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`'erstomm wie Grieksche fabels zoekt
En voorhegt in zijn lied
ls hem de waarheid wondren boekt
Op eigen grond geschied
TOLLIuNS Tur fschip van Breda

Nog lets wonders opgehaeld
Dat de hasten roert
Jets dat Brabaf d s deugd verhaelt
In het licht gevoerd
Schaert u meisjes om my heen
Hier geldt het uwe eer
Leent uwe aendacht op myn seen
Meisjes jong en teen
Over twee mael honderd jaer
ls uitheemsche magi
Met een leger grof en zwaer
Neerland had bevracht ;
ls Don Juan met Spanjes heir
Op de Staetschen drong
En na fellen tegenweer
t Zuiderdeel bedwong
Deze voorval gebeurde in
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ls de hertog van njou
List en laeg bedacht
En in t worstlen nimmer moe
Dong naer de oppermagt
Toen toen is er jets bestaen
Zoo het schrift niet faelt
Waerdig dat een dichter t aen
t Nakroost nog verhaelt
Wyl nu Spanjes moordgeweer
Blonk op Vlaendrens grond
Zweefde Frankryks woedend heir
Henegauwen rond
t Land van vreemden schrik verrast
en het woen ten buit
En gedrukt door oorlogslast
Hygde en zuchte luid
Eens weed Millet s needrig hues
Tot bet inkwartier
Van een hoofdman van t gespuis
Van njou s barrier
lles als by binnentrad
Sidderde voor hem
De angst had hen in t hart gevat
Op zyn barsehe stem
Op zyn weak werd bed en disch
Reeds voor hem bereid
\Vildbraed vrugten vee en visch f
Werd hem voorgeleid
nna refiner van gemoed
Dan der zwanen schacht
nna schooner dan de gloed
Die in t oosten lacht

nna lief als t morgenrood
In zyn vollen gloor
Snee voor hem het blanke brood
en de tafel voor
s Hoofdmans oog schoot vonk op vonk
Kloppend sloeg zyn hart
Vlammend op der maegden pronk
In zyn minnesmart
Meisje !
sprak by maer zyn stem
held bedwelmd zich in
Kragtloos flauw en zonder klem
Stuitte ze op de min
Vlammend volgde by altoos
s Meisjes zoet gezicht
lien zyn blik bleef moedeloos
Op heur oog gerigt
t Lieve meisje merkte t lang
De inhoud van zyn vraeg
Bracht het schaemrood op haer wang
En haer oog omlaeg
Landman
riep by driftig uit
Maer met zachte tael
Geef uw dochter my tot bruid
Maekt my haer gemael
k Heb veel rykdom geld en magi
Tittelen en good
k Ben een ridder van geslagt
En van wettig bloed
Beurtlings zag by t meisjen aen
Beurtlings d ouden man
Die door zuchten en getraen
Zich niet uiten kan

s
Geef my t jawoord
riep by uit
Zonder lang beraen
Geef my t jawoord ten besluit
her bier baet goon traen
Neen beer hoofdman
riep by hem
Neen dat s nooit gehoord
En met afgebroken stem
Ging by bevend voort
Neen een meisje zoo als zy
En van arm geslagt
Met een ridder zoo als gy
t Is vast slecht bedacht
Zoek een bruid uit hooger stain
En van edel blood
Nu schoot s krygers wraek in vlam
En zyn hart in gloed
riep by dol van drift
Wreedaerd
En met woesten bilk
Wreedaerd die myn ziel doorgrift
Vrees rnyn wraek en schrik
Woedend greep by naer zyn riem
En met wild gedruis
Zwaeide by den moorderspriem
Vreeslyk door bet huffs
Bevend vloog de huisman been
En met angst belaen
Hief by smeekend zyn gebeen
Tot den hemel aen
nna volgt haer vader vlug
Dien zy teer bemint
En haer lokken op haer rug
Golven in den wind
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Maer des hopmans rappe schreen
Haelden ras haer in
En by bragt haer huiswaerts heen
Toonde weer zyn min
Greep hear hagelblanke hand
Drukte ze aen zyn hart
Voel myn teedren minnebrand
Sprak by
voel myn smart
Bloedhond
sprak zy onbevreesd
Die myn vader hoont
Wreeder zyt gy dan het beest
Dat het woud bewoont
Wreeder zyt gy dan een slang
Maer daer greep by ze aen
t Meisje schreeuwde luid en bang
Stortte tram op tram
ch

haer teedre blanke hand
Weert den hoofdman niet
Wanklend zeeg de maegd in t zand
Huilde haer verdriet
Eerloos razend als verwoed
Door geen klagt gestuit
Bluschte by zyn vuigen gloed
Schandlyk op haer uit
t Schuldloos meisje zond tot God
Haer gebeen omhoog
Zugtte bitter om haer lot
Met bekreten oog
Onder t losgereten hair
Van haer tranen nat
Hygde zy zoo luid en naer
Wyl ze om weerwraek bad
TI
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by elken nieuwen traen
Tergde by haer meer
Zag haer nogmaels spottend aen
Lagchend met hare ear
s Middags kwam de hoofdman weer
Sehoof zich aen den disch
nna zette wild braed near
Vrugten vee en visch
nna diende zuchtend op
Naer des wreedaerds zin
En
aen onverwacht geklop
Liet aen dienstknecht in
Driftig drong by in t salet
Waer de hoofdman was
Boog gaf haestig aen billet
Dat de hopman las
nna merkt zyn houding juist
Komt en veinst haer smart
Vat aen mes
verheft de vuist
En
doorstoot hem t hart
Gudsend kleurde t bloed den wand
En hat schrift in t rood
Draeijend vial by neer in t zand
Snikte eens
en
was flood
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ls onze Heer ter nederzonk
Geladen met zyn kruis
En in het stof to bloeden lag
Voor Simon s needrig huffs
ls t Joodsch geboeft hem tegenschold
Wyl by daer aemloos lag
Hem onmeedoogend op deed staen
By fellen stoot en slag
Toen stapte de Sirener toe
Hy nam den kruisboom op
En droeg voor Jesus t wigtig hout
Tot aen Kalvaries top
Simon Simon vrome man
Gy zyt ons voorgegaen
Welzalig die u volgen wil
Op s levees kronkelbaen
ch

trof ons Jesus lyden ook
Het broos en zondig hart
Gevoelden we in onz zielen ook
Zyn doorgestane smart
En dr oegen we ook het zware kruis
Met een geroerd gemoed
En wischte Hy onz zonden uit
Met zyn vergoten bloed
Gevoelden wy zyn doornenkroon
Den strlem der geeselroe
Opdat Hy eens na onzen togt
Zyn ryk ons open doe
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T is niet voor t vaderland altvd
V
Dat ik de snaren dwing
Sours diem er ook een oog gerig t
Op menig overoud geschicht
Gebeurd in verren kring
Op t einde van de veertiende eeuw
ls de Oostenryksche magt
Het wyd befaemde Zwitserland
Verdrukt had en naer slaefschen tram
In wreede toomen bragt
Toen is er menig dappre daed
En stout bedryf begaen
Daer t yolk zyn band in stukken brak
En moedig t hoofd naer boven stak
En zwaeide de oproervaen
op de vryheid of den flood
Zoo gilde t heen en weer
En t Oostenryksche krygsgeweld
Ter demping van hun waen besteld
Stoof van de bergen neer

Op

Het zakte een yzren muur gelyk
En velde piek en laps
En trapte veld en akkers plat
Kwam digter steeds naer dorp en stall
En dreigde wal en schans

Geklonken in het harrenas
Van t hoofd tot aen den voet
Zoo rukte t leper landwaerts in
En moordde vee en huisgezin
En plaste in t rookend bloed
Nu spreidde storm en brandgeklep
Den schrik fangs alien kant
En jong en oud en klein en groot
Streed moedig met gevaer en dood
Voor t hove vaderland
Gelyk een stofwolk van t gebergt
Met rukwind nederzakt
Zoo snelde t yolk met rappe schreen
Vol drift en vuer naer t slagveld been
In drommen saemgepakt
Maer vruchtloos cooed en dapperheid
Met razerny gepaerd
Des vyands heir stond als een bosch
Gees aenval sloeg bun ranges los
Zy bleven vastgeschaerd
Maer vruchtloos t volkslied opgehaeld
Dat t kiosk aen s hemels tin
Maer vruchtloos de aenval nog ervat
En ros en manschap afgemat
Gees brak de ranges in
De vyand rukte voort en voort
Vernielde have en goed
En stapte trotsch op man en paerd
En hield zich altoos vast geschaerd
En Simpach slorpte t bloed
Waer vlugt gy been ?
riep Winkelried
Tot zyn verschrikte schaer
Vreest gy alreeds des vyands stael
Komt wacht den dood of zegeprael
En beeft voor gees gevaer

Wilt gy dan liever t vaderland
In t slaefsch gareel gebukt
En gryzaerd maegd en kind to wreed
In lage boeijen zien gesmeed
Tot stervens toe verdrukt
Komt komt nog eens den stryd ervat
Met onverzetbren mood
Een ware Zwitser sehrikt goon dood
Veracht gevaer in alien nood
Komt zwemt in s vyands blood
Ik offer my voor huffs en land
Komt makkers volgt myn spoor
Ik voor u naer de zegeprael
Komt broken wy des vyands stael
En hun geleedren door
Zoo sprak by en zyn schelle stem
Klonk dondrend door hot vlak
En t yolk ernam flog eens de kans
En zwaeide vreeslyk zwaerd en laps
l schenen de armen mat
Nu schaerde by hot yolk byeen
En drong hen op elkaer
En vormde er omen dryhoek van
En zag reeds d uitslag van hot plan
En de onderneming klaer
riep by uit voor t laets t
Myn makkers
Indien ik her den dood
Voor u op t bloedig slagveld vind
Beveel ik u myn gale en kind
k Beveel hen in uw schoot
Hy plaetste kloek zich op hot spits
En rukte voorwaerts heen
Zyne oogen vonkelden in t wild
By naderde des vyands schild
Met forsche reuzenschreen

Nog hief by de armen hemelwaerts
Tot terging van t gevaer
Bevool aen God zyn huisgezin
En viel des vyands lansen in
En greep ze by elkaer
Door de opening breekt voort
Was t laetste dat by sprak
En hield met onbesuisd geweld
Den speerbos even vast gekneld
Die hun door t harte brak

vooruit

De Zwitsers snelden woedend voort
Met leeuwenkracht en cooed
En moordden wreed in s vyands kring
En trokken vreeslyk met de kling
En plasters in het bloed
De vyand was dra in de war
En koos welras de vlubt
Nog trof hem wreed des Zwitsers zwaerd
Zyn bloed liep vlottend over de aerd
Zyn noodklagt door de lucht
Triomf daer waeit de zegevlag
Op s vyands rookend puin
De Zwitsers zonaen God een lied
En strikten dappren Winkelried
De lauwers om de kruin
Zy namen t ligchaem weenend op
Bestelden t lyk ter aerd
En aenstonds op een hoogen pael
Verrees zyn beeldtnis in metael
Dat men steeds heeft bewaerd
Nog prykt in t landschap Underwald
Het oude praelgestigt
En geeft aen elken vreemdeling
Of al wie ooit daer henen ging
Van Winkelried berigt
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Nu scheert de zys het laetste gras
Dat gPur en kleur verschiet
En Febus brandt in beek en plas
En zengt op mosch en net
De wyngaerd wringt zyn banden los
En hangt de kruin bezwaerd
Door de opgezwollen druiventros
Naer t stuivend zand der acrd
Pomona s offeraltaer brandt

Haer tempel is in t groen
Haer Nimfen tooijen koor en wand
Met loover en festoen
Het landschap hygt en brandt van dorst
En stuift van droogte in t rond
En splyt zich op en scheurt zyn korst
En morzelt kluit en klont
De hert doolt van zyn leger af
Reikhalzend naer een beek
En rent in onnavolgbren draf
Door onbekenden streek
De jachtrei stort op t wild vee los
De zucht van t vliegend schroot
Verschrikt de sneppen in het bosch
En de eenden in de sloot

De zon zinkt uitgeblaekt in t west
Hour vlammen zyn gesmoord
Nog eens maer flauw groet ze ons voor t lest
De herfststorm rukt zich voort
De bliksem schiet de donder knalt
De homel breekt aen twee
De stormwind giert de regen valt
En schriklyk loeit hot vee
Do bezem van den noordenwind
Keert haeg en boomgaerd kael
En jaegt den dos van wilg en lind
In beken en kanael
Nu valt d ongure mistwolk near
Het vooglenleger vlugt
En vreest hot dreigend winterweer
Dat aenstuift door de lucht
De noordvorst spant zyn beeren in
Zyn wagon van kristal
En hagelt op de torentin
En yzelt door hot dal
De dichter tintelt van de koiu
Hy zingt goon veldlied moor
Maer maekt in t hoekje van de schouw
Satieren op hot wear
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Van waer die heete drift die my het ingewand
En heel de ziel bestookt wat doet my weer de hand
en t snaertuig slam dat lang bestoven opgehangen
Niet meer bestemd was tot verheven maetgezangen
Van waer op eens zoo fel die saemgepakte gloed
Die my door de aedren bruischt en omloopt met myn bloed

Ge ontvoert my aen myzelve o godlyk dichtvermogen
Reeds zweeft myn geest met u door t ruim der hemelbogen
Nog eens voor wie dit vuur dat in myn boezem brandt
Verbeelding roept my toe : voor t lieve Vaderland
Myn Vaderland voor u ja u wil ik bezingen
Voor u zal nog myn zang om t krakend eerlof dingen
Voor u is t dat myn ziel in vlammen opwaerts schiet
Welaen myn Vaderland zy t voorwerp yan myn lied
Lang was uw magt geknot ontdaen van roem en luister
Belgenland uw naem uw grootheid school in t duister
Gy bergde t schaemrood noch de laeg vertreden kruin
By Vlaendrens ouden roem en Brabands brokklig puin
Gy beurde t hoofd niet meer tot boven aen de woiken
Gy waert het puik niet meer der omgelegen volken
Uw glans was neevlig en uw magt scheen in het niet
Ter neer gezonken als het teeder oeverriet
Dat met een hoogen vloed geheel in t nat bedolven

Ter wisse speelpop aen de hobbelige golven
Verstrekt die toomloos klimmen schrik en angst en wee
Verspreiden en het land herscheppen in een zee
Gy waert dit yolk niet meer waerop in vroeger dagen
Geheel de wereld t oog verwonderd hield geslagen
Gy boogt u moedloos neer voor Nassau s yzren staf
En Belg en Vryheid lag gedompeid in het graf
Maer eensklaps zag Euroop na vyftien zonnekringen
U t lot braveeren en uw vyanden bespringen
Gy schudde t prangend juk verschriklyk van de leer
En joegt het noodgekryt door dorp en steden heen
Het oude vryheidslied klonk treffend door de luchten
En strydwaerts liep het yolk op de eerste alarmgeruchten
t Verroest geweer dat lang in t stof verborgen lag
Werd zwanger op het zien van Brabands oude vlag
Die t heuvlig Brussel op zyn torentop zag steken
Des vyands legermagt was het als stof geweken
Dat als de herfststorm loeit in cirkels opgeligt
En voortgewarreld wordt uit s wandelaers gezicht
Europa hield verbaesd het starend oog geslagen
Op t klein en nietig tal dat zulk een stryd dierf wagen
Op t klein en nietig tal dat spottend met den flood
Oranjes benden dreef in weerwil bal en schroot
Van Belgies vruchtbren grond naer Hollands waetrige oorden
Maer wraekgeschreeuw holt rond en buldert door het noorden
Daer daegt een Bubble ma gt die alle hoop verdooft
En angst en schrik verspreidt met Frederik aen t hoofd
Verdelgend rukt ze voort met vaen en donderbussen
En dreigt het oproervuer hoe fel t ook blaekt to blusschen
In t zyplend kokend bloed van Brussels burgery
Die zich to snood ontwrong aen Willems heerschappy
Daer klinkt de krygstrompet door hoofdstads ommestreken
Op s prinsen hoog bevel ten aenval opgesteken
De bleeke schrik loops rond by dorp en stedeling
Op t hoefgekletter en t gerammel van de kling
Het vreeslyk dondrend schot borst reeds op poort en muren
En naekt met wissen tred en braekt zyn solvervuren
Op wal en wyken uit de vlam schendt wand en flak
En streelt den dikken rook met flikkerend gekrak
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ch zal dien zwakken hoop onkundige oorlogslieden
Met vuer en stael bestormd nog weerstand durven bieden
Wie zal dien springvloed die hot al dreigt near to slam
Zijn stormloop stuiten en zyn driften wederstaen
Maer hoe hun moed houdt stand de wapens opgeheven
Besluiten zy voor t land to winnen of to maven
To zwaeijen t vonklend stael in s vyands trotschen rang
ls Leonidas yolk in Thermopyles gang
De vyand dondert voort met zestig koopren monden
De maegre dood rent op haer zegekar in t rondo
En zwaeit haer kromme zys door wyk en wandelpl gets
En trapt op t bloedig lyk des stervenden soldaets
t Gebrom des storms en hot gekryt van kind en vrouwen
Vermengen zich in eon met t kraken der gebouwen
De zuilen storten near gebonsd tot stof en puin
De ballen booren door de gavels van arduin
De wind speelt in den brand on doet de vlammen bruizen
Hot lood vliegt in en uit de vensters van de huizen
Hot losgebulderd schot giert met verdelgend schroot
Maer Belglands heldental spot met gevaer en dood
Zoo vreeslyk als eon leeuw die opspringt by t ontwaken
Een tyger aengrypt die zyn legerplaets kwam naken
En reeds voorspelt had hem den klauw in t hart to slam
Zoo valt dit heldenvolk Oranjes benden aen
Hot oude vryheidsvlag prykt aen hot hoofd der dapp ren
En blyft in stormend vuer met eigen fierheid wapp ren
Het onderling gebots van t donderend kanon
Dunt beider magten en de damp verdooft de zon
De slachtplaets is bezaeid met dooden t alien zyden
Hot geldt de vryheid
roept men rustloos onder t stryden
En telkens wen t metael den aerdboom dreunen doet
Ontvlamt eon meerdren drift in Batt on Belgenbloed
Tot viermael deed de nacht de bloedge slachting staken
Tot viermael zag de zon op nieuw hot solfer ulaken
Vies dagen streed men door met onverzwakten mood
En viermael rookt den grond van versch vergoten blood
Doch eindlyk liet hot lot zich op dien dag bepalen
Triomf
de vyand wykt de Belgen zegepralen
De lauwertak omhult de aen stuk gesehoten vaen
En Nassau vlucht beschaemd met blood en vloek belaen

Triomf
de vyand wykt de Belgen zegepralen
Het lang verdrukte land mag vryer adem haven
Het vryheidslied doorklieft de vrygevochten lucht
Nog volgt de dapp re Belg zyn vyand op de vlucht
Om hem in speller vaert het land to doen ontwyken
Nog trapt de bloedge kryg alom op bloed en lyken
Nog bliksemt Freedrik voort schoon uitgeput van kracht
Nog vliedt by dondrend been met t oovrig zyner magi
Ofschoon naest Senenval nog andre helden vielen
Bestormt den dapp ren Belg zyn vyand op de hielen
Tot Berchem toe waer by by ntwerps hoogen wal
Met nieuw hervatte kracht met vlammend kruid en bal
En saemvergaderd yolk poogt de oorlogskans to wenden
Hy stormt met heeten drift de Belgen in de leaden
t Verderf ontboeit zyn kracht en laet zyn woede los
En de Merode stort gebliksemd van zyn ros
Daer ligt s lands steunpilaer met bloed en stof omgeven
Nog hield zyn magtlooze arm het wapen opgeheven
Nog drong zyn flauwe stem verbroken door de smart
t Neerslachtig yolk op nieuw en moed en gloed in t hart
beroemde heldentelgen
• wreekt I riep by snikkend uit
• Het duer vergoten bloed van zoo veel dapp re Belgen
• De zege blinkt u toe vaert voort in t gloriespoor
• De geest van Senenval beschermt en gaet u voor
• De vyand zal bevreesd voor uwe slagen vallen
• En moedig plant ge t vaen op ntwerps hooge wallen
~
• Geeft bier dit needrig weld myn stoflyk overschot l
her zweeg hy en zyn ziel zag stervend op naer God
Een traen van weemoed vloot den Belgen van de wangen
Zy deden t Brabands lied bet stormgeklep vervangen
En braken als verwoed door damp en vlammen been
Beklommen Schaldis stall en Hollands magi verdween
Verrukking hield den geest der volken opgetogen
Verkroppend zag de nyd zich in zyn waen bedrogen
De tweespalt stak bet hoofd nit s afgronds kloven op
Maer Belgie s vrye maegd vertrad haer slangenkop
Het goud verleidde t grauw om plundring aen to richten
Maer eensgezindheid bracht den doemling tot zyn pligten
De Grondwet sprak met klem den hoogen zetel of
En Saxen Koburg s grins zwaeit Belgie s koningsstaf

Verhef verhef het hoofd omkranst met lauwerbladen
Gy vrygevochten yolk roem op uw heldendaden
Roem op uw vorst die zoo manhaftig en getrouw
t Bewind in handen nam van t kranke Staetsgebouw
Die zich zoo glorieryk in de oorlogs onweersvlagen
Tot s lands verdediging by Leuven heeft gedragen
Vergeet uw vorig leed en acht het als een Broom
Rust in de schaduw des herplanten vryheidsboom
Roem op uw afkomst op den addl uwer Vaderen
Blyf steeds der helden graf met diepen eerbied naderen
De welvaert zy het lot voor eeuwig u bestemd
Blyf als uw voorgeslacht aen alien wansmaek vremd
Blyf ware Belgen blyf hot eeuwig onverbasterd
Erken uw eigen waerd het vreemd e zy gelaster d
Herbloei in kunst hervat den handel ploeg uw grand
En eerlang klinkt uw lof de wyde wergild rond

x HER

v RUXLO T

ILVEREN
V N ONZE

OUDERS

J N CORNELIS V N RYSWYCK

den

van Bloeimaend

to

EN

M RI

V N DYCK

ntwerpengevierd

Zangster zeg my welk een gloed
Bruischt met veerkracht door myn bloed
Zou ik thans een toontje wagen
wat toch of die drift beduidt
Lokt de lieve Lent my uit
Neon ik hoef t u niet to vragen
k Voel t by elken harteklop
Zangster zet de margin op

t Is voor u niet jaergety
Zoete liefelyke Mei
Ouderliefde en kinderpligten
Dagen thans myne inspraek uit
Stemmen thans myn doffe luit
Ei doch Zangster help my dichten
k Voel myn zwellend harte slaen
Lieve zet de snaren aen
Klink myn snaertuig zoet en zacht
Zonder hoogmoed zonder pracht
Schater aengename toonen
Klinkt myn snaren die ik tril
Zoo gelyk myn hart het wil
Helpt den Jubelfeestdag kroonen
Schikt u op in hoogtydsdosch
Zangen k vier uw teugels los
Heden is het tydstip daer
Maegdenstoet en Vriendenschaer
Viert de driften rept uw handen
Plundert tuin en boomgaerd kael
Stiert het zil vren Bruiloftsmael
Strooit de bloemen kleedt de wanden
Waerom Vrienden toch vertraegd
Nu natuer voldoening vraegt
Zusters I heden is het feest
Broeders juicht met hart en geest
Vrienden joelt met ziel en zinnen
Heden vyfentwintig jaer
Trouwde vader voor t ltaer
Trail met Moeder t Huwlyk binnen
Vrienden heden is t de dag
Dat ons hart eens jueblen mag
Heden is het tydstip daer
Heden vyfentwintig jaer
Stak het schichtenvoerend wichtje
t Huwlykshulkje van het strand
Lichtte t anker uit het zand
Met een lagchend aengezichtje

Wenschte t Hen op t hobblig meer
Goeden wind en gunstig weer
Zangster l laten wy eon pons
Op hot meer zoo wild en broos
Van de roe hot kieltje volgen
Dat by poozen statig tobt
En by wylen wordt gefopt
Naer de winden zyn verbolgen
Zetten we eons een korte wyl
Onz gedachten onder zeil
Schoon scheen d aenvang van den togt
Water weer en wind en locht
Vleijend voor de bootsgezellen
t Hulkje kloof de huwlykszee
En een labrend windje doe
t Opgehaelde zeiltje zwellen
lles scheen gerust en stil
lles grog naer wensch en wil
Maer niet steeds blyft wind en ty
Gunstig alle schippers by
Die naer d huwlykspolen varen
Velen willen sours to laet
Weder naer d ontzeilden staet
Keeren uit de huwlyksbaren
Velen worden zat en krank
Of verzan den op een bank
Hier reeds hief hot tuimlend zop
Zich in woede toornig op
Vergezeld door onweersvlagen
In verbintnis met d orkaen
Om op d hollen oceaen
De onervaernen lek to slagen
En to geeslen langs den vloed
Maer de liefde gaf hun mood
Ginder hield eon zwarte nacht
Waer goon wyze loods naer tracht

Hen in t duister dicht verscholen
Daer wou hen een mistgevaert
Niet to tydig opgeklaerd
Van de richting of doen dolen
En doen zwaeijen van bet spoor
Maer de Liefde grog hen voor
Ginder rukte woest en dal
t Windenheir zich uit zyn h ol
Deed er menigen verdrinken
Schoon hun kiel op rotsen stiet
Echte liefde laet zich niet
Werkloos in de diepte zinken
Brak bet water in de romp
Liefde stand reeds aen de pomp
Sours lag wel een rooversschip
Loerend achter rots en klip
Om hen woest aen boord to klampen
Om hun lading vracht en schuit
Snood to maken tot hun buit
Maer de Liefd voorkwam die rampen
Eendracht bleef met haer aen boord
En t Genoegen hielp steeds voort
Zoo verzeilden twintig jaer
Tusschen kalmten en gevaer
Onder stilte en onder schokken

Tusschen lust en last en leed
Sours to koud en sours to beet
Dan eens helder dan betrokken
Eindlyk daer zich op den vloed
Ieder aen gewennen moet
Maer nu steeg de nood ten top
Ginder daegden kapers op
Kruisten muitend langs de baren
Zwerfden plundrend in bet rond
Boorden menig schip ten grand
Schenen nimmer to bedaren
Hola Zangster ga niet voort
Wee u
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zoo t een kaper hoort

Heden hoe de wind ook draei
Loopt het schip een zilvren baei
Net zyn last en lading binnen
Broeders heden is het feest
Zusters juicht met hart en geest
Vrienden joelt met ziel en zinnen
Heden heeft de vreugde regt
Heden jubelt Vaders Echt
Vader laet myn zwakke toon
ls een zilvren Huwlykskroon
Thans uw achtbren schedel dekken
Moeder laet dit zwak gedicht
Waer ons hart in open ligt
U tot jubelkrans verstrekken
Neemt onze offers dankbaer aen
dan is ons hart voldaen
God die onze vreugde ziet
Neig uw oor thans naer myn lied
Gy die uit hunne echte baren
D afgetobten huwlyksboot
In een zilvren haven stoot
Laet hem flog na zooveel jaren
Dobrens op de levenszee
Landen aen een golden ree
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De donder roept omhoog Jehovah God der heeren f
En t hart des afgronds beeft
RHmvls FELTS

Hoe hevig breekt de donder door
De digtgesloten wolken
Hoe vreeslyk schiet de bliksem neer
Hoe naer en schriklyk woedt het weer
Waer bergen zich de volken
De stormwind giert zyn holen uit
En grypt in vlam en toren
De diepgewortelde eiken aen
En rukt ze neer met stain en blaen
Gelyk de mayer t koren
Bet vee loopt huilend door de wei
In t licht der bliksemflitsen
Dat uit de wolken neergedrild
Bet hard metael tot vloeystof smut
En schendt de torenspitsen
De reizer bergt zich in een hol
Waer schuiflende adders woonen
En ziet met schrik t verschroeyde void
Waer fangs de bliksem kronklend melt
Op grove dondertoonen
De zee rolt hol en buldrend voort
En golf op golfslag beukt de dyken
De vlammen stroomen door de lucht
Het hart der boozen beeft en zucht
Waer henen om t gevaer to ontwyken

Smeek bevend menschdom smeek tot God
Hy wandelt op des onweers wolken
De bliksem licht zyn chreden voor
De donder volgt hem op zyn spoor
En bromt zyn lofzang rond tot s aerdryks diepste kolken
wenkt het onweer vliedt
Geen bliksem die flog nedersehiet
De donders zwygen
En dankbaer klimt des sterflings lied
Die siddrend uit het aerdsche niet
H S eeuwgen lof tot s Hemels traps doet stygen
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Zie ginds in de schaduw der boomryke laen
Trail D MON my vriendelyk tegen
Neen leed had de knaep my flog nimmer gedaen
En echter k was schuw en verlegen
k Sloop weg fangs de struiken k verschool me in de blaen
En D MON bleef wandlen alleen in de laen
Nu dacht ik by zoekt my en vindt my wel ras
k was hem zoo innig genegen
Nog gluerde ik door twygen en bladryk gewas
k Deed zachtjes het lover bewegen
Hoe popplend myn hart van verlangen ook was
Hy zocht niet myn D MON en keerde wel ras
Nu zucht ik en zoek ik en gluey door de laen
En wandel het pad op en neder
En staer op de plek waer zyn voet heeft gestaen
Maer D MON ach zie ik nooit weder

En keen ik al zuchtend by t ryzen der maen
k Dwael s ochtends weer vruchtloos terug naer de laon
meisjes ontvlugt nooit zoo schuchter zoo ras
Een knaep die u vriendlyk wil naedren
Eer nawee zoo smartlyk als t myne immer was
Hot bloed u vergiftige in de aedren
Neon vliedt niet langs blaedren en lover en gras
De knapen ontzien t zich en keeren al ras
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Sterven is het lot der scheps len
Doch wie roereloos en koel
t Eenzaem kerkhofplein durft naken
Heeft geen redelyk gevoel
En wie by de laetste hulde
Van een dierb ren vriend niet weent
Heeft een hart den mensch oneigen
Heeft hot ingewand versteend
Maer Gy die hier by den mgang
Van de oneindige eeuwigheid
t Smartlyk afscheid op de doodbaer
Van eon trouwen vriend beschreit

Ja Gy staet als ik verzonken
Zwaer getroffen door de smart
k Zie gy voelt als ik de schokken
In uw diep gevoelig hart
Weent vry laet d Herkent nis tranen
Vloeijen op deer need rige aerd
Zy zyn t kenmerk van t gevoelen
En de vriendschap niet onwaerd
ch hoe somber en neerslachtig
Stond de kleine letterkring
Toen men van zyn vroeg verscheiden
t Hartverscheurend nieuws ontving
ch toen t onverbidd lyk noodlot
Zoo meedoogenloos en wreed
D opgevulden jammerbeker
Eensklaps op ons neder smeet
b e verslagen joeg ons t harte
Hy dei lett ren schild en schraeg
Moest natuer het cyns betalen
Sterven in des levens vaeg
Dierbaer was by aen ons alien
En verdiende ons alley lof
Wie hem van naby slechts kenden
Weenden toen de dood hem trof
Vrienden stort uw laetste tranen
Voor een trouwen makker nit
Dien de dood to ontydig wegvoer
Dien het graf to vroeg omsluit
Rust rust zacht op t stille doodsveld
Waer een zoden zerk u dekt
Waer de driften nimmer kwellen
Waer de tyd geen zorg meer wekt

Lang nog blyve uw nagedacht nis
Diep geworteld in onz ziel
Dierbre vriend wiens vroeg verscheiden
Smartlyk op ons nederviel
llen zullen we eenmael sterven
Doch wie geese tranen stort
Wen zyn vriend den flood ten proof valt
Blyft aen deugd en pligt to kort
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Strenge winter die thans woedt
Met uw grys berymden stoet
Wit van baerd en hares
Waerom rooft gy beemd en bosch
Lentetooi en zomerdos
Laet die dolheid varen
Zie hoe alles beeft en vlucht
Voor de sneeuwvlokzwangre lucht
Yskoud op uw wenken
Langer kan aen t effen meer
t Herdersvrouwtjen als weleer
Niet haer schaepjes drenken
Meisje zie thans gindsche laen
Waer die hooge boomen staen
Waer het beekje stroomde
Waer ons t avonduertje zag
Waer ik aen uw boezem lag
En van wellust droomde

ch het beekjen en de laen
lles heeft het rouwkleed aen
lles staet to treuren
Meisjen ach uw poezle Wang
Hemel verft zich doodsch en bang
En verschiet van kleuren
Geef haer t purpren blosje weer
Wreede wintervorst en keer
Vlug naer Yslands kloven
Of zoekt gy den laeien gloed
Die ons innig blaken doet
Door uw kou to rooven
Storm dan vry zoo hard gy kont
Zweep den jachtsneeuw om en rond
En bevloer het water
iachtelooze dwingeland
Eerder bluscht gy d eeuwgen brand
In des Etna s krater
Roof het roozig inkarnaet
Kleur de lipjes als agaet
Rym op borst en kaken

Maer het innig vlammend vuer
Houdt in weerwil der natuer
Nimmer op to blaken

D E
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Sans doute quelque fee
ton berceau venue
Des sept couleurs quo daps la nue
Suspend le prisme aerien
Des roses de amour humlde et matlnale
Des feux de l aube boreale
Fit une palette iddale
Pour ton pmceau magieien
VICTOR Huco

De hel ontsloot haer muil hare ingewanden rookten
Een opgewelde stroom dreef lucht en omtrek rond
t Gediert school diep in t woud de woeste golven kookten
En schokten Belgie s grond
Daer gees eon zwanger wolkgevaerte
Dat zich al dondrend aen des afgronds balg ontwrong
En traeg naer boven drong
En de Engel des verderfs trail als met looden zwaerte
Van uit hot zevenvoudig zwart
Bet Vaderland op t hart
En bruiner word de nevelwolk
En zwarter t bang verschiet
En wyder gaepte s afgronds kolk
En telkens lager zonk hot yolk
In t grondlooze niet
Toen word hot duister om ons schreen
Toen klonk eon stem door t donkey heen
K Dat land en yolk Verzinken
r
Verzinken klonk hot in hot diep
En de echo van de vlakte riep
Verzinken
TH V N CYSWYCK III

De laetste zanger die in d algemeenen nood
Het land nog overschoot
Zat in gepeins verloren
Nog voelde by het godlyk vuer
Maer niemand wilde in t aeklig uer
Meer naer zyn liedren hooren
Hy zat by Scheldes effen strand
Met natbekreten wangen
Daer greep by nog de her in hand
Daer zong hy en het oeverzand
Ontving er zyne zangen
• Belgen klonken deze toonen
Schaert u in der volken rang
• Belgen ware heldenzonen
• Ryst uw Vaedren droegen kroonen
• Zaten op verheven troonen
Vaegt het schandmerk van uw wang

ch niets kon zyn zang verkrygen
Hy besnaert de her niet weer
Hangt haer met verkroppend zwygen
en de wagglende olmentwygen
By de Schelde en zinkt er neer
Laet het hoofd voorover zygen
Blikt nog eens en leeft niet meer
Maer Belgie s beschermgeest zag neer uit den hoogen
En zweepte de bliksems vervarelyk rond
Hy was om het lot van de Natie bewogen
Fly wenkte en de dampen en neevlen bewogen
Hy blikte en de gloed zyner vonkelende oogen
Verlichtte den grond
• Neen sprak hy gy zult niet gy kunt niet verzinken
nacht
• Rys breek door de neevlen klim op uit den
aen
de
laden
van
t
vroeger
geslacht
Herdenk
•
• Uw naem zal de wolken doorklinken
op l
„
Rys
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En hot yolk gaf geen blyk van geloof
en de stem die hot duister deed zwichten
En schoon ook de naeht op zyn wenken verstoof
En schoon hem de heemlen verlichtten
t Herkende den moed zyner Oudren niet weer
Het moist zelfs de daden van GoDFRIED niet moor
Of den naem van PHILIPPUS DE GOEDE
Het yolk was de spraek zyner vaedren ontgaen
Het konde geen woord van t orakel verstaen
Toen raekte de geest in vervoering u aen
Met zyne toovrende roede

• Ga sprak hy ik schenk u en zielkracht en moed
• Toon t yolk dat zoo laeg in de donkerheid wroet
Der Oudren onsehatbaren luister
Gy voeldet eon drift in uw blakende blood
En staptet vooruit met onwrikbaren voet
En riept hot Voorheen nit hot duister

„

Verbaesd stond de Belg met bewonderend oog
Op de daden der Vaedren to staren
Toen zag by hoe snood hot verderf hem bedroog
En by zwoer zynen room to bewaren
Hy juichte by t sneuvien van s vreemdelings heir
By t blood op zyn bodem vergoten
• Ja riep hy wy zonken verbasterd ter neer
• Nu kennen we ons waerde wy willen haer weer
„ Wy zyn nit die helden gesproten „
Zie daer zie hoe de vreemdling sneeft
Hoe hem de Belg verwonnen heeft
Hoe by zyn laetsten adem geeft
Hy stortte vloekend neder
En t zegelied klonk weder
Daer ligt die trotsche heldentrein
Verstikt in t blood besmeurd met brein
By Kortryks wal op t bloedig plein
Was hem dit lot beschoren
Hy kwam in losgevierden draf
Te vroeg naer Vlaendrens bodem of
Daer ligt by neder zonder graf
Daer roesten zyne sporen

y die de eer van t voorgeslacht
Weer uit het niet to voorsehyn bracht
Die Belgen op kunt wekken
Gun my dat ik een lauwer vlecht
Dien k by de zegekransen hecht
Die reeds uw kruin bedekken
Myn boezem klopt en blakert ook
Voor t Land maer ach het vreemde spook
De nog niet opgeklaerde rook
Doet onze toonen flauwer klinken
Doch wee hem die myn zangen smael
En spot met Belgie s gouden tael
Want hy by zal verzinken

VERSTROOMXNG

Hoe hevig zweept de wolken drift
Zich door het ruym der luchten
Hoe duister word het in t verschiet
De wilgen schudden als het net
En vee en mensehen vluchten
Ik zie de voorboo van een storm
Door heel de schepping spooken
Waer henen waer t gevaer ontsnelt
De wind is woedend met geweld
Zyn schuilhoek uit gebroken
Hoort hoe ontzettend laet by zich
Van uit de verte hooren
Hy naekt Hy grypt de boomen aen
En smyt ze near met stam en blaen
Gelyk de mayer t koren

De zee tot op den boom beroerd
Smyt vreesl yk met hour baron
De golfslag beukt de dyken krank
En t schip verzeilt langs rots en bank
In duizende gevaren
De Schelde heft haer toom loos op
En dyk en dam verzinken
Bet land verandert in eon meir
En vlek en dorpen zinken neer
En mensch en vee verdrinken
Wat doolt dit paer ginds droef to moo
Langs plas en afgrond henen
Eon jongling die zyn meisje vischt
Een moeder die haer zuyg ling mist
Staen by den vloed to ween en
De landman ziet zyn oogsten diep
In t nydig nat bedolven
Hy staert voor t laest hot plekjen aen
Waer eons zyn hutjen heeft gestaen
En ziet slechts wilde golven
De maen klimt op en schynt bodrukt
Door do heem len heen to stryken
De zon bedekt hour aengezicht
En schiet eon aek lig schemerlicht
Op stervende on lyken
Gy ryken die u vroeg en laet
In overvloed en schatten baedt
Kom zie met eigen oogen
Dit hertverscheurend schouwspel rond
En ween indien gy women kont
En toon uw mededoogen
Viug roof wat go in uw kisten sluit
Doel hot den dronkolingen uit
Zy missen good en have
Eer Hy die met de donders ramt
Uw trotsch kasteel tot asschen stampt
En u in t puin begrave

Meert
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Daer naekt de koude vorst ons weer r
De lucht is doodsch en bang
En de avond valt ontydig near
En rekt zyne uren lang
De wolven huilen hongrig rond
Het bosch is grauw en grys
De zon schuilt achter d orizont
En t beekje stolt tot ys
De zwaen verlaet haer zilvren plan
Het oeverlis verdort
De juffer tuert bedrukt door t glas

En de oude kwynt en knort
De schaepjes blaten in den stal
En kruipen bang byeen
Geen kruidje meer dat groeyen zal
De jagtsneeuw stuift alleen
Kom Liefje stook hat vuer in gloed
Tot weer en storm bedaert
De liefde doet de zielen goad
In t bosch en by den haerd
Zag ons hat maentje menig keer
Verscholen achter t loof
Het vmde ons even liefdryk weer
Gezeten by de stoof

Zoo de avondstar ons zacht bescheen
In menig eenzaem uer
Zy zal ons door het venster heen
Hervinden by het vuer
Beminnen wy met warme borst
Beducht voor list noch leed
Dan is de kille wintervorst
Verdwenen eer men t weet
Geen jaergety onnut geleefd
Elk uertje gul begroet
De kusjes die de liefde geeft
Zyn altoos even zoet
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Ontzettend is zyn kraeht zyn razen en zyn rollers
TOLLENS

Wat vreeslyk naer en woest gedruis
Doet gantsch den omtrek schokken
Wordt Hekla s loeyend gloed fornuis
Op raedren voord getrokken
s
Het naderdt als een bliksemstrael
En kleurt de lucht van dampen vael

`a

Of komt de geest van t vuer uit s afgronds poet gebroken
Van schrik en flood verzeld op Vlaendrens bodem spooken
En t licht bedreigen met een wolk van shook en stoom
Of ploegt Belona s kar op nieuw der vaedren boom
Ik hoor ik zie t gevaerte naedren
e schrik bekruipt myn leers
Een sidd ring stolt my t bloed in de aedren
Help God waer vlucht ik heen l

Maer k zie de volken zamen snellen
En jublen met vereend geluid
Geen hunner die zich schynt t ontstellen
Geen hunner kan de schrik beknellen
Zy zien als bly to moe met vrolyke oogen uit
Naer t bulderend gevaert dat in de verte muit

wat voert uw vreugd in top wat juicht gy t dondren tegen
wat heilaenbrenging spelt ge uit gindsche stoomkolom
Het schokken dreunt den omtrek tegen
En vrouw Natuer is stow
Ja k deel uw juichen mee verheugde Landgenoten
k Ban schrik en huivring weg myn boezem klopt bedaerd
k Zie de yzeren latter baen girds komt het Stoomgevaert
Op arendswieken aengestooten
Triumf Triumf k herken zyn macht
Zyn nuttigheid en waerde
Hy stuwt met majesteit en pracht
Een wagenreeks hoe zwaer bevracht
ls neevlen over de aerde
Triumf zoo ver de Schelde vliet
Zoo ver de Maes haer waetren
Langds mergelsteen en rotsen schiet
Zal t dankgeschal en t zegelied
Den hemel tegen schaetren
Hy naekt en snuift en kookt en brandt
En laet zyn krater smooken
De wolk die hem hot hoofd omspant
Is als den rook der offerand
Op t altaer hem ontstoken
De Senne op haer paleizen prat
Loeg zynen invloet tegen
En schaetrend zong de reuzenstad
Langds Schaldis eeuwig klotsend rat
De lof der yzeren wegen

Juicht stadgenoten van Stevyn
Klinkt rteveldes neven
Daegt Luiknaers uit uw yzermyn
Gy zult voortaen als buren zyn
En naest elkandren leven
Geen drie dag reizens zyt gy meer
Van maeg en vriend gescheiden
Nu dreigt u storm noch vreeslyk weer
Nu drukt goon heete zon u neer
In t blakend stof der heiden
Geen moeder hoeft meer voor haer kind
Haer tranen of to vagen
Zy schreit hare oogen niet meer blind
Maer wordt op vleuglen van de wind
Er eensslags heen gedragen
De handel reikt zyn takken uit
Naer de afgelegenste oorden
En biedt daer der Molukken kruid
En wat aen Sina s grond ontspruit
En Peru s gouden boorden
Triumf Triumf ik zing zyn macht
Zyn doelwit en zyn waerde
Hy stuwt met majesteit en kracht
Een wagenreeks hoe zwaer bevracht
ls neevlen over de aerde
kunstnaers die den room van Belgies eedle vaedren
Bewonderdet en zingt sluit uw kronyken dicht
Gaet zelf s lands heiligdommen naedren
Komt stroomt u techte blood door de onverbasterde aedren
Dan voere u t kokend nat waer hun gebeente licht
Thans kunt gy wonderen die van hun grootheid tuigen
Met eigen oogen zien met eigen voeten t stof
Betreden dat hun droeg komt u daer nederbuigen
En offert hun eon traen en deelt in hunneu lof
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Kon u Van Eyck s taffreel door ziel en boezem treffen
Treed Brugge s wallen door
Daer zal zyn scheppingskracht uw aenzyn meer verheffen
Daer kunt gy naer den eisch zyn godheid slechts beseffen
En juichen in zyn gloor
Nog klopt het hart eens Belgs by s vyands nederlagen
Maer op het bloedig meersch als aen den grond gehecht
Voelt by zyn boezem tastbaer jagen
Daer houdt by t oog op God geslagen
Knielt neer en staet gezegend recht
Ja ik wil my dronken staren
Op der oudren overschot
En der vroeger eeuw gedenkeii
Toen de wenteling van t lot
Beurtlings t land met onheil plaegde
Of de natie bloeyen deedt
k Wil de plaetsen gaen bezoeken
Waer graef Gwyde roemryk screed
Waer de hoofden van s lands adel
Vielen voor der beulen zwaerd
k Wil ter beevaerd naer het marktplein
Ons door Egmonds iced vermaerd
Stoomtuig I voer my op uw wieken
t Land der vaedren om en rond
Laet my in herinn ring baderi
Heihg I heilig is de grond
Het melt en snuift en kookt en brand
En laet zyn krater rooken
De wolk die hem het hoofd omspant
Is als den rook van de offerand
Op t altaer hem ontstoken
Triumf zoo ver de Schelde vliet
Zoo ver de Lei haer waetren
Langds bloemen zoom en velden schiet
Zal t dankgeschal en t vreugde lied
Den hemel tegen sehaetren
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HEER BEK ERT B EKL NDT
Vertegenwoordiger van Kortryh
Hoe is by gestorven die verlosser
des yolks van Israel
Quomodo cecidit potens qui Salvum
faciebat populum Israel
M CH c

De floods angel daelde by Bekaert tar near
En hield reeds de zeissen geheven
Maer donderend klonk door der hemelen sfeer
De stemma van God Laet hem levee
Eerst client hy der natie hat pit myner leer
De vrede to hennen to geven
En van zyn noodlot onbewust
Op God en zyn gevoel gerust
Vermaende by der volkenkring
Tot peis en tot verbroedering
Tot hail van yolk en vaderland
Prees by een onderling verband
En toen zyn zending was verricht
Sloot by voldaen zyn oogen dicht
En onverbleekt trail by in t zaligend verschiet
Zoo sterft een onheilstoker niet
aert
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da zeker k heb wat lang gewacht
Maer kom u eindelyk betalen
Gy hebt wel honderd mael gedacht
Ik zal dit geld toch eens gaen hales
Maer weet gy hoe de dichters zyn
De grootste hoop zyn losse kwasten
Hebben zy geld zy gaen op tryn
En hunne eischers moeten vasten

• Dit is verduiveld toch niet wel
t Is echter zoo met hen gelegen
Dit gaet recht als een apenspel

Maer vriendje doe er eens wat tegen
Ziedaer t is beter laet dan nooit
Ge weet ik ben zoo eenen gauwen
Maer k viel nog liever tweemael dnod
Dan iemand een centiem t onthouwen
De faut is echter aen Constant
Hy zeide my wel honderd males
• Mom cher vows avez tout le temps
Ik zal bet wel eens komen hales „
Dus is de schuld niet heel aen my
Maer k boor u al in stilte klappen
• Ge zyt verduiveld I alle bei
Twee goei om slechte mee to lappen
February
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Die beiden wachter

Eerie fabel naer het hoogduitsch van
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vry gevolgd

EN DE PROTESTERENDE SCHOOLMEESTERS

Twee wakers die by middernacht
Met stok en hond de straet doorliepen
Terwyl de burgers rustig sliepen
Vervolgden steeds elkaer uit all hun macht
Zoo hen t geval to zamen bragt
In bierhuis of jeneverwinkel
Dan hoorde men een wild rinkinkel
Van schelden kyven dreigen slam
En allerlei gemeene woorden
De buren die voorlang dit hoorden
En konden toch maer niet verstaen
Waer zulke twist was uit ontsproten
Waerom twee oude lotgenoten
Elkaer vervolgden om een dolk in t hart to stooten
In t eind het komt voor t regt de Magistraet wil weten
Waerom zy toch zoo langen tyd
In onverzoenelyken nyd
Zoo heidensch hunne dagen sleten
Neen afgunst was t niet mooglyk min
die verwarmde nooit hunn uitgedroogden zin

Hoort

k zal hot u dan gaen vermelden

Waerom zy zoo elkander schelden
Bewaek uw vuer en K ERSLICHT good
Riep d eerste blood
K Bewaek uw vuer en KEERSLicHT
riep de twede
En ziet dit woordje was de redo
Dat er elkaer zoo menig nacht
Vervloeking boon en smaed en scha was toegebragt
My dunkt ik hoor hen die dit lezen
Uitroepen hoe kan t mooglyk zyn
Dit moesten groote gekken wezen
Dit warm menschen zonder brein
t Verschil is immers toch zoo klein
Zoo is t met de Taal gelegen
In ons twistziek Belgenland
D eon werkt steeds den andren tegen
Toont dit wel gezond verstand
Sylbenzifters letterblokkers
Mensehen der verloopen eeuw
Taelverwringers zinnenschokkers
Waertoe diem uw wild geschreeuw
Gy die Tael en Styl moest schragen
t Evenwicht van t volksbestaen
Legt haer hinderpael en lagers
Of uit moedwil of uit waen
Zegt ons manners vlug en snedig
Dit is zeker ver gezogt
Hoe hot stoff lyk en hot zediq
an eon letter is verknocht
Neon Magisters goede lieden
Zwaeit den septer in uw klas
Maer daer buiten to gebieden
Daer zal God hot menschen ras
Hoop ik lang nag van bevryden
Tot bestand der letterkunst
Die in doze al bitt re tyden
Reeds moot bedelen om guest
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l wie van waen en laster kropt
Die houdt het hefst zich schuil
Die houdt zyn naem en daen bestopt
Hy kent zich zelven vuil
Dit slaet op u het rake u dan
GyX enSenV
Dit zegt ons dat gy baes zyt van
Den ouden
B C
Wie recht in zyne schoenen staet
Heeft voor t Publiek geen schrik
En wien de zaek ter har to gaet
Hy teeken zoo als ik
Hy zegg van welk systeem by is
Opdat het ieder weet
Maer rymt als gek niet op gewis
Op wind en blaes en scheet
Neen dit komt van geen school regent
Of schryft g op een bureel
En neemt g ofschoon ge er niets van kept
In elke twistzaek deel
Puntdichters
Deze uitrlrnkkingen werden door de schoolmeesters in hunne epigrammen in den

Postryder gebiuikt

Of zyt gy soms een advokaet
Die niet to pleiten heeft
En flu des noods uit rym len gaet
ls waert gy een Poeet
Of zyt gy mooglyk een pedant
Van t nutt loos nut der jeugd
Van welkers uitgebreid verstand
De verste landstreek heugt
Of zyt ge soms een drukkers baes
Die veel Des Roch en heeft
En die voor het vertier helaes
Van top tot teenen beeft
Of hebt ge soms uit misverstand
Een lettermoord begaen
Die u in d een of d andere kraut
Heeft aen den pael doen staen
Wie zyt gy schryft uw naem eens uit
En toont u aen het licht
En maekt dan eens zooveel geluid
In uw verminkt gedicht
Maer neen gy zyt ons toch bekend
Door menig Epigram
Zag m u naer t leven afgeprent
In t beest van Balaam

November
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Nicht alien gbnnte die Natur
Des allgepries ne glUek
Zu bilden auf des Schopfers spur
Emn ew ges meisterstuck
HERDER
La patrie a aspeet d une cendre Si chere
senti s emouvoir ses entrailles de mere
C DE L VIGNM

I
Ook ik wil myne tranen plengen
Myn zuchten met de zuchten mengen
Van hen die diep geworid door t onverbidlyk lot
Het vaerwel snikken aen dit heilig overschot
en t stofl lyk deel van Hem die in der Muzen reien
Zoo diep zoo hoop gezeteld was

k Wil met het kunsten koor deze overdierbare aseh
Myn laetste hulde wyen
kunstgenoten die het stout penseel hanteert
Of die uit nlergelsteen en zagte klei boetseert
Of gy die zuilen sticht waer eertyds hutten waren
En gy die in aloude blaren
Naer Rome s helden zoekt en Leonidas teelt
Wat voordeel schiept gy niet uit zyne gouden lessen
Bragt Hy u alien niet den top
Des moeielyken kunstbergs op
Hy priester van de zanggodessen
TM V N RYSWYCX III

Was u tot baek op t hobb lig pad
Der kunsten Hy do grootste schat
Die Vlaend rens trotsche school sinds eeuwen heeft bezeten
Gy alien ja gevoelt gewis
Het overwreed geniis
Wie heeft er ooit als Hy voor Belgie s kunst gepleten
Geen taek woog zyne ziel to zwaer
ls Febus heilige offeraer
Kon by noch wankelen noch schrikken
Maer trail tot voor der vorsten troop
En sprak daer in verheven t oon
Met opgeslaaen blikken
Hy deed de vroege helden daen
In later daglicht pryken
En toonde ons Romer en Spartaen
En lief ons angstige oogen slam
Op forsche reuzen lyken
Hy deed der Vaed ren roem hervoord
Uit nacht en nevel ryzen
En maelde ons Byling s helden flood
En van der Werf die zich vrywillig bond
Om t hong rig yolk to spyzen

II
Zoo als bet Noorder yolk aen Nova Zembla s zoomen
Bedrukt de ion aenschouwt die t laetst de kim verguld
En alle hoop met haer heeft weggenomen
ls t negen maenden nacht vervaerlyk op ziet komen
Die heel de schepping in zyn valen mantel bolt
Zoo ook zal Vlaend ren s school nog lang in t duister toeven
Ja lang zal haer de slag bedroeven
Die duizend harten trof in eenen enk len stond
Staer been zoo ver uw blikken dringen
flier ziet men pynlyk handen wringen
Daer doolt de wanhoop huilend rond

gy die om het lyk geschaerd
In wee schynt weg to kwynen
Gy die op t stof uws meesters staert
Dat in den schoot der gapende aerd
Gaet voor uw oog verdwynen
Neen uit uw harten zal men hem
Zoo ras niet weg doen zinken
Nog lang zal u met kracht en klem
Zyn raed zyn leer zyn forsche stem
Door heel uw aenzyn klinken
Komt kunst naers weent zyn grafterp nat
Gy zyt door Hem geschapen
Sluit sluit uw koor gy reuzen stall
Want hy de leiddraed van het pad
Der kunsten is ontslapen
Zyn Geest ontvlood en d aerden vracht
Verviel ten proof der madell
Nu roeit Hy voord op gouden schacht
En kan zyn gloende denkmgs kracht
In hooger sfeer verzaden
Ik reik u stof myn vaerwel over
Ontvang myn affodillen
lover
Myn hart pl ukte u die blaed ren af
Geen eerzuil zal uw roem vergrooten
Geen nydaerd hem omverre stooten
Schryf op zyn zerk slechts kunstgenoten
V N BREE slaept in dit graf

December
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odillen grafbloemen die volgens Homerus aen de boordeu der Styx groeieia
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Wat zoude ik uw book bemorsen t
Immers in een roozenbed
Hoort men geen gekwaek van vorschen
K ben verlegen vriend Nolet
Moet ik neven Tollens pryken
Of een antler groot poeet
Neen dit kan my niet gelyken
Pit is niet aen my besteed
K rymel sours wel jets to zamen
Op zyn Brabandsch rond en plat
Maer naest al die groote namen
Ben ik schuw met myn geklad
Ja de wil bestaet er echter
Maer myn zang heeft kracht noch kruim
Daer en moet het door den trechter
Zy de doorgang dan wat ruim

JOSE

EESTEN

V N ¶UBENS

o

kunstenaren die uit vergelegen staten
Door Rubens roem gelokt en door zyn kunst ontzet
Vol heilgen fever uw verblyfplaets hebt verlaten
En s mans vereeuwiging met luister hebt omzet
gy die Neerlands roem met vuergen moed blyft schragen
Het zy ge aen d mstel woont of aen de Schelde zyt
ik wil thans van uw moed en yverzucht gewagen
Myn hulde bied ik u met guile dankbaerheid
Kunstbroeders die den roem des grooten mans bewondert
Staeft Neerlands ouden roem zoo lang uw adem gaet
En heeft het slechte weer de feesten wat bedonderd
De naem van Rubens spot met vlagen en klimaet

VOOR DE

RUBENSFEESTEN IN

Op den trioinfboog van H Legs aen de Borgerhoutsche poort
HULDE
fonder het middentafreel

t Was feest in ntwerp s vest elk was van vreugd vervuld
Toen lencon als vorst van Braband wend gehuld
Doch t was een dwingland die s lands ondergang betrachtte
Het refit der Belgen schond en met zyne eeden lachte

ENV L
Onder het eene zytafreel

De Hertog geeft bevel aen zyne fransche knechten
Van Rubens voedsterstad to plund ren en to slechten
De moordvlag wappert en daer niemand jets vermoed
Valt ons de vreemdling aen en plast in t burgerbloed
NEDERL EG
Onder het antler tafreel

De burgery besloot voor huffs en erf to stryden
Men viel met zwaerd en roer den Franschman in de zyden
De dwingland stond verbaesd zyn knechten liepen voort
En vyftien honderd zag m er sneuv len by de poort

Onder de groep van M Jos Jacops op de Groote Markt
De vrye kunsten en de nyvre koopmanschap
Bekroonen Rubens stad op eenen hoogen trap
De zeevaert doet ons vlag in alle Staten eeren
En Vlaandrens oude school met nieuwen lof vermeeren
En Schaldis ryke stroom hoogmoedig op die gunst
Dankt zyne welvaert aen den handel en de kunst

Onder de Boer van de Eiermarkt
Burgers van Part s en Londen
t Beeld van Rubens ligt in gruis
En de feesten zyn geschonden
En daer loopen razend honden
Blyft gerust maer liever t huffs
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Naer hot fransch van E

BUSCHM NN

Itaelje davert van den hoefslag onzer helden
Ons leger strekt zich uit in d onafzienbre velden
De mood blinkt in ons oog hot zwaerd in onze hand
Ons legertrein zal eer ons zending wordt voltrokken
Hot pain van Romen overschokken
En daer de burgeren verplettren in hot zand
Het ras der Kimbren en der Gallon kloeke benden
Verwekten diepen schrik in Rome s kille lenden
t Gemeenebest verbleekte op d aentogt onzer magi
De priesteres sprak ons does Godgewyde woorden
U wordt eon bloedig feest eon gastmael aengeboden
Waervan de raef hour deel verwacht „
Wy rukken immer voort de gloende hemelkimmen
Doen overdag hot zand als diamantgruis glimmen
En tooijen t veld in goad waer fangs ons leger trekt
En ais de klamme nacht zyn neevlen rond laet spooken
Dan doen wy burgt en dorpen rooken
En bloedrood klimt de vlam die ons tot fakkel strekt
Steeds volgt de zege t spoor van Kimris oorlogslieden
Niets kan hun wederstaen wy doen de volken vlieden
Gelyk de winden t ligte kaf
Geen stroom verhindert hen hoe fel zyn golven klotsen
Zy snyden hem zyn loop met omgerukte rotsen
En honderdjarige eiken af
God Hesus voert ons aen in bloedige gevechten
Iiaest zal ons stael in t hart van Rome s laffe knechten

Zich purperen tot aen t gevest
En op het Kapitool by echte Bardendeunen
Zal Taran s schrikbre donder dreunen
En Jupyns adelaer verdelgen in zyn nest

ULP

EN

U IERDBONKENIEN

Wie nu in t water valt moet zeker t levee missen
Voorheen deed elk zyn best den drenhelinq to visschen
Helaes flu krygen zy noch hulp noch medecyn
Zy moeten eerst verdronhen zyn
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FLORENT V N ERTBORN
OUD BURGEMEESTER DEZER ST

D

ntwerpen treurt en weent zy heeft een zoon verioren
Die haer eens t dierbaerst was wat ze in heur kring bezat
Ly doet haer rouwgesteen fangs markt en omtrek hooren
En t haer verplett rend wee vindt weerklank in de stall
ti Een plakbrief van regeringswege omgezonden denkelyk naer den franschen tekst
vertaeld en wel letterlyk dit opschrift voerende gaf my het gedacht dews puntdichts

En loodzwaer rolt het Scheld in diepen rouw bedolven
ls door die maer verplet neerslachtig Tangs zyn zoom
Het Kunstkoor klaegt zyn smart aen d oevers van den stroom
En t zuchten mengt zich met het klotsen van de golven
Hy werd van t yolk vereerd en van zyn vorst bemind
Jets dat men zelden ziet in wisselzieke landen
Door kortziend bygeloof noch franschen smack verblind
Hield by het stederoer in onbesmette handers
Burgervader ons door staetskrakeel ontscheurd
t hart van uwe stadgenoten
Uw droeve weduw weent maer met haer weent en treurt
Ook menig Belgies kroost uit deugdzaem bloed gesproten

uy woondet nog in

troostend nog voor ons dat hier zyn lykbus ligt
In t heilig grafgewelf van s mans doorluchte vaed ren
Steeds zal een brave Belg getrouw aen eer en pligt
V N ERTBORN s rustplaets met een diepen eerbied naed ren
September
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De Wysgeer Pythagoor verhaelt
Dat onze ziel zoo dra wy scheiden
In andre menschen nederdaelt
Men heeft dit dikwyls zien bestryden
Maer flu gaet men op eens den ouden Griek verstaen
Eenieder treft in Wiertz de ziel van Rubens aen
October
TII V N RYSWYCK III
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De oude Gilde van Sint Lucas
In der vaed ren goeden tyd
Kweekte wydberoemde mannen
Door gestagen cooed en vlyt
Broedermin en vredeliefde
Stonden immer aen hun zy
En de kunstkroon dezer landen
Sproot uit hunne maetschappy

