook hardere banden .
Ze breekt mijn windels, ze breekt mijn kruk,
zij zal, zij moet me genezen t
Neen, ween niet, moeder, ik voel zoo wel
in mijn lichaam werken heur krachten ;
Zij maken me vroolijk, ze maken me sterk,
verlangend en kloek om to werken .
Ik zal nu worden als de anderen zijn,
niet immer gebrekkelijk blijven .
Dan weent gij nooit meer, moederken, nooit,
want ik word dan uw troost en uw steunstok,
En ik doe voor u, wat ge deedt voor mij
u plegen en troetlen en minnen .
II.
Het is heden uw avond en morgen uw dag,
en met bloemen, met eigen geplukte,
Heb ik de eer, dat ik, moeder, besteken u mag !
En wat krijgt thans uw moedige jongen?
Gelooft ge hem niei ? Wel ! 'k doe het opnieuw !
Zie, 'k ging met mijn kruk tot het hekken,
Tot waar in de diepte het waterken spoelt
en de vischjes al kronkelend zwemmen,
A1 blinkered en schittrend in 't zonnegestraal,
dat hun schubjes verguldt en verzilvert I
Ik rustte wat uit, en ik kroop weer voort,
want de bloemekens groeiden nog vender .
7
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Doch ik heb ze gehaald, en ik breng ze u hier . . .
maar, moeder, wat zucht ge en weent ge
• ! ik klaag niet meer, als ik voormaals deed ;
want ik voel het, nog weinige dagen,
En ik loop en ik huppel met de anderen mee,
met de jongens, die spelen en joelen
Langs wegen en stegen, ik werp mijn kruk
in het water, den visschen tot speelding !
Want, moeder, bezie mijn handekens eens,
- doorschijnende waren ze als glaswerk
Thans worden ze rood, vol warmte en gevoel,
niet langer nog blijven ze onledig .
Mijn oog zoo mat wordt blinkered klaar,
mijn hoofdeken loom is verhelderd .
Veel sterker mijn beenen, ik leer weldra
in de boomen al klauterend klimmen .
Daar pluk ik de blozende kriek en de kers
en wat later nog peren en appels .
En ik breng ze u, moeder, mijn moederken lief,
en dat maakt ze in uw oogen nog schooner .
• moeder, de zon ! zij maakt mij sterk
als de takken en twijgen der boomen .
Het rood dat ze schildert op appel en peer,
daar siert ze mien mager gelaat mee .
'k Voel warmte in mijn leden en vreugd in mijn hart .
O zon ! schijn voort en versterk me !
• dank ik het leven ! o zon, schijn voort
en verlicht ook 't hart van mijn moeder .

• moeder, wat dunken de nachten me Lang !
zij doet naar de zonne me trachten .
Doch ze rijst zoo laat en ze schijnt zoo flauw
en ik word van de koude als versteven .
De bloemen zijn dood en het fruit is geplukt
en nog kan ik mijn krukken niet missen,
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Ja, droefheid komt en bevangt me opnieuw,
en de blos op mijn wangen is henen .
• moet ik verliezen al 't gene mij schonk
de zonne, de liefelijk schoone
• komt weer lijden en loomheid terug ?
Dan kan ik, noch zal ik genezen !
Doch immer bemin ik de zon en heur glans,
want schoon toch blijft ze als to voren .
Ja, schooner nog, 's avonds, bij d'afscheidsgroet,
als ik voel hear kus op mijn voorhoofd,
En het is of ze fluisterde stil, gansch stil .
u Kom mede met mij, kom mede !
Kom verder, ik schijn daar schooner dan hier,
Kom, waar er noch smart is noch weemoed .
Daar ziet ge den Heer, wiens hulsel ik ben,
wiens stralend gelaat ik versluier . n
Zou 't waar zijn en echt 1 o moederken, spreek ! . . .
maar ween niet, stele toch uw tranen !
't Verdwijnt ginds verre, het aanschijn Gods .
Zie, achter den gloeienden lichtbol,
Zijn kleedsel, het sleept Tangs de vlakte hem na,
met de breed- traaggolvende plooien ;
Uit iedere vouw straalt purper en rood,
saamsmeltend tot blauw en oranje .
En de kanten, de hagen, als donkeren zoom
zijn bestrooid met robijnen en paarlen,
En de wouden, gebogen, die dragen den sleep,
en de franje omluistert hun voeten .
De franje, ze glijdt, trekt henen van hier. . .
ik grijp ze met beide mijn handen .
• moeder, ik ga, naar daar, waar God
zijn glinsterend wezen ontsluiert .
't Wordt straks weer nacht ! Kom mede, o kom !
O moeder, wat wilt ge nog beiden
Kom mede, want wachten en kan ik niet .
Kom merle, ik ga ! Kom merle
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t gij dat, aardig kwezelken, gij,
MDie
vxoeger zongt zoo schalks en