Heden zien wy haer herleven
t Nakroost volgt der oudren spoor
De eeuw van Rubens neemt in Belgie
envang met hear ouden gloor
Kunstenliefde en eendragt dringen
Juichend in der muzen rei
En k herzie de wieg der kunsten
De oude Lucasmaatschappy
Juicht dan brooders eons van zinnen
Om den band die u to gaer
Vaster zamen poogt to binden
Voor der vaed ren kunstaltaer
Want daer twistziekte en verdeeldheid
Heerscht daer is de kunst niet vry
Dus laet ons verbroederd leven
In Sint Lucasmaetschappy

Lettren kunst en wetenschappen
Maken t lieul der volken uit
En de roem dien ze ons verwerven
Valt noch eeuw noch tyd ten bust
Eeu wig groent by on verslensbaer
Jeugdig als een frissche mei
Komt o kunst naers staeft s lands luister
In Sint Lucasmaetschappy
Komt

opdat de vreemdling blow
roemt
Toont hem wat uw oudren konden
Maekt dat ge elders wordt genoemd
Klimt vereend den kunstberg opwaerts
Neerlands sehutsgeest sta u by
Heil s lands kunst en wetenschappen
Heil Sint Lucasmaetschappy

r ie alleen zich zelven
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HENDRIK LEYS met
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nt werpen gevierd in Bloeimaend

Om u myn waerde Leys ben ik van vreugd doordrongen
En by uw magen die uw guile bruiloft zongen
Lit voile ziel ontweld in guile melody
Breng ik het myne toe zoo hartig en zoo vry
Waer ik ooit vrienden zag van eer en heil omgeven
Voelde Ik een zeker vreugd aen heel myn aenzyn kleven
Uus deel ik in uw vreugd en juich om uwen staet
Voor U is t Hendrik dat myn boezem klopt en slaet

Gy hebt u vry en vrank in d echten staet verbonden
en eene wederhelft U als van God gezonden
Die gy vertrouwen wilt in weelde en ongeval
Die dierbaer u verkleefd door t levee volgen zal
Gy gaet der jaren zee in t echteschip bevaren
En klieft voortaen getween des werelds woeste bares
Gy volgt uw aendrift op gy kent des hemels wil
Gy vondt den vrynn staet to eentoonig en to stil
Volvoer da n uwe refs genaek aen blyde kusteu
Smack ongekende vreugd in zoete minnelusten
En sluimer aen de zy van uwe zlelsvriendin
Van zorg en kommer vry de zaehtste droomen in
Het huwlyk is het graf der liefde niet op aerde
Dat door de trouw alleen slechts ramp en jammer baerde
Het huwlyk bindt de min aen eenen vasten band
En leidt ons harten in een zaelger vaderland
Het huwlyk zet de bron der liefde vender open
En doet op elken dag naer versche teugen hopes
De liefde zonder band heeft een verward verschiet
Op haer drukt s hemels hand den eeuwgen stempel niet
Ik vond in d echten staet een ongekend behagen
En laet my zyn genot voor geenen prys ontdragen
Des levees leed en last onaengenaem en naer
Weegt in den huwlyksstaet op ver niet half zoo zwaer
En als de vruchtbaerheid u zegenryk wil drenken
En na verloop van tyd een aantal telgen schenken
Die om u heen geschaerd in kinderlyke vreugd
Frisch opwaerts wellen voor den kunstroem en de deugd
Dan is uw doel bereikt dan smaekt gy vollen zegen
Dan blinkt er u gees wensch in t ruim verschiet meer tegen
Dan wordt uw lot benyd op flees kortstondig acrd
Die toekomst gun ik u myn vriend gy zyt haer waerd
Iran zal het nageslacht op uwe glorie roemen
En met verheugd gelaet uw stamhuis kunnen noemen
Dat in der kunsten rei eens eeuwig blinken moet
Dit wenscht u thans een vriend met een oprecht gemoed
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De mensch is van t begin door God als ingegeven
Dat by op s werelds baen naer zeker noel moet streven
Dat by niet als een plant gevoelloos zou vergaen
Dat by der Maetschappy uit plicht ten dienst zou stann
Of met een Maegdlyk ambt vol last en zorg to schragen
Of om op s hu wlykszee een bangers tocht to wagers
\Vant alien stand en staet is zwaer van zorg en last
De minste stag hecht ons aen tegenheden vast
De wereld is een veld waer iedereen moot zwoegen
Wie vruchten garen wilt moet zynen akker ploegen
En wie der plicht getrouw na eisch en regel zaeit
Is zeker dat by eens in rust zyn schoven maeit
Dit is een stalen wet aen ieder voorgeschreven
Drt is de ware gins door t alledaegsche levers
Die spreuken zyn de baek op t slingrend huwlyksrneir
Zy gaen het bang gezicht der toekomst gansch to keen
Hy die met rypen zin een staet heeft ondernomen
Zal door nit schild gesterkt alle ongemak voorkomen
En wie zyn roep getrouw zyn zorg der toekomst biedt
Land eens door eigen hulp in een gewenscht verschiet
O Jozef die vandaeg door t huwlyk zyt verbonden
en eene maegd U door natuer als toegezonden
Die door uws Brooders hand en Priesterlyke magi
Voor t heilig altaer zyt voor eeuwig saem gebragt

Woes welkom in den staet door velen uitverkoren
Wil stout en onbevreesd door t meir van t huwlyk booren
Neem elke klip in acht en hood de baek in t zicht
Wie moed en kracht bezit valt elke dagreis licht
Is sours de horisont met neev len dicht omtrokken
Laet U goon valsehe star uit koers en richting lokken
Smaek d ongestoorde vreugd aen elk gezin beloofd
Denk nimmer dat de trouw t genot der Liefde dooft
Denk nimmer dat de Mm van d echte spond moot vluchten
De Huwluykstrouw alleen biedt zalige genuchten
\%Tel hem die zulks gevoelt van vreemde neiging vry
Smaek Smaek hot eenigst hell uw bruidjen aen uw zy
Leef tot uw Oudren vreugd tot vreugd van vriend en magen
Die juichen op eon feest zooals zy nimmer zagen
En stout de vruchtbaerheid zyn schat u voor den voet
Dan ziet g op t voorplan reeds uw hellion to gemoet
Ja eer de tiende maen hour cirkel our zal loop en
Zal s Broedershand gewis eon aerdig kleintje doopen
Hierby bljTft ieders wensch myn kunstloos dichtje sluit
Kom thans hot glas geleegd voor Bruidegom en Bruid

EEsTGROET

voorgelezen op hot Taelcongres en Vlaemsch Freest
to Gent op

en

gehouden

October

Hell onverbasterd kroost der fiere Noordertelgen
Hell u die t broederfeest zoo vurig met my deelt
Gy zyt uw afkomst waerd de moed der echte Belgen
De ziel van t vry voorheen doorvonkelt later teelt
Nooit kon de twistharpy hot vlaemsche kroost verdeelen
Wel zoeht eons huerlings hand den zwarten Leeuw to kelen

Wel leed het volksbestaen een aenval in de Tael
Maer s dichters onafweerbaer stael
Blonk vlugger dan de bliksemstrael
En riep s Lands kind ren op om d eerste tires to heelers
Hy dagvaerde uit der eeuwen nacht
De schim van t vroegste voorgeslacht
Het yolk here atte cooed en kracht
Verbroederde aen elkaer en deed zyn regten golden
Hun bleef de zege wis En schoon t verderf nog muit
De kring der dapp ren die zich heden samen sluit
Bt radon als weleer de Marathoonsche helden
Staet t Vaderland ten schild aen verd ren aenval bloot
blyven wy voortaen onze oude regten staven
Nooit heeft men t voorgeslacht zien draven
In t jukgareel als vuige slaven
Komt hand in hand gedrukt Verbroed ring tot den flood
Dan zal de vyand zich vergrypen
I an heft der Barden stoet weer t heilig loflied aen
Zoo lang s Lands jeugdig kroost tot mannenkracht zal rypen
Zoo lang een vlaemsche hand zich flog ten vuist kan knypen
Zoo lang room Belgies grond op Vlaend rens volksbestaen
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Worden slaven
HELMERS

Ginds ver in frika aen t antler eind der aerde
Waer t hevig middagvuer des Kaffers kruin verbrandt
Waer t eeuwigheugend woud der scheppings dierengaerde
Een woesteny begrenst van dor en blakend zand
Ginds waer de Tafelberg zyn grys verkalkte schoften
Van uit de zandzee heft die aen zyn voeten stuift
t Gediert den flag ontschuilt in kloven en in kroften
Tot flat hot avondfloers zich om den hemel schuift
Men herinnere z~cii de eerste bericliten der dagbladeren in bet afgeloopen j aer
ever bet gebeutde tusschen de Engelsebe troapeil nit de Kaepstad en de Nederlandsebe
boeren die zich by Port Natal badden neergeslagen

Ginds waer de sluwe Brit het Kaepland blyft beheeren
Door Houtman eerst ontdekt door Neerlands yolk bewoond
Ginds blyft Civilis kroost zyn heldenafkomst eeren
En tuigt daer hoe de moed bet Neerlandsch hart bewoont
Ver van het moederland van alien troost verstoken
En deerlyk door den klauw van lbion bekneld
Slaen zy in verdren streek nit land en boei gebroken
Op God betrouwend veer wiens hand hen trouw verzelt
Daer op een klippig strand van schrikbre vergezigten
Omheind zoo ver bet oog den afstand kan doorzien
Daer aen het juk ontsneld gaen zy hun wooning richten
Zy aemen vry trots wat de toekomst hun moog bien
Zy aemen vry Dit is hun al hun ziel hun leven
Dit joeg de moedermelk hun door bet ingewand
Daer wilde t voorgeslacht om sneven
Dit wringt bet nakroost nog bet lemmer in de hand
Zy aemen vry De zon ryst zachter op en neder
De verse is minder wild de rots brengt bloemen voort
Bet bly hoezee klinkt been en weder
En Port Natal is een door God gezegend oord
Zy aemen vry Maer ach I de Britsche machten naedren
Een stofwolk splyt zich op de drom zweeft dreigend aen
De moed dryft hun de vreugd nit d aedren
Wie
bruit een laffe stem K heeft u van t j u k ontslaen

• Vermeetlen hoe gy heft en schendige oproerstanders
• En vryheidskreten aen Bukt ondergaet uw straf
• Bukt in bet stof voor de Engelanders
• En zweert uw naem als yolk van vryer herkomst of
• Ons beefs Neptuin t beheer op d Oceaen gegeven
• Geen overzeesch geweld dat voor ons wenk niet beefs
• Geen almagt kan ons wederstreven

•

was wilt gy nietig yolk dat naem nosh afkomst heeft

ch nietig yolk dit speed to vlymend hun in d ooren
Dit wrong hun zwellend hart met onbeschryflyk leed
Een felle wraekgil liet zich hooren
Geen die tot bloedens toe niet in de lippen beet
De vuertromp antwoordde op die laffe lasteringen
Der oudren cooed herglom in hen op t eerste schot
En by het punt der bloote klingen
Zwoer ieder England wraek in naem van Neerlands God
Geen standpunt afgespied geen borstweer opgegraven
Geen aental nageteld maer dwars door vlam en schroot
Vooruit als Termopyles braven
s Lands eer terug gehaeld in weerwil van den dood
Met woeker weergehaeld opdat het hooger klinke
En d eisch met dubblen stoot voor s werelds oog herhaeld
Opdat het door alle eeuwen blinke
En wen t heelal vergaet flog door de wrakken straelt
By plassen trok het bloed het rookend stofzand binnen
En gulzig greep de dood zyn strekkende armen vol
Triomf de leeuw mogt overwinnen
De luipaerd hinkte voort doorschoten naer zyn hol
Hy vlugtte schaemrood weg verliet zyne oorlogstuigen
En lyk op lyk besloeg het pad fangs waer by vlood
ch

voor een nietig yolk to buigen

Dit woog hem op het hart gelyk een Bubble dood
Zoo slaet Gods almagt meest door de armen van den zwakken
Den hoog geklommen waen der snoode dwinglandy
Moog by nog dieper nederzakken
Die zynen naeste doemt tot dwang en slaverny
o Echte noorderteelt van d ouden stain gescheiden
Vergeten leefdet gy maer niet verbasterd peen
En vloeit de zee ons tusschen beiden
Der oudren deugd volgt u door alle luchten heen
TH V N I YSWYCK III

Ja groei in hechtheid aen naermate u ramp en plagen
Bespringen en de dwang uw nederlaeg betracht
Maer moest een wereld u belagen
Gy gingt getroost ter flood maer vry als t voorgeslacht
ch kon het moederland uw deugden evenaeren
Waer d adel lang voor pracht en laeg gewin verdween
t Blyft met verglaesden blik op t grootsch verleden staren
En merkt de schaduw slechts der laden van t voorheen
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Door kunst en wetenschap en onverpoosde vlyt
Herschenkt men t nageslacht hot beeld van vroeger tyd
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Lieflyk daelt het lenteweder
Op het lachend aerdryk neder
Maer kortstondig is zyn doer
Want de zomerzonnestralen
Nydig op t onschuldig pralen
Doen de bosschen en de dalen
Ras verschroeijen door hun vuer

En de herfst die buldrend nadert
Zweept het ryzende gebladert
Sirkelvormig door het dal
Maer de winter dra verschonen
Jaegt het najaer voor zich henen
En de regens worden steenen
En de wateren kristal
Schouwt de doodsche velden over
Tast naer kruiden zoekt naer loover
Vraegt naer zoompjes zacht bemost
Blikt de pleinen overenden
lles waer gy t hoofd zult wenden
Heeft hot baerkleed om de lenders
Is in t aeklig wit gedoscht
Menschen zoo vergaet het levers
Lyk hot lachend groen der dreven
Voor de heete zomerstrael
Lyk de ruwe October schokken
Voor de kille wintervlokken
Wordt ons levers voortgetrokken
Worden wy eens oud en kael
Komt dan makkers en vrindinnen
Laet ons t jeugdig levers minnen
Trots de keering van het lot
Laet ons lust en lente smaken
En als herfst en winter naken
Zal hot hart zich nog vermaken
By t herdenken aen t genot
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Stort heete tranen dicht ren scharen
En trekt het rouwkleed aen
De koning van de rymelaren
Is naer de maen
September
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DE DOKTOR

Ik kom maer juist op tyd doch k zal de kwael verdryven
k Ga u eens voor de koorts en voor den dorst wat schryven
DE ZIEKE

Ja doktor voor de koorts dat zult gy t best verstaen
Maer wat den durst betreft laet my daer mee begaen
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VOOR DEN HOOG EDEL EBOREN HEERE
S

REL JOSEPH GEELH

ND

in leven R dder der orde van den Nederlandschen Leeuw lid der
Generate Staten van Nederland onder president van de regt
bank van StPn aenleg van het arrondissement en raed der
regering van ntwerpen aldaer overleden den
October
in den ouderdom van jaren

Bier rust een brave man die trouw aen eed en pligten
Naer eigen inspraek slechts zyn stappen wilde rigten
Mishandeld van het grauw door snoodaerds opgeleid
Blonk zyne deugd to meer en zyn standvastigheid
ch of elke edelman in t dagelyksche leven
Zyn eigen lof ten duer langs t zelfde pad mogt streven
En ieder Belg flog tang den naem in achting hiel
Van hem door afkomst eel maer eedler flog van ziel
e •e•e
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T is zeker honderd jaer geleden
Naer dat ik gis
En toch t schort aen geen veertien dagen
l was ik mis

Dat er door een der grootste steden
Van Nederland
Een vreemd gezantschap zoude trekken
Van hoogen stand
Dat door den Turk was afgezonden
Naer Oostenryk
Ja laet het maer de myl op zeven
t Is toch gelyk
Er was een pries aen t hoofd flier tending
Die voor zyn stoet
Een aental knechts en wagens nasleep
Met goud en goed
Met kunstwerk stoffen en juweelen
En porcelyn
En wat hun nyverheid al meebragt
Zoo echt als fyn
Dit mogten ze op het hof vereeren
en klein en groot
Uit naem des sultans die t hun al es
Uit achting bond
En om ter zelvertyd to toonen
Wat het genie
Des Muselmans vermogt in kunsten
En industrie
En toch

zy konden er op stoeffen
Dit deed geen kwaed
Zy gingen t in Part s niet koopen
Lyk t hier wel gaet
Nu

want ik tie flat ik t vertelsel
Meteen ontwyk
Waer bleef ik ook Ha afgezonden
Naer Oostenryk

Die stall dan daer men door moest trekken
Was op t berigt
Niet wys genoeg hoe hun t onthalen
Naer eisch en pligt
Een grootvizier der Muselmannen
Was nooit voorheen
In eene stall van t land verbleven
Of afgetreen
Wie zou hem thans gaen tegentrekken
Naer turksche wys
Wie hem naer waerde welkom zeggen
En lof en prys
Hoe zou men hem zyn hoogheid noemen
Of sa grandeur
Of hooggeleerde hooggeboren
Of Monseigneur
Dit moist er nu geen mensch to zeggen
Van heel den hoop
Maer wie zou turksch verstaen en spreken
Daer lag de knoop
Want fransch zou by tech ook riiet klappen
Nog niet verstaen
Hy nam om vreemden to believers
Nooit spraken aen
Zoo zat hot magistraet to peinzen
Tot s avonds laet
De burgers dachten ook al merle
Om goeden raed
Maer eensklaps was het spel geklonken
De zaek was klaer
Er werd in t stall een Turk gevonden
Een echt barbaer

Een vent die daer al jaren woonde
En handel dreef
En fiksch nog turksch en fransch en neerduitsch
Verstond en schreef
Een die met antler vreemd janhagel
En uitheemsch ras
Hier met de laetste revolutie
Gebleven was
De burgemeester liet hem roepen
De man verscheen
Men deed hem heel de kwestie weten
Tot op het been

• Wel sprak hy k zal u alles leeren
• Op uw bevel
En
wil
ik den vizier begroeten
•
• t Is ook al wel
• Dan zal ik in myn oostersch kleedsel
• Hem tegen gaen
• En wat ik doe wordt door UEdelen
• Sleehts nagedaen
• Gy buigt dan als gy my ziet buigen
• Met hoofd en knien
En
zoo
nog andre kleinigheden
•
• Die gy zult zien
• Het groeten is in deze streken
• Zoo koud en plat
fl Dat ik t al lang
k meester ware
• Veranderd had
• Laet my de gansehe zaek eens draeijen
Voor u to zwaer
By
ons
gebeurt
dit alle dagen
•
Gy
volgt
my maer „
•

• Dan staen zy vast by die verrassing
• Verstomd en bleek
• Van hier den turkschen smaek to vinden
• Zoo wyd van streek
Dit droeg op eens de neiging merle
Des heelen raeds
Men zou den man daerna beloonen
Met ampt en plaets
Nu dit was maer om jets to zeggen
Dit sterkt den mood
Hy wilde er geen centiem op reeknen
En by ilea goed
Daer was de dag Het vaendel waeide
Kanon en klok
Verkondigde aen het yolk t gezantschap
Dat miler trok
De vreemdling in zyn turksche spullen
Trail aen den kop
Der statie met gepaste schreden
Geroerd voorop
By ging zyn natie daer vereeren
Met hart en mond
En was op nieuw barbaer geworden
In eenen stond
Dat yolk van Ismael verbastert
Toch nooit zoo wyd
Berigt voor e gen en consoorten
Van ezen tyd
Daer kwamen zy en alien stonden
Verbaesd to zien
Zoo kwam men hun op heel den doortogt
Green hulde bien
EI
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Maer toen de ceremoniemeester
rabisch speak
Toen er aen groet of welkomteeken
Goon hair ontbrak
Toen alley hoofden needrig bogen
Met fieren spoed
Zoo als eon aental loge kruiken
Op t water doet
Of lyk de kleppen van den molen
Der baggerschuit
Dan riep de pries eerst refit verwonderd
En juichend uit

~ Dit kon ik echter niet verwaehten
• Wel hove tyd
t
Schynt
of gy alien Muselmannen
•
En Turken zyt
toch zonder twyfi el
• Gy spreker zyt
karat
Van
omen
•
schier
tot de steenen
man
bong
zich
De
Met hoofd etc hand
En spoedig word er door zyn volgers
Ook zoo gedaen
Want goon die zelfs hot kleinste teeken
Dorst overslaen
Zy vonden t alley drommelsch geestig
En vreemd en raer
En niemand wilde er achter blyven
Van heel de schaer

• Maer » speak er eon der zendelingen
Den spreker toe
dat ik u to vrypostig
Vergeef
•
• Does vraegstuk doe

• Zyt gy toch waerlyk Turk geboren
• Gelyk gy zegt
• En blyft gy aen ons godsdienststelsel
• Nog vastgehecht
•

ch „ was bet antwoord K k doe als velen
• En leef al voort
vraeg
En
aen niemand tot wat stelsel
•
• Hy t huffs behoort „
• Wat riep de pries zoo woest als grimmig
• Zoo luid als fel
• En gy zoudt een besneden wezen
• Uit Ismael
• Zoo onversehillig dat was nimmer
• Dat zag men nooit
Zoo
ver
werd uit geen Turk het turksche
•
• Nog uitgeroeid „

De man versehoot als of t gezegde
Here hartpyn dee
En al de lui die achter stonden
Versehoten mee
Hy schoof in drift een schrede voorwaerts
Of t meenens was
En heel de praeltrein die hem volgde
Deed ook een pas
• Zoo

zoude ik geen besneden wezen
• \ras t wat by riep
• Dat heb ik nimmer laten zeggen
• Dat roert my diep
• Ik niet besneden By den hemel
• En zyn profeet
• Dat zal ik u met eenen toonen
• In t wyd en breed

Hy wierp den mantel van zyn schoudren
Op dit besluit
En gansch t gevolg schoot kleed en frakken
En buizen uit
En toen by verder zyn gareelen
Had los gedaen
Zag by maer eerst hoe by van t volkje
Werd gageslaen
Hoe ieder in zyn hemdrok staen bleef
Verkleumd van kou
En hoe men verdere operatie
Ook volgen zou
Hy deed hun dan den misstap weten
De magistraet
En t antler yolk weed rood van schaemte
Eilaes to laet
De man dan ging om beterswille
Niet verder meer
Hy lachte er merle en heel t gezantschap
Deed al zoo zeer
t Gebeurde liep het land in t ronde
En menigeen
Ging met d ontkleeding van den vreemde
Nog verder heen
Een wyze heeft er onder t lachen
Dit in ontwaerd
Dat men met vreemden na to volgen
Steeds kwalyk vaert
En refit belachelyk is de Natie
Die zoo als wy
En tael en volksgebruik verloochent
Door apery
December
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gezongen op het banhet der
DE OLYFT K den

ntwerpsche Rederyhhamer
January

Heil heil aen u gy vaderlandsehe helden
Die onvermoeid voor onze regten strydt
Die zoo getrouw in Neerlands lettervelden
t Land voor den smaed der vreemden steeds bevrydt
Moge dit feest den band flog vaster maken
Die ons zoo flier zoo broederlyk omspant
Schenk het ons moed om t groote doel to raken
Voor tael en vaderland
Moesten wy eens om de onderneming blozen
Eens bloost de dwang die ons to laf bestreed
Eens heffen wy ons boven de eereloozen

Eens zinkt het al voor omen zegekreet
Der vaedren moed die omloopt door ons aeren
Gloeit des to meer by feller tegenstand
Trouw blyven wy by den Olyftak scharen
Voor tael en vaderland
Schouwt nydig road gy hooggeplaetste vreemden
Strooit gal en gif door hureling en fief
Maer nooit verfranscht gy Vlaendrens blyde beemden
Waer m elders ook verbasterd voor u kniel
Der oudren bloed is meer den eens vergoten
Voor volksgebruik voor eigen spraek en trant
Wy blyven pal als onverzwakte loten
Voor tael en vaderland

lS
Met wares cooed nog eens den eed gezworen
s Lands eigendom bewaekt tot aen het graf
Staen wy het refit den volkren aengeboren
Niet als een slaef aen ons verdrukkers of
Maer by den wyn die thans ons mag verheugen
En bobbelt lsngs der kelken gladden rand
Noodt ons de tyd eens op viktorieteugen
Voor tael en vaderland

POST L T

en een gewezen voorzitter eener rederykkamer
Wil ons de vreemde aen stukken ryten
Ons trappen op het hart

Dit is helaes nog to verbyten
Schoon het ons innig smart
Dit doet ons diepe zuchten loozen
In d afgrond van den smaed
Maer t deed ons wangen simmer blozen
o Schandige postaet
Dat ons een laffe een onbekende
Verblind in t aenzicht spuwt
Ons blyft vervolgen in de ellende
En voor den landaerd gruwt
Maer dat een spruit uit eigen streken
Baldadig overloopt
Zyn eigendom naer t hart wil steken
En zich to snood verkoopt

Om mee naer t volksbestaen to schoppen
Dat reeds geweldig lydt
Dit is ons waerlyk wreed om kroppen
In dezen bangen tyd
\Terhael flu by uwe aterlingen
Hoe ge op ons nederschoot
try zyt gevloekt in onze kringen
Gy tweede Iskarioot
De knaging martele u door de aders
Tot u de dood verbeidt
De straffen voor de landverraders
Zyn eens voor u bereid
Styg door dien Judaskus naer boven
Waermee ge ons hebt belaegd
Niets zal u bet gevoel verdooven
ls u de meineed knaegt
o Dichters die s lands tael wilt schragen
En Neerlands volksbestaen
Doet u geen renegaet versagen
Wy zullen nooit vergaen
Wy oefnen ons in tegenspoeden
In t worstlen met den ramp
En hoe onz wonden molten bloeden
Ontvangen in den kamp
k Bezweer u dat ge cooed zult houen
In t nydigst van t gevecht
Op hoogren bystand zult vertrouwen
Het is een kruistogt voor hot recht
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Er kwam eens een Wael aen de poort van den hemel
Zoo zwart als een kool en zoo wild als een rots
Wat is daer

vroeg Petrus

voor n duister gewemel

• Zeg zyt gy ook een van de schepselen Gods
Op t teeken van ja kwam de postel wat nader
En zag dat het waerlyk een aerdeling was
• Wat wilt gy aen t huffs van den hemelschen Vader
vroeg Petrus alras
• Wat waert gy wat deedt gy
zei de Wael met een zekere pretentie
• Ik bee
Van Godsdienst een Christen van Natie eon Wad
•
De

postel neeg t oor met byzondere attentie
En dacht by zichzelven K wat duivelsche tael

• Die heb ik flog nooit zoo ik meen hooren spreken
• Gy zyt zeker ergens van Zembla s gewest
• Of eer van Japan of Guatemala s streken
• Waer doorgaens de Cholera heerscht of de pest
•
•
•
•

Een oogenblik vriend ik wil eventjes hooren
Ik ga naer Franciscus Xaverius lien
Die heeft in zyn levee met boschman en mooren
En wilden verkeerd en die kept u misschien

Weg was de Poortier en de Wael stond verslagen
riep by gestoord u zyn wy hier niet bekend
• Wat
y Wy wereldberoemden voor jaren en dagen
\ Tie onzer verwacht zich aen zulk komplilnent
•

•
•
•
•

Wy die voor t geloof zooveel bloeds deden stroomen
Die Vlaend ren en Braband doen kruipen in t stof
Wy zouden zoo moeilyk in t hemelryk komen
Ho ho since Pieter gy maekt het to grof

Sint Paulus aen wien bet de postel vertelde
Die wide
De Walen die zyn er dat s waer
• Die nestlen daer tussehen de Maes en de Schelde
• Maer vriend zy zyn thans in den liemel zoo raer

•
•
•
•

Want sinds de fortuin burs wat mee is gaen keeren
Gedraegt zich dat boeltje her onder zoo bout
Nu denken zy dat er hen niets meer lean deren
Ze aenzien buns gelyken als slyk van den grond

•
•
•
•

Door hen ligt de Warning zoo diep in bezwaren
Och zoo » wide Petrus a flu ken ik hun maet
Zy zyn bet die daer over tiers twaelf jaren
Juist juist wel flu weet iii wat uer dat er slaet

De
Zei

postel terug aen den ingang gekomen
a Vriendje ik heb flog voor u geen bevel
k raed u ga wandel naer genen leant henen
Dus
•
En moog t u bevallen zoo klop aen de hel

•

Dit klonk door de wolken den duivel in d ooren
• Neen neon
riep by uit geene Walen by my
• k laet my niet graeg in myil staetkunde stooren
• lk heb myn ministers myn raden er by
r Laet hen in den liemel den boer al eens jagen
• Of zend hen terug naer bet aerderyk of
• Zy warm in staet rnyn gezag to belagen
• ls ik hun de aenzienlykste emplooijen niet gaf
Sinds is bet hier boven flog altyd aen t muiten
Wie of er hen binnen zal laten of niet
ch hadden wy ook met ot}s deuren to sluiten
Hen buiten de palm van t vlaemsche gebied
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Nu eerst flu ik t wilde wagen
U naer eisch een dankbaer lied
Voor wat gy my voelen liet
Uit erkentnis op to dragen
Nu eerst voel ik neergeslagen
De onmagt van myn eigen niet
Nu eerst zie ik in den hoogen
Wat myn blikken reiken mogen
Waer gy u gezeteld heb t
Waer gy ons gezigt ontvlogen
Wonderen op wondren schept
En de gouden wieken rept
Neen die forsche toovergrepen
Door geen andren ooit verstaen
Die de zielen medeslepen
Volken met verrukking slaen
Neen dit zyn geen schoolsche klanken
Slechts aen oefening to danker
Of door yver na to gaen
t Zyn die goddel}eke spranken
Van een refiner hemelvuer
Immer schaers door vrouw natuer
Mn den sterveling geschonken
Die den boezem doer ontvonken
Tot geheel het aenzyn blaekt
Dit is t wat u zoo doet zinger
Dit wat zwakke stervelingen
ls tot hoogre wezens maekt

o Ik wilde uw roem verheffen
Doch ik mag myn doel niet treffen
k Strompel fangs een donkey spoor
Wie uw grootheid wil beseffen
Wandele uwe schepping door
Laat zich van uw klank beheeren
En zich voeren fangs de sferen
Waer de toekomst openstaet
Waer verloopen eeuwen keeren r
Naer uw wilkeur en begeeren
Met hun glorie en hun smaed
Wie uwe almagt poogt to schatten r
Laet zich door uw toonen vatten
Dobbere op het ruischen voort
Van uw streelend harpakkoord
Daer vied by uw zuil voltrokken
Die geen eeuw omver zal schokken
Die geen tyd zal doen vergaen
Daer zoo fang een hart zal slaen r
Dat het schoone kan bevatten
Neerlands ouden roemm blyft schatten
Zal uw glorie eeuwig staen
Daer zoo fang het huislyk leven
Nog een oogenblik genot
Kan by kroost en weerhelft geven
Dichter staet gy boven t lot
Nadert volkren neigt uwe ooren
Naer het klinken van zyn stem
Onder alien uitverkoren
Doet by u de waerheid hooren
Komt o volkren nadert hem
Laet zyn toon uw hart verrukken
Hy weet hoe gy neer moogt bukken
En het lastig aenzyn wraekt
Waer het heulkruid is to plukken
Dat het leven zalig maakt
Wel gelukkig die zich rigten
Naer zyn heilryk voorschrift klinkt
En getrouw aen eer en pligten

Voor geen huichlary wil zwichten
Die met valsche schemer lichten
Langs het pad der domheid blinkt
Zeldzaem wonder ware dichter
Trouwe en wyze volksverlichter
Hier en ginder aengebeen
her en ginder flog alleen
Laet het verste land U noemen
Wy wy molten ons beroemen
Op t bezitten van een schat
Dien geen andre tael bevat
Dit ook hoe miskend vertreden
Troost ons in het nypend heden
Schenkt ons by t gevoel van smart
Nog verademing voor t hart
Zanger mogten myne snaren
Uwe Goden poezy
Eenmael eenmael evenaren
k Was in mood U wis naby
Thans wat kan myn zwakke vedel
Waer gy hoogre toonen voert
Dichter met uw breeden schedel
Door Gods vinger aengeroerd
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Frisch op o jagers vrank en vry
Het zinkroer in de hand
Met cooed vooruit langs vest en veld
Frisch op den vyand na gesneld
In naem van t Vaderland

Uit Oost en West en Zuid en Noord
Op op met mannenmoed
Van Oder Main en Weserstroom
Van Elbekant en Rhynerzoom
En van den Donauvloed
ls broedren kampen wy to gaer
Ook dit verschaft ons mood
Een spraek een God een Vaderland
Vereenigen in nauw verband
Het kroost van t duitsche blood
Geen eerzueht dryft ons kampwaerts been
Ver van der oudren haerd
Der Franker waen en dwin landy
Bevechten en verdryven wy
Dit is ons t levee waerd
o Gy die ons aen t harte ligt
God zy uw toeverlaet
Betalen wy bet met ons blood
De vryheid is een hooaer good
Dat boven t lever gaer
Daerom o brooders yank en vry

Trots belle en bang getraen
`Veent ook ons meisje de oogen rood
Of zegeprael of heldendood
Frisch op den vyand aen

Naer KORNER
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Ontvangt myn broedergroet gy vrome heldentelgen
Van Turnhouts nederige stall
Die voor de vadertael de tael der oude Belgen
t Verdeed gingszwaerd hebt opgevat
Gy wilt de Natie ook niet langer hooren lastren
Te zeer door t vreemd begrip verkracht
Gy hoedt ons volksbestaen en stuit hot snood verbastren
Dat Belgie s ondergang betracht
Ontvangt myn hulde er voor nit ntwerp s hooge wallen
Bewooners van de stille hei
Men hooree uw opstandskreet verheugd door Vlaendren sehallen
Weest welkom in der vromen rei
Wy kruipen laeg vertrapt dock zyn niet gansch verloren
t Verderf raekt mood en adorn kwyt
Op laet u voor ons recht gelyk eon donder hooren
Eons zegepralen we in den stryd
Ontvangt den broederkus regtschapen landgenooten
Ontmaekt u mee van t vreemde juk
Eons zien we in vryer stand door omen mood ontspro ten
Den D GER ED van ons geluk
ntwerpen
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Dat heeft u de Godheid zoo dwaes niet gesehonken
Het vuer dat u t harte zoo zalig deed slam
Waerom ontmoedigd neergezonken
In slaefsche ketenen geklonken
ls innig beschaemd en bestaen

Beschaemd om hot heerschen der logenbegrippen
Bestaen om in t hoist van den aekligen nacht
De waeijende opstandvendelslippen
Te volgen tegen t wangedacht
Om zyn gewaende magi
De looden slagwiek of to knippen

Rys op uit den sluimer de blikken omhoog
Breek in door de dampen hoe stikkend omgeven
Trots wie der verbastering willens aenkleven
ls Parias in t duister leven
Trots wie den nek als t lastdier bong
De zege zal eens onze zyden omringen
Toch eons zal de klaerheid den wasem verdringen
Die flog zoo veel zinnen lafhartig verkracht
En staet or ons flog veel to wagon
Te nydiger zyn onze slagen
o grooter is de prys die den verwinnaer wacht

sg
Eens zal bet ondier duizlig zinken
Eens krimpt hot voor t aenhoudend klinken
Der forsch bespeelde godenluit
Eens braekt bet monster afgemarteld
In slym en bagger moegesparteld
Den adorn en hot leven uit
Maer don mag de dichter niet moedeloos zygen
Vermat als eon zwangere vrouw
Dan mag hem de burst van benaeuwdheid niet hygen
Dan mag by zyn inspraek niet longer verzwygen
Niet longer verkroppen in rouw
Pat heeft u de Godheid zoo dwaes niet gesehonken
Dien drift die de zielen ontvoert aen doze aerd
Verspil don ook die godenvonken
In werkeloosheid weggezonken
Niet met de ketens om de schonken
Zy zyn een ecdler doelwit waerd
Eens zou a die misstap den boezem doorknagen
Gewis zal u eenmael de rigtsengel vragen
u Wat deedt ge op de wereld met zangen en lied
G y durst u in t perk tegen d ondeund niet wagon
Dat gaf men u nimmer o dichter om niet
Styg op don uit de zwymelkolken
En donder in hot our der volken
Dat a een sprank der Godheid blaekt
Doe t olk naer refit en waerheid leven
Blyf de ondeugd voor elks oog weerstreven
Die zoo veel jonge harten schaekt
Spaer Been bewind hoe vast gezeten
Houd slechts de hand op uw eweten
En voel doer dot gy dichter zyt
Grout is uw zending wis hour zegen
En trok de gansche hel u tegen
Wacht haer beraden of ten stryd

Het eerloof zal uw schedel kroonen
En voor bet daevren uwer toonen
Verzwindt het haetlykst eedverbond
Styg op hoe digt hoe diep verscholen
Uw stem klink Vlaendrens bodem pond
Sta vast u werd de zorg bevolen
Voor de eer van d ouderlyken grond

~
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Lenore voer by t morgenrood
Uit yselyke droomen
Is willem ongetrouw of flood
Zal by nooit wederkomen
Heur minnaer trok voor jaer en flag
Met Fred rik naer den Pragerslag
En had nog nooit geschreven
Waer of by was verbleven
De koning en de keizerin
Dit lange worstlen moede
Verbraken eindlyk eens van zin
De drukkende oorlogsroede
En ieder heir kon vry en vrank
By paukenslag en zang en klank
Omkranst met lauwerbladeren
Gezin en haerdstee nadereii
T

V N RYSWYCK

En hier en daer en overal
Op wegen en in stegen
Trok menigeen met luid geschal
Of kind of brooder tegen
Goddank riep vriend en buerman uit
Woes welkom schalde gale en braid
Maer Willems uitverkoren
Was groet noch kus beschoren
Zy liep de wegen of in t tweet
En vroeg aen al die kwamen
Maer goon die tot heur harte bed
Hot minst van hem vernamen
Zy tag de laetsten van de schaer
En sloeg de handen in hot hair
By wild en aeklig women
En wierp zich op de steenen
Hour moeder riep « Dat God myn kind
• Zich uwer moog erbarmen
spreek wat heeft u zoo ontzind
•
Zy sloot ze in bei heur armen
moeder moeder heen is heen
•
Myn
hoop myn heil myn al verdween
•
God
hoort niet hoe ik karme
•
•
wee my wee och arme

• Help God tie ons genadig aen
• Kind bid eon onzevader
Wat
God doet is toch welgedaen
•
• God tend uw hulp ons nader
•
•

•

moeder moeder ydle waen
en my heeft God niet welgedaen
• Wat helpt my belle en klagten
• k Heb mots moor to verwachten
ch kind

wie God als vader kept

• Vertroost by als zyn kinderen
• Hot hooggeloofde sacrament
• Zal uwe jammren minderen

moeder t vuer dat in my gloeit
•
Verdooven
sacramenten nooit
•
Geen sacrament kan t levee
•
• en dooden wedergeven

• floor kind zoo eons de ontrouwe gait
• In vergelegen streken
Verslingerde
op eon vremde braid
•
• En eer en cod dorst broken l
• Laet varen dan dat zondig hart
• De meineed vindt slechts wee en smart
• De hel zal by zy n sterven
• De ziel des boozen erven
•

moeder

moeder

been is heen

• Verloren is verloren
• De flood slechts helpt my nog alleen
• ch ware ik nooit geboren
• Doof uit myn licht voor eeuwig uit
• Versterf den nacht des doods ten bait
• God hoort niet hoe ik karme
• wee o wee my arme
• Help God en wil hot arme wicht
• Niet voor uw richtsstoel flagon
• Zy a eet niet wat zy ook verricht
• Laet haer de schuld niet dragon
• ch kind vergeet des werelds smaed
• En desk flat God goon mensch verlaet
• Dan wordt u na flit levee
• Eon bruidegom gegeven
moeder wat is zaligheid
moeder wat is hello
•
Met
Willem had ik zaligheid
•
Maer zonder Willem hello
•
• Doof uit myn licht voor eeuwig uit
• Versterf den nacht des doods ten bait
• Goon hemel kan me streolen
• Dien k zonder hem moot deelen

•

Zoo blaekte in dolle onzekerheid
Haer brein en ingewanden
Zy dorst Gods eeuwig wys beleid
Vermetel aen to randen
Zy krabt hour gorgel wild aen blood
En raesde tot de zonnegloed
Ter kim was neergezonken
En s hemels starren blonken
Maer buiten klinkt hot trap trap trap
ls waren t paerdenhoeven
Er springt eon ruiter vlug en rap
Den zael uit zonder toeven
Hy nadert boor de voordeursring
Gaet zachtjes rammlend klinglingling
En hoor eons welke woorden
Haer door hour ooren boorden
Holla holla maek op myn kind
Myn meisje slaept of wacht gy
Hoe zyt gy wegens my gezind
y Zeg weent gy liefje of lacht gy
ch Willem gy zoo laet by nacht
Gekreten hob ik en gewacht
• En yslyk wee geleden
• Van waer komt gy gereden
Wy zaedlen slechts to middernacht
• k kom zoo uit Bohemen
En hob naer t oogenblik gewacht
• Om u met my to nemen
ch Willem thans met u op t ros
De wind ruischt langs den dorenbosch
• Kom liever in myn armen
y U koesteren en warmen
Kind waey hot ook langs haeg en bosch
• Het zal uw gloed verzachten
Reeds hunkert myn geduldloos ros
• k mag niet langer wachten

• Kom vlug en slinger onvervaerd
U achter my op t briesschend paerd
• Wy moeten honderd mylen
Van hier ter bruiloft ylen

•

ch

my flog honderd mylen wyd

• Naer t bruiloftsbedde dragen
Hoe pylsnel ook uw schimmel rydt
• Het heeft al elf geslagen
• Zie hier zie daer de maen schynt hel
Wy en de dooden ryden snel
• Daerom wit ik flog heden
Met u in d echtkoets treden

•

Maer zeg my welke uw wooning is
• En waer wy t trouwfeest plegen
Zes planken klein en stil en frisch
• En ver van hier gelegen
En ruim genoeg
voor u en my
~ Kom klim to paerde en later wy
Ons beider hell betrachten
De bruilofts gasten wachten
M

•

T schoon liefje volgde hem en klom
Den zael in wel to vreden
Zy sloeg de blanke handjes om
Des ridders grove leden
En hourre „ grog het u hop hop hop
ls in een druischenden galop
Dat ros en miter mover
En stof en vonken stoven
K

En rechts en links en vogelvlug
Verzwonden boom en beken
Hoe donderde over de eiken brug
De weergalm door de streken
Gy schrikt myn lief de maen schynt hel
r Hoerrah de dooden ryden snel
• Heeft liefje schrik voor dooden
ch neen maer zwyg van dooden

•

Wat klept en klinkt her mid en bang
Wat vladdren hier de raven
Hoor klokkenklank hour doodsgezang
• Laet ons dat lyk begraven
En treurig kwam een lykstoet aen
Met rouwkleed en met bier gelatin
Hun aeklig zuehtenslaken
Deed kraei en raef ontwaken

• Begraef dat lyk na middernacht
• Met zang en klank en klagen
• lk heb myn bruidje meegebragt
• En wil geen stond vertragen
• Kom koster hier kom met uw koor
• En gorgel ons het echtlied voor
• Kom paep en spreek uw zegen
• De peluw lacht ons tegen
T zweeg klank en zang en heel de schaer r
T snelde al op zyn gebieden
Hem hoerre hoerre jagend naer
Hoe vlug het paerd mogt vlieden
En altoos wyder hop hop hop
Ging t voort in diuischenden galop
Dat ros en ruiter snoven
En stof en vonken stoven
Hoe vlogen links hoe vlogen rechts
Gebergten boomen hekken
Hoe vlogen links en rechts en links
De dorpen steden vlekken
Schrikt liefjen ook de maen schynt hel

•
• Hoerrah de dooden ryden snel
• Schrikt liefjen ook voor dooden
• Laet rusten toch de dooden

• Zie daer zie daer op t galgenveld
• Half door de maen beschenen
• Hoe t nachtgebroedsel hongrig snelt
• Langs romp en raedren henen

Sasa gebroedsel hier kom op
Kom mee en volg ons in galop
• Gy zult het bruidslied zingers
• ls wy to bedde springen „
T gebroedsel volgde tosch
h hosch hosch
Gelyk de ratervlagen
Die in t verstorven eikenbosch
Op dome blaedren jagen
steeds wyder wyder hop hop hop
°Grog het in suizenden galop
Dat ros en ruiter movers
En stof en vonken stoven
Zie zie hoe alles hun ontvlugt
By t scheemrend maengewemel
De wolken in de mime lucht
De stamen aen den hemel
Schrikt liefje nog de maen schynt hel
Hoerrah de dooden ryden snel
• Schrikt liefje hog voor dooden
• Wee my spreek van geen dooden
r Voort Rappe voort daer kraeit de haen
• Het oogenblik gaet komen
Voort Rappe voort de dag breekt aen
y Spring neder zonder schroomen
r De verre tocht is hier volbracht
r Daer staet hot bruidsbed dat ons wacht
• Hoe snel toch dooden loopen
• Hier staet ons rustplaets open
Na stuiten ze op een traliepoort
Hy viert het ros zyn toomen
Er wordt een schrikbren plof gehoord
Daer bryzlen slot en boomers
Het hek springt op nu loopt hun spoor
Langs t kerkhof tusschen graven door
En heuvelen van beenen
Door t licht der maen besehenen

ch zie wie refit baer uit den druk
ch wat al yslykheden
Des ridders tooi valt stuk voor stuk
Tot stof ter aerde neder
Een kale schedel is zyn hoofd
Zyn lichaem gansch van vleesch beroofd
Laet met de beenen vingeren
Een zeis in t ronde slingeren
Trots hield by zich wild snoof het paerd
Verspreidde rook en vonken
En hoei daer splyt de krakende acrd
En man en ros verL onken
Een mid gehuil een bang gehuil
Riep geest en spook uit s afgrondskuil
Lenore s hart vast bevend
Was meerder flood flan levend
De schimmen kwamen by den glans
Der maen het meisje omringen
Zy sprongen in een ketendans
By heesch en aeklig zingen
• Geduld geduld als t hart u breekt
• Wie God den Heer naer de oogen steekt
• Betaelt het in zyn leven
• Wil Hy t uw ziel vergeven
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DE K MPERNOELIE EN HET GR S
Eens zei de kampernoelie tot het gras
traeg gewas
Gy hebt een heelen zomertyd
Vandoen eer gy jets waerdig zyt
Ik k groei in eenen nacht
Ja sprak het gras het doet my spyt
Maer hebt ge al overdacht
Wat ik en gy aen t menschdom biedt
Die overvliegers zyn het niet

HET HEMELBL U W EN DE WOLKEN
Vader riep een boerejongen
Zie wat holder blauwe lucht

Kwam die zwarte wolkenvlugt
Nimmer door hot ruim gedrongen
Wat bleef dan de hemel schoon
Zwyg zei de oude tot zyn zoon
t Heldre schenkt goon droppel regen
Uit hot grauwe stroomt de zegen
Van den hemel over d acrd
t Schoone is dikwyls weinig waerd
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GEZ NG DER EBURONEN
Neen overschot der toomlooze Eburonen
l vie uw kroost voor den fieren Romein
De zege zal zyn wreedlieid niet bekroonen
Zyn graf zal op onzen bodem niet zyn

Rust broedren die in den slag zyt gebleven
Wy wreken u hoe ons magi ook verklein
Ons moed vergroot na maet er helden sneven
Hun graf zal op vreemden bodem niet zyn

VONDBEDE
Plechtig daelt het nachtlyk duister
Na de zon ter kimme vloodt
En der starren hellen moister
Tintelt door der heemlen schoot
Thans de ziel aen t stof ontheven
En Gods almagt aengebeen
Gy die door alle eeu wen heen
Zon en starren licht deedt geven
Worm en seraf deedt b estaen
Heere neem myn beden aen

VRIENDSCH P
Wat kan hot lot ons meerder schenken
ls vriendschap die hot hart verheugt
Die ons vereent aen gees zorgen meer doet denken
In s levens kelk volop blyft schenken
Zoo aen grysheid als aen jeugd
Door haer verzwindelt d aekligheid
Die t bang verschiet ons sours heeft voorbereid
Overal wordt ze aengebeden
Op t altaer der gezelligheid
t Is zy ook die voor hooger j aren
t Zoetst genot aen ons harte goof t
o Vriendschap wil niet heneri varen
Voor dat onz moede borst goon ademtogt meer geeft

HET TOERNOOIB NKET
Schenkt in de bekers moedige knapen
Ons kroonde t lot
Room en eer schittren hel our ons wapen r
welk genot
Starren des hemels by uw verdwynen
Zal ons de zon flog feestend besehynen

Ridder en edelknecht
Komt houdt de bekers recht
Dat elk in t rondo zegt
Jueblend la la la la
Victoria

VREDE
Zeg wie zyt gy blonde maegd
Het genoegen volgt uw schreden
En de rykdom tooit uw leden
En t genietend menschdom vraegt
wie toch is die schoone maegd

gy zyt het vredemaegd
Gy brengt welvaert in ons midden
la wy willen u aenbidden
D oorlog heeft ons moe geplaegd
Welkom hier gy schoone maegd
Blyf hier lang o schoone maegd
Laet het land in eendragt bloeyen
Doe der Belgen welstand groeyen
Door uw invloed onderschraegd
Blyf her lang o schoone maegd

DE BELGISCHE KRUISV ERDERS
Ja komt op
Belgen rukt naer Sions top
Ja komt op
t Vaen van Mekka waeit er op
Wie den smaed flog langer kropt
Toont dat uw hart voor Kristus klopt
Neen geen woeste Sarazeen
Dulden we op het heilig land
Slaen wy hem naer Mekka heen
t Kruiszwaard in de hand
Turken aen het heilig graf
Ongehoorde helsche ramp
Op met cooed ten heil gen kamp
Keeren wy die oneer of
Dat ons God bewaek
Heel Europa waek
Heel Europa schreeuwt om wraek
Heilig is ons zaek
Op Belgen rukt naer Sions top
Ja komt op
De vaen van Mekka waeit er op
Ja komt op

Hoe verlangend klopt ons t hart
t fscheid baert ons geese smart
Heere schenk ons cooed
Voor u stroome ons bloed
Lyk het uwe eens vlood weleer
Langs den kruisberg seer o Heer
Klink het aftocht hoorn en stem
Naer Jerusalem
t Zonlicht ziet ons lagchend aen
Glanst op kruis en schild en vaen
Met haer verblydend licht
Wy verwinnen of vergaen
llen voor een heil gen pligt
Op komt op Ja komt op
Broeders voort naer Sions top
Ja komt op

GEBED DER B NNELINGEN
Groote God om en rond to zwerven
Ten proof aen t ongehoordste lot
Ver van der vaedren grond to sterven
Van honger en gebrek o groote God
Is dit myn deel o Heer der heeren
Hier in s levens rampwoestyn
O laet my d ademtogt ontbeeren
En t stille graf myn trooster zyn
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Daer treedt de mei
Langs veld en vallei
Weer lagchend op
Wyl bloesem en knop

En vlakte en vliet
Weer t leven geniet
Hoor hoe het zangkoor haer begroet
Gekoesterd door den zonnegloed
De herdersfluit
Met lieflyk geluid
Klinkt door de blaen
Der suiz lende laen
En t groen geboomt
Dat t beekjen bezoomt
Komt makkers eer het zomer wordt
Ons in hot groenend gras gestort

DE DR EIKOLK
Ginds waer de golven krullen
Is eenen onpeilbren kolk
De schrik der kustbewooners
Een spook voor t varende yolk
Een scherpe windstrael slingert
Den vloed er eeuwig rond
En wie by den sirkel nadert
Verzinkt in zyn diepen grond
Myn broeder ook zonk er biiinen
En liet helaes my alleen
stroom i klots eeuwig treurig
Langs t graf van myn brooder heen

VERL NGEN N ER RUST
Vloei heen in t versehiet van t verleden
jarenloop I stuff heen als kaf
En naek ik dra met rasse schreden
en d overzy van t stille graf

Want daer verblyven rust en vrede
Naest Godes troop in eeuwigheid
tyd seem myne jaren merle
Op aerd is ons gees rust bereid

HET GR F EN DE M EN
Zilver blauwe maneschyn
Dael dael of
Van der heemlen hoogen traps op dit graf
Zorgloos slaept myn moeder daer
Moe geleefd
Wachtend tot eens t graf my haer
Wedergeeft
Daer is rust daer is rust
o Zalig graf
Myn verlang
Waer de maen hear licht op gaf
Nachten lang
Ben ik eens met haer vereend
Zorgloos maentje schyn op dit gesteent
Dan altoos dap altoos

BET ONWED ER
Ziet hoe de snelle bliksem schiet
By het woen en t slam van de viagen
Het vuer bedreigt ons in t zwart verschiet
Vreest schepslen de dordrende slagen
De Heer is vergramd op t menschdom zoo boos
En spreekt aen d aerd met den donder
en d aerd zoo belaen en zoo deugdenloos
Heer uw kracht is almagtig en wonder
vergeef ons al
Groote God van t heelal

OD

Ziet in den hoogen met het luist rend avonduer
Die heldre stamen aen het onbewolkte azuer
Met zachte flikkering ten stillen hemel hangers y
En echter klinkt van sfeer tot sfeer
Hun grootsch en rollend lied voor eeuwen aengevangen
Een lied voor God den Heer
Schouwt gindsche wolken aen zy staep len zich op een
De gloende bliksem drift door hunre flanken heen
De donder rommelt laid met kletterende slagen
De Balm herhaelt hen keer o~ keer
t Zyn de elementen die gewagen
Van d oppermagt van God den Heer
Grootsch breekt en vaert de storm door de eeuwenheugende eiken
Hun hoekig loover bruischt in t ondoordringbaer bosch
Het nachtviooltje poogt den grashalm to overreiken
En wappert fangs bet lange mosch
Het miereneitje breekt het welpje treedt in t levers
Het rept en roert zich alles even zeer
Om eindloos lof en hulde aan Hem alleen to geven
en Hem aen God den Heer
Kniel stervling in het stof by zal uw belle ontvangen
By blikt op slavers en op konings kindren neer
Hy ziet der zonnen daps der stamen sirkelgangen
Hy is in t duister bosch en in het peilloos meer
By weet het wormpjen en t vergeet mynietje hangers
Want by alleen is God de Heer
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Gegroet gegroet gy Vlaemsche helden
Gegroet van heel het Scheldestrand
Die tweemael in ons stall kwaemt melden
Dat er in t hart van Vlaenderland
Nog echte smaek en kunst blyft woonen
Hoe trotsch het vreemde er ook moog troonen
Hoe forsch het hof hier t valsche staeft
Nog klinkt ons uwe stem in d ooren
Nog blyft d herinn ring ons bekoren
Van wat ge op onzen schouwburg gaeft
Dat heet natuer aen kunst verbinden
Dit vroeg geen takje aen buer nosh vrienden
Geen lofspraek aen gezel en maet
Gy hebt den Gallomaen verwonderd
En t ntwerpsch yolk in t oor gedonderd
Dat onze spraek in toon en val
Niet hoeft to wyken voor den Gal
k Heb menig aterling zien deinzen
Die nu noch nimmer zal ontveinzen
Dat t Vlaemsch tooneel hier nooit beviel
Zoo eens t gevloekte Fransche viel
TII V N RYSWYCK HI
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Zoo wy ons regt eons wederkreg en
En Vlaendren weer in Vlaendren was
ch ydle wenschen broos als vlas
Dns bitterheden to verkroppen
Dit blyft er over antlers niet
Doch moedig fiere Vlaemsche koppen
Toch niet gewanhoopt in t verdriet
De hoop alleen op beter dagen
Blyft altoos onzen landaerd schragen
En winnen we op eon eeuw niets aen
Wy zullen ook op duizend jaren
Geen hairbreed wyken uit de baen
Waekt op ook Gentsche dichterscharen
Gy sluimert bang in t gloriespoor
De schouwburghelden zyn u voor
Die monstren deftig met de vreemden
En staen manmoedig in t gedrang
Gy zoekt naer effe en stub beemden
En t yolk verwyft by uw gezang
Neon

k zing u goon betaelde woohden

o Tooneellisten I heen en weer
Klinkt hier uw lof galmt hier uw eer
Nog dreunen uw tooneelakkoorden
ONDEREET door Brabants oorden
Hell u V N PEENE s kostbre ga
Die Melpomene s dolk kunt zwieren
Wyl Terpsichore s eerlaurieren
In d eigen stand uw slapen sieren
Ik zend u myne groetnis na
Blyf eedle kring blyf hecht verkieven
Wil trouw naer de volmaking streven
Hangt alien als aen eenen draed
En k zweer dat nooit uw room vergaet
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Ontvangt door my den groet der broedren van de Schelde
Gy vaste pylers van der vaedren taelgebouw
Die steeds uw heel belang in zynen voortgang stelde
Ook als geduchte haet uw vromen tred verzelde
U sloeg met schaemte en rouw
Ontvangt den handdruk u met warmen drift geboden
Gy uitverkoren teelt van t wordende geslacht
Die onder oudren spraek der Natie schier ontvloden
In d akeligen jammernacht
Heur middagluister wederbragt
Ja zwaer was onze taek de bange vergezigten
Die ons het ryzende verschiet
Waer wy de schreden hence rigtten
Voor onze blikken scheemren lies

Begunstigden het doel der onderneming niet
Maer echte cooed en vlyt het kenmerk onzer vaedren
Brags ons door strik en hindernis
Wy dachten aen t voorheen het bloed gloeide in onze aedren r
o Ja wy mogen t uitzicht naedren
Dat voor ons volksbestaen een antler levee is
Doch trouwe broederen hangs nog uw heldenwapen
Het snaertuig aen den wand niet op
Om zegevierend by de lauweren to slapen
Om vruchten van den prys to rapen
Wy zyn nog verre van den top

Bezeeglen wy den roem door omen moed verkregen
Door eeuwge blyken onzer vlyt
s Lands eenig heil is in ons werkzaemheid gelegen
Verzelt den landaerd steeds langs klimmende eerewegen
En zingt in geestdrift opgestegen
Hem liedren aen de deugd en t vaderland gewyd
Dat is de zending van den dichter
Daerom kreeg by de gaef van t lied
Hy is der natie vastste rigter
Hy wordt der volkeren verlichter
Of blakert voor zyn zending niet
Geen hinder zal hem of doen schrikken
H y kan zich naer het iioodlot schikken
Waer by de slagen van voorziet
Hy kent alleen en deugd en waerheid
En als zyn loopbaen niet fangs daer leidt
Hy blakert voor zyn zending niet
Zyn vaderland is in den hemel
Hy spot met al het aerdsch gewemel
Dat hem slechts dorrend loover biedt
Hy poogt ons tot de deugd to lokken
En kan by s menschen geest niet schokken
Hy blakert voor zyn zending niet

o Makkers

mogt myn loon u moed en geestdrift geven
Om met meer pligtgevoel ons uitzigt toe to streven
Eons was u t vaderland verpligt
De nazaet diep geroerd om uwe deugdbedryven
Zou plegtig uwen naem in alle harten schryven
De hechtste pronkzuil die op aerde wordt gestigL
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Gegroet gegroet o broedrenscharen
t Mogt my flog eens to Gent ervaren
U in een klinkend lofgedicht
ls heden willekom to heeten
Ik zal myn zending niet vergeten
Ook hier voldoe k een duren pligt
Sinds zyn er weer dry jaer verloopen
Wat zyn wy al niet doorgekropen
Wat hebben wy al niet doorstaen
Van helsche vonden booze planners
Ons nydig in den weg gespannen
Door bastaerd Belg en Gallomaen
En toch hoe fel hoe digt bestoken
Wy hebben hoog en stout gesproken
Wy tuigden van der vaedren moed
Wy zyn schier magteloos begonnen
Wy hebben stag voor stag gewonnen
En heden staen we op vasten voet
Doch daerom mag de moed niet flauwen
Wy dienen t oog in t zeil to houen
Opdat voor immer onze zaek
Mag wortlen in der Belgen harten
Opdat wy verdeen aenval tarten
Met minder moeite en minder wrack

Blyv de eensgezindheid ons bewaken
Wy zullen tot ons doelwit rakes
Wy zyn reeds van den zege wis
En worden zonder komplimenten
\Tour eeuwig tweeklank en accenten
Begraven onder dews disch
Wat laet ge u aen een punt gelegen
Wy zyn in de eeuw der yzrenwegen
Wy moeten met den stoom vooruit
Dat achterblyvend hoefgekletter
Dat nutloos twisten op een letter
Wat geeft dat eindlyk tot besluit
Verbroedring zal het alles heelen
Wie in den tocht niet mee wil deelen
Die kome alleen van achter aen
Wie naer Jerusalem wil reizen
Blyft wel voor wiles en paleizen
Maer voor gees boerenhutje staen
Dus kunstnaers moedig voortgevaren
Voor tadl en haerdstee en altaren
De her met mannenmoed bespeeld
k Weet dat het bloed van uwe vaedien
U bruischend woedt door hart en aedren
En dat s land bloei uw boezem streelt
lwie de goede zaek verdedigt
Dat by met my den beker ledigt
l willen wy der Gaulen wyn
Op t vaderlandsch basket niet misses
vat zy zich daer niet in vergissen
Hun tael zal simmer de onze zyn