blij ?
Wat bracht u tot zuchten en stenen

Och'mensch, ge weet niet waaraan ge u waagt,
Als ge een kwezelken naar zijn geheimen vraagt .
Maar 'k wit u toch antwoord leenen .
Een kind was het kwezelken, onversaagd,
Niets had aan zijn harteken nog geknaagd ;
Het ware zoo gaarne een kind gebleven !
Het hadde dan zingend en springend zijn leven
Tot een zilveren dradeken afgeweven .
Maar't schijnt, dat dit niemand wordt gegeven . . .
Dat heeft het kwezelken hard gegriefd ;
Maar wat gedaan, als hei God zoo belieft ?
Maar, kwezelken, zeg, is het dan zoo zoet
Een kind to blijven, en 't wereldsche goed,
Nog vdbr men het kept, to verzaken
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Des werelds goed? en kende ik dat niet?
't Is met kinderoogen alleen dat men 't ziet,
Ook moet men als kind het smaken .
Die kranige blik in het helder verschiet,
Dat roekloos gespeel, dat schetterend lied,
Dat plukken van bloemen, die men nooit ziet slensen,
Dat vaste vertrouwen op God en de menschen,
Die frischheid en kracht, die geen schuld nog verflensen,
Ei ! is er ter wereld iets schooners to wenschen
Dat smaakte ik, daar ben ik nog steeds op verliefd
0 ! moge 't zoo blijven, als 't God belieft .
¢.
Maar wat deed ge, kwezelken, met uw jeugd?
Moest die, ter wille van braafheid en deugd
Allen lust en vroolijkheid missen
Mijn jeugd ? Was er iemand die hooger sprong
En luider dan ik heur liedeken zong
Geen scheem van muizenissen
Den woeligen, dartelen speelzin bedwong ;
Maar Been vogelaar ooit de wildzang vong .
Nu kunnen de mannen het maar niet kroppen,
Dat de vrouwen voor hen hun zeil niet toppen
't Zijn kwezels, die mannenliefde verschoppen,
Wier harten voor God en het goede maar kloppen .
Maar het kwezelken is met dien klap geriefd,
En 't is fier dat het God aldus belieft .

Maar, kwezelken, nooit en lacht gij luid ;
Vaak ziet ge er zoo stuur en bekommerd uit,
Hoe kunt ge dat verklaren ? 1 01

Och kindje lief, gij en weet nog niet,
Dat droefheid aan alien zijn drinkschaal biedt .
Wat schipper heeft er gevaren,
Die nimmer op klip of zandbank stiet?
Dan, neem toch ernst niet voor verdriet !
Vaak, ja, koint ernst met innig lijden,
Doch tot zaligheid keert hij 't herdenken, 't verblijden .
Nooit laat hij door drift het genot ontwijden .
Hij bespaart wat uitbundigheid werpt bezijden .
O ernst, die mijn lecenspeil verhieft,
Blijf me altoos bij, als het God belieft .

Maar, kwezelken, 't schijnt dat ge schrijven kunt?
Niet ieder vrouwmensch is zulks gegund !
Wat moet ge daar fier op wezen .
Niet fier, maar blijde was ik to moed',
Toen ik voor 't eerst die gaaf heb bevroed .
Ik heb er den Heer om geprezen,
Dat hij macht mij schonk over 's menschen gemoed,
Dat ik zaaien mocht het schoone en bet goed .
iVlaar . . . zij hebben to vroeg me een mantel omhangen,
Den mantel der eer, den zwaren, den langen .
Dra gingen nijd en afgunst hun gangen,
Ze wierpen met slijk, spuwden 't gif der slangen .
Och hadde ik mijn denken niei overgebriefd !
Maar kom ! als het God maar aldus belieft !

Maar, kwezelken, liefde en zoekt ge noch eer,
i Der menschen verkeer, dat doet u zeer ;
Waarom in hun midden dan blijven ?
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'k Verliete met vreugd het wereldsch gedruisch
En name mijn woonst in een zonnige kluis,
Waar suite en rust beklijven .
Eens laat ik mij bouwen een nederig huffs
Aan den zoom der hei, bij der dennen geruisch .
Daar neem ik mijn levenstaak dan mede,
Met stille gepeinzen tooi ik mijn vrede,
Mijn tijd vullen arbeid en weldocn en bede .
Zoo komt ter kalme, veilige reede
Het schip, dat het zeebrak heeft doorkliefd .
Moge 't spoedig landen, als 't God belieft !

Zoo, kwezelken, denkt ge op u maar alleen,
Ontwijkt ge der menschen nood en geween,
Wilt naastenliefde verzaken 2
Ei ! noem mij het oord waar geen armen zijn,
Waar krankhei en smart en wondgeschrijn
Mijn menschen art niet raken
Waar ik vind noch ziele- noch lichaamspijn 2
Of oefent men 't goeddoen bloot om den schijn
In de wereld, ja, daar moet het geprezen ;
In de dagbladen moet daarop gewezen,
Hoe hoog eene almoes is gerezen,
En bij den naam, dient lof gelezen .
Zulk weldoen de ziel der armen grieft
0 ! leeren wij 't anders, als 't God belieft .
PRINCHE
Wel, kwezelken, 't is, of ge grijs en oud,
Van niets dan van droge wijsheid houdt
En miskent het goede van 't leven .
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'k Ben ouder, veel, dan mijn jarental,
Doch mijn oud zijn is geen krachtenverval,
Het is Been ondergeven .
Het leven ken ik, vreugd, Teed en al
Zijn valsch gejubel, zijn aklig gebral,
En het weinigje zoet en schoon daartusschen,
Dat gegund wordt om weemoed en smart to sussen . . .
Kom ! avond mij n, ter rust mij kussen !
Mijn herfstgetij, zing zacht door de russchen !
Kom, eenig goed, zoo betracht, geliefd,
Kom, vrede en rust, als het God belieft !
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