~

IEN

ONZ

t`

X EUWERE

EDEWERKERS

Lag eens het veld der lettren braek
Door t onkruid overtrokken
En had de vrueht der moederspraek
Noch aengenamen geur noch smack
Om t hart des yolks to lokken
En zocht de landaerd eenmael road
In afgelegen gaerden
Waer uitheemsch ooft en bloeisel stond
Daer by met die van eigen grond
Niet opentlyk dorst aerden
God dank die tyd van hoop en schand
Is eindlyk heen geweken
Nu wordt ons eigen hof beplant
Met vruchten uit ons eigen land
Die eigen kindren kweeken
Behoud o yolk der zuiderkust
Wat we u to beedlend vroegen
Eens van der oudren deugd bewust
Bekroop de landaerd ook de lust
Om Vlaendrens grond to ploegen
Eerst sneed de cikkel onvermoeid
En net en braembosch over
Dan d akker door ons zweet besproeid
Werd haestig vet en ziet daer bloeit
By reeds met welia loover

Dat eens een oogst verhopen doet
Die d arbeid zal vergelden
Van hem die met beleid en cooed
Den dorren grond heeft omgewroed
Van onze lettervelden
Wel is schier alles nauw geplant
De storm kan t nog verrassen
Nog breekt de distel door het zand
En dreigt nog stout langs elken kant
\ Teer alles to overwassen
Maer laten we op ons hoede zyn
Ons steeds getrouw vereenen
Ofschoon de morgen fielder schyn
Geen oog dringt door het dicht gordyn
Der verre toekomst henen
Beschermt bewaekt uw jong plantzoen
Vooral van zuidenwinden
Die aen het jeugdig bottend groen
Een ligte schade zouden doen
Om t later to verslinden
Wanneer een forsche slam het loof
Zal naer den hoogen heffen
Weest dan beveiligd tegen roof
Blyft dan voor t woen der stormen doofr
Die nog maer vruchtloos treffen
k Beken t er is reeds veel gedaen
Maer er blyft steeds to werken
Daerom met vlyt voor uit gegaen
Opdat wy eens als boomen slam
In digtbewassen perken

LKS END
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Daer slaet het kwaert voor middernacht
En in de vale hei
Verschynt met rimpelige yacht
De zwarte heksenrei
Ginds by den mylpael waer het spoor
Zyne armen openstrekt
En kruislings zand en bramen door
Het plein aen vieren trekt
Daer is het aengewezen punt
Daer komen zy byeen
Zie hoe de nevel klaert en dunt
En wegdryft voor hun schreen
De maen ryst statig in de lucht

En breekt door t duister voort
Daer nadert de eerste heksenvlugt
By t afgesproken oord
En verder aen den horizont
Toont zich een heele troep
De weergalm kaetst de kianken rond
Van zyn gevreesd geroep
Zy naedren op een bezemstok
En scharen zich in kring
Begroeten hupplend als een bok
Elkander onderling
~ Volgens de overleverlngen heeft deze daps op slut Jans nacht plaets hler to
laude wel t e verstaen In Uuitschland volgens Goethe op slut Walhurgis nacht
Victor Hugo zou het L RONDE DL S BB T geheeten hebhen
T
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Nu neemt het nachtlyk feest begin
t Draeft alles in galop
Er stapt een heks den cirkel in
En wroet den zandgrond op
Waeruit een helle zwavelgloed
In eens naer boven klimt
aliens weerschyn rood als stroomend bloed
Op ieder voorwerp glimt
De vlam die telkens hooger spat
Verbreedt haer dikken smook
Tot by op eens den kring omvat
Van heks en schim en spook
En nu het al omgeven is
ls met een tooverwolk
Breekt zich de vorst der duisternis
Hervoort uit s afgronds kolk
Ontelbre duivlen volgen hem
En ieder grypt een bruid
Om teals en heup met forsche klem
Ten karmanjooldans uit

II
Nu slaet het op den kloostertoren
t Is middernacht
Eerie dofle rukwind laet zich hooren
Uit poel en gracht
Begint de kikvorsch luid to kwaken
En vledermuis
En uil en nachtgeboefte ontwaken
Met schor gedruis
Zy slingren krassead door de glansen
Van t knappend vuer
Waer heks en duivlenras om dansen
Dit aeklig uer

Verward als nagejaegde muggen
Door glued en rook
Haer vingren zetten kattenruggen
Haer schoften ook
Snel tuimlend slingren en verzwinden
Ze in ligten draf
Zooals by dolle wervelwinden
Het draeijend kaf
De luchtstroom en de bodem ronken
ZOO draeit en zwindt
Die mengelklomp van vlam en vonken
Van stof en wind
Van heks en spook en schimgewemel
En ravenbroed
Terwyl de maen aen d effen hemel
Hen sehuinsch begroet
Gelyk de zondige kohorten
Die God weleer
Uit d opperhemel neer deed storten
Van sfeer tot sfeer
Naer s aerdryks onderaerdsche kolken
Door t plettrend wigt
Verzeld van zwangre donderwolken
Waeruit de schicht
Des bliksems onophoudlyk toeschoot
Tot in den poel
Der hel en de aerde zich veer toesloot
Op zyn bevel
Zoo dwarlend hors en snort en sjort het
In bajertjagt
De landman schrikt dien stond en wordt het
Eens middernacht
Dan stolt hem schier het bloed in de aedren
ls by hen hoort
En wie de heide dan zoo naedren
Die wierd vermoord
En aen den mylpael opgehangen
Geheel verminkt
Hour wat er flog in hun gezangen
l yslyk klinkt

• Gnomen en elfen en sylfen en dwergen
Trouwe bewooners van krochten en bergen
Kindren van d aekligen nacht
Zy aen den afgrond uw hulde gebragt
Komt om de sluimerende aerde to tergen
t Heeft door de starred reeds twalef gebromd
Geesten en schimmen en schaduwen komt

• Heksen vampyren en knollen en spooken
Lustig uit holen en kloven gebroken
Nu zich de hel met ons mengt
Wee die zyn offer ten altaer niet brengt
Ziet gy het vuer van den Sabbat niet rooken
t Nachtfeest is daer en de Satan gebiedt
Geesten en schimmen en schaduwen ziet

• Welkom uit kerkhof en pesthuis en graven
Stort in den zwindel om merle to draven
Deelt in onz duizlige vaert
Nauwlyks nog Taken ons voeten deze aerd
Op om de glorie des afgronds to staven
Zwaeijen en draeijen we in vollen galop
Geesten en schimmen en schaduwen op

De kloosterklok slaet een en alles is verdwenen
De ganzenhoeder jaegt zyn kooi des morgens uit
By breit een wollen rok dryft Tangs den kruisweg henen
De grond is omgewruet verzengd is t schrale kruid
De hond is bang en schuw en wil geen stag meer vender
Verbergt zich huilend in de schaduw van den herder
De man bedenkt zich slaet een kruis en spreekt geen woord
Maer dryft dien dag zyn kooi Tangs antler streken voort
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Een verhael

Over ruim drie honderd jaren
Order keizer Karels staf
Die aen Belgie en aen Duitschland
En aen Spanje wetter gaf
Was er eons eon dorp in Vlaendren
Wyl ik t dorp daer hebben wil
ndren mogen t elders plaetsen
k Tree daerom in goon geschil
Dichters zien toch wat zy willen
Zei de groote Bilderdyk
Zy doer steeds naer hun helieven
En ik goof den man gelyk
Dan de grootste hoop der boeren
Van dit dorp in kwectie had
Zich allengs zoo zeer verloopen
Dat hot kerk en kruis vergat
s Zondags als de pastor preekte
ls hot uer der hoogmis sloeg
Trokken ze order daevrend zinger
In processie naer de kroeg
Kind en vrouw zat in Gods tempel
Luistrend naer des heeren woord
Lagchend met hun christen pligten
Ginger de andren drinkend voort
~ Dit ziet op zyne overschoone romance Radegys koning van Warmond in den
eersten
Jaergang van den Ned Muzen almanak geplaetst

En zy waren aen die doenwys
Op den doer zoo zeer gewend
Dat zy een verbond beschreven
Met grifher en president
Zoo die s zondags niet zoo omzien
Kreeg een schreefken op den leest
Vie naer afspraek in de amende
En daer werd dan van gefeest
Dit gebeurde in t Gouden Leeuwken
In een groote ruime zael
\ naer zy aen de lange tafel
Zitting namen altemael
en het hoofdeind stond een armstoel
Waer de president in zat
Die den toon der liedren opgaf
En er t hoog kommando had
llen dronken uit een beker
Waer twee kannen snaps in kon
En zoodra die was geledigd
Liep de waerd weer naer de ton
ltoos bragt de hoofdman de eerste
t Reuzenglas aen zynen mond
En dan liet by t regts of links gaen
Naer t hem goed dacht in het rond
Dan

de herder der parochie
Diep bedroefd om dit gedrag
En daer by geen enklen boer meer
In sermoon of hoogmis zag

Schoot hun van den stoel der waerheid
Zoo gerneend en vurig toe
Hy voorzeide hun t ontwaken
Van des Heeren schrikbre roe

Dreeg hen met des Hemels wraekvuer
Sprak van ziekte en duren tyd
Waermee God de booze menschen
Immer tuchtigt en kastydt
Doch de vrolyke gezellen
Hoorden naer dit alles niet
Schertsten juichend dat hun schaetren
In de kerk zich hooren lief
Ook de dorpschout werd geraedpleegd
Die hun dreeg met boete en straf
Maer Been enkle van t gezelschap
Zag van zyne doenwys af
Ja gewoonte by veel menschen
Is eene andere Natuer
Zoo dat al wat we Ons gewennen
Juist en regt schynt op den duer
l de naestgelegeti dorpen
Hadden dit wel ras verstaen
En besloten zonder toeven
Ook zoo n bondschap aen to gaen
En t werd hooge tyd dat iemand
Met gezag en magi bekleed
Palen aen die losheid zette
Tot den pligt hen keeren deed
Karel die dit had vernomen
Zei ik maek hun dat eens moe
Hy omhong zich met zyn mantel
En knoopte alles dicht en toe
Trok naer t heidensch dorpje henen
Op een zondagmorgen vroeg
Zag weldra het Gouden Leeuwken
En trail daedlyk in de kroeg

Wierp zich in den armstoel neder
Op de plaets des presidents
En verklaerde t aen den huspes
Die hem toetrad op zyn Gentsch
Dat by aenstonds de gezellen
Zyn belang zou doen verstaen
De oude kastelein to vrede
Liet den vreemde en ging wecr

en

Toen het voor t sermoon ging kleppen
Stoof er dra een aental maets
Dwaes en dol de herberg binnen
Ieder zag en nam zyn plaets
Ook de hoofdman kwam al spoedig
Hy trok naer zyn plaets en zag
Hoe een vreemdling wis een reizer
In zyn breeden armstoel lag
Heerschap sprak hy dit is myn plaets
Maer de vreemdling gaf Been tadl
Denklyk is by moe van reizen
Zei men en daerby een Wael
Laet hem maer een poosje zitten
Vast kraemt by met eenen op
Vrienden laet ons t meilied zingen
Hospes
breng den vollen kop
En de hoofdman van t gezelschap
Plaetste zich aen Karels zy
Zag hem grynzend onder de oogen
En verkocht hem spotterny
Tot men hem het reuzenglas gaf
Dat by by bragt aen zyn mond
En het aen zyn linkerbuer bond
Roepend geef dat zoo eens rond

ls het flu den kring gedaen had
Tot aen Karels regter zy
Sprak de hoofdman mid en spottend
Geef het glas flu weer aen my
Weer gevuld en weer gedronken
Glurend op den vreemdeling
Sprak by laet het weer eens rond gaen
Zoo als het daer even ging
Daevrend klonk het luid geschater
Telkens wen het voile glas
Heel den kring had rond gewandeld
Leeg aen Karels zyde was
Doch hoe zeer de scherts hun schokte
Diep berouwde hun t vergryp
Karel kon t niet langer nazien
Ei~ by dacht de peer is ryp
Driftig rees by uit zyn zetel
Smeet zyn wydsehen mantel of
Wyl by den verschrikten hoofdman
Eenen harden kaekslag gaf
Geef zoo over riep by luidkeels
En herken uw wettig heer
llen sprongen gillend opwaerts
Doch de vorst gebood zit neer
Pieter zei t zyn buerman Theunis
Theunis zei t aen Klaes en Dries
llen kenden Keizer Karel
en zyn schittrend guldenvlies
Daer de hoofdman ras den kaeksmyt
en zyn buer nie t overbrag t
Maer verpletterd door dit toevai
Zich een oogenblik bedacht

Til V N RYSWYCK III

Riep de vorst op nieuw geef over
En zoo voorts door heel den kring
En hier greep by naer zyn degen
Of ik ryg u aen myn kling
En de slagen klonken klettrend
Door de zael van Wang tot Wang
En als het de tafel road was
Ging t op nieuw weer aen den gang
Toen hun aenzigt gk ieijend rood was
Even als de voile maen
En schier alley neuzen bloedden
Sprak de keizer k ben voldaen
Iaer op zondag kom ik weder
En die dan in t snapshuis zit
Zynen kerkpligt niet wil eeren
En tot God op tyd niet bidt
Die zal weten waer het markt is
Foei I dat gy u niet en schaemt
En terwyl de vorst nog gromde
Waren velen opgekraemd
llen bleven t lang gedenken
Dat lydt geene tegenspraek
En waer Karels naem to pas kwam
Dacht er menige aen zyn kaek
En er staet in de legends
Voorts flog aengeteekend dat
Zy de bests christnen werden
Die het dorp voortaen bezat
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Op eene behende wyze

Wat staet er ons to waken
Komt deze wet tot stand
Die noot is niet to kraken
Voor t kwynend Belgenland
Dat kost aen kind en vrouwen
l meer dan eene tram
ls dat niet op gaet hoi en
Dan hebben we er gestaen

De mensehen chagrineren
In alles wat men doet
En grof en groot verteren

Van s burgers zweet en bloed
Nu doet het ministerie
Den tabakshandel flood
Wy zyn in de miserie
En zitten zonder brood

Moet ons t gebrek verscheuren
O Mannen van verstand
Roept uwe ambassadeuren
Terug uit ieder land
Of zendt uwe soldaten
Naer huffs in vredes tyd
Dat zou er al aen baten
Of wy zyn alles kwyt

Gebieden u de Franschen
s
Op eene slaefsche wt
Moet men dan blyven dansen
Naer t fluitje van Part s
Is dit die groote blyheid
Die ons t jaer dertig laet
t Is droevig waer de vryheid
In eenen boom bestaet
O Heer wil ons beschermen
En staet den tabak by
Of wt zyn aen den armen
En in de slaverny
Zet ons ministers palm
Tot ons geluk en rust
Of dat hen Satan hale
Naer Guatemala s kust
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Wie noemt deze aerde een tranendal
Waer niet dan doornen groeijen
Een doodsche dorre woesteny
Waer enkel stormen loeijen
Wie vindt de lieldre bron hier niet
Die ons verkwikt en laefnis bied t
Wiesnakt er naer een vroegen flood
Om last en leed to ontvlugten
Wie tygt de schuld den hemel aen
Van zyn oneindig zuchten
Wien schynt de toekomst bang en naer
En drukt des levens last to zwaer

De ellendeling die t zoet genot
Der liefde nooit deed blaken
Die aen den volgesehonken kelk
De lippen niet durst Taken
Die zonde in min en vreugde ziet
En medemensch en brooder vliedt
De huichelaer die Gode vloekt
En s levenslust beschuldigt
Die voor hot schoon der schepping blindt
Hour wondren nimmer huldigt
Die s menschen tending niet verstaet
En eenzaem zich verkwynen laet
Ons schynt des levens weg eon tuin
Waer bloom en vruchten tieren
Waerin wy t streelen van t genot
Met lossen teugel vieren
De schepping schonk wy nemen aen
En voelen t harte dankbaer slam
Wy haken naer goon vroegen flood
Maer willen steeds to vreden
Het leven flat ons de lmagt schonk
Naer waerde en eisch besteden
Wy zyn niet moedeloos noch laf
En wenschen ons flog ver van t graf
En slingert sums de distel ook
Zich tusschen t roozenloover
Wie zonder moeite of leed geniet
Houdt smaek noch achting over
En wie hot eene om t antler laet
Valt enkel wee en ramp to baet
Dus juich ik luid om s levenslust
Waermee men my bedeelde
Schenk my de refine min hour vreugd
De voile kelk my weelde
Dan tie ik flog eons vrolyk om
ls ik myn einde nader kom

Gistren vrienden k zal t vertellen
Zat ik in het druivenrood
En daer hoor ik iemand kloppen
k Open ach het is de dood
Zoekend blikt by in het ronde
Zwaeijend met zyn lange schicht
Riep by kom gy Bacchusdienaer
Kom gy hebt genoeg gedicht
Lieve dood riep ik in tranen
Wel dat doet my innig pyn
Wil my t levee nog wat sparen
Daer en drink een roomer wyn
Grynzend greep by naer den beker

Dronk hem tot den bodem leeg
Zette hem weer op de tafel
Knikte welgemoed en zweeg
k Dacht nu vast bevryd to wezen
Doch by bromde niet met al
Denkt gy dat ik voor een slokje
U het levee schenken zal
k Sprak ik leer de medecynen
Wacht tot ik doktoor passeer
En ik geef u twintig zieken
Voor myn enkel corpus weer

Braef als t zoo is moogt ge leveii
Riep hy wy verstaen elkaer
Nu zal ik u nimmer plagen
Drink en klink en leef dan maer
O Dat klonk my zacht in d ooren
Op dien onvergeetbren stond
Kom laet ons flu nog een beker
Ledigen op dit verbond
Eeuwig eeuwig wil ik leven
ls ge uw woord gestand zult zyn
Eindloos zal myn snaertuig klinken
Voor de liefde en voor den wyn

Vry naer Lessing

NWEDER
Romance

k Trad by woest en stormig weder
Eens wat later dan ik plag
Door het lommer op en newer
En een meisje jong en teeder
Dat my zoo geroerd aenzag
Knikte ik naedrend goeden dag
Meisje met uw blonde lokken
Vreest ge als gy den bliksem ziet
ce de hemel is betrokken
Hoor de schorre donder schokken
Zie het drupplen in den vliet
Vreest gy t naedrend oriweer niet

O Ik zag heure oogen leken
En zy sprak noch ja noch neen
Is uw minnaer u ontweken
Lieve Beef my tadl of teeken
Liet de snoodaerd u alleen
Stikt gy daerom in geween
Is t omdat uw gezellinnen
Met haer jongling aen de zy
Ginds het lomm rig boschje binnen
Drongen onder hartlyk minnen
Blonde schoone zeg het my
En ik maek u even bly
Kom Binds in het digte loover
Schaedt ons t raetlend onweer niet
Hoor de donder rommelt grover
Wat toch blyft u antlers over
Zie hoe in het ver verschiet
Vlam en stortvlaeg nedervliedt
En wy drongen door de blaeren
rm in arm en borst aen borst
En op mos en groene varen
Ging ik haer myn wensch verklaren
By een olmtronk wild omschorst
Sprak ik haer van liefdedorst
Hoe de bliksemflitsen joegen
Door het donkerblauw verschiet
Hoe de donders nedersloegen
k Hoorde slechts haer boezem zwoegen
ls de wind in t spigtig net
Doch zy hoorde t onweer niet
Toen de stormen overgingen
Traden wy uit loof en kruid
Vinkje en sysje sloeg aen t zingen
t Hupp lend muschje ging aen t springen
En de groengevlekte puit
Schoot zyn drabbig water uit
biktiorsch

menigmael na dezen
Zat ik naest haer in het bosch
Zonder t onweer ooit to vreezen
Doch heur engelachtig wezen
Gloeide op t zelfde groene mosch
Nimmer met zoo n hoogen blos
En

flog

DE PROVINCIE

NTWERPEN

EN H REN GOUVERNEUR

¶

X

R O U C K L R E

BY ZYNE VERPL ETSING N ER LUIK

WYZE

Ten souviens tu

Diep trof de maer het yolk van ntwerpsch wallen
Die uw vertrek van hier naer Luik gebood
Geen harder slag kon op ons nedervallen
De Schelde zucht want heur verlies is groot
De handel ligt bedroefd er om to weenen
De nyverheid gevoelt een felle pyn
Gy moet helaes op eens naer elders henen
Wie zal voortaen flu t yolk ten leidsman zyn
Gy kendet ons en moist ons hart to winners
Ons onheil ging u ook door t ingewand
Geen die zich hier zoo dierbaer zag beminnen
Om zyn gedrag zyn deugden en verstand
Wie zal ons nu tot ware girls verstrekken
Opdat de zon van heil ons nog beschyn
Die wy nu weer met neevlen zien bedekken
Wie zal voortaen ons yolk ten leidsman zyn
T
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Wy hebben door uw arbeid veel verkregen
Pat iedereen U eeuwig danker zal
Hoe waert gy toch ors burgers niet genegen
Ons koopvaerdy en kunsten bovenal
ch uw verlies zullen wy lang betreuren
Ons klaegstem klink van t Scheld tot aen den Rhyn
Er kon ors stall gees grooter ramp gebeuren
Wie zal voortaen flu t yolk ten leidsman zyn
Hadd by die u in t ambt hier komt vervangen
De neiging om uw stappen na to gaen
Te waken voor het algemeen belangen
Dan staekte ors leed dan ware ors wensch voldaen
Een wakker hoofd dat zoo als gy blyft waken
Is land en stall een onuitputbre myn
Die eens t geluk der burgers uit kan maker
Wie zal voortaen flu t yolk ten leidsman zyn
Vaerwel vaerwel Gy neemt onze achting merle
En lang zult gy in s yolks geheugen staen
Gy waert de tolk vary eendracht en van vrede
Van dweepzucht vry en vry van valschen waen

Het nageslacht zal uwen naem steeds eeren
Opdat by nimmer order ors verdwyn
Zoo toonen we aen die later ors regeren
Hoe zy ors alley leidsman kunnen zyn
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EN JEUGDIGE DICHTERS

Dat heeft men u nooit in de scholen geleerd
Die kunst die de boezems doet blaken
En wie dat ook meent is geweldig verkeerd
En wie langs dien karat haer betracht en begeert
Zal nooit hoog op den Helicon raken
De kunst is een drift die ons moeder Natuer
Zoo mild in het harte deed dagen
Steeds laeft zy en voedt zy dat heilige vuer
En jaegt het in bruisenden gloed als het uer
Van den stryd tegen t kwaed heeft geslagen
Doch schriften noch lessen van Griek en Latyn
Zy konnen zoo schoon en zoo hartroerend zyn
Die maken ons nimmer tot dichter
Gy torscht door hun toedoen het lastige pak
Wel met meerder gemak
Zy wyzen u t spoor wel gerigter
Maer als ge u nooit buiten de studie vermeet
Niet eens uw pedanten Magister vergeet
Ge wordt nimmer Poeet
En als ge voor t schoon niet gevoelig en zyt
Het valsche niet immer weerstaet en uestrydt
l acht ge den tramp ook verloren
En als ge voor landaerd en vryheid niet waekt
En als sours uw harte van liefde niet blaekt
Dan zyt ge geen dichter geboren

V anneer gy des avonds het tintelend vuer
Der tallooze starren aen t plegtig azuer
Gevoelloos kunt aen blyven gapen
En als u Gods almagt en wysheid niet treft
En Hem sours ter eere geen danklied verheft
Dan zyt gy geen dichter geschapen
Ziet als ge dan alien die voorwaerden hebt
Uit iederen tegenspoed nuttigheid schept
Om dat als eon les to bewaren
En als het geluk uwe zyden ontvliedt
En steeds zich vertoont in het verre verschiet
Tusschen bange en gewisse gevaren
Dan kunt ge u gevorderd verklaren
Verbroedert dan tydig met ramp en gemis
Bespot vaek maer altoos met zuiver gewis
De stormen hoe fel zy u drukken
Vermomt u het aenzigt en byt op uw lip
Dan wordt gy zoo hard als een eeuwige klip
Die nimmer omver is to rukken
Dan kunt ge in de dichtkunst gelukken
Zet waerheid en deugd dan in t schitterend licht
Opdat gy op aerde eene weldaed verrigt
Die immer mag vleijen en streelen
En lacht u de zonde ook al nit our uw deugd
De Heer die de minste der weldaden heugt
Zal t alles hierna eens verheelen
En u met zyn zegen bedeelen
Maer by niet die diep in de weelde verzonk
Betooverd verhangen naer ydelen pronk
Geen onspoed noch wee kan begrypen
Die spot als de ellendeling jammert en weent
Zyn boezem is roerloos en koud en versteend
Pie zal nooit voor d eeuwigheid rypen

o Gy die de harpe zoo gretig omvat
ch

schouwt eens wat eindeloos hobbelig pad

Er zich aen uw voet heeft ontsloten
En nadert gy nimmer geheel tot hot end
Geen twee derde welts maekt uw glorie bekend
Geen looveren bloeijen er daer of omtrent
Verwaende togtgenoten
Ten einde I ginds ver waer de welt zich versmelt
En wegkronkelt in eon bekorelyk void
Daer kunt ge slechts lauweren gaderen
Maer weinigen weinigen komen tot daar
Het pad is to slibbrig de refs is to zwaer
Zoo zelden malt eon hot er naderen
Doch hebt gy eon stapel van wilskracht en cooed
Vaert voort dan maer steeds met verdubbelden spoed
En raster en schaemte to boven
Weest vreemd aen de zelfzucht en d ydelen waen
Vaert voort dan zie nimmer° terug fangs u w baen
En k durf u hot eerloof beloven
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Dwergenras I kabautermannen
Die op eer en lof verzot
Onderling to zarnen spannen
En den room aenbidt als God
Die met weinig kunstvermogen
U wilt heffen in den hoogen
Op de vleuglen van de faem
Langs de starren poogt to zweven
Eer wilt uitgelagchen leven
Dan to sterven zonder naem

Weet gy niet dat al uw blikkeren
en den vuerpyl is gelyk
Die een oogenblik mag flikkeren
En terugploft in het slyk
Schertsend ziet het yolk dan weder
Op uw echte waerde neder
En herkent uw lattenkraem
Lang dan lagchen later neven
Om hem die alleen wou levee
Om to sterven met een naem
Prulpoeten ranimelaren
Die uw eigen armoe pryst
Vast in tydschrift en in blares
t Yolk naer uwe titels wyst
En het luide uw lof doet schreeuwen
Wyl bevoegde regters gecuwen
Die gy tergt door laffen blaem
Om uw list meer kracht to geven
Och en met uw huichlend levee
Sterft toch ook uw valsche naem
De oude Grieken en Romeinen
Hadden tydschrift noch kourant
En hue goede refereinen
Bleven eeuw aen eeuw in hand
Zeker warm er die tyden
Ook die schreeuwden t allen zyden
Ja tot schreeuwen slechts bekwaem
Doch wat is er ons gebleven
Van al wat zy eenmael schreven
Noch hue werken noch hue naem
Maendschrift en kouranten vallen
Met den weeken moderoern
Na een oogenblik to brallen
ls een ligte lentebloem
Slechts het pit uit echte schriften
Die de jaren langzaem ziften
Houdt de naneef dierbaer t zaem
Reikt het dan der Glorie over
Die een kroon van eeuwig loover

Strengelt om des dichters naem

Loopt vry stall en dorp in t rondo
Kraemt er uwe grootheid uit
Drukt de ware kunst ten gronde
Maekt u t lauwerbosch ten buit
En verblindt onnoozle zielen
Die voor uwen drievoet knielen
Door uw eindeloos gepraem
Hoog mogt Icarus eons zweven
Laeg is by ter neergedreven
Eeuwig spot men met zyn naem
k Wil goon valschen eernaem bedeleu
Die slechts klinkt zoo lang ik schreeuw
Kan de kunst my niet veredelen
En doers schittren eeuw aen eeuw
Eer verzengen myne handers
Dan dat ik zou wierook bhanden
hien ik my inwendig schaem
k Zal in t kunstspoor vender streven
En pleit wat ik hob geschreven
Eons voor d eer van mynen naem
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Heil u Herman Duitschlands wonder
Die met Wodans schrikbren dander
s Vyands rangers nedersloegt
Die en slaverny en schande
Van den Vaedren erfgrond bande
Van Germanjes bodem joegt

Hail u Gods geduchte stryder
Hail u vrome volksbevryder
Heil u nooit verwonnen held
Voor s Lands eer en spraek en zede
Trokt gy t slagzwaerd uit de scheede
Ruktet gy in t bloedig veld
Onversaegd en bloed en leven
Voor het vaderland to geven
Dit was t waer uw hart voor glom
Vrouw en kindren bukten neder
Maer gy braekt de ketens wader
En de vryheid kwam weerom
Niemand heeft als gy geleden
Niemand heeft als gy gestreden
Herman Duitschlands eeuwige eer
Laet uw geest ons steeds verzellen
En waer wy ten stryde snellen
Valt de vyand voor ons near
Naer Bof mane
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Romance

Blonde Klara was de dochter
Van den vryheer van hat sticht
Klara met den lack der lame
Op t betoovrend aengezigt

Och wat hield de gryze vader
Onuitspreeklyk van zyn kind
En geen heerschap uit het ronde
Of zy werd door hem bemind
Eedle spruiten koene ridders
Ryk aen roem en hoog in stand
llen vierden d ouden vryheer
llen dongen om heur hand
Van den Rhynstroom tot de Schelde
Kende men voor dag en jaer
Klara met haer toovrend aenzigt
Klara met heur zilvren haer
Geen kon echter haer bevallen
Geen die iets op haer vermogt
Wie zich ook met gift en spreuken
In heur hart to zeetlen docht
De eedle jonkvrouw had heur leven
God den Heere toegewyd
En verruilde t zyden sleepkleed
Voor het ruwe stiftshabyt
Heure zilvren lokken vielen
By het gouden halskarkant
Op den trap des hoogen altaers
Voor heur voeten in het zand
Nu zat de oude man to weenen
In het somber burgebouw
En de weerklank van de zalen
Deelde alleen in zynen rouw
Want de ridders en de knapen
Togen alien t slot voor hy
Turende met donkre blikken
Op rondeel en gaendery
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Geen kwam naer de ruime hallen
Noch bezocht den grysaerd meer
Dit kon de oude niet verkroppen
En
by zonk ten grave neer
t Hecht kasteel bleef lang verlaten
En verviel tot gruis en puin
t Lisch schoot welig uit de vesten
t Mosch uit dak en torenkruin
En wanneer na jaer en dagen
Er een ridder nevens tong
Dacht by mymrend aen t voorleden
Mat den bouwval met het oog
En sprak in de ziel getroffen
Tot zyn fiere ruitrenschaer
Hier woonde eertyds schoone Klara
n Klara met heur zilvren hair

LLEENSPR EK

Het tooneel verbeeldt een rotsachtig landschap By komt
beangst en vlugtende op
wee hoe trilt de schrik my door de leden henen
k heb geen adem meer Myn magtelooze beenen
Slaen knikkend tegen een en willen niet vooruit
Wat wil dit helsch gedrang dat in myn binnenst muit

Myn harte schokt myn blik verdooft myn wangen branden
Gelyk een offervuer
ch
had ik myne handen
lcy bespeurt bloed aen zyne vingeren

ik vind overal getuigen van myn feit
Er blyft my nergens meer een oogwenk rust bereid
Waerom blyft myne borst zoo bang en schokkend jagen
Ik durf myne oogen niet meer naer den hemel slagen
En als ik naer den grond of in de verte blik
Vervult myn boezem zich op nieuw met angst en schrik
Gevloekte slag
verdoemde geest die hem geleidde
Die my het moordtuig in de hand gaeft en my zeide
• Sla toe de valschaerd die gerust zyn schapen hoedt
• In t lommrig elzenhout gezeten aen den voet
• Des bergs wyl gy met tapplend zweet begoten
• Het zware ploeghout door d onvruchtbren grond moet stooten
En ach myn broeder viel
Waerom ben ik gebaerd
Waerom bragt Eva my op deer rampzalige acrd
Is dit myn schuld had ik het aenzyn niet genoten
Ik had bet schuldloos bloed myns broeders niet vergoten
Rampzalige acrd
gy zyt vermaegschapt aen den flood
Gy dronkt den bloedstroom in die uit zyn hoofdpan vlood
Kom spar uw kaken op en zwelg my levend binnen
Uw aenblik is eon hel voor myn gepynde zinnen
k Ontvlugt u to vergeefs k tref overal u aen
Getuige van den moord helaes to snood begaen
Zink voor myn schreden weg uerwyt het my niet langer
By elken verd ren tied klopt my den boezem banger
Gy zyt myns broeders graf gy schynt my gloeijend rood
Ontsluit uw kolken en verberg my in uw schoot
ch yslyk de afgrond zelf zou my t verwyt doen hooren
De galm der vlakte zou hot grondloos diep doorbooren
Het aeklig duister zou t my zeggen want de smaed
De vloek des Eeuwigen ligt bloot op myn gelaet
Daelt heemlen op myn kruin en gruizelt myne beenen
Wat blyft ge uw helder licht aen doemelingen leenen l
Zie

het dondert in de verte
Ik word van God vervolgd met dams vloek belaen
Ziet al t geschapene my als de Satan aen
Dor is het land waerheen de wanhoop my doet dwalen
Woest ruischt de zee my toe met de echo s van de dalen

t Gedierte grynst my aen met yselyken kreet
Helaes wat drukt de ramp my pynelyk en wreed
het dondert Teller

Wee my
dit is de stem van God de Heer der heeren
Die door myn ooren dreunt van uit de bovensferen
ch waer ontschuil ik toch Sprak daer de donder niet
Tot my o Cain zeg waer gy uw broeder liet
bel
God wat kan
Myn broeder
wat zal ik zeggen
Ziet gy hem ginds niet koud en bleek ter aerde leggen
Ik ben zyn moordenaer en t aerdryk slorpte t bloed
Pat uit zyn schedel sprong en neerspatte aen myn voet
Verplette uw donder my I neem my t rampzalig levers
Dat Gy tot myn verderf my eenmael hebt gegeven
Het aenzyn pynigt my met onverdraeglyk wee
Door wroeging fel geknaegd sleurt my de wanhoop mee
ch
bel
bel waerom tergdet gy uw broeder
Zeg waerom t oiler van den zwakken lammrenhoeder
U aengenamer dan het myne was o Heer
ch k tart den grammen blik uws aengezigts niet meer
Het dondert en bliksemt hevig Hy vlugt de handers voor
zyne oogen tusschen de rotsen
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Er sprak een boer zyn buerman aen
En zei wat dunkt u driaen
Van deze malsche regenvlaeg
Is dat geen jeugdig weer van daeg
Nu komt vast alles uit den grond
V~ acht even eens een korten stond

Maer driaen keek vreeslyk op
En sloeg zich zelven voor den kop
En riep dan kryg ik vast myn wyf
Terug die voor een dag of vyf
Ontsliep en onder de aerde ligt
Wel wel dat is eon kwaed berigt
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Zeg my nieuwe Letterbode
Wat is uw byzonder plan
Van to heeklen en to spotters
Met bet werk van alle man
Met de bloemen en de vruchten
Van een antler en van my
Onmeedoogend uit to kraeijen
Zonder grond nosh Poezy
Van diegenen slechts to pryzen

Die behooren tot uw ryk
En al wie daer buiten levers
Slechts to sleuren door het slyk
dan zult gy nooit verjaren
Dat beloof ik u vooraf
En dan spoort gy met de stoomkar
Van uw wieg naer t wachtend graf
Want het is hier meer geplogen
Dat zy die alto onbedacht
En t uitzinnig voorwaerts wilden
In de worstling zyn versmacht
Er is reeds to veel to lyden
Zoo van Fransquiljon als Wael
Dan dat men ons nog zou hoonen
rergen in onze eigen tael

Zeg my nieuwe Letterbode
Zyt gy denklyk van dit slack
Dat bedeest wil blyven hanger
Tusschen duisternis en dag
Dat den moed niet heeft to kampen
Tegen s vyands meerderheid
En gerust in zachte sluimring
Op gewenschter uitzigt beidt
En toch alles niet wil wager
Of uit schaemte of eigenbaet
En alleen het hoofd wil beuren
ls t to vroeg is of to laet
dan zal uw naem niet klinken
Van de Zee tot aen den Rhyn
En dan kunt gy Neerlands zake
Slechts van luttel voordeel zyn
Hoor my nieuwe Letterbode
Stapt gy in het worstelveld
Wil u onverschrokken houden
ls een vroom en moedig held
Met den geestdrift der Teutonen
Moet gy t Gallomanisch broed
Vreeslyk in het aenzigt vliegen
Ooh ten koste van uw bloed
Moet gy t Vaderland beschermen
En ons oude volksbestaen
Dat door t toedoen van de Franker
Eerlang hier to niet zou gaen
Spaer dan fuels nosh vermogen
Smaed en vloek wie onregt doet
Stel in t licht hunne euveldaden
D onderdrukten past die moed
Doe het nieuwe Letterbode
Stout gesproken voordert iets

Bloo to fluistren en to wachten
Helpt ons niets
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Een boer trok uit met paerd en wagen
Des morgens vroeg
By zag een schrikklyk onweer dagen
De bliksem sloeg
En trof het ros flat flood ter neder
Plofte op de baen
De boer sprak w als ik nog eens weder
Uit ryden gaen
En merk ik ergens donderbuijen
Van kwaden aerd
Dan zal myn wyf den wagen kruijen
In stee van t paerd

UNTDICHT

Wat steekt u alien in den kop
Puntdichters flat Michiel zou t Vaderland verkoopen
Gy moogt de zaek nooit averegts doopen
Hy vraegt er slechts inscripsies op
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Die zoo eenen lbum heeft
leder wel to drinken geeft
Lustig door de wereld spoedt
Leidt een levee wonder zoet
En ik wil daerom voortaen
Needrlg na zyn vrindschap staen
Voor de vuist
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Maer zeg my waerde Heer en vrind
Zyt gy op my zoo boos gezind
ls t my Van Dieren heeft bellied
Dat hoop ik voor den bliksem niet
Hy kwam daer gister in myn huffs
En hield er zulk een fel gedruisch
Dat ik er waerlyk van verschoot
ls waer de stall in grooten nood
k vroeg Wat steekt u in den kop
Hy haelde bei de schouders op
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En zag kwanswys eens om en rond
ls dacht by dat ik hem verstond
Toen sprak by K Dat s al weergas net I
Ik kryg daei van mynheer Nolet
Om u een aerdig compliment
Gy zyt toch al een losse vent
Waerom als u Zyn Eedle vraegt
Of ons een stuk van hem behaegt
Waerom dan antwoordt gy hem niet
Nu staet gy daer als malle Piet
Die moeders koffypotje brak
En bang was voor een slagenpak »
Nu flu wy hebben toch flog tyd
Is t anders niet met uw lawyt
is t anders niet
Het is genoeg
Begin eens haestig morgen vroeg
En schryf heel needrig en beleefd
Zoodat Nolet zyn stuk ons geeft
Zie dat is hier flu maer t geval
Of is er to avond ergens bal
Een dansparty of antler feest
Gy speelt dan dikwyls toch de beest
Boor eens er is wel jets van aen
Doch laet my met de zaek begaen
t Is waer k vergeet al dit en dat
Maer waerom ik juist dit vergat
Ik weet het niet Nu k voel berouw
En k zal van avond eens al gauw
Een brief hem schryven heel in dicht
Vrouw geef my spoedig eens wat licht
k Dacht onder t schryven flat is fiksch
De dichter van mbiorix
Die altoos mak is als een lam
Is heden op my bitter gram
Nogtans ik ben er in gerust
Dat dra zyn gramschap stuit en sust
t Is waer k moest mPer oplettend zyn
Maer met de feesten van den Rhyn
TH V N RI SWYCK III

En antler ondernomen werk
Moest ik zoo dikwyls naer bet zwerk
En heb k zoo vaek met zon en mace
In dichterlyk verband gestaen
Zoodat ik meermaels myn cigar
Ontstak aen t licht der morgenstar
En nogtans zat ik naest myn schouw
Genoeg Hoe gaet het met Mev rouw
Naer wensch
Dat doet my refit vermaek
En als ik eens in Brussel rack
Dan kom ik toch ter loops eens ila
Zoo vriend voor dat ik sluiten ga
Vereer ons lbum met een dicht
k schat uw kunst van veel gewigt
En t yolk is even zoo bedacht
Het slaet daer juist het kwaert voor acht
En k moet flog even naer Het Paerd
Myne achting blyft u steeds bewaerd
Wees daer altoos verzekerd van
Dat schrvf ik niet aen alleman
October
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Een rympje voor t yolk

Toe mannen speelt maer op uw been
En smyt den boel eens ondereen
Het zal er veel aen geven
Mercier die trekt het zich wat aen
Dat gy uw werk to niet ziet gaen
En haest niet meer kunt levee

Schreeuwt maer zoo hard als gy begeert
Nothomb voor geen gerucht verveerd
En kunt gy niet verstooren
Hy stak van over jaer en dag
Tot veering van ons weegeklag
Katoen in bei zyn ooren
Gy smeekt al zooveel jaren lang
t Is altyd koekoek eenen zang
Zy lagehen met ons woorden
Zy komen met to veel gemak
In t diepst van omen binnenzak
en onze weinige oorden
Zendt hun ook al petit ies in
En klaegt dat menig huisgezin
Van honger moet creveren
Zegt dat de schandwet op het net
Ons alien dompelt in t verdriet
En t land zal ruzneren
Zy zien en weten alles good
Maer wat hun t meeste voordeel doet
Dit zyn hunne eerste zaken
Doch als de schamele arbeidsman
Om werk en voedsel klaegt dat kan
Hun reekning toch niet maken
En daer er geen het vlaemsch lerstaet
Wordt uw petitie vroeg of laet
Naer Portugael gezonden
Denk niet dat ik een grap verhael
Dat heeft het smeekschrift onzer tael
Voor jaren ondervonden
Zy hebben groot appointement
Profy ten die geen mensch en kept
En geene contributie
En spottend met den arbeidsman
Verzaemlen zy de vruchten van
De zaelge revolutie

Zy lever als een groote heer
Veroov ren daeglyks meer en meer
En lagehen om t gepeupel
Zoo mag het toch niet blyven gaen
Dat zal eenieder ligt verstaen
Ons land gaet mark en kreupel
Of zou het yolk van hongersnood
Want daer geen werk is is gees brood
Uit armoe stelen moeten
t Is of de hemel tot ons straf
Der natie zoo n ministers gaf
Om voor ons kwaed to boet~~n
Door hun partyzucht aengezet
Bewerken zy zoo meen ge wet
Om Vlaend ren to verlagen
Voor jaren was het Jantje Kaes
t Gaet flu al ruim zoo erg helaes
Wie zyn t die thans ons plagen
Maer de appel rypt op zynen tyd
En als de wind hem nedersmyt
Dan ligt by daer vertreden
Zoo zal t eens gaen met frere caillou
En met de manner van chez nous
Houdt u zoo lang to vreden
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Wanneer de zon in t west heur fakkel uit gaet dooven
En t zwart gordyn des nachts om t aerdryk word geschoven
Dat in de duisternis begraven kwynt en treurt
Dan wordt het door ons vlyt verlicht en opgebeurd

Zoodra de scheemring daegt of als de misten klimmen
Waer door de maen niet breekt noch eene star kan glimmen
Dan snellen wy de stall in al heur wyken door
En brengen t helder licht den wandlaer op het spoor
Oeen uithoek hoe gevreesd die wy niet hel verlichten
Geen stormend winterweer dat ooit ons heeft doen zwichten
Ons fever kept geen toom ons kloekheid geen gevaer
En helder schynt de nacht als of het middag waer
Zoo dat geen boos gespuis op onbezochte wegen
Onzichtbaer als voorheen zyn misdryf nog kan plegen
En dat een jeugdig paer zoo ongestoord als vry
Een omweg wageii mag in zoete minnary
I aerom O Burgery van Schaldus oude wallen
Laet onze wenschen u deez nieuwjaersdag bevallen
Herkend ons ieverzucht in t kwyten onzer plicht
n dat de heldere gaz flog jaren u verlicht
ch inogt zy ook het licht van uw verstand ontsteken
Uw boezem reinigen van velerlei gebreken
U toonen t echte spoor dat naer het ware leidt
Waer vreugde en rein genot den sterveling is bereid
Hoe zouden wy verheugd om onzen arbeid wezen
Neemt deze wenschen aen ons uit het hart gerezen
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Is t gebruik een tweede wet
Die het al in werking zet
Die de wereld schikt en regelt
lles naer haer wil bezegelt
Die ons hier tot vreugde noopt
En ons gin der smart verkoopt

IOLK

k Wil haer volgen k wil haer vieren
k Laet my door haer weak bestierenr
k Word haer invloed fel gewaer
By hat eindigen van t jaer
k Zie hoe jong en oud zich schikken
Om de zalige oogenblikken
Van den gullen Nieuwjaersdag
In genot en luid gelach
Vry van zorgen door to hrengen
Offers op t altaer to plengen
Dat der vriendschap als uit pligt
Met dien dag wordt opgerigt
Ziet hoe elk zyn pligt wil boater
Hoort hat yolk elkander groeten
Bier verrast een knecht zyn haer
Girder buigt de meld zich near
Nicht en never snellen haven
Komen lucht van hart en bearer
Order jubelend gegroet
Thans elkandren to gemoet
Elders komt een zoon zyn vader
Order hartlyk wenschen vader
En zyn zusje hupsch en malsch
Hangt haer moeder om den hals
Dag van vreugde dag van zegen
k Zing u blyde en juichend tegen
k Voel my even aengedaen
k Draei de citersnaren aen
Maer wie zal ik eerst hat wagers
Myna wenschen op to dragen
wie verdient vooraf myn groet
Dien k als dichter wenschen moat
U myn vlaemsche Landgezellen
Dien ik t eerste toe to snellen
En wat my op t harte ligt
Te doer kennen in gedicht
Ik verzuim myn pligt niet larger
Is een vadcrlandsche zanger
t Liev lings kind der natie niet
Moat by dan in t vlammend lied

Haer zyn wensch niet openbaren
En bet diep gevoel verklaren
Van verknoehtheid trouw en min
en dat talryk huisgezin g
Dat hem is door t lot gegeven
llen zyn hem broers en neven
Wyl by t moedig voorgeslacht
ls zyne oudren eert en acht
ch of dan myn wensch van heden
Uit de verte U toe mogt treden
Die U steeds zoo aeklig was
Belgen van het vlaemsche ras
Moge in t jaer thans aengevangen
Ramp en flood U minder prangen
Minder kwellen dan voorheen
Mobt het wigt der tebenheen
Waer wy alien thans voor bukken
Uwe schoudren minder drukken
Ongeregtiaheid en waen
Nimmer aen bet staetsroer staen
ch I zy die op t hooge kussen
Enkel hunne hebzucht blussehen
Wyl bet land er by verkwynt
En zyn welstand heel verdwynt
Kunnen toch de vlaemsche Belgen
Nimmer in den grond verdelgen
Hoe bun list zich scherpt en wet
Eenmael worden wy gered
Want bet oog van Hem bier boven
Dien wy alien innig loven
Is flog niet van ons gewend
t Kwade raekt toch eens ten end
Moge t jaer er van gewagen
En zyn naderende dagen
Ooggetuigen er van zyn
Voegt uw beden by de myn
Rasch verandren deze tyden
En na lyden komt verblyden
Echt verblyden zonder grens
Staev dit jaer myn hartewensch
Januari
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Ons ministers tegenkanten
Foei dat is een stout beds yf
Dry of vier representanten
Met flog echten cooed in t lyf
Schynen met elkaer to spannen
En den koning een conq~
en to vragen voor twee man nen
Voor Nothomb en voor Mercier
Laet ze zitten laet ze blyven
Z y zyn beiden wel gevet
Eer er weer twee zonder schyven
worden in hun plaets gezet
Want het helpt tuck niet met alien
Laet hen flog zoo lang in vree
Tot het heele kraem zal vallen
Met Nothomb en met Mercier
Is thans de ondergang der natie
Meest bewerkt door hun bedrag
En hun linksche speculatie
Daer men niet op denken mag
Geven zy de vlaemsche nekken
Elken dag een dieper snee
Men zal het niet lang meer trekken
Met Nothomb en met Mercier
Laet de suikermannen klagen
Ligt de handel van het vlas
Diep en dieper neergeslagen
Dan by ooit geslagen was

Nemen vele vreemde schepen
Uit ons land geen goed meer mee r
t Is t gevolg der valsche streken
Van Nothomb en van Mercier
Klagen klagen zonder ende
Dan op dit en dan op dat
Zit de natie in ellende
Uitgeput is dorp en stall
Laet de fondsen steeds maer dalen
Kroppen wy zoo lang ons wee
ls men niet meer kan betalen
Weg is Nothomb en Mercier
Want hen anders kwyt to raken
Dat zal niet gemaklyk gaen
Of hun duizend monden laken
Zy doen of zy t niet verstaen
Laet ons daeglyks Gode vragen
Dat Hy luister naer ons bee
Waren wy toch maer onslagen
Van Nothomb en van Mercier
Februari
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Werken om to leven of veehten om to sterven
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ch Heer dat zal er wat aen geven
t Is anders nog al shut en fier
Gesproken t doet my recht pleizier
Maer denkt niet dat gy hun doet beven
Men lacht om wat gy zegt en doet
l kept men uwe ellende goed
V
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De strikken zyn to fyn gesponnen
Die men u voor de voeten legt
Ge zyt toch alien zonder refit
En in t jaer dertig overwonnen
De vruchten van de zegeprael
Behooren immers aen den Wad
Uw poogen moedig yolk van Vlaenderen
Roert bun bet steenen harte niet
k Voorspelde t meermaels in myn lied
En valt de gansche boel tot spaenderen
Wat ligt al eens gebeuren zou
Dan zyn zy binnen voor de kou
De laden van Van rtevelde
Die zyn nog schoon r er op t papier
Zy helpen heden niet eon tier
Of men die alle lag vertelde
Wy zonken veel to diep ter neer
En Vlaendren is geen Viaendren meet
Lang is de vryheid aen t verlammen
Ons heil vlood weg ons refit verzwond
ls balling zyn we op eigen grond
Betuigt al dat gy of moogt stammen
Van ridders van bet gulden vlies
Men maekt u nog geen poortkomies
l wat maer vreemd is heeft bier waerde
En ziet ons als zyn slaven aen
Ons tael zelf wil men niet verstaen
Er is geen natie meet op aerde
Die zoo behandeld wordt als wy
En dat beet men in Brussel vnx
Vaert echter voort met refit to vragen
t Gebrek brengt zeker veel to weeg
En zyn eens buik en zakken leeg
Dan mag men ligt de rest al wagon
Op dan verwin den slaefschen dwang
Dan dicht ik u eon zegezang
February
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De man met de Rarekykkas spreekt
Wie nieuwsgierig is to zien
Rare droeve dingen
Wilt u goede brave lien
Voor het kykglas dringen
Neen uw geld beklaegt gy niet
Kykt en luistert naer myn lied
k Zal t gordyndoek stryken
Ziet daer hebt gy Belgenland
In eon avondzonnebrand
Wilt aendachtig kyken
Grader is t rdener nest
Met zyn wilde zwynen
Lager ligt het Luiksch gewest
Met zyn houilliemynen
Moedig heft daer t yolk de kruin
Uit zyn groeven van arduin
t Wist zich to verryken
Door den schok die t lot hun gaf
t Zwaeit flu over ons den staf
Wilt eens even kyken
Daer ryst Sint Gudula s traps
Hoort er in de straten
Raedselvlaemsch en duitsch en fransch
Grieksch en engelsch praten
k Kan die borate rapsodie
en een echten Potpourri

t Best van al gelyken
Onze Staten zyn hier t huis
Ziet gy gindsch verheven huffs
Wilt daer ook eons kyken
Vyf ministers zeetlen daer
Bont van zyde en strikken
Vast omringd van eene schaer
Waer or veel van knikken
t Lot van t dierbaer vaderland
Hebben zy in hunne hand
Doch hot schynt to blyken
Dat zy t ding niet good verstaen
t Zou er antlers beter gaen
Wilt aendachtig kyken
Velen zorgen er vooraf
Voor hun eigen zaken
ndren poogen snood en laf
Vlaendren arm to maken
Schier al wat er zich bevindt
Keert zyn huik naer alien wind
Schoon we or door bezwyken
De ambachtsman vraegt laid om brood
Maer hun interest vergroot
Kunt gy t alles kyken
Q roller kwynt de Rubens stall
Met hour hoogen toren
Verder loopt hot Scheldenat
In de zee verloren
Links is Vlaendrens vette grond
Weidt zyn groeno velden road
Van does hoogo dyken
Hier heeft vrouw Natura mild
l hear overvloed verspild
Streelend is t om kyken
u
Verder ryst hot oude Gent
Met zyn kloeke mannen
Die in ramp en in ellend
Immer zamenspannen

t Roept er heden alles wee
Tot de draek van t Belfort mee
t Spookt er door de wyken
t Werkvolk heeft er broodsgebrek
Brussel houdt het voor den gek
Droevig is t om kyken
Heilloos Vlaendren vette grond
Met uw maegre lieden
ch of gy vertroosting vond
Maer wie zal ze u bieden l
En de staet en hoort u niet
Zoudt ge ook met de dulle Griet
l naer Brussel stryken
Men regeert u op zyn fransch
Ieder springt den Polkadans
t Is genoeg to kyken
Ziet go in t echte Brugge daer
Menige oude wooning
Hier leefde over dag en jaer
De eedle Pier do Koninc
Die met Breydel voor s lands best
Vlaendrens bodem heeft gemest
Met der Gauler lyken
Kwam die held flog eons weerom
By zou zich waerachtig stom
Om ons lafheid kyken
Daer ligt Kortryk half verfranscht
Gaen wy naer Ostende
Ziet hoe t sop op t zandbed danst
Bier zyn wy ten ende
Doet u t reisje geen plaisier
Belgenland is eon rivier
Zy is aen t verslyken
t Is een bittre rareteit
Maer de waerheid diem gezeid
Voor die klaer wil kyken
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Zoo zal geen ntichrist de volkeren versagen
ls die versteende Wael thins t arme Vlaendren doet
Zoo poogt men eindelyk het uiterste to wager
o Yselyke tyd
onverduerbre plagen
Die ons den kouden schrik doet rillen door het bloed
Zoo wordt dan t harde brood voor t werkend yolk gewonnen
En met hun zweet betaeld door zwaren tol belast
Neen nooit heeft lva s list zoo n tiranny verzonnen
Nooit heeft de onmenschlykheid der heeren en baronnen
Van t feodaelsch bewind het volk zoo bang verrast
Reeds drukte t lot to zwaer op onze moede leden
Gezonken tot den grond verkwynden wy in rouw
Het voedsel van den Heer zoo vurig afgebeden
Wordt thins door de eigenbaet flog snood aen twee gesneden
Opdat de helft er van haer schat verryken zou
ch heeft dan t Vlaemsche yolk voor d afgod Bael geboaen
En zendt des hemels wraek ons plaeg op plagen of
De hoop op beternis is ver van Bier gevlogen
Er heehscht geen liefde meer nosh troostend mededoogen
Der hoogren hebzucht groeft haers armen broeders graf
ch vrekke grooten die uw naesten zoo wilt striven
Waer blyft gy met uw schat in t schrikuer uwes floods
Laet uwe broeders voor hun zwoegen en hun slaver
Zich na verriate taek de heete upper liven
En eischt geen aendeel van des armen bete broods

De huich laer voor wiens plan zooveel gezinnen beven
Heeft een gemoed waerin de ziel van Judas zit
Men mag den eerenaem van Christen hem niet geven
Hy zal van t yolk gevloekt ten alien tyde leven
Zoolang er nog een mond om t daeglyks voedsel bidt
En wie dat boos ontwerp niet openlyk durft smaden
Heeft geen regtschapen hart in zynen boezem meer
Maer hy die grootsch blyft op der oudren heldendaden
Laet zich niet in den druk vertrapplen als de maden
Maer durft zyn forsche stem doen klinken door de sfeer
Wat leven wy helaes in bange en droeve tyden
Het middeneeuwsch geweld herryst uit s afgronds nacht
Om het geheiligd regt der menschheid to bestryden
Wie zal ons van den drang des ongevals bevryden
Wordt er van hooger hand niet tydig hulp gebragt
Meert
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Er is thans in England een stoomboot gebouwd
Waer de British Queen heel kan in dansen
Zoo als er nooit een aen de zee wend vertrouwd
Hy lykt aen een sterkte van yzer en hout
Omsingeld van wallen en schansen
Zes masten als reuzen versieren zyn dek
Waer twee duizend matroozen op krielen
De zee zal als dol by zyn tydig vertrek
De dyken doorbooren langs menigeli lek
Op het schrikkelyk slam van zyn wielen

T

De kolen die by op een dagreis verbrandt
Kan t konvooi van den spoorweg niet sleuren
Hy heeft honderd kamers Tangs iederen kant
Met spiegel en gasbek aen welfsel en wand
En twee honderd negentien deuren
Men zegt dat by nooit voor de vaert is in staet
Dat by vast eens meet barsten of springen
Maer als het met de eerste voyage niet gaet
Dan zal men hem tech wel met voordeel en baet
en Belgenland op kunnen dringen
De British Queen kan tech onttakeld by strand
Hier zoo treurig alleen niet meer blyven
Wanneer zy met twee zyn is t eons zoo plaisant
En tech t is een eer voor ons weelderig land
Daer zullen de vreemden van schryven
Hy kost op zyn minste een miljoentjen of acht
En dat is tech een klein voor ons natie
k Wed dat Van de Weyer hem t naeste jaer pacht
En dat by de Schelde wordt binnengebragt
Voor hem is t een schoon speculatie
Men doet slechts een ligting waar ieder in geeft
Daer handel en nyverheid bloeijen
Dan hebben wy weer wat dat niemand en heeft
Die zulk acquisitie moetwillig weerstreeft
Mag zich islet gees staetszaken moeijen
Wat zendtons de Djek tech al menig present
Wat is ons die natie genegen
l kost het ons jarelyks honderd percent
Daer worden wy eindelyk eens aen gewend
En Vlaendren vooral kan daer tegen
Ja Meester Silvyn is een knap advokaet
Die ons toekomst al schoon icon doorgronden s
Die t lieul van het yolk naer het zyne verstaet
Daerom was by met bet jaer dertig niet kwaed
l zond men hem spoedig naer Londen

Hy zal als by later naer Belgie keert
Er wat vetter uitzien als voor dezen
Maer dat by ons eerst nog wat steamers vereert
En zoo onze welvaert en glorie vermeert
Die al schrikkelyk hoog zyn gerezen
En als ons de guest van t fortuin niet verlaet
En Eloi de Burdinne mag gelukken
Dan wordt eens ons landje den heilryksten staet
Dan zal er geen ambachtsman meer op de straet
Voor een stuk van vyf franks willen bukken
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by hare derdejaerlyksche algemeene vergadering

k groet U broedren strydgezellen
Gy die met my ten kamp kwaemt snellen
Voor Vlaendrens tael en volksbestaen

Die als ons erfregt werd verdrongen
Zyt moedig in de tires gesprongen
Vast zwaeijend met de Leeuwenvaen
Ja Gy hebt door uw moedig kampen
l menige yzerzware rampen
Te keer gegaen in t bang versehiet
Hadt Gy de vlag niet op gesteken
Vast ware ons Vlaenderen bezweken
Gezonken in het schandig met
Duld dan myn dankbare eerbewyzen
k kan uw lof ten hoogst does ryzen
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In ongekunsteld maetgezang
Dat uit myn boezem is gevloten
Op vrye en ongezochte noten
Die k nimmer schonk voor schat noch dwang
Maer die ik om den mood to loonen
Van Belgies onverschrokken zonen
Zoo graeg myn snarentuig ontwring
Dat ik om onbedeesd to spreken
En om s lands ongelyk to wreken
Zoo tydig van Natuer ontving
Laet u de mood flog moor ontvlammen
En moge u de arbeid nooit verlaminen
Hoe zwaer de taek ook ieder schyn
Daer waer gehakt wordt vallen spaenderen
Maer t geldt de tael hot geldt ons Vlaenderen
En groot zal de overwinning zyn
Geen loos gerucht mag u verrassen
De honden die hot hevigst bassen
Zyn t eerste voor den stok beducht
Denkt altoos dat wie t goede voor heeft
Toch eenmael alle strikken doorstreeft
En t valsche in t erode voor hem vlugt
De Hemel blyft de zyn beveiligen
Neemt slechts voor uw bescherrem heiligen
Den Godsgezant van uw stadhuis
Dan zult go eons en ik durf hot hopen
hot anti •v laemsch voor u Zion loopen
Gelyk de duivel voor hot kruis
Ja t valsche eons uit de hol gebroken
Is hier in Vlaend ren komen spooken
En spookt or flog op menig punt
Daerom als ware Vaderlanders
Dat zyt gy alien en niet antlers
Vooruit laet Zion wat of ge kunt
De banden die ons flog omvatten
Zy zullen eons aen duigen spatten

Hebt toch geduld en taeijen cooed f
Hoe sterker wy in tal geraken
Hoe eer de bind slen zullen kraken
Zelfs vordren wy in tegenspoed

Laet myn gezegde u niet verbazen
k Had in een pot eens voor myn glazen
Een jongen roozelaer gekweekt
Dan k moest gewoonen list gebruiken
Terwyll de wind de teng re struiken
Zoo dikwyls teistert en verbreekt
Ik plantte er eenen boomstaek never
Die voor geen harden wind moest beven
En k bond den weeken roozelaer
Er stevig om met stain en takken
Zoo dat geen storm hem meer mogt knakken r
En na verloop van menig jaer
Had by den leipael weggedrongen
Was by zyn banden uitgesprongen
Hief by eer zware kruin in top
k Kon nergens zulke plant meer vinden
lk zocht er de oorzaek van in t binder
En k sloeg den nagel op den kop
Zoo zullen we ook eens laeg en strikken
l groeijend tarter en verwrikken
En vast gelyk een ceder staen r
Die alle banden is ontwassen
Die geen geweld meer kan verrassen
En zelfs kan spotter met de orkaen

Te zaam dan als een bundel schichten
En wat de minste ook moog verrichten
Zy door de meerd ren niet gewraekt
Verbroed ring zwelle door ors aderen
Het was de kenspreuk onzer Vaderen
Dat eendragt imrner sterkte maakt

Op zoo ge nog wilt Vlaming heeten
En grift voortaen in uw geweten
Dat ieder weg naer Rome leidt
Verzaekt de schaemte stout gesproken
Het offer op t altaer ontstoken
t ltaer der Nationaliteit
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t Nypen van den strengen winter
Bragt een heir ellende mee

Ziekte honger Iced en lyden
Nestelden in dorp en stee
De arme werkman zat to kwynen
Want alle arbeid was gestaekt
Pynelyke lange nachten
Werden troostloos doorgewaekt
t Kindje vond aen s moeders borsten
Haest geendroppel voedsel rneer
En de hopelooze moeder
Zond heur belle naer den Heer
Om de rampen to verbidden
Van den fellen hongersnood
En het geeslen van de koude
Die haer dreigde met den flood
ch hoe vele huisgezinnen
Zaten diep geroerd van ziel
Bibberend in hunne wooning
Waer geen strael van troost in vies

Suffend in elkaer gekrompen
Om den kouden duistren haerd
t Laetste voedsel was verdwenen
Pat zoo zorglyk werd bewaerd
En nog bleef de koude stormen
Zal de schaemele arbeidsman
Dan zyn lyden beedlend klagen
Neen veel liever sterft by dan
Neen dat zal by nooit verkroppen
l doet by zich zely geweld
Dat by zich zou moeten voeden
Van gebedeld brood of geld
Maer er zyn steeds brave lieden
Die van medelydzaemheid
Diep doordrongen tot de redding
Van bun broeders zyn bereid
Die by stormen en by vlagen
Zoo by dag als duisternis
t keligst verblyf bezoeken
Waer gebrek en lyden is
Die zich in een kring verzaemlen
Opgewekt door menschenmin
En bedektlyk redding dragen
en zoo menig huisgezin
Pit zyn deugden waervoor ieder
In zyn harte wordt geloond
Eer zy U vereende vrienden
Die bet eerst bier hebt getoond
Hoe m in schrikkelyke tyden
Van ellenden zonder grens
Toch moet medelydend wezen
Voor zyn schaemlen medemensch
Moge uw voorbeeld volgers vinden
Steek bet andre harten aen
Dan heb ge uw natuergenoten
Eenen duerbren dienst gedaen
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Zie zoo dat zyn nog nieuwigheden
Die ons vertroosten in t verdriet
Terwyl wy daeglyks rugwaerds treden
Speelt onze toren t Polkalied
t Is vast opdat de stedelingen
Verschrikt voor t naderende kwaed
Zich toch niet zouden overspringen
Nu gaen wy achteruit op maet
t Is fraei van omen ouden toren
Dat by de stall van uer tot uer
By luiden klokkenklank doet hooren
Waer wy naer toe gaen op den duet
En eer de felle stond zal naken
Van d algemeenen ondergang
Wil by ons flog een pons vermaken
Met daverenden Polkazang
Wy moeten het toch eenmael weten
Dat alle handel kwynen gaet
En dat de werkman zonder eten
Zal liggen sterven op de straet
Haest gaet men voor de schandwet voozen
Uit woekerdrift gezet op t graen
Door een en twintig goddeloozen
En dan is alles naer de maen
Dan is er vast in dorp en stele
Geluk voor boer noch burger meer
De vrekken dragen alles merle
En t land neemt eenen ommekeer

Zoo lang flog moeten wy polkeren
Dan valt de bodem uit de mand
In Vlaendt~ren is m al aen t creveren
o Vry maer hongrig Belgenland
Er is geen hoop op beetre tyen
De Walen zyn aen t hoog gebied
Zy hebben harten als kassyen
En luistren naer den Vlaming niet
En om een opstand flog to wagers
Dat ware al even zeer verkeerd
De laetste heeft ons druk geslagen
En een to fellen daps geleerd
Laet ons dan maer blymoodig toeven
Of flog eens t uer van uitkomst slaet
t Geeft toch niets of wy ons bedroeven
Want alles luistert naer de maet
En doe de klok elk uer ons hooren
Door haer dofringelend geluid
Dat wy by elken steek naer voren
Twee stappen zetten achteruit
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loden mag hot vreugde wezen
Voor hot nieuw verbonden Paer
Hunne kwelling is genezen
Die uit min was opgerezen
En zy zitten naest elkaer
Met den Echtkrans om hot hair
Zy gaen op des levees baron
In hot Echteschuitje varen
Dat hen aen den never wacht
Nieuwelingen vaert dan zacht I
Dat goon onvoorziene vlagen
U uit streek noch rigting jagen
Dat en weer en wind en ty
Immer u voordeelig zy
Want er stranden vole schepen
Die met man en muffs vergaen
Op den hollers oceaen
Van de stormen aengegrepen
Dient men by hot roer to staen
En in tyds de zeilen revers
Want hot gaet er voor hot levee
Nimm er wendt de kiel den steven
Nimmer wyst de wind weerom

Ook ziet men er vole stranden
Die Tangs klip en hooge zanden
Willen waer eon bake glom
Die by nacht en stormig duister
Met eon oogverblindbren luister
t Bootsvolk lokte door haer gloed
Die de bodems doet verdwalen
Buiten alle koers en palm
Tot zy zinken in den vloed
Laet goon ydle glans u noopen
Om van t offers spoor to loopen
Waer t aen kracht u falen zou
Blyft u met uw deel verzaden
Wedloopt nimmer t onberaden
Met eon drymast zwaer van bouw
Laet de liefde t roer bewaken
ls de wind de doeken spant
Of dan boord en masters kraken
Gy zult eons de kust genaken
Van hot u beloofde land
Met eon aental varensgasten
Die u op den verdren togt
Van den arbeid eons ontlasten
Die u overvallen mogt
Nu is t scheepje licht geladen
Maer door zorg en huwlyksmin
Krygt men last en manschap in
Wil de gunsten nooit versmaden
Die de milde vruchtbaerheid
Eenmael voor uw stappen spreidt
Zy alleen kan t al verzoeten
Zy is t mollig bloemtapyt
Dat in d ondermaenschen stryd
Onze waggelende voeten
Zoo voor doomn als adderbeet
Heimelyk to hoeden woof
Ziet dan bly de toekomst tegen
En hoopt vurig dat de zegen
TL V
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fins door vrouw natuer beloofd
Neer moog dales op uw hoofd
Dat ook hopes vriend en magen
t Blyft de wensch van heel den disch
Eer de tiende maen zal dagen
Op heur neveligen wages
Dat het weder feestdag is
Dat uw stamhuis zal verryken
Door een frisch en aerdig wicht
Waer des vaders beeld in ligt
En dat moeder zal gelyken
In het kwyten van zyn plicht
Komt ik zal het anker lichten
Feestelingen neef en nichten
Laet ons t ingesehonken glas
Lustig in het ronde klinken
En ten bodem ledig drinken
Tot hun welvaert op den plas
Vaert dan beiden vaert in vrede
t Lot deele u zyn gunsten merle
Stevent welgemoed van land
En naekt eens de stifle reede
Van den zaelgen overkant

EN

ONZE

o~EDEWERKERS

Vrome tnakkers I dierbre vrienden
Die voor onzer vaedren tael
Zoo beraden op dorst rukken
Tegen Gallomaen en Wael

Die van jaer tot jaer de lauweren
waer onz letterkunst mee prykt
Door uw onvermoeiden fever
Trouw beveiligt en verrykt

ch hoe zwak zyn wy begonnen
En hoe hachlyk was ons taek
Die wy op de schoudren namen
Tot behoud der goede zaek
Ja het was een reuzenarbeid
Door een klein en nietig tal
Braven moedig ondernomen
En gelyk de rotsen pal
Staen in t barnen der orkatien
Op den bodem van de zee
Zoo ook stonden we in het strydperk
Worstlend tegen spot en wee
lles alles stond ons tegen
Zelfs het hooge staetsbestuer
Zag verachtlyk op ons neder
En voorspelde ons geenen duet
Doch met cooed en met volharding
Regis ons eens begonnen werk
Hoe gering ook by zyn aenvang
ls een toren naer het zwerk
Hy die in der Gallen landen
d Oorsprong van de Schelde ziet
Staert op een ondiepe bronwel
Digt begroeid met ruigte en net
Zal by zeggen dat zy vender
Waer zy t land der Vlamen groet
Zich onoverzienbaer uitspreidt
Met heur holle golven woedt
En door geen geweld to temmen
Sours de dammen overspat
Wyl de grootste zeekasteelen
Dansen op haer kiotsend nat
Door vele andre kleine beken
Vaerten waterval en sloot
Die zy in haer kronkelgangen
Meesleept wordt zy eindlyk groot
En de laudzaet dankt zyn welvaert
en den handel die zy staeft
En de Duitscher noemt ons broeders
Daer zy zelfs Germanje laeft

Zoo ook was het met de letteren
Door standvastigheid en cooed
Groeide daeglyks ons verlnogen
Van een beekje tot een vloed
Laten wy flu verder poogen
Dat door onz verworven magi
en den landaerd nut en vryheid
Deugd en roem worde aangebragt
Dat het yolk zich eens verheuge
In de laden van t voorheen
Dat ons vaderland eens groo t wordt
Hoe besloten ook en kleen
Dan zal ons de naneef loven
ls by in t verleden staert
En de kostelyke vruchten
Eens van omen arbeid gaert
Moedig makkers voor de toekomst
Van het Vlaemsche Vaderland
Magtig zullen wy eens worded
Door den trouwen broederband
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Eens zat een visscher aen zyn sletig net to mazen
en t zeestrand in zyn boot by t vallen van den lag
En ylings daegt een storm met donderenden slag
De warlwind rukt zich los met oorverdoovend razen
Zyn legtouw spant en breekt en op der golven schoot
Geslingert van de orkaen vlot s visschers ranke boot

Hy zoekt helaes vergeefs om zeil en riem to ontdekken
t Ligt alles aen hat strand waer hem zyn gale en kind
By t huilen van den storm en t buldren van den wind
In wanhoop over t meir de palmen tegenstrekken
Fly hoort hun kreten by hat ryzen van zyn nood
Doch steeds verwydert zich des visschers ranke boot
l spoedig kon zyn blik geen never meer ontwaren
Ras zag by mats dan lucht en krullend water meer
Nu vial de bange nacht met al zyn naerheid neer
Waerdoor de bliksem glom die kronkelde op de baren
Het onweer groeit de wind houdt aen de storm vergroot
En verder verder dreef des visschers ranke boot
Fly haekt naer t morgenlicht met roodbekreten oogen
Maer game strael van hoop vermindert hem zyn rouw
~ Myn nude vader en myn zoontje en myna vrouw
Heer heb mededoogen
Zoo roept by knielend uit
~
ls ik verga wie schaft hun dan hat daeglyksbrood
En telkens verder dreef des visschers ranke boot
Nog deed een andre dag hem hulp en redding wachten
Maer ledig bleef de zee gelyk een zand woestyn
Niets daegde er in t verschiet dat hem ten troost kon zyn
Dan de ankle zeemeeuw die met heure spitse sehachten
Het water sprenklen deed en kryschend henen schoot
En verder verder dreef des visschers ranke boot
Maer toch daer blinkt een tram van blydschap langs zyn wangen
Fly ziet een zwellend zeil in t nevelig verschiet
Fly juicht en looft den Heer die hem nog redding biedt
ch nietig is zyn vreuad en ydel zyn verlangen
Daer t schip waer spoedig aen zyn turend oog ontvlood
En verder verder dreef des visschers ranke boot
Het stormig Zuiden bleef zyn wind den teugel vieren
En waer in t yzig Noord de halfjaersnacht regeert
Het karig zonnelicht aen sneeuw noch ysklomp deert
De walrus enkel huist de vlagen immer gieren
Daer waer de hagel treft en wondt als vlymend lood
Verdween gelyk een pyl des visschers ranke boot

N

XREON

Die zanger heeft in zyne spraek
Voor liefde en wyn en gul vermaek
Zoo menig roerend lied gezongen
Dat tyd en eeuwen heeft getart
Zoo menig diep getroffen hart
Bevryd van smart
waer t aeklig diep was van doordrongen
ch of ik ook zoo zinger kon
Gelyk die zoete nakreon
Hy leefde needrig en to vreen
Had rang nog schatten om ich heen
Beminde alleen de jonge schooners
En als by by eon ruimen dronk
Door t gloeijen van den minnenvonk
De snaren klonk
Op albetooverende toonen
Dan was by zalig wry en bly
Dan was goon worst zoo ryk als hy
Hy leefde alleen by wyn en vreugd
By t steeds herinn ren aen zyn jeugd
En grysde t hair hem op den schedel
Hy hief de drinknap even hoog
En zong hoe t wicht met pyl en booa
Hem nog bewoog
Op de immer aengespannen yodel
Die by hoe moede en afgeleefd
Tot aen hot graf doer klinken heeft

En uit bet verst gelegen land
En van bet overzeesche strand
Is menig magtig vorst gekomen
Tot hem wiens naem zoo verre drong
Wiens her bet koudste harte dwong
Wanneer by zong
Van wyn van vreugd en liefdedroomen
Van kusjes zonder wederga
En lonkjes van zyn Lesbia
ch dat ik eens zyn her bezat
t Waer my ook meer dan rang en schat
Dan pronkmetael en eerbewyzen
Dan zou men vast by Schelde en Rhyn
Het livve vlaemsche maegdelyn
By vreugde en wyn
Uit alle monden hooren pryzen
En order eigen harpakkoord
Snelde ieders levee vrolyk voort
k ook bezit myn her alleen
k Heb ook geen schatten om my been
Hoe zou t my innerlyk verheugen
Zoo myn gezang ook bier vermogt
Dat ieder op des levenstogt
Niet antlers zocht
Dan dat by t lediaen der teugen
Met vrind en vryster om zich been
Het levee hem een lusthof scheen

Op op het woudzwyn nagezet
Steekt op en hoorn en jagttrompet
Het ondier vlugt
Zyn krocht ontsneld
De hond vervolgt het
Door het weld
Komt op t gehuil doordreunt het bosch
Vooruit en spoort het brieschend ros
Valt aen valt aen
Met roer en spriet
Sluit of den weg
Eer t ons ontvliedt
Daer stort het huilend op den grond
Door t vlymend lood to diep gewond r
Hoezee hoezee
Het ligt verplet
Steekt op en hoorn
En jagttrompet
De boer legg stroppen in de hei
De knaep yang vinken in do wei
Wy zetten koen
Het ever na
Hoezee hoezee
Hoera hoera

Trouwe liefde is niet to dwingen
Wat er uit des afgronds nacht
Haer op aerde komt bespringen
Met vereende reuzenkracht
Zelfs geen bovenaerdsch geweld
Dat der liefde palen stelt
Laet de flood zyn schicht verheffen
Steekt de lykflambeeuw aen gloed
Laet haer duizend dooden treffen
Niets flat haer verflauwen doet
ls de wereld moet vergaen
Houdt de min heur gloed flog aen
Laet de hel van toorn aen t blaken
Een ontelbaer jammrenheir
Over Karen schedel braken
Dat ontsteekt heur drift to meer
Zy is enkel licht en vlam
Zoo als God waaruit zy kwam
Laet de wilde golven bruisen
Schuim o zee en klots en smyt
Treedt de wind by buldrerid ruischen
Met hot zilte zop in stryd
Wind noch storm noch watervloed
Koelen ooit den liefdegloed
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Zy komt heurs gelyks niet tegen
l de schatten dezer aerd
Zyn by haer niet op to wegen
Liefde is eindloos meerder waerd
Zy is voor geen goud to koop
Maer door wedermin en hoop
Naer het Hoogduitsch van Gryphius

Us

De kus die u eon kindje biedt
Dat onder t stoeijen en het spelen
Zyn zoentjes om en road blyft deelen
ch zulke kussen telt men niet
De kus dien ons eon vriend vereert
In zwang by t onderling ontmoeten
Dien stel ik enkel by de groeten
Die ons de styve mode leert
De kus die ons eon vader schenkt
Waer by zyn zonen mee bejegend
ls by hen liefkoost pryst en zegend
Dat is eon kus die men gedenkt
En als myn zusterlief my kust
Dat blyft me ook immer vreugde schenken y
Hot doet my aen myn liefste denken
Myn hartewensch myn aerdsche lust

o Lesbia

als ge om my heen
Gestrengeld my uw mond komt bieden
En goon onheilge ons kan bespieden
Dat is eon kus een kus alleen

Vaer Lessinq

ERBIED

GREEN

~ONGE

W ROUWEN

Zoo gy een jonge vrouw bezit
o Wereldhurgers Zwart of wit
En nooit op heure luimen past
Dan wordt ge sours al eens verrast
t Gaet dikwils met der vrouwen aerd
ls met het dartel merriepaerd
Dat moeijelyk zich toomen laet
k neem hier een verhael to baet
Dat ieder zeker leerern zal
Hoe men in meer tan een geval
Omzigtig diem to week to gaen
Er grog een man het huwlyk aen
Met eene jonge feissche vrouw
Maer drie vier weken na de trouw
Moest by voor zaken van gewigt
Voor zeven dagen naer Maestricht
Dat was then tyd al weerga s ver
En reedt gy met de voermanskar
Of gingt ge er met de trekschuit heen
Gy reisdet nacht en tag aen een
Vast is nu alles eens zoo digt
Want sedert hier de spoorbaen ligt
Reist zelfs wat nog geen beenen heeft
De jonge bruidegom begeeft
Zyn engellief by zoent haer wang
Zy weent en zucht k Blyf toch niet hang l
Of ik verga van smart ach keer
Toch spoedig in myn armen weer

l ETS

De man beloofde t en by tong
Met paerd en knecht haer uit bet oog
Nauw is by eenige uren wyd
Of by gevoelt een fellen stryd
In zyn onrustig hart ontstaen
Hy zag zyn knecht angstvallig aen
En sprak in eens
ch ryd eens gauw
• Terug en zeg aen myne vrouw
Dat zy dien heer die naest ons woont
• Die zooveel vriendschap ons betoont
• Toch niet verzoeken zal of mag
Dan voor ik later zelf den dag
• Het uer zal hebben vastgesteld
• k Ben ongeduldig Keer en meld
• Haer plegtig myn gestreng bevel
G y kept dat heerschap immers wel
Die fransche jonker uit de buert
Die haer zoo minnelyk begluert
Die met zyn hof aen d onzen grenst
• En vast na kennismaking wen~cht
• Ik had haer overwyl gezeid
• Van hem eens by gelegenheid
Te onthalen op een roomer wyn
En wat daer nog diem by to zyn
En zie bet spyt my thans zoo zeer
• Ze mogt flu eens dien zelfden heer
Dien ik van zien alleenig ken
Verzoeken daer k afwezig ben
Dat ligt me op t hart gelyk een steep
Ja ryd eens spoedig spoedig been
• En zeg dat ik haer zelfs verbied
• Van t raem dat op zyn bloemhof ziet
Te naderen en van de poort
t Ontgrendlen als men bellen hoort
Een bloem zoo jong en schoon als zy
Bekoort vast ieder honigby

• En God behoed my boven al
Zoo vroeg van eenig ongeval
De knecht keerde aenstonds in galop
En zeide schuddend met den kop

By kept den aerd der vrouwen niet
l wat men hun slechts eens verbiedt
Kwelt onweerstaenbaer hear gemoed
En zet de neiging zoo in gloed
Tot zy t bevel trotseren dat
Te lang hun wederhouden had
Doe ik eens naer myn eigen zin
By is flog leerling in de min
En neem by t later kwaed of wel
k Bemoei my ditmael met het spel
Mevrouw
De knecht kwam in en zei
• Of het u ook mishagen zou
r t Bevel dat u myn meester gaf
Gebiedt u heden streng en straf
Dat gy den bulhond in zyn kot
• Zult vastgeketend laten tot
• Hy van zyn reistogt keeren zal
• By wil dat gy in geen geval
Dien hond flog in zyn afzyn streelt
Zy sprak K Is t nit wat by beveelt
• Na daer het anders niet en is
• t Zy zoo breng hem myn groetenis
Terug en rein by ongestoord
• Naer t noel van z }gin bestemming voort n
Maer eer de nag ten einde liep
Daer peinsde en zuchtte t vrouwtje diep
En zei vast schuddend met het hoofd
Zoo had ik t nooit of nooit geloofd
• En dat om zulke kleinibheid
r God weet waer of nit henen leidt
• Wat heb ik anders arme kind
Terwyl by zich van huffs bevindt
Dan die onnoozle trouwe beest
• Ik ben er toch niet om bevreesd
Dat weet by immer al voor lang
• k Dacht nooit dat d yzren huwlyksdwang
r Zoo vroeg zyn plagen neder zond
• Dat goedig flier die brave hond
• Toen ik hem streelde en beetjes gaf
• Dan likte by myn handen of

• En zwaaide met zyn pluimstaert om
• Wyl by op de achterpooten klom
• Dat deed my dan een fel vermaek
t Is unmet zoo geen groote zaek
Dat eene pasgehuwde vrouw
Een hond bezien of streelen zoo
l is heur man er ook niet by
Of is dit enkle jalouzy {
„
Moedwillig schoof zy t vensterraem
En riep den bulhond by zyn naem
Die aen zyn keten dartlend sprong
Bet lyf in vreemde bogten wrong
En rond het hok de stuivende aerd
Bleef geeselen met zynen staert
Heur blikken gloeiden in heur oog
Ileur boezem zette zich omhoog
Door ongewoonen drift geleid
• Kom » riep zy tot de schommelmeid
• Doe eens den hond zyn keten los
• Hy ligt to brullen als een os
• Bet is geen weer om t arme diet
• Daer in het blakend zonnevier
beest in huffs
• Te houden Laet het
Nu stoof de dog met woest gedruis
De kamer in waer j offer zat
Die hem al lagchend tegentrad
Zyn uorstelige harm streek
En vleijend hem in de oogen keek
Maer zie flu toch eens aen
Zy speak
• Wat heeft die arme dan misdaen
• Dat ik hem niet meet streelen mag
• Wel wel wat voorzorg en beslag
• Ik dryf met zulk bevel den spot
• En jaeg hem niet weer naer zyn kot
• Korn kwispelaer » hervatte zy
• Kom hond u stevig onder my
• Opdat ik me eens to paerde zet
• En voce my zoo dan door t salet
die in t veld
• Gelyk een ruiter
Te viervoet naer den vyand melt

•
•
•
•
•

•

r Zoo welgemoed als kogelvlug
Zy plaetste zich op zynen rub
Sloot beide knieen vast en digt
En hield bet lyf in evenwigt
en de ooien van zyn breeden kop
Nu spoorde zy hem hop hop hop
De hond zoo onvoorziens verrast
En wagglend onder zynen last
Slaekt ylings eenen luiden kreet
Geeft juffer eenen diepen beet
En welpt haer botsend op den grond
Men raept haer op gekneusd verwond
En deerlyk door den val ontsteld
Wend er in haest om hulp gesneld
Toen eindelyk heur echtgenoot
Verheugd den baize binnen schoot
En men hem by de bedstee bragt
Dan viel zy uit in wee en klagt
ch had k toch u w race gedaen
• t Waer zoo rampzalig niet gegaen
• Met my ellendige als i k ben
• Blyft niet vergramd want lk beken
• Helaes myn al to diepen val
Myn beer wist n jet wat by van al
Dat jammeren toch denken zou
Toen trok zyn knecht hens by de moues
Die hem van alles kondschap deed
En uitleg gaf in t wy d en breed
De beer begreep die zaek to refit
En dankte hartlyk zynen knecht
Voor talk eon zonderlingen vond
Hy dacht flog dikwils aen den hond
Die wis zyn schedel had bevryd
Van t hoofdsieraed in onzen tyd
Voorzeker meer dan ooit in twang
En by onthield bet spreekwoord lang
Zoo krachtig in ons oude dietsch
Verbied geen jonge vrou`ven jets
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De keizer en de boer van Berchem
Zyn honderd keer
Op nieuw geschilderd en bezongen
Door Pauw en Peer
Zelfs bragt van Peene boer van Eeken
Op t schouwtooneel
spreken
En liet hem in t publiek eens
Het scheelt niet veel
Of k had daer haest een rym geschreven
Dat stooten zou
Ja lezer lacht gy hebt het zeker
l in aw moues
Boileau zegt dat een kat een kat is
In ieder oord
Maer daer ik vast flog geen Boileau ben
Ga k antlers voort
t Geen ik dan eindlyk wil vertellen
Is niet bekend
En t schynt toch dat het ook gebeurd is
Zoo omstreeks Gent
t Is van een andere lantaren
Waer mee de vorst
Een tweede refs heeft moeten lachen
Dat by schier borst
Eens was by van zyn stoet gesukkeld
Op eene jagt
En ver in zeker bosch verloopen
Te middernacht
Er bleef hem slechts een van zyn manners
Toevallig by

Die ook de vreugde mee moeht deelen
Der jagtparty
Een specie van een oud minister
Die binnen was
En thans volop kon geld verteren
Uit voile kas
t Ging juist als nu voor zoo veel jaren
Dat was gelyk
l wie eens aen het roer kon raken
Werd spoedig ryk
Zy zagen dan van verre een lichtje
Door ruigte en blaen
Zy naedren by een boerenwooning
En kloppen aen
De staetsman raedde keizer Karel
Van in den woon
Niets van de waerdigheid to melden
Van hun persoon
En liever onbekend to blyven
Tot beider baet
Want dat bet yolk niet hofsgezind was
ls t meermaels gaet
Ja wiens gewis niet vry en rein is
Blyft altoos bang
Schaemt u gy hooggeplaetste grooten
Die t yolk de prang
Op d uitgevasten nek durft zetten
Dat het schier kromt
En nooit durft in hun kring verschynen
Dan wel vermomd
De deur gaet op een landman nadert
Een gryze man
Hy vroeg hun naer hun kwaliteiten
En hunnen Van
En wat zy verder van hem wilden
Zoo schriklyk laet
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De keizer zei u dat er een jongen
• Slechts mede gaet
• Die ons uit al flees kronkelwegen
• Met eenig licht
• Tot aen den heirweg die naer Gent loopt
y Geleid en rigt
moeite
zal ik ruim beloonen
Zyn
•
• Met klinkend geld
De landman riep op zynen stalknecht
Die toegesneld
Op s meesters aenbeveling knikte
En met een spaen
De keers in een lantaren aenstak
Om mee to gaen
Hy ging voorop en hield het lichtje
Steeds achteruit
Zoo flat zy hem op t scheemren volgden
Der heldre ruit
Hy bracht hen fangs zoo n nare wegen
Dat men by flag
Er nog geen uitkomst aen zou vinden
Ofschoon m ook zag
Ons jagers waxen met hun leidsman
In goeden schik
En volgden t licht van zyn lantaren
Door dun en dik
Zy schoven voort door poel en kwebben
Door bies en sloot
Vast hopend van nog t huffs to komen
Voor t morgenrood
Maer zie het lichtje is rap aen t mind ren
En schier verbrand
De keizer bragt flit zyn geleider
Ook aen t verstand
• Wat „ riep de girls by Sint ntonis
• En zyn gezel
• En k nam geene andre keersen mede
Nu zyn wy we
Hy had nog niet gedaen met spreken
Of t lichtje dooft

Daer stonden ze alle dry in t donkey
Van hoop beroofd
In tyds to Gent nog aen to komen
Want weg en spoor
Liep onherkennelyke streken
En bossehen door
Teruggaen kon in allo kassen
Ook niet bestaen
Nu viol de keizer zyn geleider
In gramsehap aen
• Gy domkop moest go dan niet weten
• Da t go goon licht
Genoeg had by hot henen trekken
•
• Wat nu verricht
• Gy zult dien guitentrek betalen
• Ons voorbereid
Zoo wy niet daedlyk op de baen zyn
•
• Die steewaerts leidt
• Wil vlug eon ander middel zoeken
• Dat ons to zaein
Uit dit onzalig oord mag leiden
•
• In s duivels riaem M
Zie zei de girls K k weet toch nog redding
• Blyft eons wat staen
• En daer eon jager fyn van news is
• Zal t ligt wel gaen „
Hy zette zyn lantaren nnder
Op t mossig gras
En lei hem met den kant naer boven
Die open was
Ontknoopte daedlyk de gareelen
Van zijne brook
En waer hot lichtje eons stond daer rookte
Eon
pannekoek
Toen sprak by
heeren nog eon loopje
bangs
dozen
beuk
•
• Volg als daer straks weer myn lantaren
• Maer op dell reuk
Er is goon ander middel mooglyk
•
Dan dit myn plan

•

• Wie heel zyn krank vermogen inspant
• Doe wat by kan
De flood maekt wet zy volgden zamen
Hoe boos gezind
De news vooruit als in de heiden
Een hazewind
Zy kwamen eindelyk op het heirspoor
En digt by Gent
Nu was de keizer met de wegen
Genoeg bekend
De leidsman kreeg met een zyn paspoort
En Karel sprak
Zyn maet aen die flog stond to snuiven
Gelyk een brak
• Dat s tweemael dat my een lantaren
By middernacht
• Verdoold zoo n hachlyke positie
Heeft aengebragt
Daerom
wil nooit aen iemand spreken
•
• Van t tweede licht
• Want antlers zetten t de poeten
• Nog in t gedicht
De hoovling knikte maer de kraeijen
Die bragten t uit
Ho
zie daer springen flu de snaren
Van myn e luit

lET

OOSJ EN

Uxx DE

Een knaepje zag een roosje stae
Een roosjen in de dalen
Zoo liefelyk van stain en blaen
En inflig was by aengedaen
Zyn vreugd was zonder palm
Roosje roosje roosje lief
Roosjen uit de dalen

LEN

Het knaepje sprak gy zyt de myn
o Roosjen uit de dales
Het bloempje zei dat zal niet zyn
Of ik doe straks door felle pyn
U t booze felt betalen
Roosje roosje roosjen ach
Roosjen uit de dales
En t snoeperige knaepje brak
Het roosjen uit de dales
Het bloempje weerde zich en stak
Tot dat het afgemat en zwak
Zyn krachten voelde falen
Roosje roosje roosje rood
Roosjen uit de dales
Naer Gothe s Heidenroslein
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Er woonde in een dorpje niet ver van de stall
Een boer die een nedriae wooning bezat
Met kinders en gale zoo frisch als de mei
Een zwyn in de kuip en een koe in de wei
Zy leefden zoo vreedzaem in t kleine verblyf
En moisten van klagen noch woelig gekyf
Zy kenden zelfs buiten hun buren gees mensch
En hadden ook simmer een verderen wensch
lie man heette Klaes en de vrouw heette Griet
En bravere lieden en wares er niet
Eens een van de buren vergrootte zyn stal
Dat was in dies tyd een byzonder geval

Men zeide M zie toch wat die man al begint
• Bezit by thans meer dan by dagelyks wint
• Dat kwam met het ons al zeer nauw overeen
• Myn hemel zoo lets en verstaet men niet neen
En weken nadien kocht de buerman een paerd
• Waer heeft hy vroeg Klaes dat flu weder vergaerd
En s hoogtyds voor kerkdienst by t kleppen der klok
Had buerman een splinternieuw broek en eerl rok
Hy stapte als een pauw langs bet hutje van Klaes
En zei hun niet meer als to voren dag baes
Dat was voor hen beiden een bitteren slag
En als by dan grommend zyn wooning bezag
Zyn stal en zyn zolder zyn keet en zyn schuer
Dan vond by ook alles to klein op den duer
Daer had by een os en een veulen to kort
Hier vond by geen plaets meer voor koren en gort
En telkens als buerman weer timmerde en brak
ls haelde by t geld uit een aerdaplenzak
Dan werd by door afgunst geweldig gestoord
Eens had by des zondags in t bierhuis gehoort
Dat Kobens de koeboer van Oosthovendam
Een schreeuwende prys in de toting bekwam
En schier nu bet eind van zyn geld niet meer moist
Dat men hemn to huffs bragt in koffer en kist
Klaes dacht was dit ook eens bet lot van myn buer
De drift joeg zyn kloppenden boezem in vuer
• ch of my bet lot ook zoo gunstig eens was
Zoo zuchtte by diep onder t legen van t glas
En huiswaerts gekomen berigt by zyn vrouw
Dat by ook een inzet er of nypen zou
Want dat by zyn leven zoo slaefsch en zoo druk
Was moede geworden en wenschlyker j uk
In t verre verschiet hem begunstigen kon
Daer altyd er iemand moest wezen die won
• Beproef zei de gale of bet lot ook zoo mild
• en u als aen and ren zyn gaven verspilt
• t Zyn droevige tyden t is alles zoo duer
• Ons gram staet zoo schrael en zoo zwaer is de buer
• Dus waeg bet als gy er verzekerd van zyt
• t Komt ieder van pas dezen deerlyken tyd

De man kocht een nummer aen t lotingsbureel
En bouwde in de wolken al menig kasteel
De vrouw maekte planners als of hun het geld
In blinkende stapels daer reeds was geteld
• Zoo kryg k zei Klaes eens myn eigen gery
• Dan maak ik zei Griet my een bouwen van zy
• En zyt gy eens onder de kiezers genet
Vervolgde het vrouwtjen en wordt gy dan vet
Dan plaetst me u aen t hoofd nog van deze gemeent
Dat me immer aen wagglende buiken verleend
zy wachten geduldloos den heilryken dag
En tier me er het morgengeschemer van nag
De dauwdrop nog wiegelde op t jeugdige blad
Stond Klaes al gereed tot zyn refs naer de stall
Den stok in de hand en den zak our het lyf
Omarmde by nogmaels zoo hoopvol zyn wyf
En zei toen
Wanneer ik den prys nu bekom
ri Dan keer ik to voet voor geen Satan weerom
Te slepen tot hier met dat geld waer to ver
Maer k huer dan een wagen een koets of een kar
r k Roep juichend van vreugde vaerwel aen de stall
En k let hier by vrouwlief aen land met myn schat
• Wanneer er nu sours eens geen rytuig zou zyn
Dan geef ik twee manners hun kroppen vol wyn
• En k laet onder zingers en daev rend geroep
r My dragen tot bier voor de deur op den stoep
Let op dan en zoo gy our vyf en een kwaert
Van ver op den heirweg een wagen ontwaert
• Of ziet gy twee man met een derden gelatin
• Begin dan maer alles aen duigen to slaen
Verbryzel dan stoopen en potters en pan
• Pat heel onze buert er van oordeelen kan
• Want al wat er staet aen de moos en den haert
• Is in zoo n geval ons geen centje meer waerd
Goe refs zeide Griet ik beveel u aen God
En Klaes ging in hoop our den uitslag van t lot
Daer komt by en ziet by voor t lotingsbureel
Hoe draeijen zyn oogen zoo schuinsch en zoo scheel

Hy wankelt bezwymt en stort neer op den grond
Er scharen zich vele nieuwsgierigen rond
Die vlug zynen hemdsband ontknoopen zyn das
Hem afdoen als of bet een overval was
Men plaetst hem van t midden der straet by den muer
En vraagt om een laefdronk aen vriend en aen buer
De een dacht by keek zeker wat diep in bet glas
En de antler zei dat bet de geeuwhonger was
Maer zie tusschen t woolen en t klimmend gerucht
Verschynen twee mannen van t eigen gehucht
Zy kennen buer Klaes I zien verwonderd hem aen
En met zyn ellendigen toestand begaen
Vat does hem langs achter terdeeg by den kraeg
En die klampt hem vast by zyn schenkels om laeg
Zy breken door de omstaenders been met bun last
En keeren met hem op bun schouders getast
Vrouw Grietje stond reeds ongeduldig op wacht
En kreeg van den uitslag een wonder gedacht
Want keek zy door t venster van t nederig huffs
Zy zag op den heirweg noch manschap noch muffs
by bet einde der baen
Zy staert veer en ziet
Komt jets van een wonderlyk zamenstel aen
Zy juicht
maer zy wacht flog bet nadert al meer }
Zy roept heure kinders zy ziet flog eons veer
De hand boven de oogen voor t blikren der zon
Zoo goed wat zy mogt en zoo juist als zy kon
by zei bet zeer goed
En K hemel by is bet
Van heden naer huffs niet to komen to voet
•
• Twee anderen dragon hem op hunnen schoft
• Nu spoedig de boel maer aen duigen geploft
Uitzinnig van vreugde greep ze al wat zy vond
En wierp bet naer buiten tot gruis op den grond
De kannen de stoopen de pot en bet school
t Vloog alles de dour uit met pikkel en steel
De bond juichte mee om de blydschap der vrouw
En sprong naer de spekzyde omhoog in de schouw
Gok Tibert de kater om t even bekoord
Greep t sysje der kindren en liep er mee voort
Hot tweetal komt nader vermoeid en vermast
Zy broken eon doorgang voor hen en bun last

Langs hoopen van krakende scherven en gruis
Zy leggen hun makker in t ledige huffs
En stellen zich weder to zamen ter baen
Trouw hadden ze als vrienden hun pligten gedaen
De vrouw staerde op Klaes zoo verbaesd en ontsteld
Zy vroeg hem naer d uitslag des lots en naer t geld
En als by t gehavende huisje bezag
Dan trof hem op t hert een geweldige slag
Wee ons gilde hy wy zyn alles dan k wyt
Hoe wreed het geval sours de hebzucht kastydt

Hy die zich op aerd met zyn lot niet vernoegt
Die dwaes our t bezitten van rykdommen zwoegt
En droomt van t genot dat door goud wordt gekocht
Omdat er zoo menige elendeling naer zocht
Die heeft zyne schreden ten afgrond gerigt
Zoo als ik betoond heb in dit myn gedicht
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Er toog uit Berlyn eens een dapper held
By voerde zes honderd ruiters in t veld
Zes honderd ruiters met vlammenden cooed
Die dorsteden naer fransozenbloed
Ook volgden der ruiteren fieren galop
Nog duizend der dapperste schutters op
O Braves God zegene ieder patroon
Waermee ge ons wilt vryden van smart en hoop
TIi V N RYSWYCK III

Daer rydt hy de dappre de moedige Schill
Die Frankeryks euvelmoed teugelen wil
Geen koning geen keizer gebiedt den held
Voor land en voor vryheid trok by to veld
By Doodendorf schitterde t eerst hun cooed
Daer slurpten de velden der Franker bloed
Daer vielen twee duizend man ter neer
En de andren waegden de kans niet meer
De sterkte van Domits werd ook hun buit
Zy dreven de schelmsche Franschen er uit
Dan togen zy lustig in Pommerens oord
\ aer ras van geen vyand meer werd gehoord
Naer Straelzond trok flu de moedige hoop
Franschen begeeft u op den loop
En rcpt uwe beenen nog eens gezwind
Schill nadert u als een wervelwind

o

Oelyk aen den storm rukt by in de stall
Die Wallenstein vroeger belegerd had
Waer Karel de twaelfde in t graf werd gelegd
En thans hare vestingen had geslecht
Wee Franker I hier dreigt u een wise flood
Hier verft gy de sabels der ruitren rood
Hier zwellen hun aedren van t duitsehe bloed
De slagting doet t harte der dappren good
O Ruiteren hopman o moedige held
Wat springt gy niet met uwe manner in t veld
Wat houdt ge u nog binnen de muren op
Daer steigert het doodsgevaer ten top
O Straelzond o jammerlyk yslyk oord
Daer werd hem het hart van een kogel doorboord
Hy viel in de harden van s vyands rot
En werd van de boeven nog laeg bespot

Er ging toen een kreet op uit alley mond
Laet ons hem begraven gelyk een hond
En dat hem het roofgevogelt verslind
Een strooper als by heeft het rad verdiend
Zy sleurden hem weg zonder wee en ach
Zonder pypenspel zonder trommelslag
Geen kartauwendonder verzelde t lyk
Des moedigen hells naer de laetste wyk
Men speed hem den kop van t ligchaem af
En delfde den romp een ellendig graf
Daer slaept hy tot eens het trompetgeschal
Ons alien ten oordeel verwekken zal
Daer rust hy de vrome de moedige held
Goon gloriezuil werd op zyn graf gesteld
Zyn naem echter leeft in des dichters lied
En Duitschland vergeet zyne laden niet
Want zet er eon ruiter zich in den zael
En zwaeit er een kryger het bloote stael
Dan roept men nog immer o moedige Schill
Wiens moord ik den Franschen eens wreken wil

j
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De boer zal het betalen

Komt vrienden schept eens kloeken cooed
Dan draeit de zaek nog eenmael goed
Maer laet u niet bepraten
bis
k Wed dat het zeker beter gaet
Zoo er in Kamer en Senaet
Geen knikkers meer en zaten

bis

Die niet durft spreken vrank en vry
Die hoort by deze of geen party
En die zich om laet koopen bis
ls men hem goud of kruisen biedt
Dat zyn de ware broeders niet
Die helpen ons maer stroopen bis
Maer die de nyverheid bemint
Ons welvaert in den handel vindt
Den akkerbouw wil schragen ~ba
Opdat de boer en burger leeft
En voor geen achteruitgaen beeft
Dien diem men voor to dragon bis
Er zyn vier mannen van verstand
lom bekend door heel land
bis
Die zich niet laten wiegen
Rogier Osy en Loos en Veydt
ls ge anderen kiest dan zyn wy kwyt
Dus laat u niet bedriegen bis
ls kindren van hetzelfde blood
Verstaen wy ons belang eens good
Laet ons eens overwegen
bis
Voor gram en suiker erg tabak
wie of daar mee en tegen sprak
Daer is hot in gelegen bis
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LES BELGES R EUNIS

WYZE

la fawn de barbari

Sa Belgen luistert eens naer my
Ik wil u onderrichten
Een onderlinge Maetschappy
Komt zich to Brussel stichten
Hoort eens wat naem dat zy verzon

La faridondaine la faridondon
Zy heet Les Belges reunis
Biribi

la fawn de barbari
Mon ami
Het is een fransche generael
Die ons komt exploiteren
Die zonder fonds of kapitael
Wil alles asruieren
En t is dit blykt gelyk de zon

La faridondaine la faridondon
Een strop voor ongeleerde lie
Biribi
la fawn de barbari
Mon ami
Er zyn toch in ons vaderland
Zeer goede Maetschappyen
Die ieder in geval van brand
Door klinkend geld bevryen
Baron Evain voorzitter van den raed van bestuer

t Zyn looze strikken die zy spon
La faridondaine la faridondon
Dat ieder uit zyn oogen zie
Biribi
la fawn de barbari
Mon ami
Zoo moest dan ieder eigenaer
De anderen betalen
En by het eerste brandgevaer
Waer zouden wy het halen
Wie hot in tyds maer weten kon
La faridondaine la faridondon
Zei dat gaet nooit in ons Pays
Biribi
la fawn de barbari
Mon ami
Houdt dan maer alien voet by stek
Wilt hun niet binnen laten
De raef heeft aes in harm bek
De vos wil haer bepraten
Past op voor elken Belg quilion
La faridondaine la faridondon
En lacht met zulk een kompagnie
Biribi
la fawn de barbari
Mon ami
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Ik hoor my t alien zyden vragen
Maer werdt gy over weinig dagen
Ook geen Professor grege
Er is zoo menig schriftgeleerde
Dien men met deze gunst vereerde
By hoogeschool of athenee
Iiet kwam my voor zoo vreemd als wonder
Want k telde er meer als twintig onder
Waervan nooit mensch noch maendschrift sprak
t Schynt dat men u n iet weet to vinden
Gy hebt een naem en vele vrinden
En ge steekt ook in geenen zak
Kom kom t is gek van zoo to praten
Wat zou my al zoo n titel baten
Die niets beduidt ter nauwer hood
Wil my van zulke dingen zwygen
En toch ik kan dat altyd krygen
l was ik zelfs al jaren dood
Een eernaem kittelt veler ooren
Maer dat ik my daerin moest stooren
Dan had ik nooit of nooit gedaen
En dat ik maer de mouw kon vegen
Waer alle gunst wordt door verkregen
k Zou op een ander hoogte staen
Voor weinige dagen zyn er door den Minister meer dan zeventig Professewrs
jr° jc s by onze hooge scholen benoemd
Verscheidene bladeren nit Vlaenderen hebben my die aenmerking gemaekt
onder anderen is zekere heer Greze die al vele j area dood was tot Professeur
grege teLuik benoemd

Maer liever ging ik my verzuipen
Dan dat ik ooit zou willen kruipen
Om eeremark of broozen lof
Ik lach met alle die paillassen
Die beedlend in hun dedicassen
Den wierook zwaeijen aen het hof
Ik laet myn vryen tang niet boeijen
Hy blyft voor t echte en t ware vloeijen
En smaelt op gunst en huichlary
Wie op die wyze omhoog wil streven
k Verkies eer onbekend to leven
En hou myn zinspreuk vrank en vry
November
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Gy deugdenryke kring duld dat wy u begroeten
Wy willen aen ons pligt naer eisch en voorschrift boeten
Ors haste klopt voor u door dankbaerheid gepraemd
Om al den zwaren last die ge op uw schoud ren naemt
De zucht tot menschenmin deed uwen boezem blaken
Gy wildet voor het heil uws medebroeders waken
En de ongelukkigen door vrouw Natuer miskend
Bragt gy vertroosting aen in rampspoed en ellend
Ontvang dan alley dank voor het goedhartig streven
Dat gy tot ons behulp welwillend aengedreven
By de Tentoonstelling zoo zorgvol hebt gedaen
Geheel de Maetschappy biedt u haer achting aen

Er is geen schooner deugd de volken aentepryzen
Dan medelydzaemheid den rainpling to bewyzen
En door gestage vlyt de kwelling van zyn lot
Te keer to gaen in naem van alley scheps len God
Hierin hebt gy uw tack met heldenmoed gekweten
Gy hebt het ntwerpsch yolk geroerd tot in t geweten
En offers opgeeischt en giften aengehaeld
En ruim heeft elk zyn tol der menschheid her betaeld
wat toch kan met meer recht het medelyden wekken
ls t doof stom schepsel dat het levee door moest trekken
Gebogen under t wigt der zwartste onwetenheid
God dank er werd een weg van uitkomst hue bereid
De vrome DE L EPEE door de inspraek van den Hoogen
En met zyn naestens wee tot in de ziel bewogen
Gaf doove en sprakelooze en stem en hooren weer
En aen de schepping Gods zoo veel bewondraers meer
Dra vond zyn lever hier ook trouwe volgelingen
Van welkers hoogen lof het nageslacht zal zinger
Zoolang de Scheldestroom langs ntwerpsch wallen vaert
wy alien op flees plegt thans broederlyk vergaerd
Laet nog een vaster band ors aen elkand ren hechten
En flat geen tyd noch lot het vroom gestieht komt slechten
Dat eenmael klein en zwak van nit den niet begun
Maer door aenhoudendheid en mood in sterkte won
Gelyk een jonge boom eens teer en zonder waerde
Zyn schrael en tenger loof nauw opheft buyer de aerde
Maer die met vlyt verzorgd en op zyn tyd gesnoeid
Eens door zyn trotsche kruin het oog des wand laers boeit
Die in zyn lommer schuilt voor t hevig zonneblaken
Zoo ver ja mogten wy ook eindelyk genaken
Hoe menig burgerskind die t noodlot wreed verstiet
Rust vergenoegd en bly in onze schaduw niet
Het is het grootst geluk flat men op acrd kan wensehen
De steunpilaer to zyn van arme en zwakke menschen
Daer spant de rykste kroon ors eenmael your om t hoofd
In t zalig Englen koor door Gode ors eens beloofd

TH V N RYSWYCK III

NXB ETUIGING
DER

NTWERPSCHE REDERYKK MER

DE OLYFT K
en de Koninklyke Maetschappy ter enmoediging der
Schoone Kunsten by de bekrooning der overwinnaren in de
pryskampen van

t Is feest een plegtig feest in ntwerps reuzenwallen
Men viert der kunsten hooggety
De zaemgestroomde burgery
Legt onder daevrend vreugdeschallen
Door yverzucht ontvlamd tot heilig pligtbetoon
Haer offer op t altaer van t ware en van het schoon
En wy door t lommer van de olyven
Omschaduwd op der lettren baen
Wy zien die plegtigheen bedryven
Het hart tot kloppens aengedaen
Wy stroomen mee den tempel binnen
En offren met ontvlamde zinnen
Ons harte dat van aendrift blaekt
Erkentnis gloeit door al ons aderen
Voor u o vrome burgervaderen
Die hier het heilig vuer bewaekt
Nu staet de ha ndel stil de zorgen zyn geweken
De drukke stedeling is opgeruimd van geest
Hy voelt de waerde van het luid verkondigd feest
Zyn wezenstrekken die van diep gevoelen spreken
Getuigen dat zyn hart den roem der kunst waerdeert
Die t noodlot wederstaet en eeuwen tyds trotseert

En ja wy kunnen ons beroemen
Wy zyn den aerdbol om vermaerd
Wy molten onze kunstnaers noemen
l vindt men op de wereldkaert
Ons vaderland nauw aengeteekend
Geen uitgebreide natie rekent
ls wy zoo vele helden op
Zelfs in de middeleeuwsche tyden
ls domheid heerschte t alien zyden
Rees bier de wetenschap in top

Eens was bier t centerpunt waer t ails uitgesproten
De nabuer heeft by ons eens leer en les genoten
En t licht dat bier ontglom schoot eens Europa door
Erkennen wy den roem de grootheid onzer vaderen
Wy hebben nog als zy bet zelfde bloed in de aderen
En yv ren wy in bet door bun gebakend spoor
Dat zal den landaerd steeds verrukken
Dat zet zyn zucht naer glorie aen
Dat zal hem steeds doers lauwren plukken
Doers streven langs der kunsten baen
Mogt ook ons t lot der waepnen krenken
De roem dien ons de kunst kan schenken
Staet eeuwig en onwrikbaer pal
Schenkt immer jeugdig ooft en botten
Zal de jaerhonderden bespotten
Voor de oogen van t verbaesd heelal
De vrye kunsten en de hooge wetenschappen
Zyn ons een dronk gemengd uit lavingvolle sappers
Die t hart versterken tegen t wigt van ramp en druk
Uit hen is iedre bron van heil ons toegetreden
Koophandel nyverheid deugd volksbestaen en zeden
De dierbre vryheid en t geluk
Rampzalig zy de koude zielen
Die door bun invloed niet geraekt
Nooit voor bet auter nederknielen
Waer thans bet heilig vuer op blaekt

Die nooit in t ryk der idealen
Op vleuglen van verbeelding dwalen
Des menschen tending niet verstaen
Die als een plant vergeten levers
Slechts worden om weldra to sneven
En ras gelyk een plant vergaen
Hun is het aenzyn vast een rammelende kluister
Die plettrend op de schoudren drukt
Hun wordt de blinddoek nooit van de oogen afgerukt
Werktuiglyk tasters zy in t ondoorzienbaer duister
En daer de schepping Gods hun aenblik nooit bekoort
Is t aerdryk hun een jamm renoord
Maer heil hun die het yolk verlichten
En tot ontwikkling van t verstand
Een kunstkoor by de Schelde stichten
Tot roem van heel het vaderland
Die in der yveraren ranger
Het eerloof hebben opgehang~n
De dapperen ten stryd gedaegd
Hun is de natie dank verschuldigd
llaer lauw ren zyn vermenigvuldigd

Waer zy zoo trotschen roem op draegt
Oy vromen liet ors tael haer refit naer eisch weervaren
En prachtig klonk haer toon in forsch gestemd akkoord
De geest van t voorgeslacht ontving in hooger oord
Den wierook haer ter eer die opklom van de altaren
Ontstoken in flees kunstgebied
En heel t Walhalla tong het schaetrend welkomlied
ch blyven we alien yvrig poogen
Opdat de spraek van t voorgeslacht
Eens glansryk styge naer den hooger
Zy is de tolk van ors gedacht

ls echte kindren der Teutonen
Laet ors den voorzaet nimmer hoonen
Maer° zyn wy fier en trotsch als hy
Op t geen we ors erfdeel kunnen heeten
Dan daelt de rust in ors geweten
Dan levee we eens in harmony

Men refit Mecenen dan dat we u ons tol betalen
Gy strengeldet een held der Rederykers schaer
By t uitgeloofde goud den zegekrans om t hair
Daer by vorst Karels lot in forschen toon dorst malen
Die u vervoerend tegenklonk
En aen ons letterkroon een nieuwe parel schonk
Van bier dan alle zorg en kommer
o Broedren in bet kunstgebeid
Laet ruischen door t olyven lommer
Het zaemgestemde zegelied
Opdat bet juichend jubelvieren
By t blikkeren der eerlaurieren
Nog menig hart ontsteken moog
Bat bet de faem alom vermelde
En schittren de oevers van de Schelde
Verblindend in Europa s oog
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T gaet wonder vreemd in deze streken
En t een by t antler vergeleken
Staet men verbaesd om t breed verschil
Daerom is t dat ik met deez dichten
My tot bet vlaemsche yolk kom rigten
En alley aendacht wekken wil
De huisvrouw klaegt door heel de buerte
Heur nood om de yselyke duerte
Zy vloekt den hoogen prys van t brood
En t staetsbestuer slyt heele dagen
In t wetten maken tegen t jagen
En ziet alleen bet wild in nood
De beer P F Van Kerckhoven

De man van t daeglyksch werk versteken
Begaet uit armoe schelmestreken
Om niet van honger to vergaen
En in den raed twist m ondertusschen
Ofwel de insekten of de musschen
De meeste schade doen aen t graen
Maer t zyn de magtige eigenaren
Die steeds op woekerwinsten staren
Die de oorzaek zyn van alle kwaed
Die blind voor ieders ongelukken
Hun mind ren eindeloos verdrukken
flit vrekheid en uit eigenbaet
Die nooit dan voor hen zelven spreken
Ofschoon er heete tranen leken
Zy teeren deftig van hun ambt
Den tyd toen men hot yolk moest yreezen
Verplaetsen zy in t grys voordezen
Want ja wy zyn er door verlamd
Hier wordt s lands dierste held verstooten
Daer wordt eon ruiterbeeld gegoten

Dat honderd duizend franken kost

Ginds wordt de Macs met guest besehonken
Hier smeekt de Lei in rouw geklonken
Urn van hour wee to zyn verlost
Daer pleegt men spoedig represaije
Hier zucht Binds jaren t vlaemsch canai j e
Om onderstand om werk en brood
Ginds mag de beetplant welig bloeijen
Bier wacht do vlasteelt in de boeijen
Zyn naderende marteldood
Hot yolk klaegt order bitter weenen
Zyn armoe aen de kille steenen
En steunt op hulp noch uitkomst moor
Het eerste vers betreft de beeldzuil van Stevyn en de lasteringen om denzelven to
verhinderen door Dumortier in de Kamer der Volksvertegenwoordigers aengevoerd
Het tweede raekt hot reuzenbeeld van Godfried dat to Brussel zal geplaetst worden en
franken z al kosten
byna

Maer toch zal hun eens redding loges
Eens hoort de Hemel al dat klagen
Want zy betrouwen op den Heer
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In naem der yvraers van de Schelde
Breng ik der stall van rtevelde
En vriendenkus en broedrengroet
Daer oak is men in t pligtbetrachten
Zoo vroorn gelyk de voorgeslachten
En grootsch op het nag zuiver bloed
Dat bloed dat in ons om blyft stroomen
Dat ons voor gees gevaer doet schroomen
Hoe fel de storm de kidl bedreigt
Want by die simmer luid dorst spreken
By d eersten aenval zou verbleeken
En voor het woedend onweer zwygt
Die kon dat bloed niet echt bewares
Hy past niet op die trouwe scharen
Die waken voor° het volksbestaen
Maer gy o broedren en gezellen
Blyft moedig t wakend heir verzellen
Dat stryd voor Vlaendrens leeuwenvaen
Laet ons den kamp dan dapper staves
En warden we op het veld begraven

TE GENT

Eens zingt de naneef ons een lied
Want wie den nood niet aen durft staren
En schrikt voor hoop en lyfsgevaren
Hy blyve in onze rangen niet
Met cooed dan alien voortgestreden
Voor tael voor volksaerd wyze en zeden
Voor onafhanklykheid en refit
Eens zullen w in ons plan gelukken
En nimmer voor het vreemde bukken
Geen Belg wordt ooit zyn nabuersknecht
Laet vreemde wyn ons t hart verheugen
En zwelgen wy met voile teugen
Het geestverheugend druivenzap y
En dat wy jarelyks herhalen
By t klinken van de voile schalen
Heil zy ons broederschap
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EN TOONKUNDIGE ZITTING GEHOU
DOOR

DE OLYFT

SCHELDEZONEN

Op den voortgang en den welstand
Van der vaedren gouden tael
Klinken wy als vrome strydren
Met den vollen feestbokael

K EN DE

Dat voor vrede en voor verbroedring
Steeds ons innig t harte klop
Heffen wy daerom to hooger
De ingeschonken glazen op
Laet ons vreemde wynen drinken
Maer behouden we eigen spraek
Fn dat deze dronk gedye
Tot het heil der Vlaemsche zaek
Niets zal harm bloei verhindren
Hoe het kwaed ons tegen muit
Drinkt daarop tot aen den bodem
De ingeschonken roomers uit

NS
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Komt er

flu een ministerie
Was de vraeg van heel den dag
Vlaendren sukkelt in miserie
leder roept er wee en ach
Over ettelyke weken
Klonken luid viool en tromp
Blydschap heerschte in alle streken
By den afganq
van Nothomb

Van de Weyer die uit Londen
Met den stoomboot overstak
Had naer t scheen alleen gevonden
Wat er hier zoo lang ontbrak
Doze uit rnklang is ook door ECREVISSE gebezigd in zyne vertaling van het
brochuer vain D lleCker
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En gelyk by t wisslend weder
ls de winter henen vaert
Viel by in de Kamers neder
Lyk een hagelbui in Maert
Moedig stond by voor de reien
Die ons alien by den news
Naer hun welgevallen leien
En by sprak K t is schandaleu
k Heb al over jaer en dagen

• Heel dat boeltje nagegaen

• En ik kan maer niet verdragen
• Dat dit zoo is blyven stann
llen wenscht ge een groot of icie
• Zorgend voor uw eigen stand
• Maer ik lach met myn positie
• Want ik min myn vaderland
• Heet gyiieden dat regeren
• t Volk to strekken ten ruien
• k kom Belgie sauveren
En dat zal ik later zien y

•

•

By deed zonder zich to stooren
Reed nend als een advokaet
en den worst de waerheid hooren
En gaf alien goeden raed
\ ant uit vlaemschen stain gesproten
En in Braband opgevoed
Wilde by zyn landgenoten
Heil in plaets van tegenspoed
En de natie langs hoe blyer
Riep met opgeheven stem
• Leve Leve Van de Weyer
• Glorie hulde en eer zy hem
• Hy zal ons naer eisch bestieren
• Want by is een vrye man
• Die den teugel nooit zal vieren
• en bet reedloos eedgespan

Maer de drom der huichelaren
Ondermynde hem den grond
ch en de aendrang der gevaren
Drukte ons zwaerder van dien stond
L Grootsch vooruitzlcht was verdwenen
Geen redres in t onderwys
t Licht der hoop was ylings henen
En de toekomst doodsch en grys
Ziet gy flu wat looze strikken
Ons Mevrouw Merode spon

Ons het alles to verklikken
Wat in deugd en vryheid won
Ieder was voor jaer en dagen
Hunne domme streken beu
En weer komt men Vla~ndren plagen
Met de klik van baes de Theux
Laet de slangenbeet genezen
Die de natie weer ontving
Heeft ons lot zoo moeten wezen
Troosten wy ons onderling
Laet ons dansen naer hun pypen
Heerschzucht is zoo broos als glas
Eenmael toch zal de appel rypen
En dan valt by in het gras
Nu is er een minzsterie
Waer zoo lang wend naer getracht
Doch er is ook meer materie
Tot misnoegen mee gebragt
Bitter is de pil om zwelgen
t Schip van staet is meer als lek
ch wat houden zy de Belgen
Toch gemaklyk voor den Gek
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Vrye Barden vrome mannen
Wie noch list noch dwang gebiedt
Blyft uw roerend snaertuig spannen
Om het vreemde to verbannen
En de zene kroone uw lied
Eens lag ons Vaderland in d afgrond neergezonken
Mishandeld en verfoeid
Door s nabuers woesten vuist met koorden om de schonken
ls slagtvee vastgeboeid
De tyd deed hen allengs den slavenstand vergeten
De moederspraek verliep
De lafheid was geen vlek meer voor t versteend geweten
Toen er op eens een stem als uit den Hoogen riep

• Ryst O Barden weeke mannen
• En verzaekt uw tending niet
• Wilt uw magtig speeltuig spannen
• Om het vreemde to verbannen
• t Wraekvuer stroome door uw lied

M

Het dichtrenkoor tag op t begreep zyn taek op aerde
Waeraen t zich lang onttrok
En de eerste harpe die een vlugge hand besnaerde
Dreunde over Vlaendrens boom gelyk een donderschok
Heur toon was ruw en bits beleed gend voor den lande
Maer t yolk als opgeschud uit eenen sluimerdroom
Was diep getroffen om t verwyt van smaed en schande
En vroeg den zangren met neerslachtigheid en schroom

Wat wilt gy Barden vrome manners
Met ons die t ongeval verstiet
Gy hebt wel breede hersenpannen
Maer de overmagt van s lands tirannen
Is die to fnuiken door uw lied
Bevestigend
En
Er jaegt een
En

weerklonk het antwoord van de snaren
t luistrend yolk vernam
heilig vuer met aendrift door onze aeren
zet ons ziel in vuer en vlam

Een hooger wezen leidt onzichtbaer onze schred~n
En geeft aen alien kracht en cooed
Op uit den afgrond op de kluisters van de leden
Waekt op de rood wil spoed
V y hebben order ons met heilgen eed bezworen
Dat wat hier schaedlyk is en vreemd
En naer een valschen oorsprong zweemt
Niet larger t yolk meer zal bekoren
En wie blyft dwalen in t vergryp
Dat we uit gees vryen volksstam sproten
Die telt niet by ons landgenoten
En is voor slavernye ry p
Trouwe Barden vrome manners
Lastert ons in t onheil niet
Ja wy kennen uwe planners
En wy wilier met u spanner
engemoedigd door uw lied
Zoo sprak t vergeten yolk het hief zich uit het duister
Der sombere vergetelheid
Met verontwaerdigmg versmeet het zynen kluister
En was tot tegenstand bereid
Wy trokken moedig voort de leeuwenvaen geheven

Ter eer van t voorgeslacht ten schut van Neerlands tad
De hoop heeft ooze zy geen oogenblik begeven
Reeds zien wy in t verschiet een vollen zegeprael

Moed O Barden trouwe manner
Wee hem die den dwang ontziet
Laet ons t vreemd begrip verbannen
t Stofkaf van het koren warren
Door de wilskracht van ons lied
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Zes huerlingen alien van t zelfde couleu r
Die men ook Nlalou s konde heeten
Doer thans in de kamer tot ieders rnalhcur
Men leest het in Nieuwsblad en Observateur
De Belgische natie wat zweeten
Zy kregen het roer van ons gouvernement
In hander door listen en lager
lleenig uit dorst naer een groot trakteinent
Het knappen van hier en van daer een percent
En voorts our de natie to plagen
Zy weten al wat er in Vlaendren mankeert
En ook wat men elders blyft smeeken
En als men het hun voor de vuist ~rappelecrt
Dan lagchen ze er mee dat het ieder chokeert
Wie zou niet van gramschap verbleeken
En zei hun zoo menige representant
Dat alien hen hoonen en laken
Dat sours het gepeupel wel eens in passant
Geen redenen zyn zoo frappant
Kon opstaen l
Dat ze indruk op hen zouden maker

Rogier en Osy en d Elhoungne en Castiau
Vier reednaers die nimmer en falen
Verweten t gespan in den raed voor cagot
Omdat men bet tydstip van strop en fagot
En domheid terug wilde halen
En echter verwierf hun gepleit geen faveur
Hoe blank zy den Moor wilden schuren
Het korps ook was zwart tot zyn intdrieur
En daerin gelukte nooit kunstptafonneur
l wit by sours pikzwarte muren

De boel is vergald en noch troost noch secours
Zyn we ooit van de toekomst to wachten
Niets is er to winnen met al ons rumour
Reeds inaekte de voortgang van t land demi tour
De handel verloor zyne krachten
Want zorgend alleen voor hun eigen partie
Zal m eenmael de rest zien verkw ynen
Wat geeft hun de welvaert van s yolks industrie
Daer eenmael s lands boom voor de hypocrisie
Veranderen moet in woestynen
God geev dat de zaek binnen t jaer nog chancgeert
Of antlers zyn we alien verloren
Vooruitgang en vryheid zyn reeds g arreteerd
Verblinding komt akelig op gemarcheerd
De nacht zal ons voortaen behooren
Doch mannen schept cooed in den druksten embras
Weest vroom als de vaedren het waxen
En buigt u niet voor het veracht rende ras
Dat eens als het duister voor t licht van den gaz
Vernietigd ten afgrond zal varen
Iei
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Laet het ons luid op vermelden
t Kleine Vlaenderen is groot
En Been and re volken telden
Zooveel kunstenaers en helden
ls de faem er heeft vergood
Hoe de vreemden zich verryken

De eer blyft ons een kostb re myn
En de stall der twee Van Eycken
Mag ook roemen op Stevyn
Schitt rend in Europa s oogen
ls cen andere rchimeed
Hield de domheid en de logen
her het land met nacht omtogen
Wat er s mans vernuft ook deed
Maer de kunst kan niet bezwyken
Hoe verwoed de list ook schyn
En de stall der twee Van Eycken
Wrocht een standbeeld voor Stevyn
Toen de vreemd ling hier regeerde
En door zwaerd en mutsaerdgloed
Reedlykheid en voortgang weerde
Heeft zich menige geleerde
Naer een verren streek gespoed
Om d uitheemschen dwang to ontwyken
Voor den geest de zwaerste pyn
En de stall der twee Van Eycken
Miste sedert haer Stevyn

Om zyn dorst naer roem to laven
Koos by Hollands vryen grond
En de heirvoogd der Bataven
Loonde ryk de wondre gaven
Die by in den kunstnaer vond
Dra mogt by naest Maurits pryken
En dims vriend en meester zyn
Stadgenoten der Van Eycken
Ja weest fier op uw Stevyn
Eeuwen zyn er Binds verl oopen
Eeuwen van vergetelheid
Nu zet zich t verleden open
Dwang en list zyn heengeslopen
En het licht zoo lang verbeid
Doet het duister sidd rend wyken
Glansend door het mistgordyn
En de stall der twee Van Eycken
wydt een standheeld aen Stevyn
k Doe als vaderlandsche zanger
wat me eene diere pligt gebiedt
myn boezem klopte zwanger
lk weerstond den drift niet langer
k Zong den held myn huldelied
Laet uw fever even blyken
Bardenchoor van Schelde en Rhyn
Brengt de stall der twee Van Eycken
Ook een offer voor Stevyn

Mei
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Vol zyn de roomers en vol ons gemoed
Makkers hoe zalig is t samen to klinken
t Geestryke vocht zet de wangen in gloed
Wilt er de zorgen van t harte mee drinken
Wee die aen kommer herdenkt by den wyn
Eens door onze ouden geplant aen den Rhyn
Goedige drank ons zoo flier en zoo waerd
Plengend den honing in d alsem van t leven
Och I die a ls wy u kan schatten op aerd
Zal u voor t goud van Golkonde niet geven
Komt nog een dronk van dien heilzamen wyn
Eens door onze ouden geplant aen den Rhyn
Neen zoo verkwikt ons geen andere drank
t Zuiden en schenkt zoo geen lavende teugen
Stemmen wy luid hem een liedje ten dank
Dan zal by nogmaels ons t harte verheugen
Niets toch vervrolykt ons zoo als de wyn
Eens door onze ouden geplant aen den Rhyn
Ons blyft het zap van de glinstrende druif
Zoo als het Noach in de arke beweerde
Toen by vol moeds by de weerkomst der duff
Zag flat het onweer verminderde en keerde
Ons lacht de olyfkrans ook toe uit den wyn
Eens door onze ouden geplant aen den Rhyn
Makkers nog weegt er op ons eene schuld
Laet ons ter eene eens der vaderen klinken
Heisa de roomers ten boorde gevuld
Om ze ten bodem toe ledig to drinken
Heil hen die d oogst van den godlyken wyn
t Eerst ondernamen in t land van den Rhyn
Mei
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Hebt ge als verleden jaer
Niet een of antler stukje klaer
Ik bon hier weer met een verzoek
Voor ntwerps Muzenalbumboek
Dat thans zyn vyfde jaer verwacht
En als een knaep in de eerste kracht
Zyns levens snelle vord ring maekt
En naer den stand des jonglings haekt
Om eons met forseher spierenkracht
Het ons nog drukkend wangedacht
Terneer to slam in blood en zweet
ls t Siegfried eons den draken deed
De werkzaemheid in t lettervak
Geldt by den storm een schildendak
Waer kei en harst op stuift en dooft
En ons de zege eons wis belooft
Daer or voor landaerd spraek en refit
Nog menig lang en bang gevecht
Van uit hot woelige verschiet
Ons dreigt stemt daerom ook uw lied
Te hooger dat de weergalm hot
ls t klinken van de krygstrompet
In stall en dorp hergalmen doet
Ten eerbewys van uwen mood

Eens was ons aental nietig klein
Maer vroom en van gewisse rein
Nooit heeft er een vooraf in t veld
Des vyands manschap nageteld
Nooit heeft er een aen de overmagt
Van t naderende heir gedaeht
En zie flu in het uer van nood
Hoe onze horden zyn vergroot
Welaen dan dapper heldental
Dat u geen sluimring overvall
Schenk eens een vry en kunstig blad
In t album van de Scheldestad
Een blad waerop gy toonen moet
Van welken landaerd van wat bloed
Oy zyt en dat ge nooit to wreed
De guest die u de hemel deed
Miskennen zult maer met den Bard
By luider stem de hand op t hart
Belyden blyft voor s werelds oog
Dat weekheid nimmer u bewoog

Wanneer in t neevlig winterkleed
November buijig nader treedt
Dan yang ik met schakeeren aen
Zoo als ik jaerlyks heb gedaen
Dus broed ren zend me omtrent dien tyd
Een zang der goede zaek gewyd
Een liedje t vaderland ter eer
Een lierdicht aen den Opperheer
Een herderspraet die lezers vindt
En k blyf uw dienaer en uw vrind
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Dichtren Broedren in de tael
Neon goon blyde toon geheven
Gunstig was dit jaer ons niet
Dat zyn taek heeft afgeweven
Nydig heeft hot ons gezweept~
Ons herhalend bang geteisterd
Geev de Heere dat we in t nieuw
Balsem die de kneuzing pleistert
Zaemlen die de wonden heelt
Broedren er is mood van noode
Daer de vyand zich verstout
Willems sluimert in den doode
Hy was alley steunpilaer
En word ons to vroeg ontnomen
Slechts de bastaerd juichte er om
En dacht onze vlugt to toonlen
Zaeijend schimp en lasterschrift
Vole hooggestegen vreemden

en hot roer des lands geplaetst

Hoonden t yolk van Vlaendrens beemde
Scholden onze burgren uit
Voor eon hoop misleide dwazen
Die in domheid opgebragt
Steeds op achteruitgaen azen
Zoo in spraek als volksbestaen
Die men eindlyk nit moest hongeren
En verdelgen tot den grond
Om eons uit den stam der jongeren
Een verfranscht geslacht to zien
Dat voor t valsch begrip zou buigen
En wyl hot zyn tael vergat
Het verderflyke in moest zuigen

daer bloedde ons t harte van
Velen stonden toen neerslachtig
Met bet oog ter aerd gebukt
Maer aen pligt en eed gedachtig
Hief der dichtren rei den kop
Met ontvlamde en strakke blikken
En de harpen klonken luid
Om bet onbetaemlyk schrikken
Te verwurgen in de wieg
Ja wy durfden t yolk bezweren
Dat nooit vreemde bastaerdy
t Vlaemsche hart zou overheeren
Dat wy op der vaedren boom
Immer Vlamen zouden wezen
Trots die lastring en dien boon
Dat wy op bet grootsch voordezen
Zouden roemen tot den dood
Hoe t verderf ons moog bestoken
Trots der magtigen bestaen
Eenmael worden wy gewroken
Dichtren • op met zang en lied
Wilt bet godenspeeltuig klemmen
Om s lands kindren door uw zang
Tot hardnekkigheid to stemmen
In t volharden naer bet doel
Dat ons Natie moet ontvonken
Om eens in der volkren rei
ls een vryen stain to pronken
Die zyn tael en regten heeft
Komt met nieuwen moed aen t stryden
Wie er voor de zaek bezwyk
k Zal zyn vromen dood benyden
Zoo deed ook bet voorgeslacht
In bet land dat wy bewoonen
Zangren komt ten heilgen stryd
God geev kracht aen onze toonen
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Vrienden ik heb hat al dikmaels gezegd
k ntwoordde u nimmer al ware t ook slecht
t Mangelt my schaersch aen geduld of aen cooed
En schoon de storm op myn hoofd als cans woedt
t Gaet me toch doorgaens gezegend en goad
Wie zyn verlangen aen banden niet legt
Gaet hat op aerde gedeeltelyk slecht
Hem die op wenschen noch ultzichten broedt
t Heil der tevredenheid innig bevroedt
Gaet hat voortaen hier gezegend en goad
Dien stroomt zyn leven als t flat door aen trecht
Zelfs heeft by zich in de ellende niet slecht
Hoort by voor de ear der klaroenen genet
Ziet by der magtigen schittrenden stoat
Hy denkt zich even gezegend en goad
Trots oude wynen en kostbaer geregt
Hebben t er veal flog in d overvloed slecht
Daer t staeg begeeren bun boezem doorwroet
Die zyn verlangen naer eisch nimmer boat
ch die verdwaesden verdienen t niet goad
Wen vaek de ramp my zyn valstrikken legt
Heb ik hat vast al cans bitter en slecht
k Stem dan de luite met vrolyk gemoed
Een liedje toovert al t wrange weer zoet
En hat gaet vender gezegend en goad

Teistert een onweer het schip van myn echt
Ik hou den kop in de worsteling regt
fschrik noch blooheid verkilt my het bloed
Ik zie de kalinte in myn hart to gemoet
En in die hoop heb ik t wenschlyk en goed
Zie als myn kroost myne knieen omvlecht
Zeg ik sours
Lieven ach hebt het nooit slecht I
• Weest immer eerlyk in al wat gy doet
• Dobbert verheugd our uw lot langs den vloed
En tuigt dat gy het gewenscht hebt en goed

•
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k Heb eens man en vrouw gekend
en elkaer zoo sterk gewend
En zoo nauw verbonden
Dat men nooit hun wederga
Zocht me ook in merika
Had terug gevonden
Vreugde en vrede was hun deel
De echtband scheen van zacht fluweel
Die hun schoudren drukte
Wyl een zuivre liefdegloed
Beider volgestroomd gemoed
Meer en meer verrukte
Met geen huiselyken twist
Kwelde hen de booze list
In den echt zoo schrander
Nimmer werd hun heil gestoord
Nimmer klonk het eene woord
Hooger dan het antler

t Huw lyk was hunt aerdsch pardys
Dat de Heere ons ten bewys
Schonk van zyne liefde
En waarin t serpent niet meer
ls in Edens hof weleer
De echtelingen griefde
Ieder vroeg zag me ooit een paer
Zoo volkomen op elkaer
ls twee schelpen passen
Maer de flood kwam ylings ach
Beiden op den zelfden flag
I to snood verrassen
Spoedig stierven alle bei
ls de bloemen in de Mei
Door den storm geslagen
En zy kenden geen van twee
Ongenoegen last nog wee
In hun huwlyksdagen
Waer heeft zulk gezin bestaen
Vraegt me een vriend en ziet my aen
Laet my t slot u lezen
Beiden gaven zy den geest
Daegs na hunne bruiloftsfeest
Ja zoo kan het wezen
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Vaerwel zang

Vrienden wat Gy wilt vertrekken
Wel dat ware om mee to gekken
Neen voor t sluiten van de som
Laet ik myne feestgezellen
Zoo op eens niet henen snellen
Ieder eerst een glaesje rhum
t Zal de spyze doen verteren
Onder het naer huffs toe keeren
Hangt uw mantels flog niet om
Dan en hebt gy niets to duehten
Van de neev lige avondluchten
Vrienden eerst een glaesje rhum
t Zal uw buiken wat doen zinken
Die door t eten en het drinken
Spannen als een keteltrom
En ge zult me zeggen komen
Wel wat had ik zoete droomen
Van dat enkel glaesje rhum
k Zal er mee een binnen jagen
t Is myn doen van alle dagen
k Val er ook van vier niet om
Dan kunt ge u to bedde strekken
Zonder vrouw noch muffs to wekken

Vrienden komt een glaesje rhum

Zoo n gezellige avond vlugten
Wel dan kept ge geen genuchten
Of ge handelt dwaes en dom
Wilt u op myn raed betrouwen
Eer t u morgen mogt berouwen
En dat voor een glaesje rhum
Braef
k heb alien toch bewogen
Komt den roomer dan ten hoogen
Op het twalefuergebrom
En mag u myn slotvers raken
Heil hun die zich steeds vermaken
Tot het laetste slokje rhum I

N
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lk dorst my vroeg in t kunstperk wagen
Niet om de grooten to behagen

Maer k wilde een naem in myne stall

Scheen ik eens Geus k scheen ook eens kwezel
k Sprong van den os steeds op den ezel
Ik schreef van alles wat
Veel riepen my het bravo tegen
Omdat myn lied ren als een regen
Hun plots lings kwamen toegespat
Veel zegden onder t voorhoofd plooijen
• Wat blyft die rymelaer toch knoeijen
r Hy schryft van alles wat

• Braef n klonk het ginter stout gesproken
• Zoo wordt onz tael naer eisch gewroken
Die geen verdediger meer had

ch

klonk het elders

zoo n koepletten

• Gaen u eens in d amicgo zetten

• Gy schryft van alles wat „

Dees sprak
ge zult eens ver geraken
o Richter gy verstaet uw taken
En zyt den grooten hoop to plat
dat zal hier nooit bevallen
Geen riep
Die jongen is gewis aen t mallen
•
• Hy schryft van alles wat
Hier wierp men my het eerloof tegen
Daer lei men stroppen op myn wegen
Dan dacht men me eindlyk afgemat
En jaren achtereen verzwonden
En tie nog tot op deze stonden
Zing ik van alles wat
Zoo deed ik van myn vroege lente
Myn snaertuig bleef me een eeuw ge rente
Waer niemand d opbrengst van bevat
Geen eerzucht kon myn luit doen klinken
Steeds by myn makkers onder t drinken
Zong ik van alles wat
k Heb s lmagts lof myn harpe ontwrongen
lk heb voor liefde en wyn gezongen
En k sehold op Wael en fransche rat
Die door t bewind gestaefd in Vlaendren
s Volks regt verbryzelden tot spaendren
Ik tong van alles wat
Zag ik myn lever nooit beloonen
Te forscher klonken myne toonen
Herhaeld in elke vlaernsche stall
En ook zoo lang myn pots zal jagen
Slechts om myn inspraek to behagen
Zing ik van alles wat
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Een h erderslied

Lysje liet heur schaepjes weiden
Zy zat in het lommer neer
En ziet vender in de heiden
Ook een knaep de zynen leiden
Door de vlakte heen en weer

Hy speelde een deuntjen op zyn net
En dat verveelde Lysje niet
Nu haer Doris glurend naderd
Bloosden heure kaekjes fel
En in t lommerig gebladert
Zaten zy weldra vergaderd
En het grog hen wonder wel
Want by voorzag een bly verschiet
Onder het spelen van zyn net

Hunne schaepjes onder t neuren
Raekten koozend ondereen
Lysje kwam het to bespeuren
ch en zy begon to treuren
En versmolt in diep geween
Maer Doris dacht aen geen verdriet
Onder het spelenn op zyn net

• Lysje ach sprak de knaep met eenen
• Doen wy onze schaepjes na
• Staek o meisje uw bitter weenen
• Laet ons ook to zaem vereenen
• En word myne wederga „
Zy bloosden beide en t bruiloftslied
Schaterde van des herders net

QUIT EBSLIED

Vaerwelxang

Komt de wapens aengevat
Op voor vryheid land en stall
Wie een heldendood ontziet
Heeft den mood der vaedren niet
Wie het onrecht niet durft wreken
En lafhartig zou verbleeken
Is van geenen vlaemschen acrd
Is de naem van Belg onwaerd
Waer het s yolks belangen geldt
Rukken wy vereend to veld
Op het romm len van de trom
t oor ons alley eigendom
En moet ons het stael verwonden
Dan klinkt eens uit duizend monden
Hy die streed en viol door t zwaerd
Blyft als Belg zyn eernaem waerd
Heil u dan myn magental
Hoort gy het trompet geschal
O Dat schokt myn hart zoo zeer
Brengt myn waerd en myn geweer
k Wil de laetste niet verschynen
En in t vuer der karabynen
Onder t leeuwenvaen geschaerd
Blyf ik mynen eernaem waerd
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Een volkslaed

Wie kept die vruchtb re streken niet
Waerlangs de breede Scheld
De zee in de open armen schiet
Met onbesuisd geweld
Terwyl zy duizend kielen draegt
Uit alle landen opgedaegd
Dat landschap t kleinste schier der aerd
Was orn der vaedren deugd
Geheel de wereld door vermaerd
Die t zich nog heden heugt
En t nakroost tat uit hen ontstond
Bemint der oudren heilgen grout
De kunst tartte uit tat welig oord
Der middeneeuwen nacht
Er kwam een wereldheerscher voort
Uit zyn geduchte magi
Hun standaerd was een staende leeuw
Voor yolk en tael hun wapenschreeuw
Het is der Belgen vaderland
En waer t zyn glorie geldt
Komt out en jong het hart ontbrand
In geestdrift aengesneld
En sterft er een den heldendood
Die eernaem worth alom vergood
Ook in tat needrig landekyn
My ilinig tier en waerd
Werd ik in t wentlend wiegelyn

Gekoesterd by den haerd
Daer heeft my moeder lief gestreeld
My noemend vaders evenbeeld
k Smeek meermaels Gode knielend of
In sombre mymery
Vergun myne asch der vaedren graf
Leg eens myn kroost er by
Zaeht sluimeren wy in den grond
Waerop ons wiegjen eenmael stond

E
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In bet najaer riep de blonde
Met haer korfjen aen haer zy
De geheele buert in t ronde
Nog zoo vrolyk en zoo bly
Vrienden hebt gy niets van nooden
Krekels smaeklyk en gezond
Warme krekels versch gezoden
Warme krekels vol en rond I
Liefst verkocht zy in het donkey
Trots het snerpen van de kou
en een ryk gekleeden jonker
Dan aen eene burgervrouw
Immer kuilden heure wangen
En met lachjes om den mond
Riep zy krekels eerst gevangen
Warme krekels vol en rond

Velen die nooit krekels aten
Vonden t flu een lekkre spys
En betaelden ze onder t praten
Tot een ongemeenen prys
Hier en ginder wend ze ontboden
Zoo men heur geroep verstond
Warme krekels versch gezoden
Warme krekels vol en rond
Nu in t najaer sluipt zy henen
Wat toch schort het blonde kind
Met heure oogen naer de steenen
ls bevreesd voor weer en wind
Zy laet lonk en lokk en hangen
Weg is t lachje van heur mond
En roept met verhaeste gangen
Warme krekels vol en rond

UIL EKKERL ND

Och in velerlei geval
Heet der mensehen groot getal
De aerde een bitter tranendal
Waer geen vreugden duren
Het genot geen wortel schiet
Maer verwonnen door t verdriet
Van zyn wieg ten grave vliedt
Slechts na weinige urea
Doch voor lieden van verstand
Is er een Luilekkerland
Waer t genot als met de mand
TI
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Ieder toe komt stroomen
Waer de gryze als in zyn jeugd
en den boezem van de vreugd
Ingesluimerd zich niet heugt
Dan zyn zoetste droomen
Droeven denkt aen gees abuis
k Ken die streek van man tot muffs
k Ben er veel des zomers t huis
En wel half den winter
Had ik sours maer geen belet
k Trok er heen met bul en bed
k Werd er als een kaers zoo vet
En bleef altoos wnter
Weet gy waer dat landschap ligt
t Is geen refs van groot gewigt
En in meer dan een gedicht
Kwam ik vroeger toonen
en den mensch hoe zalig hy
Van gebrek en zorgen vry
Immer vergenoegd en bly

Daer zou kunnen woonen

Hoort en denkt dat weeldrig oord
Niet in oost in west noch noord
Maer ook waer men t huis behoort
Tusschen maeg en vrienden
in ieder vroom gemoed
t Ligt
Dat in t uer van tegenspoed
Zich hoe t onheil rondom woedt
Blyft bevredigd vinden
t Ligt in t hart dat steeds verblyd
Iedren boozen wensch bestrydt
Dat geen roem noch rang benydt
en verblufte grooten
Dat in vrede klopt en slaet
Trots zyn nederigen staet
En nooit kominernis verraedt
en zyn huisgenoten

In de burst waer t simmer woelt
Die zich niets ontbreken voelt
Iedren prikkel tydig knelt
Van een valsch betrachten
ls t de filosoof eens deed
Die zyn levee zorgloos sleet
En ofschoon by armoe leed
t Noodlot kon verachten
Toes de zon op Diogeen
Voor zyn duigen wooning scheen
Tong er lexander heen
Zynen stoet er seven
En by sprak u Wat eischt gy my
• t Hoofd der wereldheersehappy
• Vroeg men simmer jets dat B y
Daedlyk niet kon geven „

•

s Wysgeers antwoord was
Mynheer p
Geef
me
dan
de
zon
maer
weer
•
• Die ik door uw komst ontbeer
Daer gy me overlommert
k Dryf met elken eisch den spot
•
• En ik vied het stapelzot
• Dat men om myn vreedzaem lot
• Zich zoo zeer bekommert
M

Deze man sprak vrank en vry
Leefde zorgeloos en bly
Bleef er hoogst gelukkig by
En had niemand noodig
Dat by in t Luilekkerland
t Huis lag door zyn grout verstand
Stond wel unit in gees kourant
t Ware ook overbodig
Dus die mynen raed betracht
Zich terstond gelukkig acht
Krygt dat jeugdig oord in pacht
Enkel om t gelooven

Menig vorst die ons regeert
Die steeds dit of dat ontbeert
Hem die droomt wat by begeert
Kan men niets ontrooven
Vrienden kiest en neemt uw deel
t Kost u waerlyk toch niet veel
Droomt u bosschen van kanneel
Schept u roomrivieren
Dekt u ook een grove py
Spot met s konings mantelzy
Lag er zelfs de steenhoop by
Zyner juwelieren

Ja aen zoo n geringen prys
Komt men in dat Paradys
Welk Nature ons ten bewys
Harer gunst wou schenken
t Voetspoor dat er henen leidt
Is dit der tevredenheid
Wie zich flu ten togt bereidt
Laet geen tweeinael wenken
Des to speller landt men aen
Waer die suikerbergen stann
Tusschen eeuwig rypend gram
Waer de honigbeken
Uit heur klippen van kandy
Trots het guerste jaergety
Murmelend van harmony
Immer nederleken
Komt en sluiten we een verband
Ieder kan naer zynen stand
In dat aengebeden land
Hoogst gelukkig leven
Heil dap hem die vergenoegd
Zich naer tyd en oorzaek voegt
Of by heerscht en of by ploegt
Dat zy om het even
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k Zal u eens een feit verhalen
In het dierenryk geschied
k weet dat sours het yolk vermaek schept
In het heeklend fabellied
k Poog er alien door to stichten
Er steekt les en voorbeeld in
Prent dus d inhoud dezer verzen
Immer diep in mart en zin
k Moet my voor de stof niet schamen
Voer ik dieren ten tooneel
Ziet eens ons Representanten
Trokken laetst het zelfde zeel
Toen er in ons Statenkamer
Over t regelen der jagt
En het nut der kievitseieren
Menig uer werd doorgebragt
Lafontaine ook heeft de mensc hen
Door de dieren onderrigt
En zyn book is flog een fakkel
Die ons voorgaet leidt en licht
Hoor dan alien brave lieden
Het betreft een zeekren hond
Die als velerhande dieren
Sprak en er nog meer verstond
Niemand wist waer by vandaen kwain
En ik ook ik weet het niet
ls t met menige onbekenden
Hier schier dagelyks geschiedt

Men kan toch niet apes weten
Zy men al op t Handelsblad
Ingeschreven er gebeuren
Zoo veel dingen in een stall
Nu men sprak van t nieuwe wonder
Dat zoo vol talenten stak
En dat nimmer zyns gelyken
Had gevonden in dit yak
En dit wonder zonder weerga
Was een soon van hazewind
Die in menige ommestreken
Vele meesters had gediend
Maar van alien was gaen loopen
Zonder pas noch reisbiljet
En op eens in t land der Vlamen
Zich gerust had neergezet
Hy zou dan een proefstuk geven
Van zyn overgroot talent
En by maekte aen al de honden
t Uer der samenkomst bekend
Kar en schoothond kwamen spoedig
Spitsen brakken kwamen mee
En de doggen in hun aendacht
Lieten elk dien dag met vree
In eon groote stille vlakte
Klom by op een hoogen steep
En daer zag by duizend honden
Om zyn ruwen zetel heen
Hy bereidde zich al spoedig
Gaf een wenk met zynen poot
En begon op eens to huilen
ls eon koe in barensnood
Dan weer overluid to bulken
Dat men hem een ezel dacht
En op eenmael heesch to mauwen
ls de katten met den nacht
Nu weer hoorde men hem brullen
ls de koning der woestyn
Eindelyk ging by aen t knorren

t is een zwyn l
En zy riepen
Maer met als een haes to kryten
Die men nazit langs bet spoor
Kwam er ylings een beweging
En de brakken schoten voor
t Schold daer zeker maer al weinig
Of zy hadden hem verseheurd
Hoort flu eens wat er ten slotte
In die hondenzaek gebeurt

Een nit alien treedt naer voren
t Was eon ruige zwarte spits
Zeg eens sprak hy schrandre windhond
Op een toon zoo vrank als bits
• Zeker spreekt gy vole talon
n
• Spreekt nu ook eons op zyn hondsch
begon
by
vreemd
to
huilen
Nu
En zoo deerlyk binnen s monds
Dat goon enkel van hen alien
Er hot midst kon van verstaen
Toen sprak weer test tweede male
Spits zyn maegren Inakker aen
r Vriend wanneer go veel wilt leeren
• Leer dan eerst uw moederspraek
• Dat is vast voor mensch en dieren
• De eerste en wel de grootste zaek
En dan kept ge ook ras de talon
• Van de volkren om ons rond
• Maer ge weet nog niet to blaffen
• En go zyt nog geenen bond
• Enkel zoekt gy ons to foppen
• Toch gy zyt er bier niet vrind
Weet go wat een good pak slagen
• Hebt go alleenelyk verdiend
Wie zou nog voor ons betalen
• Zoo wy loeiden als een koe
• Zoo wy bulkten als een ezel
• Trek gy liever naer chez nous
• lauwt hem uit zoo riepen do anderen
• H y behoort niet tot ons ras
En de stofler was gelukkig
Dat by bun ontloopen was

Sedert leeren al de honden
Bassen eer zy verder gaen
Wie trekt voor dies dierenspiegel
Zich den engen schoen niet aen q
Die den Polkadans wil leeren
Maekt eerst dat by loopen kan r
En het is van ouds bewezen
Door zoo menig deftig man
Dat de liefde voor het onze
Boven die voor t vreemde gaet
En dit strekt aen vele Belgen
Tot een on waerdeerbren raed
Blyve t eehte ons eeuwig dierbaer
Staven wy ons taelverbond
En herinren we elken dwazen
en de fabel van den hond
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Een zangstuk

Bruiseht winden en stormen uw holen ontslopen
En voert ons in pylvlugge sneiheid aen land
k Heb tien bange jaren het Oosten doorloopen
De weg naer myn uitzicht gaet eindelyk open
Blaest winden en stormen in zeilen en wand
Zegt reizigers kept gy bet land myner vaderen
Waer eerlang de vliegende bodem ons brengt
Men vindt er geen bergen die t wolkenryk naderen
Maer lachende velden waer vlieten door aderen
En nimmer de middag het loover verzengt

Het ligt van twee magtige ryken omgeven
Weleer in t bezit van een wereldgebied
Die landen verdeelden en volkren verdreven
Maer Belgie is eindeloos Belgie gebleven
En tyden of stormen vervormden het niet
Daer heerschte de vryheid toen andere streken
Nog bukten in t dwangjuk van domheid en waen
Daer is het een schande zyn eeden to breken
Daer hoort men met lof van de vaderen spreken
Daer ziet men geen kleur noch belydenis aen
Reizigers
t klopt my zoo hevig van binnen
Ginds blauwen de duinen in t ryzend verschiet
Daer nadert de grond dien ik immer bleef minnen
Blaest winden en laet my den never gewinnen
Dat ik er aen de aerde den kinderzoen bied

RGELDR EIJER

Treed nader wandelende schaer
Tierelier
k ben geen vreemde bedelaer
Tierelier
k Heb Vlaendren voor geboortegrond
k Bezit een orgel en een hood
Tiereliere Tier
Het bong bewind vol tyranny
Tierelier
Verdelgde ons linnenwevery
Tierelier
f
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En t yolk dat nergens werk meet vond
Kreeg honger en wend vagebond
Tiereliere Tier
De ellende groeide t alien kant
Tierelier
Er trokken velen uit het land
Tierelier
En daer my t wreed gebrek ook dwong
Nam ik het orgel op en zong
Tiereliere Tier
Bet huisdier dat my vast verzelt
Tierelier
Zich op zyn achterpooten stelt
Tierelier
En danst en springt op de orgelmaet
Bleef steeds myn trouwste kameraed
Tiereliere Tier
De tyke lui verstaen geen dietsch
Tierelier
Zy geven d armen zanger niets
Tierelier
Maer t brood dat my de burger jont
Deel ik met mynen braven hond
Tiereliere Tier
En strek ik my in t stopp lig stroo
Tierelier
Myn trouw gezel doet even zoo
Tierelier
En beiden met ons lot getroost
Gaet het van veer de morgend bloost
Tiereliere her
Gy hoort het luisterende schaer
Tierelier
Ik ben geen laffe bedelaer
Tierelier
Toon toch uw medelyden hier
en d ouden man en t arme diet
Tiereliere her
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Een zangstukje

Wie Gode op tyd bedankt en bidt
Zyn naesten blyft beminnen
De deugd houdt voor zyn eenig wit
Op andren nimmer smaelt noch vit
Die komt den hemel binnen
Hy heeft op aerd het zekerst plan
En is een brave man
Maer hy die Gode niet gedenkt
En smaelt op vriend en buren

Die d armen nooit een penning schenkt
Zich blind houdt als de deugd hem wenkt
Die zal het eens bezuren
Hy komt den hemel nooit omtrent
En is een booze vent
Ook hy die met den pelgrimsstaf
De wereld bly doorwandelt
en t levee dat hem de lmagt gaf
Uit dank verkleefd blyft tot aen t graf
En refit met ieder handelt
Die mist zyn heil geen halven span
En is een brave man
Maer hy die zonde in vreugde ziet
Bier nutloos wil verkwynen
Die laf de wereld eens verliet
En haer een dal van tranen hiet
Dat het my nooit zal schynen
Die heeft Gods inzigt niet gekend
En is een booze vent

SENT

Met vreugde ontwaek ik elken dag
En k ga met vreugd weer slapen
Ik slaek zoo zelden wee of ach
Maer k loof den Heere wat ik mag
Dat Hy my heeft geschapen
Van t leven smaek ik wat ik kan
En k denk me een brave man
Hy die de schoone wereld Gods
Zoo vol van wonderheden
enschouwt gelyk een harde rots
Bestoken van het golfgeklots
ch I die verstaet geen reden
Die vindt ook niets in t firmament
En is een booze vent
Zoo lang de zon de lucht doorstreeft
Zoo lang de beek zal vlieten
Zoo lang de druif heur zap ons geeft
Het lachje om s meisjes lippen zweeft
Moet elk verheugd genieten
rer eer van Hem die t deed ontstaen
En dat is braef gedaen
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ntwerpsche Rederykkamer

De Olyftak

Ik ook kom her myn laetsten dank betoonen
En leg geroerd om Willems deugd to loonen
Myn huldelied by zyne grafstee neer

Hy ging me eens voor en k volgde vast zyn streven
Hy was me een vriend een raedsman in dit leven
De brave man en ach by is niet meer
Zyn rasse dood kwam rriy bet hart verpletteren
En in bet koor der vaderlandsche letteren
Was t of de stem des donders uit de sfeer
Ons toebromde ach scheurt uwe kleedren alien
Uw lieveling uw V Tiliems is gevallen
De vrome man helaes by is niet meer
Meet trouw als hy heeft zich geen Belg gedragen
Zyn vrye geest verachtte list en lagen
Geen schittrend ambt geen aengeboden eer
Kon hens begrip noch denhwys doen verzaken
Zyn boezem bleef voor t echte en t ware blaken
De trouwe man helaes by is niet meer
Hy was bet licht dat we aen de letterkimmen
In ntwerpsch wal het eerste zagen glimmen
Wy rezen op vast luistrend naer zyn leer
En Vlaendrens tael zoo fang in t stof vertreden
Herblonk op eens met onzer vaedren zeden
De wyze man helaes by is niet meer
Gy oak o Gent moist hem naer eisch to schatten
De tranen die k bier by de baer zag spatten
Beroerden my zoo innig en zoo zeer
Ik volgde t iyk naer t graf met borne schreden
Maer broedren neen de dood wordt niet verbeden
Uw Dichter slaept uw lievling is niet meer
In naem van t yolk uit ntwerpsch oude wallen
Doe ik by t graf bet rouwgeklag weerschallen
Druk aerde zacht op zyn gebeente fleet
Vaerwel I vaerwel O Willems uit dit leven
By t nageslacht blyft ook uw naem verheven
Wy zien elkaer hierboven later weer
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Wy worden door de vreemdelingen
Naer wier gefluit wy moeten springen
Nog niet genoeg gestoord
Wy gaen voortaen wat antlers hooren
Nu Belgies railway met zyn sporen
Tot aen der Franken hoofdstad boom
Toen wy met Duitsehland ons verbonden
Had ieder stof tot vreugd gevonden
Dan galmde t hourra fangs het Scheld
De nyverheid en handel vierden
Dien dag terwyl de vlaggen zwierden
En de eerste trein kwam aengesneld
En nu wat hebben wy to wachten
Der Franschen die ons nooit jets bragten
Uit hun zoo welgekend chez noes
Dan Savoyards en orgeldraeijers
venturiers en oproerkraeijers
Dan smaed en grootere arremoe
Nu zyn als de oorlog uit moet breken
Gewis de schoone vlaemsche streken
Op eenige uren binnebas
Ziet daeglyks eens by t arriveren
Hoe rap men nu ons komt vereeren
ls of hier ieder welkom was

ch wat bonte rommelzoo
Staet daer ginds by den bureau
t Schynen alien Hottentotten
Met hun teenen door hun bones
Vergezeld van hun marmotten
Kort gerokt gelyk de Schotten
Foei dat yolk is dwaes bedacht
En wat portie franskiljonnen
Zit daer ginds in die wagonnen
Ziet daer zyn er met japonnen
Die zich houden als baronnen
Trots op hunne bonte dragt
Ginds is nog een arrivee
Laet eens zien wat brengt by mee
ch een heelen drift Paillassen
Guerrillassen
Met moustaches
En Cravacheti
Meestal door de zon verbrand
Welkom in ons vaderland
Zy gaen zich met ons bemoeijen
t l op nieuwre leesten schoeijen
Dan zal de commercie bloeijen
Item ook ens industrie
Maer dan moeten ons die heeren
Naer hun willekeur regeren
Ons verlichten door hun leeren
la mode de Paris
Nog aenzien zy ons voor pruiken
Maer der vaderen gebruiken
Zullen moeten onderduiken
Voor een gansche nieuw manier
Zy beweeren dat wy alien
Van den kant de gracht in vallen
Dat we als hallef apes mallen
Heel verbysterd door het bier

En de staet is hun genegen
Wat vermogen wy thans tegen
Dien verpletterenden regen
Op ons nationaliteit
Maer nooit zullen wy verfranschen
Wil ook Brussel dat wy dansen
Dat bezweer ik in flees stansen
En ik heb bet meer gezeid
Ja wy lagchen met flat klappen
Nimmer zal ons yolk verslappen
Doe daer liefst een glas op tappen
Van den klaren garstenwyn
Om bet onheil niet to schroomen
Dat er somtyds onder t stoomen
Uit chez nous mogt overkomen
Naer ons needrig landekyn

Hebben wy geen larder slagen
Moedvol en gedwee verdragen
Dat ply zelfs geen hoop meer zagen
den den duistren horizon

Neen zoolang wy t Vlaemsch behouen
En men bier nog bier kan brouwen
Stelt de Vlaming geen betrouwen
Zoo in vreemde als franskzljon
Jztin
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op J F WILLEMS in de laetste zitting der akademie to Brus
set voorgelezen en in den Moniteur opgenomen
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Ondankbre vreemdling met uw tweederhande luiten
En dubbel aengezigt
Dat dorst ge in t leven van den braven man niet uiten
Deed u een oude wrok tot zulk schandael besluiten
Na by in t stille graf by zyne vaedren ligt
Wat tergt gy Vlaendren flog dat snikkend zit to women
Om d onvergeetbren slag
Wat raest go in uw gestoelt en heft ge u op de teenen
By heeft in t kunstperk lang uw luister overschenen
Gy vonkjen aen de sfcer by heldren zomerdag
De flood heeft hem to vroeg in t vlaemsche kamp noon sneven
Maer zyne room en deugd
En wat by al bewerkte en wat by heeft geschreven
Blyft voor gansch Nederland tot de achterste eeuwen leven
Hot is eon dwaze die zich zyner nlrnmer heugt
U editor zy flat lot onheilge niet beschoren
Gy hebt goon vroom gemoed
Gy dorst de sluimrend asch eons medebroeders stooren
Gy hebt voor t vlaemsch geslacht den naem van Belg verloren
En hangt aen t eedverbond flat hier verbastring broedt
ti Dit slaet op hot gezegde to Gent by bet banket van hot Taelverbond
N ayons qu un coeur pour aimer la patrie
Et deux ly res pour la chanter
TH V N RYSWYCK

Spot laffe schryvelaer in uw verheven kringen
Met onze zede en spraek
Zoo fang ors ving ren zich tot vuisten kunnen wringer
Bestryden we alles wat het vreemde ors op wil dringen
Heil zy ors eigendom wraek der verbastring wraek
Gy hebt twee lieren kwaemt ge ors eens to Gent beweren
Ja een die t yolk verfranscht
En de andere om de tael van Vlaendren to insulteren

Maer k zweer dat als voorheen m ons nimmer zal verneeren
Zoo fang het zonnelicht op onzen bodem glanst
Geen boon ores toegespuwd die niet en wordt gewroken
Door myn getergde muez
Wy zyn to dikwyls door het wangedrocht bestoken
En k had myn snarentuig veeleer aen stuk gebroken
Dan dat ik zwygen zou voor zulke parvenu s
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Gedoog dat we alien u ontmoeteri
Het hart ontgloeid in warmer dank
Om eenen dierbren pligt to boeten
en U b dichter Ledeganck
Wy willen uwen lof vermeeren
Opdat de landaerd hoore en zie
Wat of er al niet is to leeren
Uit uwe schoone trilogie

En om u mood in t hart to spreken
Opdat gy in de goede zaek
Den schryver van de vlaemsche streken
Nog lang verstrekket tot een baek
Die hem naer ieder doel kan lichten
Langs d Oceaen der Poezie
Waerop ge ons lang hog zult verpligten
Door uwe schoone trilogie
O Schep nog zulke puiksieraden
Ter flikkring aen s lands eerekroon
Want gy kunt omen lust verzaden
Door uw verheven godlyk schoon
Dan zullen we eens den tyd beleven
Waerin de zust ren alle drie
Bewys van deugd en vroomheid geven
Verlicht door uwe trilogie
Wil dan o vrome in dank ontvangen
Dat men in schitterend gewaed
Uw laetste alom beroemde zangen
Ter eer huns dichters pryken laet
Dan roemen ook eens later neven
Uwe overschoone lied ren die
Gewis alle eeuwen zullen leven
Heil dichter van de trilogie
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t Is toch wel droevig in ons land
Vooral in onze stall
Wordt vreemdling en uitheemsche kwant
Veel meer dan wy geschat
En zet er hier uit vreemde streek
Zich een by ons ter neer
By wordt voor t eind der eerste week
Gewis een groote heer
Vast wordt er niemand ooit profeet
In zyn geboortestad

Maer onderzoekt de zaek in t breed

En zie dan eens of dat
Bet ook in and re streken gaet
ls in ons vaderland
Neen waer een Belg zich nederslaet
Leent niemand hem de hand

Maer al dat herwaerts uit chez nous
Naer vette plaetsen haekt
Daer wordt met eenen let eens toe
Een ambtnaer van gemaekt
l waer t een Neger van de Kaep
Een kaelkop uit Japan
l zei het yolk het is een aep
Hy wordt hier deftig man
Ik was hier vast al jaren voort
ls t elders ook zoo ging

Maer t vreemd heeft nergens ooit bekoord
ls hier in onzen kring
Het strekt den natie vast tot schand
t Bewind gaf zelf dien toon
Verdrukkers van ons vaderland
Verdienen wy dien hoop
Och schier al wat hier t roer omklemt
Sproot uit een vreemd geslacht
Dat schandlyk voor t uitheemsche stemt
Tot sterking hunner magi
Zoo wordt ons land eens omgekeerd
t Verdelgings uer vangt aen
En hoe het yolk zich ook verweert
Vlaemsch Belgie moet vergaen
Wy zyn al diep ten neer gestort
De Vlaming door zyn tael
Schiet op den Franschman veel to kort
En struikelt voor den Wael
Ons hof dat voor den Gauler danst
ls me aen de Seine fluit
Wil niets dan dat men maer verf ranscht
En daer mee is het uit
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Vertegenwoordiger van Henegauwen
Staef eens Henegauwen Wael
Wat gy daer voor lastertael
In den raed des lands dorst uiten
Schurk gy werpt in onze ruiten
Maer dat schelden we u niet kwyt
Valsche spitsboef daer ge zyt

Lookdoktoor wat denkt gy dan
En waer kent uw landaerd van
Zaegt gy immer Vlaendrens oorden
Kent gy Lei en Scheldeboorden
Bloodaerd die ons zoo verstiet
Neen die kept die zaegt gy niet
Wee u onbeschaemde kwant
Die nooit uit uw steenkoolzand
Eens den news hebt opgesteken
En het yolk uit uwe streken
Kent slechts keijen en arduin
Yzer krytaerde en ajuin
k Ken van Lapland tot Japan
Nergens zoo n verwoed gespan
ls dat nit zyn schaliebergen
Dat om t vlaemsche yolk to tergen
U naer Belgie s hoofdstad zond y
Hoort gy dat verfranschte hond r
Wy die vast een schooner tael
Dan de Gauler en de Wael
Van ons vaderen ontvingen
Waer wy hunnen lof in zingen
En die scheldt gy valsche guit
In de statenkamer uit
Nu weet elk wat slang ge zyt
Die s lands volksbestaen benydt
En benydt dat wy nog leven
Die ons aen chez nous wil geven
Ter verdelging onzer tael
Maer ge mist den kaetsbal Wad
Hoor en wy bezweeren dat
Nooit zal Wael noch fransche rat
Ons geheel en gansch verneeren
Nogmaels zullen we ons verweren
Kortryk tuige en Sint Quentyn
Dat we een dappre natie zyn

Nimmer grog ons yolk uit nood
Buiten s lands voor een stuk brood
Vuil en slordig handwerk plegen
ls t met de uwen is gelegen
Zoo gy t onlangs hebt verklaerd
Neen wy zyn to fier van aerd
Drukt de ellende ons alien diep
Geen zal zich tot scharesliep
Noch tot postuer koop verlagen
Waer uw yolk voor jaer en dagen
Steeds by ons den kost mee won
Wyl bet antlers niet en kon
Hoer Sigart in Brussels raed
Spreekt gy bitter slechten praet
En aen velen uit uw suckers
Blyft gezond verstand ontbreken
ls de volksverbeeldren rdi
Verder gaet dan kaik en kei

December
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van eenen gierigen jeneverdrinker

fly die den Schiedam heeft gedronken
ls of bet regenwater was
Ligt bier in eeuwigheid to ronken
Onder dit kille gras
fly dohst niet eten van zyn centers

I aer zyne magen kwamen ras
En waxen lustig van zyn renters
Dus oordeelt wie by was
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De boer zal het betalen

O Kiezers van het land van Waes
Wat wil men met baron t Serclaes
k Zou nog eens goed verzinnen bis
Hoe kan een die u niet en kept
Een knikker van t gouvernement
U helper en beminnen bis

Slechts weinig dagen kept g y hem
Hy komt hier beed len om een stem
Hoe gaet gy zulks verkiaren bis

Dat een baron u smeekt en vraegt

Wordt gy hog niet genoeg geplaegd
Door duizend bedelaren bis
Zyn titels hanger op zyn burst
By is versierd als een hansworst
Met kruis en ridderlinten bis
Nu poogt by met fiat klatergoud
Ontzag by u aen jong en oud
Met eenen in to printer

bis

Voor de eerste mael fiat by u ziet
Kent by uwe belangen niet

By t uitlandsch ministerie bit
Bekleedt by t secretariaet
Dus kiest hem niet die uwen staet
Nooidt refit uit de miserie bis
De landbouw gaet geen staetsman aen
Hoe zou by de industrie verstaen
De Theux zoekt ors to wiegen bis

Men leidt ons alien by den news
En vry nogtans in omen keus
Zou men ons zoo bedriegen bis
Bewooners van bet land van Waes
Weest niet zoo roekeloos en dwaes
Gy zoudt to veel verliezen
bis
Denkt op Boeye Van Landeghem
Dien moet gy met uw vrye stem
Voor uwen welstand kiezen bis
January
ow
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I
Het reizen was voor vyftien jaer
Een onderneming vol gevaer
Ons oudren die dat weten
Herinn ren nog met schrik en schroom
Hoe bier een Neef en daer een Oom
Op refs zyn uitgemeten
Hoe bun bet donkey overviel
En bange schrik spookte in bun ziel
Daer zy geen spoor meer vonden
En aen de onzekerheid ten prys
Hun harm refit als bezemrys
Op hunne hoofden stonden
T

V N RYSWYCK

En hoe ze langs een aeklig hol
Van moordenaers en binders vol

Onwetend zyn getreden
En spraken zy by t haerdsteevuer
Eens later van hun avontuer
Dan rilden nog hun leden
By die toen Brussel had gezien
En Diest en Leuven bovendien
Mogt zeker t woord vry voeren
Die man was ondervindingryk
En ieder gaf hem steeds gelyk
De burgers als de boeren

wie

in dien tyd naer Gent eens ging
Voor ervenis of regtsgeding
Had zeker vyf zes dagen
Van noode eer by flog vaerdig was
Eer by den weg kende en zyn pas
Op t stadhuis was gaen vragen
Hy sliep er s nachts geen oog meer van
En kwam het uer van scheiden dan
Dan weeiiden kroost en meiden
De vrouw snikte uit in bang getraen
ch had gy het par brief gedaen
Zoo als wy vroeger zeiden

•

• De stroopers van den grooten weg

heg
• Verrassen achter haeg en
reizers in hun strikken
De
•
• Vrouw » was het antwoord laet my gaen
• En trek u dat zoo zees niet aen
• De zaek zal zich wel schikken

• Dat u de Hemel dan bewaer
• Voor hindernissen en gevaer
• waer gy ook mogt verblyven
man
• En als ge girder aenkomt
• Geef u dan toch de moeite van
• Een letterken to schryven

• Vast » was het antwoord

K kom ik ga
En heel de buerschap zag hem na
By samenscholend klappen
Een riep
k deed voor geen hesp hem naer
• k Wed by is morgen avond daer
• Hy kan verduiveld stappen

Een tweede zei u Hy s flog al stout
• Voor eenen man die is getrouwd
• Zoo t huffs alleen to laten
• De duisternis daelt vroeg in maert
• En t nachtgespuis is wreed van aerd
• En moeilyk to bepraten „
De man werd flog al goed bemind
En daeglyks kwamen buer en vriend
En verre maeg en neven
Eens hooren hoe t de huisvrouw had
En of heur gale uit Vlaendrens stall
Nog niet en had geschreven
Waerom by hefst niet per voituer
Naer Gent gespoord was uer op uer
Hy moest niet uitlogeren
t Is waer het kost wel grof en groot
Maer by is flog al goed to poot
Hy zal wel wederkeeren
Tien ure is toch al ver van hier
k Mogt slechts myn wader eens naer Lien
VOOr jaren vergezellen
Wat zal by s winters aen den haerd
Van alles wat hem wedervaert
en u en ons vertellen
cht dagen bleef de man absent
Eer men hem wederzag van Gent
En by bleefjaer en dagen
Tot op zyn laetsten levensstond
Van alles wat by ondervond
en iedereen gewagen

II
t Tydstip daer wy flu in leven
Ziet er heel wat antlers nit
De afstand is geheel verdreven
Waer de stoom ons henen kruit
Hy die zulks niet luid bekende
Kan voor geenen voortgang zyn
Die was nimmer van Ostende
In een omzien aen den Rhyn
Kunt ge in Brussel u behagen
t Is een refs van korten duer
Men zal u er henen drzgen
Schier op minder dan een uer
Heel den dag kunt ge u vermaken
Onverhinderd ongestoord
En voor flog de nacht zal naken
Staet ge weer voor Kipperpoort
Wilt gy de oude stall van Keulen
Wilt gy ken zien en Bonn
Klimt niet op een mankend veulen
Haspelt met geen postiljon
s Morgens springt gy op den wagen
Waer me een karig loon voor eischt
En dan komt men u flog vragen
Waer gy t liefste henen reist
Drakenveld en Zevenbergen
Steeg de Djek alleen eens op
Maer Binds wy de verte tergen
Klautren we ook op hunnen kop
Zoekt daer door een verrekyker
Of ge er onze stall in vindt
Waer het brood op heuren spyker
U in t klimmen overwint
Blikt der Schelde golven over
Staert van Waesland tot aen zee
Daer spookt ramp en jammer grover
Hongersnood verspreidt er t wee

rme Paria s der Belgen
Ierlands ramp is minder groot
l uw heil zaegt gy verdelgen
Daer het zuider t zoo gebood

Gy wordt niet door ons verlaten
En ik offer u myn tang
Moog ons broederhulp u baten
Ons ook nypt de duerte bang
rtevelde s dierbre zonen
Telgen van ons eigen stain
Denkt hoe t lot u thans komt hoonen
Hoe sours mood u redden kwam
Maer k zie ginds het stoomtuig rooken
Vlug een wagers ingesneld
k Hoor hem onder t huilen koken
Hy ueproeft zyn dol geweld
k Voer met s Vlamings lot bewogen
Uit de landen van den Pruis
En verscheurend mededoogen
Bracht ik in myn boezem t huffs
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Doctor Vrancken werdt geboren
In de stall van Peeterman
nno duizend zeven honderd

Dry en zeventig dat kan
k aen ieder klaer bewyzen
Want daer zyn papieren van
Hy heeft vroeg ter school gelegen
En leerde als een advokaet
Jets dat vast aen jonge knapen
Loffelyk en pryshaer staet
Want wie vindt er door de studie
Later steeds geen troost en baet
Hy klom op tot jonglings jaren
t Land was toen aen Oostenryk r
En de kryg met zyn gevolgen
Tierde en raesde in ieder wyk
ltyd kloegen onze vadren
En wy zyn aen bun gelyk

d Opstandvlag weed uitgestoken
Weg moest bier de duitsche Mof
Die bet Brabands yolk verdrukte
En door zware schatting trof
Want tot staving hunner klagten
Vonden alien ruime stof
Wael en Belgen scholen zamen
dler moed was overgroot
En tot Deken van de Staten
Koos men Hendje Van der Nood
Jeder wilde in vryheid lever
En zwoer Oostenryk de flood
Onzen Jonker die de studie
Spoedig steken liet in t flak
Toonde flat by voor° den laude

Ook vol moed en vrydom stak
En by trok als de andere dappren
Naer den stryd met pak en zak
Ja zyn vroomheid werd geprezen r
Even als zyn wyzen raed
Eens heeft by een fort verdedigd

Met een enklen kameraed
Dat de vyand niet dorst nadren
t Brabands vlag ter eer en baet
Dra begon hem to vervelen
t Ongelyk soldatenspel
Want by nam het menschen dooden
Voor een zaek van kleinen tel
Hy droeg zak en vuerioer weder
En zei Van der Nood
vaerwel
Thans met drift weer aen t studeren
In de kennis van t latyn
Hy begreep dat een geleerde
Ook der burgren steun kon zyn
En na ryplyk t overwegen
Riep Hy a Ik word Medecyn
Op zyn vierentwintig jaren
Kwam by naer de Scheldestad
En zyn uitgebreide kennis
Werd er spoedig hoop geschat
Hy was hier ons Esculappen
Veel to slim en veel to plat
Stout heeft by t Vaccien verdedigd

Dat hier eerst geen byval vond

Werdt by vinnig aengevallen
Hy wist op wat vasten grond
ls het aenkwam to bewyzen
Hoe t met Jenners winding stond
Hy moest bet zoo verre brengen
Dat nooit vreed misvormd gezigt
Meer ons oogen zou vervaren
Waer de inting wend verrlcht
En de maetschappy herkende
Wat zy Vrancken was verpligt
Veel geleerde maetschappyen
Boden hem heur titels aen
En de raed der armgestichten

Heeft zich ook met Hem verstaen
Om het leed der schamele armen
Door zyn kunst to doen vergaen
Ook geleerde lieden minnen
Mooglyk ja wel t felst van al
t Minnewichtje kwam hem plagen
Lokte hem naer feest en bal
Om een byslaep er to zoeken
De Doktoor zat voor de val
E r is nooit een plant gevonden
Er is zelfs geen pil bekend
Trots het mengsel der drogisten
Die de Liefde van ons wendt
Zy die er het hart van blaken
Vreezen zelfs geen lavement
Dat moest Vrancken ondervinden
Of by in Dodoen ook las
Geene kruiden geen puryatie
Kwamen by zyn kwael to pas
Tot by eindlyk moest bekennen
Dat de min hem meester was

Dan by is in d echt getreden
En de milde vruchtbaerheid
Heeft hun zyden nooit verlaten
Maer bleef hun ten dienst bereid
En door zeven frissche telgen
Wordt hun stamhuis uitgebreid
Heden is by Jubelaris
Heden zit by op den troop
En zyn Magen en zyn Vrienden
Vlechten Hem een eerekroon
En de vreugd ontrukt cans tranen
Op flees feest zoo ongewoon

Laten wy to zaem ceps juichen
Dat de weergalm onzen kreet
Drymael schallend op zal vangen

Naer here t harte ons uiten deed
Grysaerd ryk aen deugd en glorie
Treffe U nimmer last nosh feed ~
Nu voor t laetst een vollen beker
Tot den bodem leeg gemaekt
Oude wyn en hooge jaren
Zyn t waer menigeen naer haekt
En dat omen Jubelaris
Zich rloch moor met ons vermaekt

February

E

~~PXNST ER

N

HEUR

Een bejaerde brave vrouw
Zat in t hoekske van de schouw
Hare kat er neven
En wanneer hot haer beviel
By hot snorrend spinnewiel
t Hart eons lucht to geven
Zong zy in eon klaegrefrein
Tot haer snorrend poezelyn
Zeg eons myn getrouwe boost
Is or ooit een tyd geweest
ls deez droeve dagen
k Hoorde wel myn oude poet
Die sints jaren overleed
Van de menschen klagen
Zeg eons liefste poezelyn
Zou hot flu niet slechter zyn
TH V N RYSWYCK III

Zeg my myne trouwe kat
Is bet toch niet jammer dat
Iedereen moot dansen
Naer bet fluitje van Part
s
rm en ryk en jong en grys
Doen gelyk de Franschen
Waerom beste poezelyn
Moeten wt dan apen zyn
Zeg eens poes zaegt g ooit by ons
Zulk een magi van Franskiljons
En van Walen loopen
llen vareil vet en goed
Maer een arme vlaeinsche bloed
Mag geen post verhopen
Dunkt u niet myn poezelyn
Pat wt fel gesehoren zyn
Poesje lief och zeg het my
Waren wt ooit minder vry
Met ons vryheidsboomen
Tot der Vlamen grootste kruis
Is er meenge fransche luis
en het roer gekomen
Zeg my lieve poezelyn
Kan er bier wel vryheid zyn
Zeker myne beste poes
Leefde ik lrever by den droes
Dan met fransche vrinden
Maer als eens bet uer genaekt
Dat de vlaemsche geest ontvc aekt
Zal men bun wel vinden
Dan ook liefste poezelyn
Zal t voor ons eens kermis zyn
En de vrouw spon immer voort
Doch de poes had niets gehoord
Maer een draedje brak er
En bet vrouwke knoopte t weer

Ziet en op een ommekeer
Werd het poesje wakker
En zeide op bet lied der vrouw
Dat ten einde was miauw

February
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Vry vertaeld uit het franseh naer

LE FOU DE TOLEDE

Mynheer Nothomb aen t hoofd van t ministerie
Zei tot Mercier
• Een ieder klaegt en schreeuwt en roept miserie
• In dorp en stee
De handel dien ons staetkunde immer kwelde
•
• Verheft zyn nek
• De wind die waeit van den oever der Schelde
• Maekt my nog gek

• Doch dit gespuis zal ik welhaest bedwingen
• Met geld en magi
• Het moge din ons liken en bezingen
• Uit al zyn kracht
Maer die Osy die altoos wit vertelde
•
• Hield die zyn bek
• De wind die waeit van den oever der Schelde
• Maekt my nog gek
• Osy moot weg maer Cogels zyn confrater
• Dien hou ik aen
Want
die
heeft
my met alle zyn gesnater
•
Toch
nooit weerstaen
•

• Met refit was t dat ik op zyn bystand telde
• Voor elk bestek
• De wind die waeit van den oever der Schelde
• Maekt my flog gek
En Smitjen ook die voormaels was minister
• Hy is myn man
Hoef
ik
een
stem zoo zeg ik hem ga vischt er
•
• Een heel gespan
• Daerom krygt by een kruis waer by op telde
• Voor myn vertrek
De
wind
die
waeit van den oever der Schelde
•
• Maekt my flog gek

• Maer die Rogier die k met geen lint kan paeijen
• En die Osy
• Die nimmer wil naer alle u inden draeijen
• Zyn niet voor my
k
wil
niet
meer dat men hun laden melde
•
• Zoo zwart als pek
De
wind
die
waeit van den oever der Schelde
•
• Maekt my flog gek
Zoo sprak Nothomb by dacht er zich reeds boven
En grog naer huffs
Maer t was to laet en ieder zal t gelooven
Hy kreeg een buffs
Het doel verdween waer by zyn hoop in stelde
Zyn schip is lek
De wind waeit hem van den oever der Schelde
Nog stapelgek
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Wie nyverheid en handel
Bemint uit heel zyn hart
En vry in zynen wandel
Den achteruitgang tart
Is een verlichte kiezer
Nooit valt zyn stem to baet
en een to zwakken kniezer bis
Voor den gemeenteraed
utwerpens lot vertrouwen
en Jan en alleman
Kan ons eens zeer berouwen
Wy kennen t f yn daervan
En kiezen heist persoonen
Die t yolk eens vroeg of laet
Het spoor der welvaelt toonen bis

In den gemeenteiaad

Zy die den voortgang minnen
En t refit zyn toegedaen
Die willen wy er binnen
En dan zal t wensehlyk gaen
Zoo dan voor pligt en zedeu
U t harte klopt en slaet
Iffiest dan bekwame leden bis
In den gemeenteraed
Laet u gees vrees beklemmen
Gestemd tot harmony
Wilt voor Matthyssen s stemmen
Doet er Deharven by

Laet u geen Key aenbieden
Hoe t Handelsblad ook praet
Wy hoeven vrye lieden bis
In den gemeenteraed

Meert

En zyn eens al de leden
Eenstemmiglyk t accoord
Dan vliedt de druk van heden
Gewis naer elders voort
Verschillige partyen
Verwekken twist en haet
Laet ons daervan bevryen bis
Onzen gemeenteraed

d
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Steeds door den schyn bedrogen
Verleidt gy t dom gemeen
Verborgen voor elks oogen
Vergaert gy gansch alleen
Maer zoeken liberalen
Naer eenen kandidaet
Plakkaten en journalen bis
Ontvangen ieders raed
Zy smeeken elken vromen
Die onafhanklyk is
Maar doen er geene komen
In t stil der duisternis
De gaz is er ontsteken
Verlicht is heel de raed
Daer mag een ieder spreken
Naer by de zaek verstaet

bis

Wy kiezen hen wier wandel
En onberispt gedrag
In nyverheid en handel
Elk prees voor jaer en dag
Maer geese kwezelaren
Vindt men daervoor in staet
Ging zulks in vroeger jaren bis
Na komen zy to laet
Die we ongedwongen kozen
Verkoopen ryst noch thee
En noemen zonder blozen
Hun names alle twee
En zyn wy liberalen
Gees opgedwongen raed
Kan onzen keus bepalen bis
Hoe ver de bhndheid gaet

Meert

Dat hopes wy to staves
Tot welvaert onzer stall
Wy willen nlet verslaven
Ons vryheid is een schat
Wilt U dat binnen prenten
o Kiezers eer gy gaet
Want die independenten bis
Verkoopen slechten praet

jl De heeren Matthyssens doctor

De Ilarven vandenbergh makelaer
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Politiek Referein
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Yselyke bitter tyden
Vlugt hier met uwe geesels voort
Vlaemseh Belgie zoo to kastyden
Is nooit gezien werd nooit gehoord
En in het bangste van haer lot
Wordt onze natie nog bespot
De Vlamingen als de Ieren kermen
Om een nog nooit verdiende straf
Zy vinden beiden geen erbarmen
Dan in den afgrond van het graf
t Is of der Noren woedend rot
Hier rondzwierf met den ruwen Goth
Geen hulp noch redding ziet men dagen
t Verschiet vertoont zich langs hoe naer
t Gebrek verdubbelt zyne plagen
ls kneep een dolls beulenschaer
De Vlaemsche maget by den strot
Op s overweldigers gebod
En wie het kwaed met luider kele
In naem der vryheid tegenkant
Dien sleurt men als Van de Casteele
VOOr s volksgezigt in boei en band
eklonken naer een duister kot
De vryheidsboom wordt hier geknot

De ramp die duizenden doet sneven
Is de oude wrok van t valsch bewind
Daer wy gelyk de voorzaet levee
En elk hier nog de landtael mint
t Is de yzren die den aerden pot
Eens zinken doet in t golfgevlot
O Heer die zetelt in de wolken
En duizend werelden gebiedt
Gy toeverzigt der vrome volken
ch leenigt eindlyk ons verdriet
Voorheen waert Gy der vaedren God
Heel hunner kindren deerlyk lot
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Vrienden onze Muzenbladeren
Komen heden u weer naderen
ls er jaerlyks werd gedaen
Zulk een bloemtuil zaem to dichteii
Is het minst van onze plichten
Op de ruime letterbaen
Om der vaedren tael to steunen
Doen wy luid de snaren dreunen

t Gloeit in ons van vryen cooed
Door des werelds verste streken
Tuigt elk yolk wat tael ze er spreken
Hell hem die hier° ook zoo doet
TH V N RY WY N II

l ons kunstenaers en helden
De twee dappere rtevelden
Wilden vrye Vlaming zyn
Laet ons nederduitschers wezen
Zegde een man alum geprezen
Brugges wonderling Stevyn
Ja wy minnen eigen vormen
En verachten al de wormen
Die t uitheemsch zyn toegedaen
Met een rein en vry geweten

Zullen wy hen lafaerd heeten
Die de landstael niet verstaen

Vast nog voelen vele vromen
t Oude bloed door de adren stroomen
Wier gewis nooit hing to koop
Spottend met zoo vele dwazen
Die op naem en titels azen
En verdolen in hun loop
Jonge dichters deter oorden
Voorwaerts door de kracht der woorden
Dat het lied u w wapen zy
Zingt voor deugd en volksverlichting
Dat zy steeds de ware rigting
Want nu is de natie vry
By talk edelmoedig streven
Blyft uw harte steeds omgeven
Door echt vaderlandsch gevoel
En wy zullen vast gelukken
t Loof der eer eens afteplukken
Dat ons toegroent uit het doel
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k zat eens met myn liefje alleen
Voor t open raem to kyken
En blikkend door de straten heen
Zag ik er velen groot en kleen

Voorby ons huisje stryken
Er stond een voile stoop naest my
k trok myn pypje fier op zy
Door t leven vry en bly
Daer zag ik een Baron to paerd
Die traplend aen kwam ryden
k Daeht die zoo somber blikt en staert
Zal met zyn ontevreden acrd
Zich nooit als ik verblyden
Die jaegt de liefde van zyn zy
Die drinkt noch rookt zyn pyp er by

Door t leven vry en bly

Ginds dwaelde een schriftgeleerde rond
Met ingevallen kaken
Zyn korpus woog geen veertig pond
Hy zocht Binds jaren tea den vond

Om eenmael goud to makers
Neen ik was nooit zoo gek als hy
k min ik drink en k rook er by
Door t levers vry en bly
k Zag dan een overste zyn kop
Trots voor en achter wenden
Hy had een hoed met pluimen op

Een halssieraed omgaf zyn krop
Een sluijer zyne lenders
k Lach met zoo n bonte liverei
k min ik drink en k rook er by
Door t levee vry en bly
Nu dreef een monik preevlend aen
Met uitgemargeld wezen
Hy bad voor t kwaed op aerd begaen
ch brave man wil me ook voortaen
Een tientje of etlyk lezen
Want k stak niet graeg in uwe py
k min ik drink en k rook er by
Door t levee vry en bly
Zoo groot als klein zoo dun als dik
Van die ik nog zag komen
Scheen geen er vergenoegd als ik
Die om zyn staet zoo in zyn schik
Niets dan genot wil droomen
k heb een liefje aen myne zy
Tabak en er to drinkers by
Door t levee vry en bly
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V N BRUSSEL
by zyne bekrooning als laureaet in den grooten pryskamp
van Rome

k zal myn harpe grootsch doers klinken
Het geldt een jeugdig kunstenaer
Die op den Parnas eens zal blinkers
ls t lievlingskind der muzenschaer

Die van zyn vroegste jon lings jaren
De zon in t aangezicht dorst staren
Door edele schildet kunst verrukt
Die met den gloed van zyne verven
Den schoonsten lauwer mogt verwerven
Die ooit een schedel heeft gedrukt
Hy voelde zich ten kampstryd wekken
En de overwiniling werd zyn deel
Ely maelde roerend schoon de trekken
Des helschen Judas op t paneel

Die zich door Satan liet bepraten
Zyn meester en zyn medematen
Te leveren aen t joodsch gespuis
De bloedprys dertig zilvren gelden
Die hem de Farizewen telden
Koste aen Gods zoon den flood van t kruis
De wanhoop greep hem dra in t harte
Helaes to laet was zyn berouw
Zyn boezeln voelde een helsche smarte
ls woedde in hem een gieren klauw
Hy struikelt zinloos naer den tempel
Durft by den godgewyden drempel
Nog overstappen
die zyn God
Verraden heeft Ja by zal t wagen
Om t geld der Priestren weer to dragen
De ellendigen Iscariot
Daar zit de hooge priester neder
Wiens redenen by onderbreekt
Ely brengt de som hun bevend weder
Maer niemand die de hand uitsteekt
Men ziet hem t geld ten gronde slingrcii
Daer t brandde in zyn geploeide vingren
En bang ontvluchtte by Gods woon
Zulk taffereel durst ST LL ERT malen
Zulk een kon slechts den prys behalen
Der uitgeloofde lauwerkroon

Ja glorievol was uw beginners
nederige kunstenaer
Vaer voort en Bring Itaelje binnen
Dat de bazuin der vlugge maer
De komst voor of to Rome melde
Van een die uit de stall der Schelde
Verwinnaer van de vlaemsche school
Gekroond zich haest komt nederzetten
Met zyn tooverende paletten
By t wydberoemde Kapitool
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Naer een oud vlaemsch liedje

Een knaep die hangs de duinen trail
By luid en bitter women
Riep vischjes vischjes uit hot nat
V~ aer is myn lief Waer is myn schat
Waer is myn meisje honors
Hy liet zyn liefje uit beevaert gaen
En zag haer over varen
Maer zie er rukte een draeiwind aen
Hy zag hot bootjen omme slam
En zinken in de baron
En daerom vroeg de knaep aen t moor
Zyn armors opgeheven
K
ch vischjes vischjes geeft haer veer
Eer ik van hartewee veneer
Eer my de smart doe sneven

Zy had hem flog voor dat de vloed
Het vaertuig hield bedolven
En voor de orkaen kwam aengespoed
Van uit de ranke boot begroet
en de never van de golven
Daerom was t dat by angstig liep
Langs de overspatte zoomen
En als eon zinnelooze riep
vischjes laet uit s afgronds diep
Myn meisje weder komen
Drie dagen hleef by by hot strand
Wanhopig ommezweven
En toen de smart hem had vermand
Heeft by er in hot grauwe zand
Den matten geest gegeven
De stroom rolde in dat oogenblik
Zyn baron strandwaerts weder
En schonk zyn lyk hour bed van slik
Het maentje alleen zag droef van blik
Op t graf van beide neder
En sours flog boom de haringbuis
Langs doze streek geslagen

Des nachts hoog boven t windgesuis
Een schaduwe in hot schelpig gruis
Zoo hartverscheurend klagen

Keer weer myn lief keer weer myri schat
ch antwoordt op myn stenen
En vischjes vischjes uit hot flat
Dat our my henen rolt en spat
Waer is myn meisje henen
w
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Door de diepe zee van t levee
Langs den bangen wereldvloed
Dien eenieder over moet
Steeds van wind en storm omgeven
Weten alien dat hue Steven
Naer een zeker uitzicht spoedt
\\rant der wieg weidra ontwassen
Laet in t ongekende meet
Met zyn grondelooze plassen
Die de vaerders loos verrassen
leder stervling t kieltje fleet
Kalmte of storm t is om het even
Wie in hoop naer t doeleind streven
En zyn welgemoed op refs
Zullen deugd en pligt verkleven
Want by t eenmael reekning geven
Oordeelt de lmagt naer den eiseh
Schouwt eens rond by kalme Karen
Door de zienbuis van t verstand
Hoe voor vele duizend jaren
lle wereldvolken vane
Zoekend naer het gulden land
Oorlogskielen koningsjagten
Mlndre bodems laeg van boord
Kleine hulken ligt gekoord
llen oefnen hunne krachten
Ten bereik om t heilzaem oord

Komt de zon op t koper blikkeren
`tan der vorsten slanke jagt
Stoft de driemast op zyn magi
Zy die met de riemen flikkeren
Zyn van needriger gedacht
Denkt riot dat den vluggen stoomer
Schiet by de andren alien voor
Order tang en klank van roomer
Vroeger t doel treft dan die loomer
hobbren langs een stiller spoor
Neon want als de stormen koken
Op den hollers Oceaen
Door de winders aengestoken
Zweepen zy om zoo vcel waen
l die reuzen uit hun baen
Donderslag en bliksem spran ken
Slaen der jagt met kostbre flanken
En den zwaren driemastbouw
Pletterend op rots en banker
Weg is t stoomtuig met zyn schouw
VVy die op ors riemen dryven
Mindren uit eon lager kring
Eaten wy to vreden blyven
Bly genot zal hier verkly ven
En wy voorderen onderling
In nabyheid van de kusten
Kunnen we aen ors ankerkoord
By de storming veilig rusten
Tot hot buldren van hot noord
Slechts van ver nog wordt gehoord
ch wy spotters met de grooten
En de magtigen der acrd
Stoomers met hun togtgenoten
Waren ze ors vooruit geschoten
t Onweer stuitte op eons hun vaert
TH
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Laet ons vrolyke gezellen
Nimmer zucht na roam ons kwellen
Wy vertrouwen in den Heer
Wilt daer alien vast op tellers
En wy zetten k mag t voorspellen
Ons in t bly verschiet eens near
t Hulkje met zyn lage wanders
Hoedt ons gale en echte panders
Met hetgeen ons de arbeid biedt
Tot wy met den riem in handers
Door des Heeren hulpe landen
In t gelukkige verschiet
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Naer hat fransch van Beranger

Gy kent den degen van Damokles alien
k Zag hem eens mym rend gezeten na t mael
Daer kwam my de oude Denys overvallen
Hy wees me ears plaets onder t hangende stael
Ik sprak hem toe Zy myn lot zoo gelegen
t Glas dan omhoog op der snaren geluid
Oude Denys maer ik spot met uw degen
Ik drink ik zing en uw lied lack ik uit
Schenk dan en breng my wat lekker mag smaken
Tapper en stover hael op en zet by
Kan onze rampspoed u t harte niet raken
Weef dan Denys eens een rympjen op my
Steeds door uw zingers tot jokken genegen
Minderde ons wee by den toon uwer luit
Oude Denys och ik spot met uw degen
Ik drink ik zing en uw lied lack ik uit

Zorgeloos laet ge u door t rym len vervoeren
Neig eens uw oor naer der volkeren klagt
Dat is een zangster die innig kan roeren
Maer zy wordt steeds door de vorsten veracht
En waer heur vingren de snaren bewegen
Luistren de boomen de bloemen en t kruid
Oude Dent s ach ik spot met uw degen
Ik drink ik zing en uw lied lack ik uit
Denkt gy de lauwren van Pindus to plukken
Neen daer het vuer van uw bliksem hem trof
Gain zy uw roem eens der toekomst ontrukken
Vagend de kerkers van slibber en stof
Clio in wraek zal ons ketenen wegen
Over hot graf dat uw asschen besluit
Oude Dent s ach ik spot met uw degen
lk drink ik zing en uw lied lack ik uit
k wil my streng op dat lasteren wreken
Bromde de vorst en meteen brak de draed
k Voelde het lemmer myn schedel doorbreken
k Sterf dan
zoo klonk hot ten zoen van myn haet
Ik gaf den geest en ter helle gezegen
t Glas in de hand klonk myn stem er nog luid
Oude Dents ach ik spot met uw degen
lk drink ik zing en uw lied lack ik uit
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Heisa Wakkre kunstenaren
Gy die pyp en trompen blaest
Of kunt toovren op de snaren
Dat het iedereen verbaest
Juichen we om die gunsten
Want in t choor der kunsten
Ut ut ut re mi fa sol
Doers wy de grootste rol
Waer we ons toonen niet verheffen
Kent men geen opregt vermaek
Kan de min heur duel niet treffen
En verliest de wyn zyn smaek
lle jonge schooners
Luistren naer de toonen
Ut ut ut re mi fa sol
Der zonen van pol
Hy aen wien wy niet bevallen
ls het speeltuig is gesnaerd
Of de trompen daevrend schallen
Zoek vergeefs naer vreugde op aerd
Die zal grys van halren
In zyn beste jaren
Ut ut ut re mi fa sol
Verdroogen als een schol
Rustend by herhaelde poozen
Schenken Wy de glazen in
Tot wy als pioenen blozen
Opgeruimd van ziel en zin

En wy leeg van klanken
Zwaer van zoete dranken
Ut ut ut re mi fa sol
Schier knikken als een bol
En daer wy niet graeg verwelken
ls een bloem in t dorre zand
Doen wy thans de voile kelken
Nog eens vullen tot den rand
Wy zyn moe van razen
Hospes schenk de glazen
Ut ut ut re mi fa sol
Nog eens ten boorde vol
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Eene herinnerinq myner jeugd

Wy dragen voor het vaderland
t Geweer by pak en zak
En vloekend op den vredestand
Is t kaertspel ons een dierbaer panel
Naest snaps en rooktabak
En zoo vervliegt al vlug ons pre
In bierhuis en in kabare
Zy weegt waerachtig bitter licht
Want kost en smeer en wasch
Rooft schier de helft van haer gewicht
En trekken wy een scheef gezicht
Men wyst ores op de kas
Niets dat ons meer verheugen kan
Want glas en borrel klinken dan

Dan zetten we ons kroeg uit kroeg in
l aest flinke vrysters neer
Ons blakert de ongebonden zin
Wy streelen haer en wang en kin
En wensehen nog naer meer
Ja vast is by een braef soldaet
Die tot zoover zyn dienst verstaet
Met hefde die een avond duert
Is een soldaet voldaen
Des anderdaegs in de eigen buert
ls gistren zoekt by aengevuurd
Of by iets nieuws treft aen
Want waer er lichte poppen zyn
Daer drinkt men licht den brandewyn
En worden wy eens voor ons straf
Geplakt in t donkey kot
Dat schrikt een braef soldaet niet af
In vreugd vervliegt de tyd als kaf
Wy troosten ons in t lot
En is ons vonnis doorgestaen
Wy blyven d eigen weg begaen
En als ons afreisdag genaekt
Zyn we als onwillig bly
Wy hebben t zeker bout gemaekt
Maer s werelds vreugd heeft ons gesmaekt
En in de maetschappy
Zal makkers ons dit nuttig zyn
Schenk in den laetsten brandewyn
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Ten souviens tu
Om volgens pligt een vriend vaerwel to groeten
Komt heft met my uw heldre toonen aen
Wy leggen hem ons wensehen voor zyn voeten
Eer by van bier naer verren streek zal gaen
Iy was getrouw aen vriend aen eed en pligten
V Ty stelden op zyn vriendschap grooten prys
Dus pronkt zyn naem in klinkende gedichten
Vaerwel vaerwel en veel geluk op refs
Ga Cuyper ga en wil uw doel bereiken
Klim op in kunst en in de wetenschap
U y zien u eens in voile glorie pryken
Tot ntwerps room op eenen hoogen trap
Gaet vol van mood den buitenlander toonen

Hoe bier de kunst nog bloeit naer oude wys
En hoe zy eeuwig zal in Belgie woonen
Vaerwel vaerwel en veel geluk op refs

Ofschoon gy in ons midden zult ontbreken
En gy u spoedig ver van her bevindt
Toch zullen wy nog dikwyls van u spreken
En zeggen by was een oprechte vriend
Kom to uwer eer bet glas eens opgenomen
Smaek u de drank zoo good als onze spys
Wy open dat gy eens terug zult komen
Vaerwel vaerwel en veel geluk op reis
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Helaes

helaes slechts vyfentwintig jaren
In t schoonste van des levees bloei
Is by zyn ouders broers en zusteren ontvaren
Viel by den wreeden dood ten proof
By was de vroomste borst die ooit de her deed dreunen
Zoo need rig als opregt
Geen zucht naer ydlen roem kon ooit zyn hart bekreunen
en deugd alleen was by gehecht
Hy zong in Frankryks tael de laden onzer vaedren
Met rein en vry gemoed
Hot zuiden las s lands roem in zyn geleerde blaedren
Van oordeel en verstand doorvoed
In

mbiorix togt ten nadeel van oud Roomen
Zong by der Belgen heldenaerd
En in het uer dat hem zyn adem werd ontnomen
Had by de her nog opgesnaerd
Geen kunstenaer als hy heeft in de letterperken
Zoo moedvol voortgestreefd
Zyn nagedachtenis zal levee in zyn werken
Zoo lang het laetste nakroost leeft
Te tydig kwam de dood hem uit ons midden rooven
Maer denklyk was zyn ziel
Voor hooger oorden ryp toen de engel haer naer boven
Voer naer t den Beer beviel

Rust zacht myn goede vriend U hebben geene driften
Het needrig hart ooit buit gemaekt
Gy moist het schuldig kwaed van t streelend goed to ziften
Een goede geest heeft u ten einde toe bewaekt
Zacht moog de grond Gaspard uw slapende asschen dekken
Wy zien elkanderen eens weer
En stygen beiden als ons de oordeeldag zal wekken
Te zamen naer een blyder sfeer
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en de vlaemsche schryvers en dichter

Dichters met meer naem dan ik
Maer met minder vuer
Hebb geen linksche huich laersklik
Meer uw zang in huer
s Vryheids licht dat helder straelt
Brak het duister door
Op ons alien ne®rgedaeld
Juichen we om zyn gloor
Komt dan in de baen vooruit
Die ons open ligt
Slaet de vingren aen de luit
t Hoofd omhoog gerigt
Band en boeijen vielen neer
En het wangedacht
Plofte uit zynen sombr en sfeer
In des afgronds nacht

TM V N RYSWYCK III

Vrolyk stemde ik t zegelied
Ieders hart was bly
Daer de domheid ons verliet
Met heur tyranny
Daer heur aenhang tuk op list
En heur slaven hoop
her niet moor to huich len moist
Schaemrood henen sloop
Schryvers met de borst bekruist
Om t verkocht gewis
Zyn naer elders mee verhuisd
In de duisternis
Zangers die hun zielsgevoel
Ruilden tegen geld
Togen meewaerts in hun doel
Bang to lour gesteld
Komt nu wie de redo mint
Refit en waerheid acht
Die van inborst vrygezind
Na vooruitgang tracht
Kunstenaers to lang verdrukt
Om uw vryen gang
Komt de ziel van t yolk verrukt
Door eon bly gezang
Dat hot dra den hoop vergeet
En den tegenstand
Dien hot lang en bitter leed
In ons Vlaenderland
Toont aen elk de lafaerds aen
Die dan wit dan zwart
Hunne pen verkoopen gaen
Tot der burg ren smart

Vloekt het schandige bedryf
Waer ze aen pligtig zyn
En verfoeit hun broodgeschryf
Om den valschen schyn
Wie alleen de snaren spant
Voor een bears vol geld
En om eer en ridderband
Zyn geweten kwelt
Weren we uit der dicht ren kring
Broedren als een slang
Raekt niet alles wat ik zing
t lgemeen belang
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Zes maenden staet de Roskam flu
By vangt nog altyd even raw
Met hoop en lasteringen aen
Om de gordyn klik voor to staen
By heeft met een verwaten hand
De vryheid van het Vaderland
Met slyk bezwadderd daer een ambt
Niet werd door hem aen boord geklampt
By heeft met lasterenden spot
Den taelbouw in zyn bloei geknot

Het eerste paragraf van het bovenstaende gedicht is de parodie van een gedieht
dat in N°
van den Rosaam heeft gestaen en waer op het eene wederkaetsmg is Op
het tweede gedeelte is die aenmerkmg niet toe to passen

Gescherpt op hem in doormen haet
Uit pochzucht en uit eigenbaet
Heeft by in laekbren euvelmoed
Zyn laffen middeleeuwschen voet
Oodtergend op elk vrygezind
Terneergezet geheel verblind
Doch hoe zyn roestig tuig ook sny
Haelt hier de vrye harmony
Toch vroeg of laet eens de overhand
Op s Roskams giftgen addertand
Toen eens de slang dat vratig beest
Lang huichlend werkzaem was geweest
En op een harde vyle beet
Zoo werden heure tanden sleet
In t zeevren op het hechte stael
Zoo is t met s Roskams lastertael
Die t vry begryp to keer wil gaen
Maer t knagen eens zal laten staen
Want al dat kwyl en dat venyn
a eens heur eigen doodstraf zyn
Hoe fel by tiert en raest en schimpt
Hoe meer vooruitgang wint en klimt
Vast maekte t geld hem stekeblind
Hy draeit en keert naer allen wind
Doch ruimt de baen ras die by lang
Bezeeverd heeft gelyk een slang
Van t blazen en het raetlen moe
Zal eens ons opgeheven roe
Hem geeselen tot by bezwykt
Daer in ons vaen vooruitgang prykt

II
Dus durven wy Schrobbers voor t yolk ons hier uiten
Wy stappen den weg der betaming niet buiten
Wy vielen nooit burgeren aen van fatsoen
Zoo als al die lafaerds en platbroeken doen
Die loos hun systeem als een mate met boonen
Opzetten om zoo aen de onnoozelen to toonen

Dat beter geen blad als het hunne er bestaet
Om dat het zich steunt op verkwezelden praet
Schynheilige lastraers met Bubble gezigten
Wy zullen der natie in t kort eens berigten
Wie ge eigenlyk zyt wat ge vroeger al waert
Dan kenne elk den duivel aen pooten en staert
En wilde De Laet ook bewyzen met eerie
Dat by noch Conscience in den schandkam ooit merle
Zou hebben geschreven by liegt als een fiel
Zoo zwart van geweten als zondig van ziel
Zy hebben hier de eendracht den strot afgestoken
De Olyftak is door hun intrigen gebroken
t Moet alles verzinken voor t huichelbegrip
De waerheid zal stuiten op s bygeloofs klip
Vaerwel Ban al de arbeid van zeventien jaren
dichtkunst die k meermaels met levensgevaren
Van beulen omsloten verdedigen durst
Myn hart klopt my zuiver en vry in de burst
k Heb nimmer gehuicheld of nimmer gelogen
Maer t valsche bevochten en voor ieders oogen
De onwaerheid gespogen in t slangen gezigt
En Bat was my immer een dierbarerl pligt
Maer klein is uw aental gy vrydomvermoorders
Gy burgerverleiders gy eenheidverstoorders
Kraeit nog geen triumf uw stellaedje stort neer
Een Hercules temde eens den helhond Cerbeer
July
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Zoo heeft De Theux voor dat by schandlyk viel aen duigen
Zich snood verzekerd van der prinsen verder lot
Zy zullen t Roskamgift in hunnen boezem zuigen
s Lands vrye maegd ten schande o nooit gehoorde spot
Men prys hen in de tael van onze voorgeslachten
lleen het wanbegryp des achteruitgangs aen
Dat alien voordering moet hoonen en versmachten
Naer t een gehuerde fiel helaes hun doet verstaen
Verblinding waekt vermomd voor beide koningspruiten
Op dat geen klaergezicht hun zielen ooit verbly
Om t vry gedacht in hen to breid len en to stuiten
Eerlang ten wissehen steun der snoode huichlary
Ligt rysde een middeneeuw hier opwaerts voor ons oogen
Ligt slaet de dwaling ons in slafelyken band
Want waer de vorsten voor de dweepzucht moeten boogen
Daer ligt de vryheid ras verpletterd in het zand
Maer neen God lof t bewind zit waglend op zyn zetel
Zyn logenstelsel zinkt haest weder in den draf
Waer uit het eens ontstond to trotsch en to vermetel
De Natie juichte op eens en t nakroost ken zyn graf

Dan zal de vryheidszon hel aen den hemel ryzen
Omgord met kracht van licht in voile majesteit
Verwinnaer in den kamp zal t yolk haer eer bewyzen
En ons zy vrede heil en waer geluk bereid
Ons lyden duerde lang door t bygeloof gemarteld
Wyl ons de hongersnood de tanden knarsen deed
Thans zyn wy van den knel der plagen losgesparteld
En t kwaed zinkt d afgrond in die huilend openspleet
Het nieuw beheer zal wis den laetsten dwaes verwyzen
Die zich nog schuil houdt achter t masker dat hem dekt
Dan zullen we onderling met vry gemoed bewyzen

Hoe eendracht macht geeft die ten schild der vryheid strekt
Dan
Hoe
I an
Den

zal een vromer tolk des vorsten kinderen toogen
vryheid eer en deugd steeds Belgies heil besloot
wordt de fvallige met al zyn list en logen
duistren in geploft waerheen zyn aenhang vlood

Want zulk een tuimelaer die laf in stage buiging
Na geld en titels smacht en afgebedelde eer
Heeft zyne pen verkocht verkocht zyn overtuiging
Zoo een vervalsche t hart der prinsen nimmermeer
July
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Men vindt thans in Gent zoo een aerdig gazetje
Hoe heet het weer Lamme
Ha wacht eens een betje
Den Vlaminq geloof ik
C est Ca dat s de naem
Ewel dan dat blad is t ellendigste kraem
Pat ooit van de pers is ter wereld gekomen
Ik heb het lees week in myn harden genomen
Om t ook eens to lezen want ik was toch krieus
Dat Mad heeft pretentie en t maekt van zyn news
l doet het niet antlers dan zagen en knoeijen
Toch wilt het ook met de taken zich moeijen

Het zeevert ellendig het raeskalt om t best
En schreeuwt tegen Veydt en Rogier en de rest
Wel zoudt ge niet zeggen die Gendsche miserie
Vindt ook lets slecht in het nieuw ministerie
Van vaek toen ik las vielen d oogen my toe
Zoo geestig is t kind van de Theux en Malou
Die daer flu mee om kan zyn zeker toch ezels
t Is praet voor begynen of uilen of kwezels
Die zoo redigeert is d onoozelste quit
En raekt van zyn lever den kakstoel niet uit
Hoe vindt ge t by waegt het den Roskam to pryzen
Wel Vlaming hoe moet men in Gent met u gryzen
En hier ook ter stele daer mist ge krediet
Want heel uw gazetje riekt naer den Jesuiet
Wat wilt ge flu toch op den Schrobber gaen spinner
Ik slik er zoo twintig lyk gy zyt naer binnen
Go weet als ik wil maer ge zyt het niet weerd
De Theux is den bak nit en gy zynen steert

Zult flu met uw blad geen bonjours simmer makes r
Want hier aen den Roskam zYn andere snakes
Die honderd mael geestiger schryven dan gy
En toch dryft hun schip al geweldig op zy
flier ook als to Gent zyn er nog katholyken
Doch daer is aen t boeltje geen zalf to stryken
Het yolk is er boven het is liberael
En die t zoo niet wilt dat de duivel hem hael
Dus vriendje den Vlccming eens op gaen to passes
Want durft ge tegen den Schrobber nog basses
Dan schiet ik eens uit en dan is het to laet
Want ik smyt owes heelen winkel op straet
Den Vlccming den Roskam en antler schandalen
Maer seen eerst de kerels die daer aen betalen
Die moet ik eens sauzen zoo vet als ik kan
t Zal eer toch niet deugen met heel dit gespan
ugusty
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Heer met zaemgevouwen handen
Op onze knieen neergebukt
Smeekt U het kroost der Vlaemsche landen
Tot stervens toe verdrukt
t Is hier de tyd der etagere ossen
\Vaervan de Bybel roerend zingt
ch wil ons van De Theux verlossen
Met al wat hem omringt
TH V N RYSWYCK III
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De hongersnood die t yolk deed sneven
Heerscht flog met zyne geessels voort
Veel duizenden verloren t levers
In een zoo vruchtbaer oord
Wie kan dat langer flog verdragen
Help ons toch uit dien bangers strik
ch wil ons van De Theux ontslagen
En heel zyn booze klik
Het zyn wellicht geregte straffen

Waer Gy uw kindren mee kastydt
Wil ons toch uw gena verschaffen
Ziet hoe de natie lydt
Plaetst nuttige en verlichte manners
en de eerenambten van t bewind
En wil De Theux zoo wyd verbannen
Dat by ons nooit meer vindt
Wil de onregtveerdigheid verdelgen
Die met de valschheid en den list
Het Vaderland der vrome Belgen
Zoo wreed to kneevlen moist
Heer moil het laf gedrag doorgronden
Der huichlende twistparty
En word De Theux hier weg gezonden
En zyn gespan er by

July
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o Roskam waer myn zangen blyven
Zoo vraegt ge my
Die t yolk eens om burs kragt beminde
En harmony
My mild door hoogermagt gesehonken
Hoort alle dry
Die zangen stroomen als voorhenen
N og van myn luit
Naer eigen aerd k werd nimmer moede
k Schei nog niet uit
Myn lever voor de zaek der vryheid
Wordt noon gestuit
Zooals ik voormaels heb gezongen
Ga k altoos voort
Doch met meer drift dan gy voorhenen
My hebt gehoord
Der huichelarye ter verdrukking
Hier in ons oord
Een meer geheime magi schoot neder
In mynen geest
Myn doel werd edeler en heilger
ls t is geweest
Der dweeperen hinderlagen makers
My min bevreest

Myn tooverkragt

werd niet vermindert
Maer eer vergroot
En zoo myn lied in zyne steigering
Uw ooren stoort
t Is dat ge by party en laekzucht
Te huffs behoort
Steeds heeft myn zang het yolk bevallen
Maer nooit als thans
Ik won op bygeloof en laster
Een schooners krans
En blyder licht schoot uit den hoogen
Op my zyn glans
Ge ziet me in stof en bagger wroeten
Gy hebt het mis
Zoo rein gelyk de morgendroppen
Is myn gewis
Welhem die in den grond zyns harte
Zoo zuiver is
k Dorst vroeger zulken stryd niet voeren
ls ik thans waeg
Vast gaet het dat ik heel myn levee
Dat nooit beklaeg
Uw schriften zyn voor vrye lieden
Betaelden zaeg
Van schimp en scheld en lasterwoorden
Zoo zeer doorspekt
Dat het by alle vrome belgen
Een walg verwekt
Die dwazen u nog vele jaren
Den naem bevlekt
k Beledigde enkel in myn dichten
Den aterling
Die struikelsteenen in de baen smeet

Der voordering
Nog blyft het yolk aendachtig luistren
Naer t geen ik zing

Verdolen zyn geen eigenschappen
Van myne ziel
Wie zag ooit dat ik uit myn standputit
Lafhartig viol
l nemen velen t ommedraeijen
Voor eenen stiel
Zoekt door hot brandglas in myn werken
Naer wat go wilt
Gy die in ryper mannenjaren
Myn doel bedilt
k Vaer de verbastring als voordezen
Nog in haer schild
Maer t is partyzucht die u blinrlde
En uw gevoel
Ontmoedigd heeft in t opwaerts rukken
Naer vryer doel
En d aenhang dien gy t liefst moest vlugten
Ziet daer de boel
Gy wilt geen vryheid in den laude
Maer druk en dwang
Gy trapt op onderzoek en redo
ls op eon slang
En maekt des menschen levensbeker
Nog eons zoo wrang
My lag do vryheid aen hot harte
Van in myn jeugd
lk zal haer eindeloos aenbidden
Ze is al myn vreugd
Zy is de wieg der kunstenaren
De bron der deugd
k Zie als eon aedlaer opgestegen
Uit lager sfeer
Op al dat slaefsche wormgewemel
En u ter neer
En zucht daer keer o dierbre vryheicl
Naer Belgie weer
ugustus
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Du Dieu ayes bon nes gees

Er was een tyd dat apes mid moest zuchten
Dat ieder t hoofd hing suffend op de borst
Weg scholen vreugde en streelende genuchten
Daer t innig hart niet vry meer denken dorst
Maer t snood vergryp wend eindelyk verdreven
De vryheid wend weer t alien kant verbreid
ntwerpseh yolk de stemmen opgeheven
bas
Heil zy Rogier en Veydt
Waer vryheid heerscht zyn t vredige gewesten
En Schaldis stall getuigt dit aan heel t land
Hoe t fanatisme voorheen in heure vesten
De burgery sours huichlend heeft vermand
Thans zet de vrede in alle huisgezinnen
Zich weder neer daer welzyn elk verbeidt r
Laet ons dan vry er de oorsprong van beminnen
Levee Rogier en Veydt
Ziet in het Oost die heldre glanssen dagen
t Is s vryheidhcht dat vroeg ons koestren zal
Schouwt langs de kim geen wolken meer gewagen
Van teisterbui noch fellen onweersknal
Na jaren druk werd Gode our ons bewogen
Zyn toorn ontgloeide uit medelydzaemheid
By wenkt
t bewind was weg met list en logen S
bs
Lof zy Rogier en Veydt

De koopman zal voorthaen hier vryer hand len
Het nieuw beheer verstaet zyn tending hecht
Het blyft de baen der vryheid vast bewand len
t Volk wordt weer trotsch op eigen tael en refit
Na weinig tyds zal Vlaenderen herryzen
t Bewind herscheppe er dra de nyverheid
Belgie moot luid zyn mi nisterie pryzen
ls wy Rogier en Veydt
ntwerpens Maegd kwam gryzen Schaldis groeten
In wier en us verdoken aen zyn boord
Hy zoom haer by t vriendschappelyk ontmoeten
De Maegd verhaelt en d oude Schaldis hoort
Hy zwaeit van vreugd zyn drytand in den hoogen
Daer vryheid won hot hachelykste pleit
En riep met haer zich spieglend in hour oogen
bis
Heil aen Rogier en Veydt
September
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Mynheer de Meulenare
Was steeds eon luichelare
Nu schyllt by vrygezind
Met laffe fanatieken
Draeit by do meulenwiekell
Naer liberalen wind
Prokureur des konings to Brugge zynde heeft by hot planten des vryheidsbooms
na de omwentehng ten sterkste poogen to beletten

Doet by die vrye buiging
Met innige overtuiging
En een opregt besluit
Om t onheil to bedwingen
Want Vlaendrens Westerlingen
Zyn deerlyk achteruit
Neen noon gaf zyn bedoelen
Een blyk van vry gevoelen
Zoo als by thans beweert
En t oude armoedig Brugge
Zucht met gebogen rugge
Door t wanbegrip verneerd
Daer heerscht Binds lang vermetel r
De domheid op haer zetel
t Verachtlyk bygeloof
Sloot er door huiehlend streelen
t Geweten in gareelen
t Volk is er blind en doof
Verkweezling in die streken
Laet daer zich niets ontbreken
Maer gaert er goed en schat
Ten kost der zwakke zielen
Die voor haer zege knielen
Op platte land en stall
De rykdom siert de wanders
Van hare trotsehe panders

En t yolk heeft er geen brood
Daer storten heel gezinnen
Wyl zy er niets meer winners
Op markt en straten flood
Zie daer ons broed ren dwalen
Geen neergezonden stralen
Van t Nyde vryheidslicht
Dat Belgie thans ziet vonklen
Vermogten er den donkeren
Te klaren voor t gezigt

Geene alemoes meer baet er
Geen bee van leek of eater
Bragt er jets goeds tot stand
Maer zie daer neemt de vryheid
Tot alley Vlamen blyheid
s Lands roer op eens in hand
Zy zwoer voor ons to zorgen
Zy gaf ons trouwe borgen
Dat hier de nyverheid
Ging met haer schatten keeren
En t onheil zou verneeren
Dat ons zoo heeft misleid
De graef de Meulenare
Was steeds een huichelare
En blyft het als voortaen
Maer God die ons bevryde
Hoede ook s lands westerzyde
Die thans niet zal vergaen l
September
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Weer rooft de flood my eenen vrind
Die ik veel jaren heb bemind
Den vriend die my aen t harte lag
Dien k als myn leidsman vaek aenzag
TIi V N RYSWYCK III

Bemind van heel de Schelde stall
Geroemd en er naer eisch geschat
By eerde wetenschap en kunst
Verplichtte er velen aen zyn gunst
En was ons voor zyn Echtvereen
Der vrye letteren Meceen
Orn zyn gedrag en ryp verstand
Werd by zyns meesters regter hand
Fortuin en eer viel hem to baet
Maer zie hoe s werelds heil vergaet
Slechts weinig meer dan dertig jaer
Bereikte by de droeve maer
Dat by ontsliep in God den Heer
Ontroerde myn gemoed zoo zeer
En tranen van gevoel en smart
Ontstegen my t getroffen hart
En rolden fangs myn wangen af
By rust de brave in t stifle graf
Te vroeg ontroofd aen zyn gezin
Dat by aenbad waer vrede en min
Nog heersehten als den eersten dag
O Jonge ga wat harden slag
Doorstaet gy met uw teeder kroost
Dale u van boven al de troost
En de verlichting om dat lot
Te dragen t is de wil van God
Zoo desk ik diep verplette vrouw
Dat mindere eens allengs myn rouw
Wy zien Hem later eenmaal weer
Zyn goedo geest klom door de sfeer
Des Hemels op met zyne ziel
l Taeraen het stof to vroeg ontviel
November

OJESJPR JEK
en den heer PIETER DE VOS
als zynde vyftig jaren Hoofdman der Rethoryke maetsehappy
onder kenspreuk
Vreugd en Deugd » plechtig to Lokeren
gevierd op

November

Daer ons de vriendschap thans naer Lokeren deed komen
Ter medeviering van een vyftigjarig •feest
Heb ik myn citer nog eens van den wand genomen
En k voelde my geroerd in t binnenst van myn geest
Ik sprak dien PIETER Vos ja wil ik zeker loven
k Herspande t speeltuig dat ik lang niet meer hanteer
En zie t ging myn gedacht myn gansch begryp to boven
Myn snaren klonken nog als in het jong weleer
Een gryze held die meer dan vyftig lange jaren
De Rethoryke door zyn toedoen steeds hield staen
Hem strekke thans myn lied een dichtkrans om de harm
Die tot den naneef wis eerlang zal overgaen
moedige ouderling wat hebt ge al ondervonden
By elken ommekeer van menig heersehappy
Door al die tyden heen vondt ge eens die vaste gronden
Ter onverwrikbren steun van Lokrens Maetschappy
Veel eindigden hun loop door die veranderingen
Veel draeiden naer den wind van elk vernieuwd belang
Gy leefdet vlaemsch en vry in onzer vadren kringen
Uw doen was steeds opregt gy gingt uw eigen gang

De vrome burger prees U om uw vry geweten
De godsdienst was U flier wie er ook t roer omringt
Gy moist in lief en leed U met hot lot to meters
Zulk eon is wel de man lien s dichters luit bezingt
Gy halt steeds vrienden hoe de tyden al verkeeren
En bleeft aen t doel der kunst ten erode toe verknoeht
Nu zien wy zestig jaer uw gryzen schedel eeren
Nu wordt van heinde en ver uw jubelplegt bezocht
ch mogt ik zulk geluk eons aan hot Scheld beleven
ls u in Vlaenderen uw vaderland beviel l
Ik zou den hemel dank een gloeijend lierdicht geven
Zoo lang als de adem zich verkleefde aen myne ziel
Gy zyt een reuzeneik die alle de andre boomers
enschouwen met eon diep herdenken en ontzag
Waer by de Druiden met hot yolk ten offer komen
Om t voorbeeld van uw vry en moediglyk gedrag
November
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Jan Cornelis C RPENTIER met jonkvrouw Coleta
BREUGELM NS
in den echteband vereenigd to

ntwerpen den
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Er is eel zeker tyd wanneer men mten moot
En tis goon onwys man diet nabehooren doet
C TS

Span ik zelden nog de snaren
Helen zwygt myn speeltuig niet
k Zing eon vriend by t plegtig paren
en myn harte ontstroomt does lied

En door dankbaerheid gedreven
Zeggen myne toonen luid
• Hoe streelde eens ons t jonglingsleven
• Dat zyn loop op eenmael sluit
Jan was op Colet verslonden
En Colet beminde Jan
ls zy zich to zaem bevonden
Spraken zy er fluistrend van
Zy noemt hem myn uitverkoren
En by drukt haer aen zyn hart
• Voor elkaer zyn wy geboren
• Tuigde al vroeg ons minnesmart
Hy drukte op haer roozenwangen
Meengen warmen liefdezoen
en elkander vast gehangen
Kon zy hem niet minder doen
Hunne brand was niet to stelpen
Van het in hen koestrend vuer
En zy hielden als twee schelpen
Vast van eendere natuer
Men zag s priestess hand hen binden
Zegenend het jeugdig paer
Magen en genoode vrienden
Juichten welkom met elkaer
Vruchtbaerheid zy hun gegeven
En heeft dan de tiende maen
Hare hoornen opgeheven
en der heemlen wolkenbaen
Laeft uw Bruidje vast een wichtje
Zyne lipjes voor den dorst
t Heeft juist s vaders aengezigtje
En zy drukt het aen haer borst

Daer en valt niet voor to vreezen
Zulk een jeugdig jong gespan
Dat zal er een vreugde wezen
Die ik niet beschryven kan
En leeft verders wel to vrede
Maekt dat liefde u meermaels wekt
Dan komt er welligt een tweede
Dat op zyne moeder trekt
k Wensch o vriend U t reinst genoegen
Naest uw gade in de echtebaen
En die zich zoo trouw gedroegen
Treffen wy hier zelden aen
Maer t vertrekuer staet to naderen
Is myn offer niet to groot
Dat ik in de tael der vaderen
en u beiden needrig bood
Gy zult het in dank ontvangen
Daer t inyn hartewensch besluit
Ik beloofde deze zangen
U myn vriend en uwe bruid
Groet uw maegschap langs twee zyden
Daer de stoomkoets u verwacht
Zy zal u ter bruiloft ryden
Waer gy beiden zoo naer tracht
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Bourgonje riep zyn helden op

De krygsklaroen klonk rond
En Stouten Karels heir betrok
Den vyandlyken grond
De ruitery van Schelde en Maes
De krygers van de Wael
Verlieten juichend burg en slot
En stegen in den zael

Slechts Wulfried prangde tegen zin
Zyn hoofd in d yzren hoed
Hy steeds de roem van Karels vaen
Verloor thans kragt en cooed
Hy die nooit droomde dan van kryg
En dreigend doodsaevaer
Zat nu van weemoed zwanger met
De harden in het hair
Steeds was hem t klinken der trompet
En t galmend slaglied waerd
Thans is by voor den eersten keer
Van d oorlogs kreet vervaerd
Ja immer moedig had by steeds
Gestreden voor zyn vorst
Maer nimlner had de vlam der min
Geflikkert door zyn borst
j ] Van dit en de volgende stukken zyn geene jaartallen opgegeven

Nooit had hem eenig maegdenoog
Noch englenlach vervoerd
Maer thans was hy met heel zyn ziel
en Liza vastgesnoerd
Steeds dreef by naer des krygers wys
Met maegd en min den spot
Maer dit mael sloeg zyn boezem bang
Om zyn ondraeglyk lot
Daer stond by naest zyn meisje s zy
ls van gevoel beroofd
Te leunen op zyn wichtig zwaerd
Met neergebogen hoofd
ch Wulfried » sprak zy stet my toch
» en zulke schand niet bloot »
En wierp een tranenvollen blik
Op harm zwang ren schoot

•

Gy zwoert my immers liefde en trouw
„ By hemel en by God
• En heden laet gy my ten proof
• en t ongehoordste lot
K

• Gy zwoert my plechtig trouw en min
• Zoo lang uw borst zou slam
• ch wilt gy thans van wee en smart
• Uw meisje doen vergaen »
• Ja » sprak by ~ k zwoer u eeuwig trouw
• Ik zwoer t by God den Heer
• Doch wees verduldig in uw lot
• Gy ziet my spoedig weer
• Gy ziet my weer ik keer terug
• Voor t einde van dit jaer
• ch Liza snik zoo roerend niet
• Myn boezem klopt zoo zwaer »

En spraekloos zag by t meisjen aen
Dat naest hem weenend zat
By zag haer zyden sluijerdoek
Van bitt re tranen nat
By zag hoe pynlyk zucht op zucht
Heur enge burst ontwrong
En hoe by iedren zucht een traen
Haer gloeijend oog ontsprong
By hoorde hoe de krygsdeun klonk
• De vorst de vorst gebied
By luisterde en de weergalm riep
Verlaet verlaet haer niet

•

Wat zou by thans in t nypend uer
Voor beider ziel zoo naer
Hy greep verwoed de strydaks aen
En zag in drift op haer
Hy barstte los en snikte luid
• Gy ziet my spoedih weer
• lk breek myn woord myn eeden niet
Herzei by menig keer

• Gy ziet my op Sint Huibrechtsdag
•

• Dit zweer ik nog terug
ch liefste

weep zoo hevig niet

• De tyd verloopt zoo vlug

• Gy wacht my aen de mergelrots
• By d ingang van de grot
• En is de kryg sours eer ten eind
• Dan vind ik u op t slot

• Gy hoort het meisje by de rots
• en d oever van de Maes
• Ginds waer de vloed op t keizand speelt
• Met kabbelend geraes
TI
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• Gy weet het meisje by de klip

Op gindschen zodenvloer
ons de maen alleenig zag
Waer
•
• ls ik u liefde zwoer

• Ginds Waer gy in myn a rmen laegt
• Wanneer de maen niet scheen

En snikkend knikte t lieve kind
Doch zei noch ja noch neon

riep by leenig dra
• De Heme
smart
die
u bezwaert
De
•

Hy schonk haer nog een heeten zoen
En klom in drift to paerd

II
November blies de kruinen kael
Met bulderend geraes
Van t overoud en boomryk bosch
en de oevers van de Maes

En schuimend danste t grauwe zop
Met akelig geklots
En geeselde de voeten week
Der lwoge mergelrots

En slingrend joeg de bliksemschicht
Door t siddrend eikenwoud
En driewerf wend de donder door
Den echo nagebauwd

Geen mensch hoe fel de nood hem dwong
Begaf zich in dit wear
En echter dwaalde een jonge vrouw
Den never op en near
De windvlaeg blies haer tressen los
En speelde met haer kleed
Waerin ze een teeder wichtje hield
Dat pynlyk wrong en kreet

Zy ging beangst den heuvel om
En stond op t minst gerucht
En als haer t schuiflend loof bedroog
Dan loosde zy een zucht
Thans is t het stappen van een mensch
Dat haer in de ooren druischt
Zy luistert staert en ziet een man
Die langs de hoschpaen kruist
En angstig stoof zy als een nee
Door t wiegend loover heen
riep haer de kluizenaer
• O Vrouw
• Wat doet gy hier alleen

• Wat wilt gy met dit krytend wicht
• Vreest gy den donder niet
Zie hoe de rose bliksem vlamt
• Door t donkerblauw verschiet

• De wolven huilen hong rig door
• Dees woeste streken heen
• Zeg vrouw wat wilt gy met dit wieht
• Wat doet gy hier alleen »
eh
sprak zy u goede kluizenaer
Ik
hoor
den donder niet
•
geen rose bliksemvlam
Ik
zie
•
In t donkerblauw verschiet

•

•

• Ik hoor ik voel de windvlaeg niet
• Die door de takken woedt
• Ik wacht myn trouwe ridden op
• Die hier verschynen moet
• Hoort gy den wolven hongerkreet
• Die weerkaetst door het dal
• Ik zie alleen naer Wulfried uit
• Die hier verschynen zal

• Naer Wulfried die het vaendel torscht
• In stouten Karel s heir
• Onnoozle maegd gy wacht vergeefs
• Uw Wulfried keert niet meer
• Hy keert niet weer gy waeht vergeefs
• Uw hoop vergaet in rouw
Uw Wulfried rust aen t harte van
• Een eedle fransehe vrouw
• Hy dacht dat een gevallen maegd
• Op t slot van een baron
Zich aen t verboden vuer der min
• Toch niet onthouden kon
• Hy brak het u gegeven woord
• Hy spotte met zyn plicht
Bedrogene keen huiswaerts heen
• En sust dit schreijend wicht
Zoo sprak by t sidd rend meisje toe
Dat Meek en koud als lood
Den kluizenaer haer smart verborg
En ylings henen vlood
Hy riep haer tegen wat by mogt
Door voorgevoel bekneld

Doch ver reeds was zy met heur wicht

De rotskruin opgesneld

Hy wierp zyn proven mantel af
Van kruis en schelpen zwaer
• Hoor Liza » riep by driftig uit
En liep haer hygend naer
ch I de arme zinloos van verdriet
En opgekropten rouw
Had niets meer over dan de hoop
Dat Wulfried keeren zou

Thans zonk haer uitzigt gansch in t niet
En raedloos klom zy op
Het overhellend rotsgevaert
En wierp zich van den top
Verpletterd viel zy met haer wicht
Daer op den zoden vloer
Waer hun de maen alleenig zag
Toen by haer liefde zwoer l
Nog zocht haer Wulfried onbewust
Van t yselyk geval
Hy riep haer en de weergalm riep
Terug uit bosch en dal
Hy klimt en daelt den heuvel af
Hy staert verschrikt in t rond
O God daer ligt zy met haer kind
Zieltogend op den grond
Daer ligt zy neder koud als ys
En bleek als mergelsteen
Daer waer zy in zyn armen lag
Wanneer de maen niet scheen
Hy stort zich op de lyken neer
En schoot in deernis uit
En moe gezucht en blind geweend
Nam by een kort besluit
Hy dolf de lyken beide een graf
Versierde t met een kruis
En sleet zyn ov rig leven by
Den never in een kluis
En telkens als de stub maen
Den heuveltop bescheen
Zag men hem op het zoden graf
Verslonden in geween

En als de landjeugd van dien streek
Zich sours naer t strand begaf
Dan vond de kluiz naer keer op keen
Een bloemkrans op het graf
En als zich sours een rninnaer in
Het bosch verscholen had
Terwyl zyn meisje fangs het strand
Vast wachtend henen trail
Dan klonk een stem den heuvel af
Dan riep de kluizenaer
o Knaep bedroef uw meisje niet
Dc liefde is vol gevaer

a
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Eon donkere onweerswolke
Hing boven t Kraeijenhof
De ridderlyke vane
Lag neder in het stof
Rondom en hof en grachten
Was alles floods en norsch
Geen enkle vogel foot or
Er kwaekte niet eon vorsch
De ruiters togen henen
Van t ridderlyk kasteel
Ver weg van hof en grachten r
Van toren en rondeel

Geen enkel levend wezen
Zag men er o n zich been
Dan Ilda t schoone meisje
Dan Ilda maer alleen
Op t hoogst der torentinnen
Van t ridderlyke slot
Lag zy in t rond to turen
Te weenen om heur lot
Heur vader was verbolgen
Op t adelyke kind
Orndat ze een schooners miter
Een edel borst bemind
Gy zult nooit toebehooren
en ridders door myn stain
Oehaet tot in den gronde
Was t laetst wat zy vernam
Hy sloot haer op een form
By water en by brood
En trok dan woedend henen
En lief heur in den nood
Zyn ruiters gingen merle
Zyn knechten met hem voort
En alien die vertrokken
Naer vergelegen oord
Zy zag den stoet verdwynen
In t dichtst gelegen bosch
En hoorde lang t gerammel
Van ruiter en van ros
Zv hoorde t al versterven
In t dichtst gelegen bosch
En lief bet hoofdje hangers
En borst in tranen los

Nu zit zy op den toren
En schreit er toch zoo bang
En slyt er bittre stonden
Zoo droef zoo naer zoo lang
Geen windjen in heur lokken
Geen zuchtjen om haer been
Niets komt heur lyden deelen
Zoo gansch is zy alleen

Heur blonde lokken vallen
Haer fangs haer marmren hoofd
Heure oogen die verdooven
Van schyn en glans beroofd
Heur boezem wordt vernepen
Heur harte klopt zoo naer
Heur bleeke wangen lyken
en t wine kleed der baer
En zoo zit zy to turen
Naer t afgelegen bosch
En ziet een man verschynen
Gezeten op een ros
Hy spoort zyn forschen klepper
Rukt toe naer t Kraeijenhof
En rammelt met zyn harnas
In eene wolk van stof
De cooed ligt hem in de oogen
De fierheid in de borst
Hy is een koene ridder
vie nimmer schrikken dorst
Heur oog begint to glansen

Van ongemeene vreugd
Heur aengezicht verheldert
Heur hart is gansch verheugt

Zy roept zy schreeuwt hem tegen
Want zy heeft hem herkend
Zy houdt met jagend harte
Het oog naer hem gewend
Zy wuift met Karen sluijer
Zy steekt hem de armen toe
En roept hoe my verlossen
Hoe my verlossen hoe
En hy de fiere minnaer
Hoe klopt hem t moedig hart
Dat reeds zooveel gevaren
By onty heeft getart
Hy iet haer in den toren
Verlaten en alleen
En rent zoo als een bliksem
Snel naer de valbrug Keen
Hier stuit zyn brave klepper
Op de yzren traliepoort
En loopt den kop aen stukken
En kan geen stag meer voort
Het voorplein ligt besprankeld
Met bloed van t sehuimend ros
Verschriklyk dreunt het brieschen
Door t dichtst gelegen bosch
Schoone Ilda ziet dit poogen
Dat haer niet helpen kan
Zy schrikt in al haer leden
En slaet geen oog er van
En hy by blikt haer tegen

Met spyt in t vonklend uog
Verdrietig om zyn poogen
Steekt by zyn zwaerd omhoog
TN V N RYSWTCK III
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En zweert haer to verlossen
• k Red u op staenden voet
Roept by zyn meisje tegen
• Ten pryze van myn bloed

•
•
•
•

Ten koste van myn leven
Zweer k by myn ridders faem
U seflens to verlossen
Of eeuwge vloek myn naem

Hy wil zyn klepper keeren
Hem wendend met den toom
Doch gilt op eens verschriklyk
En stort in eenen stroom
Van ziedend bloed dat gudsend
en eene breede wond
Ontspringt en henen zypelt
Langs den bestoven grond
De laps van Ilda s vader
Had hem het hart doorboord
Hy was in t stil langs achter
Door s valschaerds hand vermoord

• Kom flu flog om myn dochter
Zyt flu nog fier op haer
• Gy schalke guit gy jonker
• Met uw schoon kroezelhair

• Kom nog naer t beeld der blonde
• En kies voor uwe bruid
• Nog onder alle schoone
• Het schoonste meisjen uit

• Sta op zy is nu de uwe
Klinkt t nydig in het rond
En by grypt zynen degen
En speet hem aen den grond

Hy laet het zielloos ligchaem
Daer liggen voor de brug
En blaest op zynen horen
En gansch zyn stoet komt trug
De traliepoort gaet open
En heel den ruitrentrein
Trekt weder in het burgslot
En wacht er op het plein
De vader stuift naer boven
Waer zyne dochter zat
En komt op t hoog des torens
Nog gansch met bloed bespat

•
•
•
•

Sta op
roept by haer tegen
Gy onbezonnen kind
Uw vryer is gestorven
En nu geen meer bemind

• Dan enkel uwen vader
• Of hy die nit ons stain
• Zoo als een heusche ridder
• en my u vragen kwam
Maer Ilda ligt zieltogend
Voor zyne voeten neer
Zy zag haer minnaer sneven
En nu is zy niet meer
k Heb hem gedood
zoo brulde
en haer
De vader woest
• Vermoord met hem to dooden
fly greep zich by het hair
k

En sloot zich op den toren
En joeg zyn ruiters heen
En sleet een angstvol levee
Rampzalig en alleen

Goon vriend kwam hem vertroosten
De wroeging vrat hem op
De vloek van God den Heere
Lag op zyn gryzen kop
Hy stierf De tyd heeft voor zyn
Door God gedoemde kr uin
Een somber graf gedolven
In s burgslots kille pain
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Sint Goar t is jaren en eeuwen geleden
Een kluiznaer zoo zuiver van ziel en van zeden
Had tydig dos werelds vermaken versaekt
Hy woonde in een bosch gansch alleen en schier naekt
Daer bad by voor t kwaed dat de mensehen bedreven
Opdat hot by Gode zou worden vergeven
Daer zat by en las hy tot diep in den nacht
Dat by schier aen eten noch slapen moor dacht
Hy voedde zich enkel met wortels en blaeren
En shop op eon peuluw van bolsters en varen
Hy proefde noch vruchten noch zuivel noch brood
En laefde zyn dorst met hot nat uit de sloot
Deze legende is in de Pruisisehe Rhynlanden algemeen bekend waer men Sint
Goar s nagedachtenis eert

Zyn kruin was zoo wit als de sneeuw van de daken
Met rimpelig voorhoofd en kuilende kaken
Hing hem schier zyn baerd flog ten halve het lyf
Van t knielen gekrompt en van ouderdom styf
En beeren en wolven en andre gedrochten
Die dikwyls zyn nederig hutje bezoehten
Vergaten voor hem hun verslindenden aerd
En streelden hem zachtjes met pooten en staert
Mom weed de vrome geeerd en geprezen
En God liet door hem vele kranken genezen
Die met een betrouwend en zuiver gedacht
Slechts redding verhoopten van hoogere magi
Nu was er een bisschop in eene der steden
Een man die zoo ryk was als heidensch van zeden
Die God voor de wereld verstiet en vergat
En nimmer een mis of een roozenkrans bad
Hy had een kasteel een karros en een zetel
Op eens riep by uit zoo verwoed als vermetel
Wie is toch die woestaerd daer ginds in het woud
Waer t yolk zich zoo heel en zoo al op betrouwt
Wat regt by daer uit in den name des Heeren
Dat ik hem zoo luidkeels hoor pryzen en eeren
t Is vast een hedrieger een kluiznaer in schyn
Die morgen het woud en myn land uit zal zyn
Hy zal hier voor my eens zyn sluijer opligten
Of k zal hem als huichlaer verwyzen en rigten
Gaet vangt hem myn knechten I Zoo snauwde by los
En hemel daer ving men den man in het bosch
Nu bragten de dienaers door niets to bewegen
Den vrome met koorden door straten en stegen
De kranken beweenden des kluizenaers lot
En de armen verzelden hem droevig naer t slot

_
Daer tat nu de kerkvoogd van waehten omgeven
Op kussens van goud en van zyde geweven
Daer stond flu de kluiznaer voor hem wien een kting
Van arme en ellendige mensehen ontving
K

Treed toe

sprak de kerkvoogd

K

wat willen de volken

• Zy heffen uw naem en uw lof tot de wolken
• Zy plaetsen uw handel in schittrenden dag
• Toon hier wat uw wil uw vermogen vermag

• Betuig ors wat magi u de Heer heeft gegeven
• Verhael eons de pligt van hot kluizenaers levers
• En zoo gy den booze riot toe zyt gedaen
• Dan wys gy een blyk uwer heiligheid aen

Hier zweeg hy en viol in zyn leuningstoel weder
Hy staerde met hoogheid op de omstaenders neder
Of blikte uit zyn zetel van goud en satyrs
Den kluizenaer tegen zoo zwak en vol pyn
De brave do blikken ten hemel geslagen
Scheen Gode na bystand on uitkomst to vragen
Hy vouwde de handers zoo roerend in eon
Tot er van den hemel hem bystand verseheen
De stralen der tonne die schuins uit den hoogen
De ruimte doordrongen langs welven en bogen
Omgaven den schedel des biddenden mans
Voor de oogen des yolks met eon spieglenden glans
Verbaesd tag de menigte op t glimmer der vonken
Die s kluizenaers wezen zoo statig omblonken
En juichten verheugd met verwondrend gebaer
• Het teeken des Hemels o bisschop is daer

•

o

» Riep by gramstoorig

verdwaelden ontzinden

• Wat laet gy uwe oogen zoo schielyk verblinden
• Zyn dit van zyn wondren waervan men gewaegt t
• Verleider ik hob een mirakel gevraegd

Nu drong er een knecht met verbysterde zinnen
En jamm rend de prachtige regterzael binnen
Hy brak door de menigte onthutst en bestaen
En hief voor den zetel des bisschops dus aen

• o

Kerkvoogd

wie kan er de onmenschheid gedoogen

• Die euvelen schreeuwen om wrack in den hoogen
• Er ligt in t portael van uw vorstlyk gebouw
• Een vondling to kryten van honger en kou
• Die heidensehe moeders die vrouwlyke draken
• Die zich van hun kindje zoo wreedig ontmaken
• O Bisschop behoed het onnoozele wicht
• En daegt er de daders van voor uw gerigt

Maer wien » vroeg de kerkvoogd u wien heeft het tot wader
• Men breng hem meteen mynen regterstoel nader
• Wie noemt my die moeder zoo zondig als wreed
• Die t schepseltje ellendig de straten op smeet
De kluizenaer rigtte zich op van de steenen
En trail naer de trappen des troonzetels henen
Hy sprak gansch begeesterd met krachtige stem
Van Gode doordrongen gebiedend tot hem
Men brenge u

o herder den vondeling nader

• Dan kept gy door my ras zyn zondigen wader
De bisschop gebood en men haelde het wicht
In zwachtels gewonden voor ieders gezigt

Maer even den schoot zyner moeder ontgleden
Bewoog het de handjes als bad het er meden
ls vroeg het der braven ontferming en troost
Nu boog zich Sint Goar op t snikkende kroost
Wie is »vroeg de kluiznaer

by Gode hier boven

• alien al het geschaepne moet dienen en loven
• Uw wader die u zoo miskende en vergat
• De bisschop zei t kindjen en wees waer by rat

Dit klorik door de zael als een rollende donder
De menigte ontzet door het sprekende wonder
Riep luidkeels
flu ziet gy en hoort gy het klaer
De teekens des hemels o bisschop zyn daer r
En als door de roede des Heeren geslagen
Begon zyn geweten hem hevig to knagen
Dra heeft by des werelds vermaken versaekt
By trok naer een bosch gansch alleen en schier naekt
En bad daer om t kwaed in zyn weelde bedreven
En hoopte er op Godes milddadig vergeven
En tuigde er zoo menigen trotschaerd ten smaed
Hoe nimmer de Hemel de zynen verlaet

xQJERECHTSTJELLING
en den onbekende die zich een dorpeling noemt tot den boe
renstand behoorende

en in den

K

Vaderlander

de tael

kommissie en de verbeterde spelling op eerie boersche wyze
voor den qek Meld

Zeg my verwaende boerenkinkel
Gy die tot stal en ploeg behoort
wat heeft er u voor weinig dagen
Dan toch tot schryvelen bekoord

wat laekt gy veertig taelgeleerden

Van wie gy nooit een letter laest
Bemoei u met geen tael verbeteren
Gy zyt van t spoor at en gy raest

Wat David en wat Willems deden
Dat blyft voor u schriftuertekst man
Er is geen waenwyze ongelikte
Die daer aen twyflen mag of kan
En wie zich daer eens tegenstelden
Dat warm er een stuk drie vier

Doch die vergeefs hun inkt verspilden
Op vroeg gevonnist schaelpapier
De Foere een onbezonnen keffer
vie ieder uitschold wie niet schreef
Zooals by t graeg zou willen hebben
En daerom onregt halen bleef

Behagel zulk een wisjewaesje
En Bon flog grooter dommerik
Met andren die van t tydstip tuigden
Voor t minste van i c k ick
Die menschen zullen eenmael zwygen
En dan is al t gezegde rook
Maer weder honderd jaren later
Verandert men ors stelsel ook
t Moet alles voorwaerts met den tydstroom

Die s menschen brein en geest verlicht

Daer is in deze heldre dagen
Den yzrenweg voor ingerigt

En wie niet mee rydt kan to voet gaen
Zoo by dit voor het veiligst kiez
Maer nooit bereikt by t huffs ten halve
Of by bezwykt varl krachtverlies
Dus ga uw leest niet meer to buiten
Bemoei u met geen spellingswys
Ik k zal nooit een verhandling schryven
Betrekklyk t planter van radys
TII V N RYSWYCK III
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Hy die een ongelukkig man
Wil helpers en wil schragen
En troost verschaft zoo veel by kan
Zal het zich nooit beklagen
Want God loom ieder brave daed
Uit broedermin bedreven
En zal aen hem die haer begaet
Steeds peis en vrede geven
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Het prenten album dat veel aendacht op kan wekken
By t jeugdige geslacht heeft vast een nuttig doel
ds beeld of landschap in behagelyke trekken
Gemaeld zyn naer de kunst dan roeren zy t gevoel
Waer jonge schooners kunst en wetensehappen eeren
Daer streelt de goede smaek de zinnen en t gemoed
Daer kan verbeeldingskracht de kennissen vermeeren
Het schoone leert en rigt en zet het hart in glued

En de yver wint vast veld door de verscheidenheden
Die steeds behagen aen t nieuwsgierige gedacht
Zoo dat me in menig yak dra kleur en dragt en zeden
Herdenkt in jets verbeeld van vroeger voorgeslacht
Sours ziet men t album door een teekening beginners
Edoch door geest en zorg en onvermoeide vlyt
Dringt menig puikjuweel zyn gulden blaedren binnen
Zoo dat het volgeraekt op eenen korten tyd
Hier ziet ge een landschap daer de schepen op de baren
t Ruien van een kasteel door storm en eeuw geslecht
Op t heir van t voorgeslacht by digtgesloten scharen
Dat met van rtevelde our Vlaendrens vrydom vecht

Niets wekt den geest zoo op als keurige albumsbladen
Uit kunstmin zaemgebracht door vriendschaps trouwe hand
Zy doers het harte steeds in zoet herdenken baden
En blyven t levers door een overdierbaer panel

Hoe zal k op flees vrolyk feest
Wat ik gevoel met hert en geest
Het beste gaen beschryven
Want zonder dichtje heen to gaen
Was flu my dunkt niet wel gedaen
En ik zou schuldig blyven
Geeft flan genooden geeft gehoor
lk wil den flag van d heer pastoor
Met myn gezang vercieren
Myn liedje strekk hem tot een krans
t Vervange hem en waerde en glans
Van bloeijende eerlaurieren

o Gy die ons het ware pad

Betreden doet om s hemels stall
Eens veilig in to treden
Gy die het beeld des doopers zyt
En onvermoeid de schapen leid
Die volgen op uw schreden
envaert in dank het offerlied
Dat ik u op dit feestmael bied
Hoe klein het ook mag wezen
l rat er door vrienden wordt bereid
Uit zuivere genegenheid
Is waerd to zyn geprezen
Kom dan genoode vrienden schaer
En wensch Joannes honderd jaer
In vreugd to mogen leven
En drink eens met verheugden geest
God zelfs gaf immers wyn als t feest
Te Cana wierd gegeven

EN

EEN

M~OOI

~EISJrE

Schooner glans in schooner oogen
Zag k nooit dan in die van jy
Nooit trof t schoonste der vertoogen
My als t blikje dat je op my
Ondervragend wierp en schoone
Liefde myner t antwoord had
Want je bent de maegd wier trove
In myn hart heeft stand gevat
Ja me lieve k zeg t u weet j e

Zoo als t in myn harte gaet
Onbewimpeld vry en deed je
t Zelfde k wou dan vroeg en laet
Op dit mooije wezen staren
Dat zoo prettig tot my lacht
En best mooglyk al vergaren
Wat je eens tot uw welzyn wacht

e }

BED

Een meisje dat de schoonheid maer
In kleedren zoekt en krollend hair
Verfoei haer steeds myn beste Piet
En zwoer zulk eene u hare trouw
Neem haar toch nooit voor uwe vrouw
Zy is het niet
Maer t Vlaemsche meisje rein en goed
Dat niets voor t ryk der mode doet
Dat iedereen naer waerde aenziet
Nooit kwaed van andre lieden zegt
De boter by het vischje legt
Die is het Piet

E ~Z W LUW

Ziet
Hoe zy vliedt
bog en laeg
Langsheen kant en haeg
Of verveerd
Nevens huizen scheert
En in dolle
Voile
Vlucht
t Ruim der lucht
Zwindlend nit de straet
Met de vierken slaet
En zoo snel een kogel vliedt
In de wolken schiet
Hoe bly Zyn wy wanneer de winter
Op snelle vierken henen vliedt
En t aen den hemel hier en ginter
Er weer wat zomerig uit ziet
Hoe juichen wy by t eerste naedren
Der eerste zwaluwe in de lucht
Hoe bruischt ons t bloed in zwellende aedren
ls we op haer staren in haer vlucht
En haer zien tuimlen op en neder
Rond zwirlend in des hemels blauw
Of haer zien vlieden heen en weder
En weer verdwynen in het grauw
Dan groeten wy in haer den bode
Der zoete kozerige lent
En zingen lof den grooten Gode
Die ons de lieve zwaluw zendt

Ziet
Hoe zy vliedt
bog en laeg
Langsheen kant en haeg
Of verveerd
Nevens h uizen scheert
En in dolle
Voile
Viucht
t Ruim der lucht
Zwindlend uit de straet
Met de vlerken siaet
En zoo snel een kogel vliedt
In de wolken schiet
Verlangt een maget in den zomer
Met harm vryer ver van t stall
Te zweven in het weeidrig lommer
Van t wood op t afgelegen pad
Ziet ze of de zwaluw aen den hemel
Steeds stygt in t grondloos blauw der lucht
Of laeg by t wreevlig aerdsch gewemel
Voor donkere onweerswoiken vlucht
En mag de lieve haer bedroeven
Dan slaekt ze in t stil een zachten zucht
Doch zal veer vast ten huize toeven
Voor t onweer even zeer beducht
Maer stygt zy hoog in blauwe sferen
Dan lacht zy lief van stilie vreugd
Dan zweit haer boezem van begeeren
En droomt ze aen t zoet genet der jeugd
Ziet
Hoe zy vliedt
Hoog en laeg
Langsheen kant en haeg
Of verveerd
Nevens huizen scheert
En in dolle
Voile
Vlucht

t Ruim der lueht
Zwindlend uit de straet
Met de vlerken slaet
En zoo snel een kogel vliedt
In de wolken schiet
Bier is t geluk hier troont de vrede
Bier blinkt de vreugd op elk gelaet
Bier is t verblyf waer t elker schrede
Bet aerdsch genot u tegenslaet
De i ioeder lacht hear kind hier tegen
Met zoete liefde in t vrolyk oog
En God spreidt hier zyn gullen zegen
Met vaderhanden van omhoog
Maer ook hier woont er aen den gevel
De vlugge zwaluw met haer kroost
In t nest waer zy voor nacht en nevel
By donder en by weerlicht poost
Ook zal geen hand dit nestje schenden
Of brengt geen mensch der zwaluw druk
Want ze is de boo die God wou zenden
Voor de verzeekring van t geluk
Ziet
Boo zy vliedt
Hoog en laeg
Langsheen karat en haeg
Of verveerd
Nevens huizen scheert
En in dolle
Voile
Vlucht
t Ruim der lucht
Zwindlend uit de straet
Met de vlerken slaet
En zoo snel een kogel vliedt
In de wolken schiet
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Met ons broeders de Germanen
Paren wy ons fier gezang
t Oog ontschieten vreugdetranen
Die ons rollen van de Wang
Tranen aen ons hart ontvloten
Daer de Waerde broederband
Vaster door to zaem gesloten
Nu t geheele Noord omspant
Klaer schynt ons de toekomst tegen
Eenheid baert geduchte magi
En het heil door haer verkregen
Streelt ons alley zielen zacht
Vry getuigen later neven
ls W in beter wergild zyn
tiVat hun vaedren eens bedreven
Met de broedren van den Rhyn
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Menschen het is negen uren
Dooft uw lichten en uw vuren
Sluit uw huizen en uw schuren
Laet den wachthond uit zyn hok
Negen uren heeft de klok
TI
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t Slaet ties urea op den totes
ltyd loopt de tyd naer votes
Mag de slaep den geest bekoren
Van al wie zyn bed betrok
Reeds ties uren heeft de klok
Laet gees schrik u wakker makes
k Let aendachtig op uw daken
k Blyf uw panden trouw bewaken
En uw schatten tyke schrok
Ellef uren heeft de klok
Vrouwen die van geesten droomen
Mogen hunnen angst wel toomen
k Wil hen alien troosten komen
k Vaeg hun t zweet van kaek en lok
Twalef uren slaet de klok
k Hoordo t uerwerk luid gewagen
Dat eon andre dag komt dagen
Moog by niemands hart versagen
Wensch ik alien by myn stok
Eon uer sloeg hot op de klok
lles ligt in slaep gezegen
Slechts op doze donkre wegen
Schynen my de starren tegen
Daer de lucht zich niet betrok
t Slaet twee uren op de klok
t Licht zal ras in t Oost verschynen
En de novel gaet verdwynen
Naer zyn onderaerdsche mynen
Hoort den luiden hamersehok
t Slaet dry uren op de klok

Kersmis Couplet
Blyde klinkt hot van den toren
Heden is hot kind geboren
Heel hot menschdom bleef verloren
ls by t uit den strik niet trok
Het slaet Kersmis op de klok

Nicuwjaer
t Oude jaer is weg geloopen
Laet ons morgen t nieuwe doopen
Met gevulden pot en stoopen
En weest vrolyk met elkaer
Wensch ik u by t nieuwejaer
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In Waeg naer vind ik Egmont niet
Maer slaet den andren op en zlet
Daer vindt g hem naest den dwingeland
Den scheik den vloek van t vaderland
Ik had het gaerne zelf gebragt
Maer k neem myn tyd zoo wel in acht
Daer by een vrouw nog fluks to been
Is ook niet gaerne lang alleen
t Is wel voor my geen nieuwigheid
Maer k doe toch t liefst op mynen tyd
l wat natuer en pligt gebied
Ik schaek ik schend haer regten niet
Toch altoos even gek en bly
ls ware ik ongehuwd en vry
En altoos alles voor een vriend
Die in de letteren glorie vindt
l waer by arm al waer by ryk
Hy vindt een vriend in Rysewyck
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The sea O the sea
The song of the sailor

Hyscht op nu de zeilen
En spoedig ter zee
Wy ylen
Op ree
En vliegen
En wiegen
Omhoog en omlaeg
Wen t lieflyk geklater
Van t water
Gestaeg
By t bruisehen
En t ruisehen
Der golf op de bank
Onze ooren
Zoo lief komt bekoren
Met triplenden klank
Bet weer is good de wind komt uit hot westen
t Is alles klaer de gansche boel staet by
Wy varen naer eon van de vier gewesten
En loeven op by golf en wind en ty
Daer komt de bries weer woester aengevlogen
De mast geeft toe de boot ligt in zyn rust
Van tyd tot tyd op de eene zy gebogen
Klieft by de golf en schuimt voort langs de kust
Hoe vol staen de zeilen
De wind van de zee
Komt ylen
Op roe
Wy vliegen
En wiegen

Omhoog en omlaeg
Wen t lieflyk geklater
Van t water
Gestaeg
By t bruischen
En t ruischen
Per golf op de bank
Onze ooren
Zoo lief komt bekoren
Met triplenden klank

Wat grootsch vertoog waer wy in t verre staren
t Is alles water voor t verbysterd oog
De vlakke wind loeit gierend op de baren
De golven slam den kop met schuim omhoog
Hoerra de bries waai toe en zie ons snyden
Met kokend schuim bedekt door t golvend nat
Dat brieschend openstuift aen wederzyden
En voor den steven in het fokzeil spat
Nog trekken de zeilen
Ons verder in zee
Wy ylen
Van ree
En vliegen
Omhoog en omlaeg
Wen t lieflyk geklater
Van t water
Gestaeg
By
bruischen
u
En t ruischen
Der golf op de bank
Onze ooren
Zoo lief komt bekoren
Met triplenden klank

Voorheen en was t geen man van eer
Die Tyne schulden niet betaelde
Slaet flu bankroet maer keer op keer
t Is mots voor wie fortuin behaelde
Voorheen was t schande voor een maegd
Kwam heure kroone haer to ontvallen
Nu is t een eer voor haer to brallen
Nu is t genoeg dat zy behaegt
Voorheen kwam men een zuinge vrouw
Een goede moeder prysbaer eeren
Nu is de glorie van de trouw
wat loozen trein en schoone kleeren
Voorheen was hot geluk van vent
En vrouw de huiselyke vrede
Nu brengt dit geen geluk moor mode
Nu is men met geen klein kontent
Voorheen was er geenn schaemte aen vast
Voor wie geen bra bbeltael wou eeren
Thans diem er daerom opgepast
En dra een beetje fransch to leeren
Voorheen was schoon ons moedertael
En spraken haer de groote man nen
Nu vinden haer de nieuwe Jannen
Veel to gemeen en veel to kael
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Op eene bekende wyze

t Was middernacht en felle regenvlagen
Bedekten t spoor dat heenliep door bet dal
Een jeugdig paer het boschpad ingeslagen
Toog huiswaerts been van feestparty en bal
En Pieter sprak in t sparrenhout gekornen
• Hier is de plaets waer ors geen mensch verrast
• Mietje houd u vast aen de takken van de boomen
Mietje houd u vast aen de takken van den mast

•

Het liefje vroeg
Wat wilt gy heden maker
Oh
lag
ik
toch
by
moeder in bet bed
•
Toen drukte by een zoen op heure kaken
De aenvaller week voor geen goring verzet
De liefdedrift riot larger moor to toomen
Sloot by zich aen hour zwellend borstalbast
k Mietje houd u vast aen de takken van de boomen
• Mietje houd u vast aen de takken van den mast
De nooderwind joeg door de sparrentoppen
De roger viol met kletterend geluid
Maer al het rat der neergestroomde dropper
En doofde toch bun liefdegloed riot uit
Het zoetst genot kwam beider ziel doorstroomen
Het weer scheen kalm bet rat lag uitgeplast
• Mietje houd u vast aen de takken van de boomen
• Mietje houd u vast aen de takken van den mast y
Niet lang nadien bet meisje zat to peinzer
Haer moeder vroeg
Wat schort u maeadelyn
• Spreek liefste kind wil my bet riot ontveinzen
God welk een zucht zoudt gy gevallen zyn

•

•
•
•
•

Neen moeder neen dat hoeft gy niet to schroomen
Daer heb ik steeds to zeer voor opgepast
Want ik hield my vast aen de takken van de boomen
vast aan de takken van den mast
Want ik hield my
V
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Daer wacht pet schip ik wil nog heden mee
Vaert eeuwig wel myn vaderland myn magen
Ik wil aen t lot een beter uitzicht vragen
In verre streek aen eene tyke tee
Blyf ik niet oriderwegen
Is my t geluk genegen
o God dan keer ik weer
Verzeld van goud en eer
O Dan zal ik in zachten huwlyksband
Nog vole jaren zalig kunnen levers
Het eenig does van al myn streven
Bier in de groene dreven
Van t schoone Vlaenderland
Loo zong een knaep en klom in t wachtend schip
De wind stak op de kids begon to snellen
Ras deed de stroom de zeilen hevig hellen
En sloeg pet vaertuig op een schrikbre klip
Dra was pet schip bedolven
Diep door de woeste gol ven
En in den Oceaen
Met man en muffs vergaen
ch en de knaap
by zag zyn duerbaer panel
Niet meet weerom de vreugde van zyn levee
Hot eenig does van al zyn streven
De frissehe groene dreven
Van t schoone Vlaenderland

OLKSLI ED
OP DE VERZEKERINGEN PER EIGENDOMMEN IN HET
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Herinnert u hoe over jaer en dagen
De zes Malou s aen t roes van t vaderland
Bet uiterst hier in Belgie wilden wagen
Tot spyt van handel en van burgerstand
Herinnert u hoe alle de eigenaren

Met vrees en schrik aenschouwden t zwart verschiet i
Hoe t koud tweet druppelde van s menschen hairen
In achterdocht en doorgestaen verdriet
Zy wilden op der volkren eigendommen
t Verzeekringsrecht by dolle dwangregie
Begeerig naer t bezit van groote sommen
Ten wissen val van ieder Compagnie
Maer t noodlot was medoogenloos hen tegen
Hun stelsel zonk met hen terug in t niet
En t land verheugd om zulken blyden zegen
Dacht zich verlost van t doorgestaen verdriet
Toen namen vrye en onbesproken mannen
De teugels aen van t ledige bewind
Om onderling hier t ongelyk to barmen
Bet vaderland scheen thans door hen bemind

Ms gidsen voor den voortgang der verlichting
Zoo kwamen zy aen t roer van s lands gebied
En ach nog hield er de Malousche stichting
De Natie in een diep en bang verdriet
TH
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Dat is ons refit to diep to zeer miskennen
In eenen tyd als diep men thins beleeft
Of moeten we ons aen slaverny gewennen
Weg met den band waerin de vryheid sneeft
Maer geven wy de hoop nog niet verloren
Daer vryheids gloed op ores ter neder schiet
Ja rede en recht zyn wis den Belg beschoren
Zoo eindigt eens het doorgestaen verdriet
Minister die door s yolks verblyde stemmen
Verwelkomd wordt aen t roer van omen Staet
Hoe lang nog zal de vrees ons hart beklemmen
Met t huicheiplan dat snood de vryheid haet
Herinner u hoe elk om uw benoemen
Zyn arbeidstaek diep blyden dig verliet
Om luid het heil des vryen keus to roemen
En nog is t eind niet daer van ons verdriet

o Steunt ons belle om vroegren hoop to wreken
Strek ons tot schild by de geheven roe
Verwerp het plan waer vyanden van preken
En aen welks hoofd de Theux staet en Malou
De naneef zal t din van zyne oudren weten

Hoe gy ons hebt bevryd van bang verdriet
Geen onzer zal din uwen lof vergeten
En s dichters her tinge U een huldelied
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Vry naer Beranger

Eens was er een ardenner vorst
Bekend in de historie
Gerust van ziel en hoop van borst
Op vroeger naem en glorie

o Heerschers van het wereldrond

Geen die als by den knoop verstond
Noch vond
Tra la la la tra la la la
Ware ik ook vorst ik deed hem na
Na na
Hy lief de hoofden van den staet
Maer tobben en betyen
Oaf neen en ja voor raed en daed
En trail in geen partyen
Der meeste laden onbewust
Dronk by zyn flesch op vreemde kust
Gerust
Hi hi hi hi ha ha ha ha
Ware ik ook vorst ik deed hem na
Na na
De natie kloeg haer bitter wee
In wanhoop aen de steenen
Want zoeht men hem in bad of lee r
Hy was weer elders henen
En wordt by daer ook nagespoord
Dan is by naer een antler oord
Weer voort
Hi hi hi hi ha ha ha ha
Ware ik ook vorst in deed hem na
Na na
ls bang van alle klagt en twist
Verdryft hy t vuer door t water
Hy lacht met roomsche en simonist
Met Domine en Pater
Hy geeft om zegen noch om ban
En toen men t fyn wist van zyn plan
Zei alleman
Hi hi hi hi ha ha ha ha
Ware ik ook vorst ik deed hem na
Na na

THEODOOR V S RYSWYOK

THEODOOR V N RYSWYCK
ZIJN [EVEN IN VE B ND MET ZIJNEN TIJD
I
Eene der schilderachtigste straten van de volkrijke
St ndrieswijk was vroeger onbetwistbaar de Boek
steeg Deze straat zeker eene der langste van
ntwerpen liep van aan de Yzeren Waag tot tegen
het Kasteelplein en leverde een waarlijk eigenaardig
uitzicht op met hare talrijke gangen en steegjes
waarin duizende menschen woonden
Hot warm meest alien nijverige lieden die met den
kleinhandel hun brood verdienden Velen der huisjes
hadden geen bovenverdiep maar daar was de zolder
tot slaapplaats ingericht terwij er beneden in de voor
kamer werd winkel gehouden want op gansch hare
lengte van weerzijden de straat warm het alien win
kels in de Boeksteeg Men kon daar alles koopen wat
in het huiselijk leven to pas komt en wat meer zegt
apes was er dol goedkoop zelfs veel goedkooper dan
ergens elders in de stall Buiten dit stonden er in onze
jonge jaren op de gaanpaden ook nog ontelbare
kraamkens waarop allerhande fruit groenten lek
kernij en wat al meer lagen uitgestald

Vooral op de Zaterdagavonden van den Vasten was
het er eon wezenlijke kermistijd Op den vooravond
van St Greef greep er eene groote verlichting plaats
er warm alsdan honderden kramen opzettelijk daar
toe opgetimmerd vanwaar de K spikkelatie venten
en vrouwen suikergebak en mercepijn u schenen toete
lachen Over elk kraamken lag een versch gewasschen
hagelwit beddelaken uitgespreid en bij vorm van zeil
was er boven overheen een ardor beddelaken gespan
nen ten einde de lekkernij voor de onguurheden van
het jaargetijde to bescherrnen Dit alles was verlicht
met vetkaarsen en blikken lampjes in welker schijnsel
bet klatergoud der spikkelatie eene tooverachtige
schittering teweegbracht
Van verre gezien had dit inderdaad jets spookach
tigs des to moor dewijl er goon gebrek was aan
bezoekers doze warm zoo talrijk dat men er slechts
langzaam kon doorheen slenteren Dit schouwspel
duurde tot een eind in den nacht immer vol levee en
beweging hier zag men jeugdige vrijers met hue
zoetelief aan den arm welke omen St Greef wilder
kiezen daar kwamen de zorgvuldige huismoeders
metterhaast eene portie spikkelatie koopen om s mor
gens aan de kofhetafel burner echtgenoot of kroost
op een zoeten beet » to kunnen vergasten
Op de volgende Zaterdagavonden van den Vasten
had men er weer wat antlers aan de hand alsdan
warm er buiten de kraamkens kleine wagers met
gekleurde paascheieren alsook talrijkepersonen zoowel
manner als vrouwen met rijfelborden aau den teals
waarop met de teerlingen voor twee eieren wend ge
dobbeld Hot was een gewoel en geroep dat u hooren
en zien verging want ieder trachtte de klanten tot zich
lwie eon cent gaf mocht medespelen er
to lokken
moesten volgens den prijs van eon koppel eieren vijf

zes of zeven man zijn en men riep van alle kanten
Nog een man nog twee man tot het petal volledig
was en het dobbelen begon
De gelukkige die het hoogste petal punten met de
teerlingen wierp koos twee eieren uit voegde zich bij
anderen wien het lot insgelijks was gunstig geweest
en nu begon tusschen hen een antler spel namelijk
het tikken op elkanders eieren Hij wiens ei in dien
strijd ongeschonden bleef won dat van zijnen mede
dinger lvorens ien kamp aantegaan beproefde ieder
dan ook zorgvuldig zijne eieren of ze wel good gevuld
en hard genoeg gekookt warm Dit spel duurde ge
woonlijk tot omtrent middernacht en bracht niet
weini g leven en rumoer teweeg
Op zeer weinige uitzonderingen na warm het alien
huisjes met topgeveltjes die in de Boeksteeg stonden
en ze warm zoo laag dat men met de hand schier tot
aan het dak reiken kon De gevelschilders vonden daar
niet veel werk to verrichten men kon gemakkelijk
zien dat er verscheidene jaren verloopen warm Binds
de meeste geveltjes nog eens warm opgeknapt ge
weest sommigen zagen er dan ook zeer vervallen en
morsig uit
Het kan niet gezegd worden dat het daar wonend
volkje wat de zindeliikheid betreft heel nauw zap
maar nijverig was het in alle geval lzoo hidden vele
bewoners kiekens in hunnen kelder welke hun voedsel
in de straat moesten zoeken en die bij het vallen van
den avond regelmatig naar hun verblijf terugkeerden
andere fokten konijnen op eene kleine opene plaats en
bij gebrek aan deze tot zelfs onder hun bed Ten alien
tijde van het jaar kon men daar een vet beest
gaan koopen om in den pot to steken wij hebben er
TI[
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zelfs een man gekend die in zijne eenige woon en
slaapkamer eenen ossenkop zoolang liet verrotten tot
de wormen er uitkropen welke tot lokaas aan de vis
schen moesten dienen want de persoon in qua stie
was een hartstochtelijke visscher en bij hem warm er
altoos wormen to bekomen
Er verliep geene week van het gansche jaar of er
hadden huwelijken in de Boeksteeg plaats en ook
daarbij kon men een eigenaardig volksgebruik op
merken Den avond voor de trouw gingen de buur
meisjes bij de bruid het huffs en het gaanpad schuren
en des morgens voor dat ze door harm verloofde
werd afgehaald werd de grond er met spierwit zand
bestrooid Het huwelijksfeest werd gewoonlijk in eene
der rondom de stall gelegen herbergen De Dikke Mee
De Gietschotel Jan Stek De Steeaen Brug of Het
Maetderken gegeven waar het jonge paartje met de
ouders getuigen en verdere genoodigden per omnibus
werden heengevoerd Niet zelden zaten or boven op
het rijtuig een half dozijn muzikanten die allerlei
lustige deuntjes speelden zoodat men het vroolijke
gezelschap reeds van verre hoorde naderen wanneer
de feestgezellen des avonds in de wijk terugkeerden
begon er onmiddellijk in eene der nog al talrijke her
bergen van de straat voor gansch de buurt een groot
bal waarop iedereen naar hartelust eenen flikker
mocht komen afleggen
werd er veel getrouwd de kinderen warm er ook
bij honderden to tellen of beter gezegd warm ontel
baar Wij herinneren ons nog uit onze kinderjaren dat
wij na schooltijd er dikwijls in stilte heentrokken
zonder aan moeder jets to zeggen omdat het or toch zoo
Evenals de jaargetijden volgden de
K pleizierig r was
kinderspelen elkander regelmatig op na de marmer

bollen kwamen de vliegerds de reepentijd de draai
tollen de kaatsbal het ajonkaart de plakleerkens het
africhten van jonge vogels pijl en bong de flier
muizentijd
de broek sta vast en het haar de kat
Daarenboven had men nog het soldaatjes en paardjes
spel gendarm en dief klamper schoentjelap blinds
champetter een osken door mijn trosken willewille
wat de boom die groeit en nog vele andere spelen
waarvan de benaming ons thans niet to binnen schist
Heel vreedzaam grog het bij de kinderspelen niet
altijd toe alzoo stonden er bij het soldaatjesspel twee
benden straatjongens vijandelijk tegenover elkander
en er moest slag geleverd worden zoodat menigeen
des avonds met een buil aan hot hoofd of gescheurde
kleederen to huffs kwam Elk leger had zijnen aan
voerder of generaal voor eenen deter hadden alien
buitengewoon veel ontzag omdat die bengel bij het
laatste uitrijden van den Omrnegank als een Cupi
dootje uitgedost boven op den rug van den walvisch
had gezeten en met zijne lange waterstralen de
toegestroomde menigte had mogen nat spuiten van
welke tack de kleine schelm zich tot ons alley genoe
gen overheerlijk had gekweten
Wanneer er met pijlen geschoten of met den kaats
bal wend gespeeld gebeurde het wel eens dat hier of
daar eens ruit werd gebroken waarna het gansch
troepje spoedig het hazenpad koos zoodat de vermoe
delijke daders schier nooit werden ontdekt
Het
spelen met het plakleer bestond uit een vochtig rond
dik stuk leder ter grootte van eon vijffrancstuk dat
aan eens koorde was vastgemaakt en waarmee de
kleine schavuiten de kasseien uit den grond moisten
op to halen
Bij het paar de kat waarbij door twee
of meer straatjongens op de overigen werd jacht
gemaakt grog men somtijds zoo doldriftig to werk dat

er in de overhaaste vlucht hier en daar een kraamken
gedeeltelijk word omgeworpen en de kiekens ver
schrikt in de hoogte vlogen
Veel rustiger was hot
bij de kaart en lottospelen of hot vertehen op den
u keldermond
hot blindemannetje enz De flier of
vledermuizentijd had in den zomer plaats wanneer de
wissen gesneden waren De winkels der mandenmakers
werden alsdan alle dagen bezocht en waar er wissen
moesten gestroopt worden bond de straatjeugd zich
aan op voorwaarde dat de bast haar toehoorde
In dien tijd werden de straten van ntwerpen flog
bij middel van vette olio verlicht in lantaarnen welke
op zekere afstanden aan hooge koorden hingen die
van hot eene tot hot andere huffs aan den overkant
waren gespannen Van den bast die de wissen hadden
opgeleverd maakten de straatjongens dikke ringen
met langen staart die ze u flieremuizen noemden
hetwelk eigenlijk vledermuizen zijn moest maar wij
behouden liefst hunne benaming omdat ze eigenaardi
ger is llen met den staart eener flieremuis in de
hand hieven hot volgende liedje aan
Flieremuis
Komt t avond thuis
De schotels zijn gewasschen
De lepels liggen in de assche
i een ai twee ai drij

Bij de woorden u ai drij r werden die zoogezegde
r flieremuizen » in de hoogte geworpen en met den
staart rondom de lantaarnkoorden geslingerd zoodat
de stadslichtontsteker tot groot vermaak der kleine
straatbengels des avonds een gansche boel work vond
om ze alien ervan los to krijgen
En dan de meuldeneerentijd Welk een pret om
twee meikevers langs weerskanten aan denzelfden

draad gehecht in de hoogte to zien vliegen en rond
tuimelen De musschen zaten er van in de dakgoot op
to loeren en grepen ze spoedig beet dock werden niet
zelden zoozeer door den draad belemmerd dat ze zel
ven wel sees in gevaar verkeerden van gevangen to
worden
Gelukkige kinderjaren wat zijt gij snel verdwenen
Behalve die sobers straatverlichting werd er ook
nog licht gebrand voor de
L Vrouwenbeelden
staande op de hoeken der zijstraten die in de Boek
steeg uitkwamen Dit gebeurde op de gezamenlijke
kosten der geburen Voor zijne bijdrage daartoe be
taalde elk huishouden alle Zaterdagavonden twee
centiemen dus omtrent eenen franc per jaar maar
wanneer er een lid van een huisgezin stierf werd er in
de parochiekerk voor den aflij vige sees zielmis gelezen
welke van dit
L Vrouwengeld werd bekostigd
Die bijdrage was vrijwillig dock niemand zou then
wekelijkschen penning hebben durum weigeren
Op de warms zomeravonden schaarden de buren zich
op het gaanpad en de gezellige trout duurde dan
gewoonlijk tot middernacht Kortom zij die het volks
leven aldaar niet van zoo dichtbij gezien hebben als
wij zouden er zich onmogelijk een gedacht van kun
nen vormen want gansch die lange enge Boeksteeg
is onder den cooker der afbrekers verdwenen om
plaats to maken voor de breeds Nationals straat waar
groote hooge huizen als uit den grond oprijzen en waar
niets meer aan al het levee aan al de beweging van
vroegere dagen denken doet

II
Op den noordelijken hoek van de Boeksteeg en
Sleutelstraat stond destijds een huisje dat er met zijn
topgeveltje waarlijk zeer eigenaardig en schilderach
tig uitzag De ingangdeur was in de Boeksteeg en het
had ook een paar vensters in de Sleutelstraat en een
klein bovenverdiep Mij dunkt ik zie het daar nog staan
met zijn houten zoldervensterken en als ik wat beter
hadde leeren teekenen zou ik er hier eene aibeelding
van kunnen meedeelen zoo duidelijk staat het mij
flog voor den geest
ls hoekhuis was het zeer goed tot winkel geschikt
Hot was daar dat Jan Cornelis Van Ryswyck na zijn
huwelijk was komen wonen Hij was slechts jaren
oud dus flog minderjarig toen hij op
Mei
trouwde en zijne vrouw Maria Elisabeth Van Dyck s
wettige dochter van Olivier Norbrecht en Elisabeth
Druyts was acht jaren ouder dan hij evenmin als
haar wader kon zij lezen of schrijven Jan Cornelis
oefende het bedrijf van diemitwever uit maar aange
zien dit geene voldoende winst opleverde om in de
behoeften van een huisgezin to voorzien opende hij
een winkelt}e van garen lint koord diemit en andere
voorwerpen voor welker verkoop zijne vrouw zorgde
Welhaast lief hij echter het diemitweven varen en
werd hulponderwijzer in de school van den Holland
schen meester Koster op de Oude Beurs waar onder
andere L Vleeschouwer en L Torfs als leerlingen
op de schoolbanken zaten Uit dit alles mag men
afleiden dat Jan Cornelis zijn brood niet in ledigheid
wile eten
Het was in dit huisje op den hook der Boeksteeg dat

zijn eerste kind Jan Theodoor Van Ryswyck
niet
den n Juli zooals al de vorige biografisten vertellen
maar wel op Juli
ten ure namiddag geboren
werd
wij hebben dikwijls de bewering hooren vooruit
zetten dat de Van Ryswycks tot eene aloude ntwerp
sche familie behoorden door ons werd dit altijd
betwijfeld en uit onze opsporingen is inderdaad ge
bleken dat onze meening gegrond was Die familie
is nit Noordbraband herkomstig en wel namelijk uit
Tilburg een stadj e van ongeveer
zielen op
omtrent gelijken afstand tusschen Breda en s Herto
genbosch gelegen en vroeger door zijne laken en
diemitfabrieken alsmede om zijne veeteelt bekend
Tot in het begin deter eeuw stond het slechts als een
dorp aangeschreven maar van of
werd het onder
de steden gerangschikt
Het is char dat de stamvaders der familie Van
Ryswyck moeten worden gezocht en flu nog worden
er in dit stadje talrijke personen gevonden welke dien
naam dragen en nog veel meer in den omtrek onder
den gegoeden landbouwersstand
In de eerste helft der XVme eeuw vinden wij
Kristiaan Van Rijswijck to Tilburg gehuisvest hij
was met Dorothea Cunsius getrouwd Een zijner
buren heette Norbrecht Spaninck die met Jacoba
Brenders in het huwelijk was getreden
Een der zonen van Kristiaan Van Rijswijck Theodoor
genaamd op
Maart
to Tilburg geboren en
aldaar in de St Dionysiuskerk gedoopt had toen hij
jongeling was geworden het ouderlijk huffs verlaten
en was naar ntwerpen komen woven waar hij zich
in de St ndrieswijk als diemitwever nederzette I en
n Mei
werd hij in de
L Vrouwekerk in den
de
dochter
echt verbonden met
van zijn vaders buur

man Elisabeth Spaninck welke ingelijks to Tilburg
geboren en er den r Maart
in de St Dionysius
kerk was gedoopt De getuigen bij dit huwelijk waren
Jan Baptist Haerennout en Cornelis Comue
Deze Theodoor Van Rijswijck is de stamvader der
farnilie to ntwerpen Evenals zijne vrouw was hij
ongeletterd want het Latijnsche trouwformuul onder
teekenden beiden alsook de getuige Haerennout met
een kruisken en er staat bij vermeld dat ze niet
schrijven kondem
Onze stamvader won bij zijne vrouw twee zonen
Jan Frans den
~ Februari
in de St ndries
welke
kerk gedoopt en Jan Cornelis
op
ugusti
in dezelfde kerk werd over de vunt gehouden
Bij het huwelijk van dezen laatste op
Mel
Y
woonde vader Theodoor in de Bogaardstraat in het
Jan Cornelis moet zeer verslin
huisje thans n°
gerd op het trouwen geweest zijn antlers hadde de
welvoeglijkheid hem tot uitstel gedoopt want zijne
moeder was hem pas twintig dagen to voren door
den flood ontrukt
Na het meedeelen deter familie aangelegenheden
kunnen wij tot omen toekomenden volksdichter
tergukeeren Hij werd op den flag zijner geboorte
ndrieskerk door den onderpastoor
in de St
Rydt
carmelieter discalster gedoopt Zijn
M L De
peter was zijn grootvader en zijne meter Maria
Elisabeth Dc Ruytere
Frisch en gezond ter wergild gekomen groeide
het jonge knaapje voorspoedig op dock onder
scheidde zich in niets hoegenaamd van de andere
kinderen in dien leeftijd en het mag wel degelijk
as een praatje worden aanzien door eenen der vorige
levensbeschrij vers verzonnen flat het boek van vader
Cats reeds van in de wieg af zijn beste vriend zou

geweest zijn Op jarigen leeftijd werd de knaap door
de kinderpokj es aangetast hij genas van die ziekte
dock bleef er lichtelijk van geschonden
De kleine Door werd reeds vroegtijdig naar eene
lagere school gezonden wij hebben elders verhaald
hoe jammerlijk het ten dien tijde met het volks
onderwijs was gesteld De meesters zelve warm op
verre na geene feniksen en er was over het algemeen
in de stalls en andere onderwijsgestichten niet veel
meer to leeren dan lezen schrijven en rekenen Zij die
daarbij het Fransch eenigszins konden machtig wor
den werden als a geleerde bollen r aarzien Th Van
Ryswyck genoot ook geene andere opvoeding zijne
ouders warm to onbemiddeld om hem de hoogere
leergangen to laten volgen en de kennissen die hij van
het Duitsch en Fngelsch bezat in zoo verre dat hij er
een en antler verzenstuk uit vertalen kon heeft hij
zich veel later weten eigen to maken
Bij de menschen uit den geringen burgerstand was
het de gewoonte de kinderen zoohaast zij hunne
eerste communie hadden gedaan een bedrijf to doen
aanleeren Vader Van Ryswyck bleef aan dien stelre
gel getrouw en de jonge Door werd naar het werkhui s
van den beeldhouwer Van der Neer gezonden Ofschoon
hij geene hoegenaamde natuurlijke neiging had voor
dit yak leerde hij er evenwel tarnelijk goed teekenen
Het was daar dat hij kennis aanknoopte met de broe
ders De Cuyper en evenals zij deed hij zich uit het
werkhuis wegj agen omdat zij gezamenlij k het s tellige
verbod van den meester a niet naar de academic to
gaan » overtreden hadden Nu zegde de jonge Van
Ryswyck de beeldhouwkunst vaarwel en werd leer
I Zie ons werk

ntuerpsche Reizigers Bladz
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en volgende

jongen bij den heer ltenrath decoratiesehilder welk
bedrijf hij even spoedig moede was
Vader Van Ryswyck was eon vlijtig workman in
den wijngaard des heeren en hot moot gezegd wor
den de man bebouwde eenen zeer vruchtbaren akker
ook zag hij schier van jaar tot jaar zijn huisgezin met
eenen zoon of dochter aangroeien Omtrent hot jaar
had hij zijn huisje in de Boeksteeg verlaten en
was op de Oude Vaartplaats gaan woven in hot huffs
waar hij hot bedrijf van verver had
thans nummer
bij de hand genomen Daar word zijne vrouw op
December
onverwachts met eenen tweeting
twee
gezonde
knaapjes welke bij den doop
gezegend
de namen van Jars Baptist en Michiel Joseph ontvingen
De eerste word later de gekende dichter dagblad
schrijver en volksredenaar de tweede kenden wij voor
eon
tal jaren als wijnsteker Hij was gehuwd en
bewoonde met vrouw en kinderen eene kamer in de
Muntstraat nabij den Oever
zag Jan Cornelis zijn huisgezin nog met eene
In
en eon jaar nadien word zijn
vermeerderen
dochter
in
hetzelfde
huisje Oude Vaartplaats
jongste zoon
geboren Hij had nu zeven kinderen vier jongens on
drie meisjes van welke laatste or twee hot klooster
leven verkozen Evenals zijn vader kende hij zijnen
familienaam slechts gebrekkig Wij vinden al zijne
kinderen bij hunne geboorte opgegeven met den naam
Van Rijsewijck en Van rijsewijck eerst tang nadien
took en de hij Van Ryswyck
Met welke moeilijke omstandigheden de man ook to
worstelen had hij moist zijn talrijk kroost ordentelijk
groot to brengen en dit is zijne schoonste lofspraak
Men begrijpt gereedelijk dat met de geringe verdien
sten des vaders hot dikwijls zeer sober in de keuken

was gesteld en er slechts bij uitzondering des Zon
dags een stuk vleesch kon worden gekocht Maar moat
gaf dit Ook eene merle broods is voedzame spijs voor
gezonde kindermagen Bij herinnering aan zijne jonge
jaren schreef Jan Van Ryswyck later in zijn dicht
stuk Myne Biographic
Van jongs of aen was ik een arme duivel
Myn vader zweette voor het brood
En was er daeraen al geen nood
Toch meer dan eens war er gebrek aen zuivel

Wat er ook van zij er moest naar eene andere
betrekking voor den Door worden uitgezien Wel
legde deze voor geen enkel yak eene verklaarde goes
ting aan den dag maar dewijl hij zeer leeszuchtig be
wees to zijn dacht de vader niet beter to kunnen
monitor
doers dan hem als ondermeester of
zooals wij dit noemden to laten optreden in de
school van meester Koster waar hij vroeger zelve
had merle helpers les geven De Door was op verre na
geen tyran voor zijne kleine onderhoorigen hij was
veeleer een grondwettelijke kinderkoning zeer toe
gevend voor zijne onderdanen en al hunne guitenstre
ken goedwillig door de vingers ziende Lang kon hij
evenwel geenen lust vinden in dit ondermeesterschap
en na verloop van slechts weinige mockers verliet hij
de school en keerde er niet meer terug
Van dien tijd of begon hij zich echter reeds op de
beoefening der dichtkunst toeteleggen de vrije urea
welke hij a e dagen voor zich had verschaften hem
daartoe ruimschoots de gelegenheid Hij las en herlas
de beste Nederduitsche dichters bij voorkeur Tollens
Cats Helmers en Bilderdyk Om al die werken aante
koopen daartoe was zijn zakgeld ontoereikend dock
de meesten moist bij van vrienden en bekenden ter leers

to bekomen Wat het grondig aanleeren van zijne
moedertaal en de regels van den versbouw betreft
daarmee bekommerde hij zich het minst van al
Wat deed hij kort voor dat de rampzalige revolutie
het schoone koninkrijk der Nederlanden in
van
twee scheurde
De vorige alwetende biografisten
vertellen dat hij alstoen klerk was in de bureelen van
weldadigheid
Ten omen believe heeft men in de
oude registers van gemeld bestuur opzoekingen ge
daan zonder echter zijnen naam ergens aantetreffen
evenmin wordt hij gevonden in de boeken van de
bureelen der godshuizen zoodat wij gerust mogen
besluiten dat dit klerkschap enkel in de verbeelding
van die zonderlinge levensbeschrijvers heeft bestaan
Vermoedelijk verwarren zij bier den zoon met den
vader welke laatste van of de maand Februari
in de bureelen der godshuizen
tot erode Juni
als klerk in bediening is gevcweest op welk tijdstip
fr tot bestuurder an
hij met eene jaarwedde van
hot knechtjenshuis werd aangesteld
Wat den Door betreft wij zijn gerechtigd to veron
derstehen dat hij op bovengemeld tijdstip veer ter
school grog want op de registers der Nationals militie
wordt hij vermeld als Johan
voor de lichting van
Rysewyk
scholier Hij trok bet
nes Theodorus van
nummer
een der hoogste en was dus vrij van den
soldatendienst
de omwenteling
Toen in de maand October
was
overgeslagen
list hij
van Brussel naar ntwerpen
zich jong en onbedacht als hij was door de dwaze
verblinde menigte medeslepen om tegen zijnen eigen
landaard en ten voordeele der Walen to strijden Den
October had hij hot ouderlijk huffs verlaten en
kwam er eerst na middernacht terug met eenen label
aan de zij en een geweer op den schouder welke

wapens hij omtrent de Kipdorppoort aan een Hol
landschen soldaat had ontnomen die daar bij een ver
raderlijken aanval gesneuveld was
Met benepen harte hadden zijne ouders op hem zitten
wachten in hunne nederige mooning Predikheerinnen
straat flu nummer
waarheen zij een jaar to voren
van de Oude Vaartplaats warm verhuisd Zij ver
schrokken niet weinig toen zij hem eindelijk aldus
gewapend zagen terugkomen De dwaze jongeling
had vole vaderlijke verwijtingen en moederlijke ver
maningen to aanhooren dock eilaas mots mocht
baton Hij die later vooral in zijne Politieke Referei
nen zoo menige laps brak voor hot diep miskende
Vlaamsche taalrecht tegenover onze Waalsche ver
drukkers lief zich toen door de onluststokers tot
zoo verre bepraten dat hij met eenige makkers even
loszinnig als hij op
Februari
zijne vrijheid
roekeloos verbeurde en voor drij jaren bij hot versch
gevormde Belgisch vrijwilligersleger in dienst trail In
de rangen der dusgenoemde scherpschutters van de
Schelde was hij bij de nederlaag van Leuven tegen
woordig waar hot slechts aan de tijdige tusschenkomst
der Fransche krijgsbenden to danken was dat de Bel
gische strijdmacht met koning Leopold I aan hot
hoofd voor een volledige vernieling word bevrijd
Dat Van Ryswyck eon dapper krijgsman geweest is
en zijnen soldatenplicht gewetensvol vervulde moot
ontkennend worden beantwoord integendeel hij aan
zag dit alles veeleer als cone grap en lang nadien
vertelde hij nog hot zeer flauw gevonden to hebben
dat de Hollanders met kogels schoten Hij was er zoo
zeer voor beducht geweest dat hij er hot kieken
vleesch n van op hot lijf kreeg en bij bovengemelde
nederlaag to Leuven hot met eenige zijner strijd
makkers even kloekmoedig n als hij op een loopen

zette en in eenen adem tot Mechelen voortliep altoos
vol angst dat de gevreesde Hollanders hem op de
hielen zaten
Op
September van gemeld jaar
toen het
korps der scherpschutters was ontbonden werd Van
Ryswyck bij de le compagnie van het e regiment
jagers overgeplaatst Zijn kapitein zekere C Tombeur
was een volbloed Waal die den naam van omen
Vlaamschen jongen op eene zonderlinge wijze schrijven
kon
lzoo viuden wij op zijn dienstboekje ook wel
eens Vanrysveyck
De geestdrift voor den nieuwen stand van zaken was
bij den jongen soldaat echter reeds merkelijk bekoeld
want hij was spoedig gewaar geworden slat de Vla
mingen bij de omwenteling alles verloren en de Walen
daarentegen alles gewonnen hadden Van dit oogenblik
of was zijn vurigste wensch terug naar huffs to mogen
keeren maar dit werd hem niet vergund In een
oogenblik van blinde opgewondenheid had hij zijne
vrijheid verpand en van dien onberaden stag moest hij
thans de gevolgen dragen
Hij was dus in den vollen zin des woords een slecht
soldaat en door zijne achteloosheid en plichtverzuim
trok hij zich gedurig eenige dagen straf op den hals
jets waarom hij zich evenwel niet veel bekommerde
want achter de grendels kon hij ongestoord zijne
geliefde dichters lezen Wij bezitten nog een drietal
boekdeelen van Tollens en Bilderdyk welke hij aan
houdend las en herlas die hij zoolang hij in dienst
was in zijnen ransel overal medevoerde en welke er
dan ook door de aanhoudende behandeling niet al to
zindelijk uitzien Na zijnen flood hebben wij die
boeken nit zijne magere nalatenschap als eene herin
nering aangekocht
Behalve zijne dichters kwam zijn aangeboren blij

geestige aard hem insgelijks zeer wel to pas om al
de wederwaardigheden van het soldatenleven to boven
to komen Was hij de vriend niet zijner overstep hij
was dit des to meer van zijne wapenmakkers die hem
alien om zijne guile inborst lief hadden en de hekel
liedjes die hij tegen hunne dwingelanden
zooals
de overstep werden genoemd
vervaardigde niet
zelden in choor luidkeels aanhieven zoodat de weer
galm ze tot in de velden herhaalde en de landlieden
verbaasd deed opkijken
Op al de dorpen waar hij werd iugekwartierd was
de vroolijke Sinjoor welhaast de vriend van alien en
de menschen bij welke hij to huffs was zagen hem
ongaarne vertrekken
lzoo verhaalt men dat hij zoo
diep in de guest van eenen dorpspastoor was gedron
gen dat deze hem na zijne vrijstelling tot koster
wilde hebben Van Ryswyck nam dit beleefde voorstel
niet aan hij zou inderdaad een zonderlinge koster
geweest zijn
In
to Lier in garnizoen werd hij er door den
cholera aangetast Er vielen dagelijks vele slacht
offers en ook Van Ryswyck bezweek
ten minste
dat
hij
overleden
was
en
zijn
lijk werd
men geloofde
naar het doodenhuis overgebracht Hij leefde evenwel
nog en op de stem zijner toegesnelde moeder ont
waakte hij eensklaps uit zijnen doodslaap werd terug
naar de ziekenzaal gevoerd en was flu spoedig in zoo
verre hersteld dat hij het hospitaal kon verlaten Men
ijst bij de gedacb te dat bijaldien zijne brave moeder
niet hadde aangedrongen om het veronderstelde lijk
van hares zoos nog eenmaal to molten omhelzen de
Door wellicht levend zou begraven geworden zijn
Toes hij to Mechelen in garnizoen lag zette hij
door zijne spotliedjes op de maanblusscherij de oude
vete tusschen de Mechelaars en de Sinjoren veer

nieuw leven bij hij vane er tevens het plan op erg
schreef zelfs eenige brokken van de Torenbrand welk
dichtstuk later in zijne Eigenaerdige Verhalen ver
scheen Ook was hij to Gheel ingekwartierd geweest
to Gheel
Welk zonderling samentrefl`en met zijn
treurig uiteinde
III
Bij ministerieel besluit van
Juni
werd er
ter gelegenheid van de vierde verjaring der Septem
berdagen van
een prijskamp voor dicht en toon
kunde uitgeloofd De Fransche en Vlaamsche dichters
van het gansche land alsook de vreemde die or Binds
tien jaren verbleven werden uitgenoodigd tot het be
zingen van le Triomphe de CIndependance Nationale
les destinees de la Patrie
Dat is de Zegepraal van
s lands onafhanhelijhheid lotbestemming des Vader
lands Voor den Franschen zoowel als voor den
Vlaamschen kampstrijd bestond de eerste prijs in eene
gouden medalie ter waarde van
fr en de tweede
eene dito van
fr De stukken moesten voor Sep
tember worden ingezonden
l de poeten klein en
groot spanden vol geestdrift de snaren hunner harp
om de zoogezegde weldaden van t jaar dertig to bezin
gen en het gevolg daarvan was dat er niet minder dan
Vlaamsche ter mode
dichtstukken waaronder
dinging naar Brussel werden gestuurd
Tusschen de twee en dertig Vlaamsche stukken was
°er eon door eenen jongen soldaat dichter opgesteld
en die inzender was niemand antlers dan Th Van
Ryswyck Hoe onervaren ook wilde hij toch naar den
uitgeloofden eerepalm mededingen Hij had tot het

verkrijgen van die dusgenoemde onafhankelijkheid de
wapens opgevat hij mocht er dus ook de K weldaden
van bezingen
Hoe hot zij hij had weten tijd to
vinden om eon tamelijk uitgebreid dock zeer ge
brekkig gedicht to verveerdigen Zooals bekend is
word hot stuk van K L Ledeganck met den eersten
en dat van F J Blieck met den tweeden prijs be
kroond Voor hot Fransche opstel droegen de heeren
P Van Esschen en R Mahaudon
twee diep ver
geten names
den lauwer weg
Wat hot gedicht van den Door betreft zijne vorige
levensbeschrijvers vertellen heel gemoedelijk dat hot
in zooverre de goedkeuring wegdroeg dat men hem
kiezen liet tusschen bevordering in den dienst of zijne
vrijstelling en dat hij zonder aarzelen hot laatste
Jammer dat er van dit alles goon enkel woord
koos
waarheid is zijn stuk waaraan hij zoozeer geblokt
had word niet hot minste in aanmerking genomen en
achteloos in de scheurmand geworpen Er was even
uel eon zijner overstep eon Noordbrabander die met
zijne dichtergave bekend was en haar op prijs stelde
Hij beloofde den jongen dichter bevordering indien
hij gewetensvol zijnen dienst wilde verrichten maar
daartoe kon Van Ryswyck niet besluiten want hij
was hot soldatenleven deerlijk moede en zag zij n
ontslag reikhalzend to gemoet Zijne dienstjaren wares
verloopen en hij kon niet begrijpen waarom men
hem niet naar huffs hot gaan
Eindelijk word or aan zijn wensch voldaan en mocht
hij de vrijheid terugvinden die hij zoo lichtveerdig
had verspeeld Op Januari
verkreeg hij eon
verlof tot
pril dock op gemelden datum zou hi
zich bij hot depot to udenaarde moeten aanbieden op
straffe van als deserteur to worden vervolgd Hij word
Ti
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evenwel niet meer ingeroepen en den
e pril be
kwam hij zijn ontslag Hij was dus vier jaren twee
maanden en elf dagen in dienst geweest
Op zijne verlofpas luidt zijne persoonbeschrijving
als volgt
Lengte
meter
centimeters Bedrijf
geen
Gelaat ovaal
Voorhoofd laag
Oogen
bruin
Neus gewoon
Mond groot
Kin
fond
Haar kastanjebruin
Wenkbrauwen id
Bijzondere kenteekens eon weinig van de pokken
geschonden
Hij was
fr
centiemen aan de massa verschul
digd en had slechts fr
c aan solely to good Zijn
ingeleverde plunje wend op
fr
c geschat zijn
kapootjas moest tot op den draad versleten zijn want
hij staat er maar voor eene waarde van fr op aange
teekend Hij had dus nog fr
c to betalen tot
vereffening van de slotrekening welke door hem
Theod Van Rysewyh onderteekend is
Toen de verloren zoon under hot ouderlijke dak
weerkeerde word hij er door zijne ouders met open
armen ontvangen Wel word hot vet kalf niet geslacht
om de goede reden dat er geen voorhanden was maar
moeder Van Ryswyck betoonde toch haar krank ver
mogen door to doen wat ze kon om de terugkomst
van haren lieven Door dat arm verdwaalde schaap
zooals zij hem noemde to vieren
Hij was overigens niet de eenige verdwaalde die in
dollen overmoed hunne vrijheid verpandden en tegen
hunne taalbroeders streden ook H Conscience en
J
De Laet twee ntwerpenaars welke later
vooral de eerste op hot letterveld van zich zouden
doen spreken waren door de dwaze omwentelings
koorts aangegrepen geweest en hadden de wapens
opgevat en in hot Belgische leger dienst genomen

Nu moes~ vader Van Ryswyck alweder op zoek naar
eene betrekking voor zijnen zoon dock alle plaatsen
warm niet voor den Door geschikt en geruimen tijd
had de jongeling geene andere bezigheid dan het
schrijven van gelegenheidsverzen die hij mits be
taling voor jan en alleman vervaardigde Om zijne
handigheid in dit yak werd hij spoedig gekend en
alwie een gedicht noodig had kon bij hem geholpen
worden al gebeurde het dan ook al eens dat men
een reeds gediend hebbend vers bekwam hetwelk
volgens de omstandigheden eenigszins was gewijzigd
In den beginne maakte hij die gelegenheidstukken
zeer goedkoop maar later toen zijne faam als dichter
voor goed gevestigd was rekende hij den burgerman
gewoonlijk een halven frank per regel van bemid
delde personen deed hij zich beter betalen en was de
prijs minstens
fr per stuk
Reeds in de eerste helft van
kort na zijne
vrijstelling had de Door aanvraag gedaan naar eene
openstaande plaats van bijklerk of surnumeraris in
den berg van barmhartigheid Er warm niet minder
dan zestien mededingers naar dit onbeduidend ambtje
en bij de benoeming welke op Juni geschiedde verg
kreeg een antler de voorkeur Doch niet lang daarna
overleed weer een der bergbeambten en den
Octo
ber van gemeld jaar werd Van Ryswyck die alsdan
geene concurrenten schijnt gehad to hebben toch tot
bijklerk benoemd
maar zonder eenige jaarwedde of
aandeel in de profijten zooals blijkt uit de inlichtin
gen ons door den heer J De Geyter bestuurder van
den berg welwillend meegedeeld
Eindelijk werd hij den
Juli
tot derden
hulpklerk benoemd dock om die plaats to kunnen
bekleeden moest hij
fr borg storten welke hem
door eenen vriend werden geleend en die ° o intrest

opbrachten Zijn recht op jaarwedde en profijten liep
van den In dier maand Voor dit tweede halfjaar van
ontving hij
fr
centiemen wedde en
fr
van zijn aandeel in de profijten of winsten dus to
zamen
fr
c Dit was het eerste geld dat hij in
Van
tot
bedroeg zijne
den berg won
fr
gemiddelde winst per jaar niet meer dan
Hoe wager hoe belachelijk zelfs zulk tractementje
ons nu ook toeschijne was de Door er toch wee te
vreden Overigens de levensbehoeften waren in dier
tijd ruim de helft goedkooper dan tegenwoordig en
daarenboven had hij flu ledigen tijd in overvloed om
de dichtkunst to beoefenen en met zijne gelegenheids
verzen wist hij altoos nog wat to verdienen
In
dong hij merle in den prijskamp uitgeloofd
door de Westvlaeridersche maatschappij ter bevordering
der Vlaemsche Tael en Letterkunde to Brugge Het
onderwerp was een dichtstuk Op het nut der Yzeren
wegen in Belgie Pr Van Duyse ging met de gouden
medalie strijken aan Van Ryswyck wend als bijge
voegde prijs een zilveren eerepenning toegekend In
het verslag over gemelden prijskamp staat hij als
u leeraer ~e
ntwerpen vermeld
Reeds in
had hij kennis aangeknoopt met
Hendrik Conscience toen deze to Dendermonde nog
in soldatendienst zijne eerste stappen waagde op het
letterveld waar hij later boven ahe de anderen moest
uitschitteren Destijds stond de toekomende roman
schrijver bij den Door nog verre ten achter onder
hield met hem eene drukke briefwisseling en onder
wierp hem zijne eerste proeven In ons opstel
Hendrik Conscience een blik in het verledene hebben
wij benevens andere bijzonderheden een paar brie
yen en verzenstukken uit die dagen van hem mee
gedeeld

Te ntwerpen had Van Ryswyck welhaast talrijke
vrienden vooral onder de jonge artisten en letter
minnaars die hem alien om zijn vrijmoedig karakter
en goed hart dock bijzonder om zijn dichterlijk talent
en guile inborst gaarne mochten lijden T e vrienden
vonden elkander des avonds in de herberg Het zwart
Peerd op de Paddengracht thans Prinsessestraat
Daar was de gewone vergaderplaats en er werd niet
zelden tot een eind in den nacht gewallebakt onder
het drinken van menig glas en het rooken van menige
pup De gansche gelagkamer scheen als in eene on
metelijke rookwolk to zijn gehuld zoodat het volstrekt
onmogelijk was de aanwezigen bij den eersten aan
blik to herkennen dock niemand dacht aan scar huffs
gaan zoo zeer hielden de luimige anecdotes de gees
tige gezegden en kwinkslagen van den Door alien aan
zijne lippen geboeid
Die jonge artisten wares wonderlijke gasten zeer
geruchtmakend met een eigenaardig kleedsel en zon
derlinge manieren an de meesten ging het grappen
maken veel beter of dan het schilderen of beeldhou
wen ze wares ongemeen levenszuchtig en praatziek
en hadden dikwijls eene zeer slecht voorziene geld
beurs Conscience die in dergelijke luidruchtige
bijeenkomsten geenen smack vinden kon noemde hen
de Joliekes » Tot in het oneindige verwaand koes
terden meest alien de stellige overtuiging dat hunne
gelukster welhaast in hare voile pracht aan het kun
stenaarsfirlnament schitteren zou ls zij goed bij kas
wares leefden zij onbekommerd voort en verteerden
alles joviaal zonder ooit aan den dag van morgen to
denkcn Het gebeurde flu en dan dat zij bij den ba as
in het Zwart Peerd diep in t krijt stonden dat is
in verscheidene dagen hun verteer niet hadden kun
nen betalen De overlevering verhaalt dat dit ook wel

eens met den Door het geval was zoodat hij nit
schaamte niet meer naar de herberg kwam Maar as
hij er niet kwam was er ook geen vermaak en de
overige bezoekers bleven een voor een insgelijks
weg De hospes die de oorzaak er van giste en vree
zende dat zijne herberg geheel zou verloopen grog
den Door opzoeken en haalde hem over om terug to
komen met belofte dat hij door gansch de kleine reke
ning de spons zou vagen hetwelk hij dan ook deed
Overigens de artisten warm goede jongens zij hiel
pen elkander in tijd van nood en wanneer een hunner
een K meesterstuk » had weten aan den man to bren
gen betaalde hij gulweg het gelag van andere die
niet zoo gelukkig geweest warm als hij
De Door leefde even zorgeloos als zij en evenals zij
droeg hij lang haar een artistenhoed en een almaviva
Op dien mantel was hij zoo zeer gesteld dat hij hem
nog dragen bleef toen het reeds voor goed begon
zomer to worden
Maar zijn laat uitblijven veroorzaakte hem gedurig
onaangenaamheden met zijne ouders en toen zijn
vader in
tot bestuurder van het knechtjeshuis
was aangesteld kon hij het onmogelijk nog langer to
huffs volhouden vermits er in het reglement van dit
gesticht stellig werd bepaald dat de poort na zeker
uur voor iedereen onverbiddelijk moest gesloten blij
ven Zich daaraan onderwerpen was voor den Door
waarlijk eene onmogelijke zaak hij hechtte al to veel
prijs aan wat hij zijne persoonlijke vrijheid noemde
eene gemeubelde kamer op de
en grog in
thans
n°
bewonen Nog in den
Engelsche Beurs
loop van dit zelfde jaar verhuisde hij naar eene kamer
op de Minderbroedersrui in eenen groentewinkel
nabij de Minderbroedersstraat waar de
flu n°
u vrienden » hero gedurig met een bezoek vereerden

r
en sours zoo luidruchtig hues hielden dat hot alras
de overige bewoners begon to vervelen Dit had vooral
des Donderdags n amiddag plaats wanneer de Door
vrijaf had in den berg Het was eigenlijk op eene flier
samenkomsten in s dichters woonkamer flat de
St Lucas academie word heringericht voor welker
leden de Door in
zijn luimig verhaal Rubens
en Van Dyck of de refs naer tae je schreef
Was hot dien narniddag schoon weder dan trok hot
gansche troepje de stadspoort uit naar hot Exterlaar
em or varkensleuvens to gaan drinken Tegen den
avond zakten alien welgedaan terug naar de stall af
our in hot Zwart Peerd de Faern of de Fontein tot
een Bind in den nacht to blijven drinken babbelen
en rooken
Ook kwamen alien nu en dan in de mooning van
omen der vrienden des dichters bijeen waar onder
hot plegen van allerhande grappen en hot drinken van
menig glas de avonden zelfs een noel van den nacht
in vreugde werden doorgebracht Dit gebeurde onder
antler wel eons in hot huffs van den heer Desmalines
beambte bij hot armbestuur woonachtig op de Graan
markt die een trouwe huisvriend van de jonge
kunstschilders Carolus was waar hij vroeger eene
gerneubelde karner had bewoond hij vergastte zijne
vroolijke gezellen gewoonlijk op warmen punsch Bij
den heer Edw Gevers in de Kammenstraat vonden zij
insgelijks eon good onthaal dock zij gaven de voor
keur aan Edw Terbruggen in de Kattenstraat omdat
naar zulke voortreffelijke echte pale ale in den kelder
lag waar alien zich bij afwezigheid van den ouden
papa Terbruggen naar hartelust aan to good deden
lle Zaterdagavonden was hot algemeene samen
komst van al de vrienden dichters schilders enz i n
de tamelijk ruime bovenzaal van de herberg de Faem

Dat deze vergaderingen een kunstlievend doel hadden r
zouden wij bezwaarlijk durven verklaren want de
ordelievende burgers die in de gelagkamer beneden
stil met de kaart zaten to spelen konden sours elkan
der niet meer verstaan zoo hevig was het gerucht dat
er door de heeren artisten boven hun hoofd werd
gemaakt Op zekeren avond was het beneden waar
lijk niet meer vol to houden zoodat de bazin eindelijk
moest gaan zien moat er gaande was Bij haar binnen
treden verroerde zich niemand en toes zij vriendelijk
verzocht in Godsnaam toch moat minder gedruisch to
maken stapte de Door eensklaps vooruit vane haar
lachend in zijne armen zeggende u Zeker lief moe
dertje wij zullen braaf zijn als lammeren » Hij sprong
met de goede vrouw eens road de kamer terwijl hij
haar herhaaldelijk de wangen streelde met de beide
handen die hij eerst in de schouw had zwart gemaakt
De niets kwaadvermoedende bazin grog vergenoegd
heen en zegde beneden dat het wezenlijk toch brave
heeren wares Toes de bags opmerkte moat men met
haar had uitgericht liep hij gramstorig naar boven
hij wilde kost moat kost weten mole zich verstout had
zijne wederhelft in de oogen van al zijne klanten
belacheliik to maken
Natuurlijk moist er niemand
lets van De Door kwam heel nederig tot hem en
Och bags lief wees niet
zegde op geslepen toon
kwaad Dat heef t zeker een van die schelmen gedaan
maar ik beloof u dat het simmer zal voorvallen n
Dit zeggende streelde hij hem insgelijks de wangen
en op zijne beurt kwam de bags tot groot genoegen
zijner vrouw ook met een zwartgemaakt gezicht
Met dergelijke guitenstreken vermaakten
beneden
Van andere menschen
zich die heeren artisten
zou zoo lets kwalijk genomen geweest zijn maar aan
hun scheen alles toegelaten

Toen de Door in
besloot zijne Eigenaeraige
hot licht to geeen word zijn boekje even
als dit met Conscience s In t Wonderjaer was gebeurd
insgelijks door de vrienden geillustreerd Het work op
exemplaren gedrukt word tamelijk good verkocht
dit ging to gemakkelijker dewijl er nog zoo weinig
Vlaamsche boeken voorhanden waren Wel mocht hot
op geene hooge letterkundige verdiensten aanspraak
waken maar hot was in den volkstoon geschreven
en dit droeg er niet weinig toe bij om hot aftrek to
doen vinden
In alle geval vond de dichter aanmoediging genoeg
om op hot ingeslagen pad voort to gaan en eon uitge
breid dichtstuk in tien zangen to voltooien dat drie
jaren later onder den titel van Eppenstein verscheen
Had hij zich van cut work reel goods gedroomd en
word hot door zijne vrienden welwillend ontvangen
in de oogen der al to bitsige recencenten vond hot geene
genade Volgens die heeren was er bitter weinig goods
in to vinden ze verweten den dichter zijne straattaal
zijne talrijke volkspreuken en gezegden aismede zijn
gebrek aan kennis van taal en versbouw en wat al
moor Maar Van Ryswyck maakte geene aanspraak op
hoogere taalkennis evenmin als op de stipte nalevi ng
der regelen van versificatie an dit alles liet hij zich
niet gelegen liggen volgens hem was dit to stiff en
to pedant Hij schreef zijne verzen zooals hij ze zou
geimproviseerd hebben en juist om datgene wat de
heeren critiekers hem als grove feilen ten latee legden
namelijk om zijne menigvuldige volksuitdrukkingen
vonden zijne werken bijval
Verhalen in
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Niet lang voor de uitgave van zijn tweede boekdeel
had er eene belangrijke gebeurtenis in het leven van
den Door plaats gegrepen De jeugdige bekoorlijk
heden van een j arig meisj e uit zijne buurt hadden
op hem een diepen indruk gedaan en in zijn hart een
gevoel ontstoken waaraan hij met al het dichterlijk
vuur dat in zijnen boezem woelde toegaf Zij heette
Suzanna en was de moederlooze dochter van Jacob
Jan Matteessens magazijnier woonachtig op den
Grooten Goddaert in het huffs dat thans langs de
Minderbroedersrui het nummer
draagt Ondanks
de wijze raadgevingen zijns vaders en de vriendelijke
waarschuwingen zijner moeder volgde de Door van
wat al to dichtbij het voorbeeld van Bilderdyk en
evenals die befaamde dichter geraakte hij ingelijks
welhaast zoozeer in de rozenstrikken der liefde verward
en ging hierbij zoo doldriftig to werk dat er eindelijk
tot een huwelij k werd besloten
De Door ging dus trouwen hij wilde het maar in
stilte dat is op eene zeer eenvoudige wijze doen dock
zijne talrijke vrienden de jonge schilders en letter
kundigen hadden daar geenen vrede Knee Integendeel
zij warm van gevoelen dat de trouwdag van hunnen
geliefkoosden volksdichter met klank moest wor
den gevierd zij zouden de onkosten van een luister
rijk banket gezamenlij k betalen De gebroeders Carolus
zetteden zich ijverig aan het werk zij brachten
inteekenlijsten in omloop en de deelnemers lieten zich
niet wachten daar kwamen er meer dan men had dur
October
ven denken Het huwelijk werd op
gesloten de getuigen warm voor den bruidegom

Frans De Wolf klerk en Lambrecht Blommaert idem
en voor de bruid Jan Baptist Moerincx bakker en
Geeraart ugust Matteessens winkelier
Het banket had in bet lokaal de Faem op den hoek
der Lange en Korte Pieter Potstraten plaats en bet
moet gezegd worden de feestgevers ruim een ta
haalden eer van hun werk Toen bruid en bruidegom
wettelijk en kerkelijk in den echt warm verbonden
werden zij er triumfantelijk ontvangen en door alien
hartelijk verwelkomd De keurigste spijzen werden
opgedischt en met den in de bekers schuimenden cham
pagne werd er herhaaldelijk op hunne gezondheid en
lang leven gedronken kortom de gulste vroolijkheid
heerschte op het feest Behalve sierlijke geschenken
kwamen verscheidene feestgenooten onder antler de
heeren Blereau De Bres Van Kerckhoven Vertom
men Rosseels enz met eene korte toespraak of een
toepasselijk gedicht voor den dag want op bet huwe
lijk van eenen poeet mocht dit vooral niet ontbreken
Het ware zeker overtollig ze bier alien mee to deelen
voor een der stukjes dat van den beer Em Rosseels
maken wij evenwel eene uitzondering Zie bet bier
ls een Zeeman moe gestreden
Moe gezwerft en afgeslooft
Voor zyn half verlamde leden
Zich welhaest de rust beloofd
En de havens in t versehiet
Waer by zich ter neer zal strekken
Waer geen storm hem weer zal wekken
Lachend vrolyk nadren ziet
ls een pelgrim die de kruinen
En de toppen en de puinen
Van paleis en zegeboog
ls by Rome voor zyn oog
Op ziet blauwen in bet oosten
Zoo komt ons de min vertroosten

ls z ons eind lyk tot een paer
Zamen smelt voor t echtaltaer
Vriend aen wien ik deze woorden
veze zaem gebragt akkoorden
Vloeien doen uit hart en pen
Is t om dat k uw ziele ken
Na veel slingren heen en weder
Na veel stormen door to staen
Stort g aen t eind den doren baen
fgetobt en moe geplaegd
Rust verlangend naest haer neder
Die gy immer voor u zaegt
Bliktet gy verlamd in t ronde
Voeldet gy een diepe wonde
Die geen lyfarts heelen kon
En by t opgaen van de zon
Sehoot gy uw verflouwde blikken
Door een nevelend verschiet
Maer de mistwolk dunde niet
Bleef den horisont verdikken
En gy zaegt noch stall noch strand
Maer het lot om u bewogen

Zond een engel uit den hoogen
en uw zy
En die blikte u minzaem tegen
En gy voeldet s hemels zegen
Toen zy zeide w hoor naer my
Opwaerts sloegt g uwe doffe blikken
En uw hart verbryz lend snikken
Was gedaen
En gy leesdet deugd en zeden
In haer oogen om haer leden
En gy zwoerd den duren eede
Lieve k hang u eeuwig aen
En zy was u t strand des zwervers
Dat uit Tetus golven klimt
En zy was de stall des pelgrims
Die in t oost ons tegen glimt
hoe zalig zal u w ruste
Toch aen hare zyde zyn

Mael ons dit bevallig dichter
Giet de beelden die uw brein
In dat oogenblik mag scheppen
Tot ons over op t papier
Mael zing ons uw huislyk leven
Want gy zyt ons alien flier
Zing ons wat g uw kroost zult leeren
ls t aen uwe zyde speelt
ls t in deugd zyn moeder waerd is
In vernuft zyn s vaders beeld
Na een ryper tyd zal wezen
Tot den roem van t vaderland
God zie uit den Hemel neder
En doe mijn gedicht gestand

De vorige biografisten vertellen flat de Door met
zijne jonge vrouw op den flag van zijne trouw een
speelreisj e naar Lier zou hebben gedaan om haar
aldaar in het hospitaal de plaats aan to wijzen waar
hij zeven jaren to voren voor flood had gelegen Dit
tooneeltje ware voorzeker zeer aandoenlijk zeer dra
matiek geweest jammer flat het geheel en gansch is
uit de lucht gegrepen Ziehier de waarheid zooals wij
die uit den mond van eenen der feestgenooten ver
nomen hebben
Rond
uren in den namiddag hield er eensklaps
een rijtuig voor` de deur van de Faem stil waarlijk
een zonderling oud model van een koets langs voren
geheel open ofschoon het scherp koud was en het
peerd zag or ruim zoo oud als hot rijtuig nit De jong
getrouwden namen nu afscheid van de vrienden dank
ten hun gulhartig voor hot schoone feest en stapten
achter in de koets De Door wikkelde zich in zijn
bruin manteltje en zijne vrouw in harm steal om zich
zoo veel mogelijk voor de koude to beveiligen De
gasten wuifden hun door de vensters nog vaarwel toe

zoolang zij hot gerinkel hoorden der bel welke de
koetsier hot peerd had aangehangen
Wanneer hot jonge paartje vertrokken was dron
ken en rookten de feestgezellen nog eenigen tijd voort
dock eenigen hunner kregen hot eindelijk to warm en
besloten op de Schelde to gaan spelevaren Wel warm
alien in zomerkostuum een hunner Victor Van Grim
bergen had zelfs een fraksken aan van hemelsblauw
lakell
maar wat gaf hun hot ongure weder t zi
gevoelden geene koude en hadden lucht veel lucht
noodig om zich wat to laten opfrisschen In hot
bootje wiegelden zij naar hartelust op de blanke
golven van hunnen geliefden Scheldestroom toen hij
die just
iachter Van Grimbergen op de bank zat
eensklaps eon dwazen inval kreeg hij nam eon pen
nemes nit den zak snood heel stil de panden van hot
hemelsblauw frakje en wierp ze in hot water Zij welke
die waarlijk al to verregaande gekkernij hadden op
gemerkt schaterden hot uit van lachen maar Van
Grimbergen iets op de baron ziende drij ven meende
dat or iemand in hot water was gevallen en riep dat
men or moest heenroeien om den armen drenkeling to
redden Eerst toen hij recht stond en met zijnen zak
dock als noodsein om huip wilde wuiven word hij
gewaar wat er gaande was en block natuurlijk om hot
hem toegebrachte nadeel niet welgezind to zijn er
warm flog anderen die dachten dat men de grap alto
verre had gedreven en dat hot ongelijk moest wor
den hersteld Men roeide naar wal en alien gingen
recht naar de Steenhouwersvest waar destijds de
oudkleerverkoopers woonden Daar kocht men voor
Van Grimbergen een anderen frak en gal hem op den
hoop toe ook nog cone brook ten geschenke Vervol
gens keerden alien naar de Faem terug waar hott
voorgevallene niet weinig stof tot vroolijkheid gaf

wat was er int~usschen met den Door en zijne vrouw
gebeurd De koetsier had de zweep op het peerd
gelegd en dit was de Berchemsche poort uitgereden
den steenweg op en zoo in eenen adem naar den
Ouden God Daar werd natuurlijk eens good gepeis
terd to meer dewijl de Door er eon oude kennis aan
trof een declamator die vroeger to
ntwerpen
bekroond was geweest in eenen prijskamp waar de
volksdichter als rechter had gezeten Het eene glas
werd na het antler geledigd en aan het gesprek scheen
geen erode to zullen komen Toen men eindelijk dacht
voort to rijden verklaarde de voerman dat het peerd
hun onmogelijk tot Lier zou kunnen brengen het
arme beest was gansch bezweet toen men aan den
Ouden God stil hield het had door het peisteren van
den Door to lang in de koude moeten blijven staan en
was flu min of meer straw geworden ten hoogste
zou het hun weder naar ntwerpen kunnen voeren
wat gedaan Na een kort beraad besloten de jong
getrouwden waar merle terug to keeren en alzoo
reden ze een eind in den avond weder de Berchem
schepoort binnen en vandaar recht naar de Faem
waar de vrienden nog gezellig zaten to praten Deze
warm niet weinig verwonderd den Door zoo spoedig
to zien terugkomen Er werd met de ongevallen zijner
speelreis duchtig gelachen men bleef nog geruimen
tijd zitten drinkers en rooken en ten slotte werd het
jonge paartje door alien naar de echtelijke mooning
gebracht bij den vader der bruid op den Grooten
Goddaert waar de Door zijnen intrek had genomen
Eenige dagen voor zijn huwelijk namelijk op
October
was hij in den berg tot eersten hulp
klerk benoemd met recht op de jaarwedde en pro
fijten van zijn nieuw ambt sedert den l van die

maand Van dan af tot
won hij per jaar gemid
deld
fi
dus
na aftrek van zijne ongelukkige
huishuur
Op September
was er bij koninklijk besluit
eene kommissie benoemd uit de voornaamste Neder
duitsche letterkundigen bestaande ten einde de
Vlaamsche schrijfwijze to verbeteren en to regelen
Toen deze kommissie den
n ugusti
dus na
een tijdverloop van schier drie jaren eindelijk hare
uitspraak had doen kennen ontstond de zoogenaamde
spellingsoorlog waarop P Van Duyze later een
luimig heldendicht schreef Van verschillige zijden
vooral uit Westvlaanderen werd er tegen de beslissin
gen der kommissie protest aangeteekend
ook to
ontstond
er
ntwerpen
tegenkanting namelijk van
wege de meeste schoolmeesters welke ter verdedi
ging van hunne geliefkoosde De Roches spelling in de
Th Van Ryswyck hielp een handje
tires sprongen
bescherming
van let nicuwe stelsel Te gelijk
mee ter
in de nummers van November
van den
nt
werpenaer de Postryder en het ntwerpsche Nieuws
blad vinden wij van hem eene uit het Hoogduitsch
vertaalde fabel de twee Naclztwakers en den O van
dezelfde maand werd er zijn stukj e en alle onbekende
epigrammisten en bedekte langooren in opgenomen De
oude schoolpruiken bleven niet in gebreke to antwoor
den zonder echter ooit hunne namen to durum noe
men hunne rijmelarij en kreupele proza vol domme
zoutelooze verwijtingen en slechten praat komen
allen ongeteekend in verschillende nummers van ge
melde bladen voor Zij noemen den Door onder antler
verzenweversbaas » en beest van Balaam
zij
red
zegden dat hij van hoogmoed opgeblazen was en
den hem aan voor vrouw en wieg » to zorgen

Meestal gaven zij hunne booze luim in puntdichten
lucht Zie er hier een getiteld de Broodrymer zijnde
een gesprek tusschen Doortje en Thysje
THYSJE

Myn Doortje zeg my toch
Een Broodpoeet

Was is

DOORTJE

Een man die hunger heeft
En weynig weet

Veel schryft

In een liedje noemt men hem Rickkewick
Hoe grout zal dan de vreugd niet zyn
ls Rickkewick gekipt zal zyn

In een antler verwijt men hem zelfs eenen letter
moord
omdat er eenige drukfeilen in zijne
stukjes geslopen warm
Den ~ Januari
ging Van Ryswyck met zijne
vrouw en zijnen schoonvader in den berg woven Hij
betrok er het huisje n°
het derde van het steegje
dat uitkomt in de Venusstraat Voor die ellendige
mooning een paar benedenplaatsen en een zolder
moest de arme dichter aan het bestuur van den berg
fr huishuur per jaar betalen zoodat zijne winst
van
tot op
fr versmolt Men begrijpt dat hij
met dergelijke jaarwedde alle zondagen geen kieken
in den pot kon steken Maar ile huiselijke zorgen het
juk dat hij zich op de schouders had geladen hadden
evenwel zijn dichtvuur niet gebluscht integendeel
hij schreef thans als het ware met een koortsigen
TB V N RYSWYCK

ijver Na zijn Eppenstein dat in
werd gedrukt
verschenen achtereenvolgens van hem
ntigonus in
Poetische Luimen en de Dichterlyke bespiege
ling op het Onze Vader in
Rubens en Van Dyck
of de refs naer Itae je Zamenspraek tusschen Rubens
en eenen burger van de stad en Balladen in
Godgewyde Gezangen Een woord aan het Volk en
Politieke Refereinen in
Karel de Sfoute en Jacob
van rtevelde in
Volksliedjes in
Behalve die afzonderlijke werken warm de gedich
ten die hij in tijdschriften en dagbladen liet verschij
nen schier ontelbaar Het meest brachten zijne poli
tieke hekelverzen en volksliedjes er toe bij om zijnen
naam overal to verspreiden want ze werden in schier°
al de dag en weekbladen van het Vlaamsche land
overgenomen Velen ervan verschenen eerst in het
Randelsblad van ntwerpen waarvan zijn vriend
L Vleeschouwer de hoofdopsteller was Toen doze in
de uitgave van de Roskam begon wilden
de eigenaars van het Handelsblad hem zulks verbie
den Vleeschouwer beweerde dat ze daarin niets to
zien hadden en dat zijn weekblad aan hunne onder
neming geen nadeel deed Hot slot van die betwisting
was echter dat hij zijn ontslag kreeg en dit grog to
spoediger dewijl er remand antlers gereed zat om hem
als opsteller to vervangen
Vleeschouwer wreekte zich over die wegzending
door in zijne Stukken en Brokken eenige portretten
naar het leven to schrijven onder antler dat van zeker
Noordbrabantsch advokaatje zonder zaken J F Van
Tichelt genaa md welke de taalkundige vcwoordenboe
ken van Weiland en de romantische verhalen Onze
Voorouders van J Van Lennep in den ntwerpschen
nadruk op eerie waarlij k onbeschaamde wijze had
vervalscht

Dat de Door gelukkig is geweest in zijn huisgezin
zouden wij niet durum bevestigen Wel was hij op
Maart
tot afschrijver der panden in den berg
bevorderd maar daardoor had zijne jaarlijksche winst
slechts eene lichte verhooging ondergaan en was tot
op
fr geklommen waarvan hem na aftrek zijner
huishuur nog
fr overbleven Dit is het hoogste
cijfer dat hem ooit is betaald geworden hij heeft
dus nooit
fr gewonnen zooals wij elders ver
keerdelijk geschreven hebben zelfs geen
Even
min genoot hij een kostelooze woon in den berg
want het ehendig huisje dat hij er met zijn gezin
betrok was alsdan wel degelijk niet meer dan
fr
huur waard Voor hem alleen ware zijne geringe
jaarwedde in dien tijd misschien voldoende geweest
dock hij had eene vrouw en drie kinderen twee jon
gens en een meisje alzoo vijf personen die leven
moesten en gekleed zijn van eene winst welke jets
meer dan
fr
centiemen per dag bedroeg
Bet is dus to verstaan dat er geene weelde in zijn
huisgezin heerschen kon integendeel Ook schreef
hij in het Liedje van den Liereman
k Heb een gale met drie kleinen
Needrig is myn huisgezin
Waer ik t sc hrael bestaen voor win

Ja waarlijk schraal mocht het heeten de arme
dichter had een harden levenskamp to strijden om het
gebrek het hoofd to bieden Zooals wij reeds elders
hebben gezegd had hij geniis aan geestkracht om
zich eene meer winstgevende plaats in de samenleving
to bezorgen hij was to veel dichter om een practisch
man to kunnen zijn
lle avonden ontvlood hij de
echtelijke mooning om bij zijne vrienden in het Zwart

Peerd of in eene andere herberg eenige genoeglijke

uren door to brengen en daar bij pint en pijp
under scherts en kortswijl de vergetelheid to zoeken
voor al de kleine ellenden van het dagelijksche leven
Het gebeurde wel eens dat hij door zijne huiselijke
zorgen to neergedrukt in den beginne niet veel van
zeggen was en kort af antwoordde op de hem toege
richte vragen maar naarmate hij drunk en rookie
werd zijne tong losser en vergat hij zijne bekommer
nissen ziin natuurlijk vroolijk karakter behaalde ten
slotte de bovenhand Bij alle vriendenfeestjes bij alle
slemppartijen was de Door een hoogst welkome gast
op wiens aanwezigheid men zeer veel prijs stelde en
telkens moist men hem to verleien er deel aantenemen
want hij was onmachtig om aan de menigvuldige be
koringen weerstand to bieden moat meer zegt hij
speelde dikwijls het K haantje vooruit
en moist de
eene of andere aardigheid to verzinnen en aan gang
to zetten Ziehier flog een paar zijner grappen waar
van wij de echtheid waarborgen
Zooals bekend is had de heer Jan lftied De Laet
in het begin zijner loopbaan zich als heelmeester to
ntwerpen gevestigd Den it Februari
trail hij
in het huwelijk met Mej Joanna Maria Gons en be
trok alsdan een huffs in de Lange Nieuwstraat nabij
op zijne deur
de gewezen Borgerhoutsche poort
prijkte under zijnen naam het woord K Heelmees
ter » Welnu op den dag van de trouw grog Door
Van Ryswyck er in den laten avond in stilte naar toe
en plakte het woord u half over de vier eerste letters
zoodat er s morgens tot ieders verbazing Halfmees
ter to lezen stond Later toen het bekend geworden
was dat hij de dader was van die aardigheid
beweerde hij dat alwie trouwt de helft van zijn
meesterschap aan zijne vrouw afstaat en dus flog

slechts half meester blijfL De meesten zijner vrienden
moesten bekennen dat hij in dit geval volkomen
gelijk had
Den n ugusti
zou Hendrik Conscience in
hot huwelijk treden met Mej Maria Peinen een
meisje dat zeven jaren jonger was plan hij Een bemid
deld vriend des schrijvers van den Leeuw van Vlaen
cleren de heer Peeters Verrept koopman in wljn
alsdan op de Paddengracht woonachtig en tot welken
dus flog
do jonge artisten in tijden van geldgebrek
al dikwijls
weleens niet to vergeefs hunrien toe
vlucht namen zond hem eene mand met flesschen
fijnen wijn om op de bruiloft to worden gedronken
Door Van Ryswyck die hot goede nieuws vernomen
had glng in den namiddag van
ugusti den dag
voor hot huwelijk zijnen collega geluk wenschen in
hot huffsj e Stijfselrui n°
dat Conscience had ge
huurd on waar hij zijn huwelijksleven zou aanvangen
Nu kon de bruidegom toch niet antlers doen dan
zijnen jonge vrienden eon glaasje wijn voor to schen
ken welke door alien uitmuntend word bevonden De
eene flesch word na de andere ontkurkt de jongons
geraakten welhaast in vuur en begonnen to declamee
ren Tollens dichtstuk de Echtscheiding word kunst
matig opgevoerd waarbij Van Ryswyck de rol van
Lorenyo vervulde Kortom de view shaken vermaak
ten zich zoo goddelijk en bleven zoolang tot or van
gansch de mand wijn niets moor overschoot dan de
ledige flesschen
Gelukkig ontving Conscience vary
zijn gullen wi jnkoopman flog juist in tijds eon antler
mandje wijn zoodat de bruiloftgasten bij hot vroolijke
parti jtje der heeren artisten niets verloren
Bovengemelde gevahetjes warm slechts u aardig
heden
geweest waarmee veel gelachen word dock
niet widen ging hot op hunne drankgelagen niet heel

ordelijk toe maar veeleer ruw en losbandig Met een
woord de volksdichter leidde een al to aanhoudend
woelig leven en hierdoor ondermijnde hij zijne niet
al to sterke gezondheid wellicht dacht hij berouwvol
daaraan toen hij tot zijne zuster Maria gasthuisnon
to Zele de volgende verzen richtte
ls ge eenzaem opgetogen
In den Heer uw bee ten hoogen
Voor het heil der schepslen riot
Denk dan dat de tooverdansen
Van de wereld met hun glansen
My omgeven bout en bly
Dat het kwaed zoo gul kan wenken
Zuster bid dan uit herdenken
Sours een vaderons voor my
Was het gebed zijner zuster niet krachtig genoeg
de dichter veranderde althans zijne levenswijze niet
en grog immer voort met voor de duizende kleine
levenszorgen en onaangenaamheden bij de vrienden
verstrooiing to zoeken hoezeer zijne verstandsvermo
gens er ook begonnen onder to lijden Zijn toestand
was hem overigens niet gansch onbewust want reeds
een viertal jaren voor zij nen flood bekende hij aan
eenen zijner vrienden flat hij vreesde krankzinnig to
zullen worded En toch zegde hij zijne woelige levens
vermaken geen vaarwel de gewoonte had bij hem
an de herberg
eenen al to diepen wortel geschoten
tafel met de vrienden bij pup en pint daar alleen was
voor hem het hoogste levensgenot to vinden Sours
zetteden alien zich aan t rijmelen en flit nog wel aan
hetzelfde stuk natuurlijk was het op geen heel stich
tend onderwerp want flit lag niet in den aard van
Elk bracht zijn vers bij het
die u heeren artisten
eene al potcierlijker dan het antler en hoe onkiescher

en platter gemeen des to beter word hot gekeurd
Op die wijze ontstond de Telenaachus en andere stukken
van dit gehalte welke gansch ten onrechte ahem aan
den Door worden toegeschreven
Zijne vaardigheid in hot improviseeren was alge
meen bekend en door de vrienden hoog geschat en
dit grog hem des to gemakkelijker van de hand
dewijl hij voor eon gebrekkig rijm of eon onbe
scheiden woord niet terugdeinsde Toen de kunstschil
der N De Keyser met zijne prachtige doeken ieders
bewondering opwekte vroeg men den Door wat hij van
dies schilder dacht Hij antwoordde op die vraag on
middellijk
Eertyds stond by in de weide
diet zyn schaepkens aen zyn zyde
En nu zit by in de stall
Voor n en ezel op zyn gat

Op zekeren avond word or aan de herbergtafel
geredekaveld over de koningen en potentates die
busses troop onder hunne voeten voelden wankelen
Er worden eindrijmen opgegeven en verzen aaneenge
knutseld De Door luisterde alles na doch sprak goon
woord Toen eon der vrienden hem zegde u Welnu
Door go zijt zoo stil wat denkt gij or van
kreeg
hij op staanden voet ten antwoord
Ik desk dat de koning van Bohemen
Bet verdoemlyk kwalyk zou semen
Waer t dat gy buiten zyn weet
In zynen suwarow scheet

Schorp en bijtend wares zijne gezegden bij hot
vernemen dat Conscience hot kruis gekregen en gede
ls de schapen verkocht zijn zet men
coreerd was

er altijd een kruis op
en u Een kruis heb ik ook
in mijne werkendagsche broek stain
Hij scheen
teen eenigszins naijverig op Conscience to wezen mis
schien wel om den meerderen bij val die dezen ver
wierf dock had overigens een geed hart en hadde
hij in welstand verkeerd hij zou ongetwijfeld zeer
vrijgevend geweest zijn Teen het ministerie in
met het hatelij ke monopolium op den tabak voor den
dig kwam schreef hij behalve ziju kerriachtig Woord
aen het Volk tegen dit wetsontwerp ook nog eenige
liedjes welke door het yolk werden gezongen De
sigarenfabrikanten vergaten den dichter niet die
hunne belangen zoo warm verdedigde hij wend zo
ruimschoots van sigaren voorzien dat hij op een bal
in de Varietes er met handvollen nit den zak trek
en zijnen vrienden toereikte met de woorden u Toe
neemt ze maar aan gij kunt wel denken dat ik er
thins i n overvloed heb
Bet zou ons to verre leiden indien wij al zijne anec
dotes en geestige zetten moesten verhalen Voorzeker
de meesten wares zeer aardig dock zouden bezwaar
lijk in behoorlijke tail kunnen werden weergegeven
Wij denken overigens er reeds genoeg van to heb
ben meegedeeld
In
schreef hij eenige politieke verzen tegen
zijne voormalige vrienden onder antler het hatelijke
stuk tegen H Conscience wanneer deze tot onder
wijzer van den koninklijken pries was benoemd ge
worden Die lafheid werd hem gereedelijk vergeven
want de arme ziekelijke volkszanger werd er door
eenige politieke personaadjes die hem nadeel konden
does toe gedwongen
Tot het verzamelen en uitgeven van het Muzen
lbum voor
cen letterkundig jaarboekje dat

hij in
met den heer D Sleeckx had gesticht
was hij niet meer in staat en riep vreemde huip in
Evenwel schreef hij in gemeld jaar nog een gedicht
bij het huwelijk van eenen zijner trouwe makkers Het
laatste stuk dal hij in de letterkundige maatschappij
de Oly flak
welke hij in
had helper stichten
voordroeg was getiteld
p een bal Het onderwerp
was zeer alledaagsch eene schoone juffer die hij er
ontmoette met welke hij gedanst en zich vermaakt
had enz Het stuk zelve hebben wij echter niet kun
nen terugvinden
Van
Mei tot
September
gaf zijn broeder
Jan alle weken een bladje politieke hekelverzen in het
licht dat den naam van Filler droeg en waarop ver
meld stond dal de refereinen door hem en zijner
broeder Theodoor werden vervaardigd Hier tegen
protesteerde de Door op
Juni met het volgende
briefje in de dagbladen
en de Redactie
k wil ter myner ontschuldiging aen het geeerd publiek doers
weten dal er geen enkel gedicht van my in een van alle de
uitgekomene Filter blaedjes gevonden kan worden
dal al de
stukken van myn broeder Jan zyn gedicht daer is niet aen to
twyfelen Hy heeft ook myn naem onvoorzigtig voor den zynen
gezet denkelyk om meer inschryvers to krygen De vier eerste
afleveringen waren spotternyen van geen gewigt Maar op
Zaturdag
Juni wilde by effekt maker by viel omen koning
beleedigend aen en dal in den persoon van den vorst het geheel
koninklyk gezin
k was diep verontwaerdigd en ik beveel dal
Dimmer op dergelyke blaedjes de naem kome van
TH
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De ziekteverschijnsels namen van fangs hoe meer
toe hij kreeg dikwijls hoofddraaiingen waarbij hij
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sours ten gronde stortte
zijn verstand beneveide
allengs zijn bilk word strakker en de dichtader hem
door vrouw natuur in zoo ruime mate toebedeeld
held eindelijk geheel op met vloeien Hij leefde nog
wel maar wezenloos en aan eenen doode gelijk
Slechts heel zelden schoot er nog eene enkele licht
straal door zijnen verzwakten geest hot was in een
van die oogenblikken dat hij eenen terugblik op zijn
leven wierp en vol weemoed zegde dat God aan hem
wel twee engelbewaarders hadde mogen geven
vr
Up Dinsdag
November
bij tamelijk koud
winterweer reed een zorgvuldig gesloten rijtuig de
baan op die van ntwerpen naar Lier voert Binnen
in eenen hook gedoken zat een nog jong mensch
gansch beweegloos Twee personen die tegenover
hem hadden plaats genomen wendden goon oogenblik
hot oog van hem af ofschoon hunne liefdevolle bewa
king gansch overbodig bleek to zijn want de onge
lukkige verroerde zich niet zijn gelaat was zonder
eenige verstandelijke uitdrukking Hot lichaam leefde
flog maar de geest was or uit ontvloden hij was
zinne oos
Die jonge man
hij was nog maar
jaren oud
had vroeger door zijn talent geschitterd hij was eon
begeesterd dichter geweest door de natuur mild geze
gend met de gave van hot lied en de menigte her
haalde zijne gezangen op daverenden toon Het was de
volksdichter Theodoor Van Ryswyck welke met
krankzinnigheid was getroffen en die thans ter ver

pleging naar het gesticht der Cellebroeders to Lier
werd gevoerd

Hadde eene zorgvolle verpleging eene liefderijke
behandeling eene onophoudelijke hulp hem kunnen
genezen gewis zou hij daar heil en redding hebben
gevonden dock eilaas geene hulp mocht baten er
was op aarde niets in staat hem aan zijn treurig nood
lot to onttrekken
zijne verstandelijke vermogens
hadden hem voor goed verlaten hij was een levende
doode
angezien de betreurenswaardige dichter toch on
geneeslijk bleek to wezen verlangden zijne vrienden
en nabestaanden hem meer in hunne nabijheid to heb
ben en de arme zinnelooze werd in den loop der
maand Maart
terug naar ntwerpen gevoerd en
daar in bet krankzinnigengesticht Rochusstraat op
gesloten Nog twee maailden leefde hij aldus voort als
men dit leven heeten mag zonder ooit nog heldere
oogenblikken to hebben Gewoonlijk was hij stil en zat
met zijne verdwaasde oogen strak voor zich to staren
een andermaal bracht hij eenige onsamenhangende
woorden ult Sours scharrelde hij in zijnen waanzin
al hot stof dat hij op den grond en de meubels vinden
kon ijverig bij elkander en spoof het op Toen een
zijner vrienden dit vernomen had bracht hij hem een
pak snuff en gaf hem dit in de hand De arme zieke
aanzag het voor jets lekkers bracht hot aan den mond
en wilde hot opeten terwijl hij met moeite het woord
Goed goed uitsprak
Zijn aanblik boezemde t eurnis en medelijden in
men voelde den geest pijnelijk bekiemmen bij hot
beschouwen van flit levend lijk De flood was verre
weg verkieslijk boven zulk eenen toestand flit zeide
elkeen en toch was het eon jammerlijke stond toen de
Mei
ten
uren
arme Door op Maandag

s morgens den laatsten adem uitblies en toch klaag
den en weenden wij alien wanneer wij de droeve
mare vernamen dat hij ons voor immer was ontvallen
wij moisten dat zijne ziekte ongeneesbaar was en toch
hadden wij hem gaarne bij ons gehouden altoos nog
hopend op herstel al was die hope dan ook to ver
geefs
Dat de volkszanger menigvuldige vrienden en ver
eerders telde bewezen zijne plechtige lijkdienst en
teraardebestelling die op Donderdag
Mei met
veel luister plaats hadden Uit al de steden van
hot Vlaamsche vaderland warm talrijke personen
afgevaardigden van maatschappijen letter en kunst
beoefenaars toegestroomd om den dierbaren overle
dene eene laatste hulde to bewijzen
In de kerk zou de dienst ten uren plaats hebben
maar reeds fang voor den bepaalden tijd stond eene
menigte slechts bij duizenden to tellers voor en om
trent hot zinnelooshuis geschaard Wanneer hot lijk
werd buiten gebracht ontblootte ieder eerbiedig hot
hoofd De doodkist werd door leden van verschillende
maatschappijen gedragen terwiji de hookers van hot
baarkleed door de voorzitters werden gehouden alien
hadden den rouwkrep om den arm Van weerzijden de
lost ing eon tiental knapen in witte choorrokken
elk met eene brandende flambeeuw in de hand Op de
familie van den overledene volgden de maatschap
pijen met hunne in rouwfloers gehulde standaarden
vaandels en kartels en achteraan kwamen alien die
bij den lijkdienst wilden aanwezig zijn schilders
beeldhouwers enz De ntwerpsche letterkundigen
hoezeer ook toen reeds door partijhaat verdeeld sche
nen voor dien dag hunne onderlinge veto to hebben
vergeten
De stoet welke door eene lange reeks rijtuigen go

sloten werd trok langzaam door de Beggijnenstraat
Breedestraat Klein Markt en St ntoniusstraat naar
de St ndrieskerk waar door de zorgen van den
eerw pastoor Visschers een buitengewoon plechtige
lijkdienst op het hooge choor kosteloos werd ver
richt De kerk was schier to klein om al de aanwe
zigen to hevatten
Na den dienst trok de stoet in dezelfde orde langs
de Muntstraat Oever Hoogstraat Groote Markt
Koepoortstraat Klapdorp en Peerdenmarkt tot aan de
Roode poort Daar werd de kist in den lijkwagen ge
plaatst en naar het kerkhof van Stuivenberg gevoerd
door eene talrijke menigte gevolgd welke geene
plaats in de rijtuigen had kunnen vinden
Bij hot geopend graf werden niet minder dan negen
redevoeringen uitgesproken de laatste spreker had
eerst rood een uur geeindigd De heer J F C Ver
spreeuwen voerde hot woord namens de maatschappij
de Olyftak P F Van Kerckhoven voor de Schelde
yonen L Gerrits in naain der jonge letterkundigen
K Nys voor de vrienden van den overledene P Van
Duyse voor do Gentsche maatschappij de Tael is
gansch liet Volk F M
Boone voor het Vlaemsch
geyelschap van Gent M Van der Voort namens het
Tael en letterhundig genootsehap van Brussel J B De
Cuyper in eigen naam en H Conscience voor de
maatschappij Voor Tael en Kunst

Stonden de ntwerpsche Vlaamsche letterkundigen
van alle denkwijzo thans vereenigd rondom hot graf
de vrede tusschen hen was daarom op verre na niet
gesloten De overigens zeer schoone redevoering van
den laatsten spreker was met handgeklap begroet en
dit werd door de tegenpartij gelaakt welke niet
gansch ten onrechte beweerde dat dergelijke toe
juichingen op zulke plaats ongepast waxen In zijn

tijdschrift de Vlaemsche Rederyher noemde Van
Kerckhoven de toespraak van H Conscience
eene
jesuitische redevoering » en zelfs aan den boord van
het graf had K Nys aan den toen reeds beroemden
romanschrijver eenige steken under water toege
bracht
Maar Van Ryswyck was arm gestorven de uitgave
zijner tamelijk kort achter elkander verschijnende
dichtbundels had hem wel naam en faam bezorgd dock
geen geldelijk voordeel aangebracht Er moest dus
naar middelen worden uitgezien om zijne weduwe en
drie minderjarige kinderen ter hulp to komen want
wie zou het gelooven kort na bet smartelijk verlies
dat haar door het afsterven van harm echtgenoot
getroffen had ontving zij bet bericht dat de etagere
jaarwedde van den Door haar slechts tot den n J uni
van dit jaar dat is flog omtrent anderhalve maand
zou worden uitbetaald
Die onmenschelijke beslissing was geteekend door
den burgemeester Loos en de bestuurleden van den
berg de heeren Kramp Van Eupen en Eug Van Dei t
waarlijk hunne namen verdienen bewaard to blij ven
opdat het nageslacht over hunne menschlievendheid
zou kunnen oordeelen Zij dus die den begaafden
zanger
want dat was hij
zijn gansch levee
hadden laten gebrek lijden ontrokken zijne arme we
duwe en schamele weezen de bete broods waarop zij
na den veeljarigen dienst buns vaders zeker toch wel
recht hadden ongenadig uit den mond Zij hadden
zelfs zijn dichttalent op bet laatste van zijn levee
geexploiteerd om de Fransche klik die ons toenmaals
beheerde met harm politieken knoeiwinkel recht to
houden door zijnen evenzeer verfranschten patroon
er toe gedwongen zagen wij alsdan verzen met zijnen

naam geteekend gansch met zijne persoonlijke gevoe
lens in strijd en die hij antlers stehig niet zou ge
schreven hebben Maar de beklagenswaardige dichter
bukte ter wille van zijn ellendig plaatske voor zede
lijken dwang
lles to zamen genomen werd er door de u milde
bergbeheerders in
voor den Door zijne weduwe
en weezen de ontzaggelijke sour van
fr
c
betaald Wel liet men de ontroostbare vrouw tot den
n December in haar huisje blijven wonen dock
daarvoor werden haar de
fr huishuur afgehouden
zoodat er haar nog
fr overig bleven om met hare
kinderen ervan to levee Wij meenen to weten dat hot
bestuur van den berg in de onkosten van verzorging
en begrafenis van den dichter niet hot minst heeft
bijgedragen althans bet staat vast dat er dienaan
gaande nergens iets wordt vermeld
Maar Goddank de overledene had talrijke vrien
den door hen werden er onmiddellijk inschrijvings
lijsten in omloop gebracht en de golden die men
inzamelde werden met milde hand en nog al ruim
schoots geschonken want de hulpbehoevende weezen
van den dichter boezemden elkeen medelijden in er
was dus in den eersten hood voorzien In hot reke
ningsboek van den Olyftak zien wij dat die maat
schappij ofschoon zelve niet in welstand verkeerend
als onderstand eene Somme van
Ir heeft gostemd
Met hot zelfde Joel besloot die ntwerpsche rederijk
kamer in medewerking met hot Taelverbond drie
woken na hot overlijden des dichters tot de uitgave
zijner volledige werken De beeldhouwer L De Cuyper
zou elken inschrijver hot pleisteren borstbeeldje van
den Door kosteloos schenken terwijl de plaatsnijder
M Verswyvelt hot book met hot portret des schrijvers
zou opluisteren Dit laatste word vervaardigd naar

eene teekening van den kunstschilder L Tuerlinckx
iets wat de graveerder onder op het portret heeft ver
geten to melden of inisschien wel opzettelijk heeft
inteekenaars
verzwegen
Er werden ongeveer
werk
dat
in
acht
afleveringen
elk
gevonden en het
ten prijze van fr verseheen was eerst in
ge
heel afgedrukt Het bevatte wel zijne afzonderlijk
verschenen bundels en brochures dock slechts eene
keuze uit zijne verspreide stukken en mag dus op den
volledig
gees de minste aanspraak
naam van
makes Maar het liefdadig doel dat men beoogde was
bereikt en dit was het voornaamste
Van den anderen kant werd er door al de maat
schappijen van het land zoolang bij het Staatsbestuur
aangedrongen tot dit eindelijk aan s dichters huis
fr verleende
gezin een jaarlijksch pensioen van
heeft
tot
aan hares
zijne
weduwe
getrokken
hetwelk
plaats
had
November
deed die op
De stem van den volkszanger was verstomd de
snares zijner harpe wares alien achter elkander ge
broken Hij was een kind der natuur geweest een
zoos des yolks ruw en onbeschaafd als men wil zon
der eenige letterkundige opvoeding maar die on
danks dit alles tech talrijke stukken voortbracht
welke met degenen der beste dichters molten ver
geleken werden Hij zong op alle tones op allerhande
onderwerpen mast het Onze Vader verheerlijkte hij
den cooed der watergeuzen mast eenen lofzang aan
de H Maagd en eenen Passiezang hief hij een drink
of Vastenavondlied aan Het eene sleet bij hem het
antler niet uit zooals hij zelve bekend
Scheen ik eens Geus k scheen ook eens kwezel
lk sprung van den os steeds op den ezel
Ik schreef van alles wat

a hij omvatte alles en behandelde alle vakken
dock muntte vooral uit in het luimige en stekelige en
zijne grootste populariteit is hij ontegenzeggelijk aan
zijne Politieke Refereinen en Volksliedjes verschuldigd
van welke twee dichtsoorten er buiten die twee bun
deltjes nog ettelijke tusschen zijne verspreide stukken
worden gevonden Hadde hij er kunnen toe besluiten r
zich de kennis zijner moedertaal volkomen eigen to
makes stellig zouden zijne voortbrengsels er bij ge
wonnen hebben want hij was wel degelijk een gebo
ren dichter Wel maakte hij geese aanspraak op
taalgeleerdheid maar door zijne sours al to verre
gaande achteloosheid ten dies opzichte verviel hij flu
en dan in het slordige en ziet zijn stijl er bij poozen
gansch verwaarloosd uit Die slordigheid is bijzonder
in zijne eerste bundels opmerkelijk dock to beginners
met het Onze Vader en de Ballaaen is zijne taal wat
meer gekuischt de proefbladen worden alsdan door
een bekwamen letterkundige overzien zooals blijkt uit
eene briefwisseling van het Kunst en Letterblad van
Februari
waarin nopens de aanstaande ver
schijning der Balladen gezegd wordt
Jammer dat
de bescheidenheid my verbied to zeggen welke mooije
hand by het overlezen der proeven de pen houdt
Die verbeteringen wares dus het werk van den dichter
niet overigens in losse stukken van dies tijd en
zelfs lang nadien zooals Levers en laden van doctor
Vrancken en nog in vele anderen is lit gemis aan
taalkennis weer het hoofdgebrek
En toch staat Theodoor Van Ryswyck tusschen de
dichters van zijnen tijd op een voornaam standpunt
en toch worden zijne werken schier eene halve eeuw
na hunne verschijning door het yolk slog gelezen
terwijl de overige verzenbundels van lit tijdperk op
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weinig uitzonderingen na Binds lang in de diepste ver
getelheid zijn begraven Hoe komt dit Hoe is zulks
Omdat de Door cen warm hart een
to verklaren
geestdriftig gemoed bezat en alles wat hij to zeggen
had zoo natuurlijk zoo recht eigenaardig moist to
vertellen

VI
Wij willen thans eenen blik werpen op de Neder
duitsche dichters welke gedurende Van Ryswyck s
loopbaan elk voor zooverre hun talent reikte het
hunne hebben bijgebracht tot den heropbouw onzer
moedertaal
an het hoofd van alien staat onbetwistbaar
K L Ledeganck Hij toch onderscheidde zich niet
alleen door een wezenlijk dichttalent maar ook door
zijn keurigen stijl zuivere taal en zoetvloeiende versi
ficatie Veel heeft hij niet geschreven al zijne gedich
ten beslaan niet meer dan een gewoon boekdeel maar
moat hij voortbracht leeft nog altoos en werd reeds
herhaalde maim herdrukt Met zijn Burgslot van Zo
mergem de Zinnelooze de Laster enz muntte hij
boven alien nit in het dichtkundig verhaal door zijne
diep gevoelde treurzangen op den dood zijner ouders
leverde hij puike elegien terwijl hij in de Boekweit
de Linnenmakery het clavier enz prachtige lierzan
gen schiep Zijne trilogie de Drie Zustersteden is voor
zeker een echt meesterstuk tot nu toe onovertroffen
Jammer dat het zijn zwanenzang zijn moest en dat de
nijdige dood den zangerigen schrijver op slechts
jarigen leeftijd wegrukte en tevens ook al het schoone

merle wegmaaide dat hij ons nog hadde kunnen laten
genieten
J F Willems was een der eersten die de her be
snaarde zijne vroegste gedichten dagteekenen van in
het begin deter eeuw namelijk van
tot
en de Belgen bevat schoone brokken dock overigens
verheffen de meesten zijner verzen zich niet boven het
middelmatige Maar schittert hij niet op den Parnas
als prozaschrijver als taalkundige als geleerde staat
hij des to hooger en worden zijne uitmuntende ver
diensten nog altoos door ieder gewaardeerd Hij was
de baanbreker die de anderen het spoor aanwees
onverdroten en onvermoeid hield hij de vlag in de
hoogte en door zijn kernachtig woord deed hij een
dracht tusschen zijne volgelingen heerschen Hij i s en
blijft ale wader der Nederduitsche letterkunde de aan
leider der Vlaamsche Beweging en als dusdanig heeft
hij oneindig veel goeds gesticht waarvoor wij Vla
mingen hem nooit genoeg dankbaar kunnen zijn
F J Blieck en Ph Blommaert waren twee statige
deftige dichters die zich om kunnen sierlijken vers
bouw laten waardeeren dock bij hun evenals bij
F Rens K
Verviers F Snellaert en L d Hulster
heerscht schier volslagen gebrek aan geestdrift aan
dichterlijke bezieling Hunne stukken hoezeer ook
volgens al de vereischten der kunst opgesteld zijn
meestal ietwat stiff pedant zelfs en boeien den lezer
niet Ook zijn de geschied en taalkundige werken
van de heeren Blommaert en Snellaert oneindig meer
waard dan hunne verzen terwijl F Rens door de
veeljarige uitgave van zijn veertiendaagsch tijdschrift
de Eendracht als het ware eene duurzame kronijk
van de Vlaamsche Beweging stichtte
Mevrouw Van ckere had zich reeds in
door

hare Madelieven op eene waarlijk gunstige wijze doers
kennen Haar diep gevoel en gemoedelijken toon ver
wierven haar terecht eenen welverdienden bij val en
evenals Ledeganck het hoofd was onzer dichters
maakte zij weldra de voorhoede uit der Nederduitsche
dichteressen van die dagen
Haar vriend en letterbroeder Pr Van Duyse was
een veelschrijver in den vollen zin des woords door en
door geleerd dock niet zelden gezwollen en droog
die verzen improviseeren kon zooveel gij maar wildet
en dit nog wel op een onderwerp dat gij zelve kiezen
mocht Hij dichtte onverpoosd een twintigtal bundels
vol en liet bij zijnen flood in
nog meer onuitge
geven verzen achter flan hij er had in het licht gege
ven uit welke nalatenschap thans nog een tiental
zware boekdeelen zijn gedrukt Maar ondanks zijne
ongewone vruchtbare dichtader mocht de man toch
geene eigenlij ke populariteit verwerven Hij was als
het ware de tegenvoeter van Th Van Ryswyck deze
was ongedwongen en los plat zelfs dock verstaan
baar voor alien gene integendeel was meestal duister
en zweefde gedurig in de wolken waar slechts een
geoefend lezer hem volgen kon Bewonderen kan men
zijne stoute vlucht maar hem gaarne lezen niet voor
de overgroote meerderheid is hij over het algemeen
niet bevattelijk Hij heeft veel meer dan Van Ryswyck
geschreven dock is veel minder tenzij bij de letter
oefenaars gekend

wie zich in flit zelfde tijdvak nog van eene zeer
gunstige zijne kennen deed was de heer Nolet di
Brauwere van Steeland een Rotterdammer van ge
boorte maar die door zijn lang verblijf ten onzent
in Belgie was ingeburgerd Met zijn episeh dichtstuk
mbiorice nam hij reeds in
eene eereplaats in

d it werk wordt terecht onder de goede voortbrengsels
onzer letterkunde geteld Verder leverde hij oak een
groot aantal luimige en ernstige gedichten littera
rische en critische opstellen die hem onder de ver
dienstelijkste schrijvers rangschikken

De romanschrijver P F Van Kerckhoven die in
zijn tijdschrift de Noordstar den Door zoo scherp cri
tikeerde heeft volgens onze waardeering als proza
schrijver een oneindig hooger standpunt ingenomen
dan als dichter en muntte vooral door zijne kleinere
verhalen uit Hij had in zijne jonkheid eenigen tijd to
Bologna op eene beurs in de medecijnen gestudeerd
dock niet genoegzaam vorderingen makend was hij
door zijnen vader eensklaps terug naar ntwerpen
ontboden waar hij zich weldra niet zonder bijval
op de beoefening der Nederduitsche letterkunde toe
legde en door zijne vinnige critieken zich veel vijan
den berokkende
In de inleiding van zijnen roman
Liefde verdeelt hij niet onaardig de dichters van
zijnen tijd in de volgende klassen
Weverspoeten
smederspoeten lijmpoeten
zon maan en starpoe
ten poeten met vol orkest r enz enz
Jammer
dat hij er niet bijvoegde in welk yak hij als dichter
zichzelven rangschikte
Om de waarheid to zeggen
de man heeft nooit door zijne eigene verzen uitgeblon
ken verreweg de meesten zijn inderdaad beneden het
middelmatige en men moet waarlijk met eene goede
dozis geduld begaafd zijn om zijne eenigszins uitge
breide stukken zooals zijn Gozewyn Oud Belgie als
mede zijne berijmde epistels
en Itaelje
en eenen
broeder in de dichtkunst Ons Vaderland enz enz in
eenen adem ten elnde to lezen
De Laet was tegelijkertijd als dichter
De heer J
prozaschrijver
en
opgetreden Behalve zijnen lang

dradigen Kruisvaerder die broksgewijs in de Noord
star verscheen leverde hij ook hoogst verdienstelijke
stukken zooals zijne gespierde verzen en de Dichters
en zijn keurig gedicht en een naeisje dat zicla op de
beoefening der dichtkunst wilde toeleggen een wezen
lijk pereltje dat na schier eene halve eeuw nog al
zijne frischheid heeft behouden Reeds in
ver
sen
heen zijn Huis van Wesenbeke volgens hij in de be
rijmde opdracht aan den kunstschilder F E De
Block beweert op weinige dagen geschreven en liet
welk ondanks vole gebreken bewees dat hij in staat
was ons uit de vaderlandsche geschiedenis nog
meerdere romans van zijne hand to laten verhopen
Zijne kort daarop volgende bemoeiingen op staat
kundig gebied hielden hem evenwel meer en meer
van de letterkunde verwijderd

Hendrik Conscience s eerste sta ppen op hot letter
veld warm insgelijks aan de dichtkunst toegewijd Hij
bemerkte echter spoedig dat hij hot spoor bijster was
zegde in tijds de poezie vaarwel en legde zich voor
taan bij voorkeur op de proza toe waarin hij onze
letterkunde met zooveel schoons heeft verrijkt
P J N Hendrickx had eene dubbele harp en
schreef Fransche en Vlaamsche verzen Met de eerste
bekommeren wij ons niet in zijnen Laetste dag der
eerste Wereld leverde hij eene veelbelovende proeve
van dramatische poezie welke veel later door Don
Juan word opgevolgd nog eon dramatisch gedicht
dat hij evenwel bij gebrek aan bijval nooit voltooide
Men erkende zijne verdiensten niet en zag hem wel
eons over hot hoofd In
was or to ntwerpen eene
commissie tot stand gekomen met hot doe aan Neer
lands grootsten treurspeldichter Joost Van Vondel
eon standbeeld op to richten En wie zou hot geloo

yen Hendrickx de eenige dramatische dichter dien
wij alsdan bezaten was er zorgvuldig buiten gesloten
De heeren die er deel van maakten hadden zoo als
bet bij dergelijke gevallen meer gebeurt heel eenvou
dig elkander tot lid benoemd Wel teekende Hen
drickx in de dagbladen protest aan tegen bet hem
aangedane onrecht dock daar bleef bet bij Hij was
overigeris een inderdaad origineel man meestal eenigs
zins zwaarmoedig gestemd en die bet levee gewoonlij k
van de sombere zijde beschouwde Hij had zich nog
thans over bet lot niet to beklagen zijne vrouw
zelve eene niet onverdienstelijke schrijfster had hem
een mooien stuiver in huwelijk aangebracht daarbij
was hij zeer zuinig van aard en verdiende voortdurend
zijn brood ofschoon hij ook wel zonder werken hadde
kunnen levee Het scheen hem to spijten dat hij geen
door ieder gewaardeerd meesterstuk had kunnen
schrijven maar dit is aan iedereen niet gegeven In
vroeg hij mij een exemplaar van mijn bundeltje
Vrouwenportretten ten geschenke en zegde under
antler in zijn briefje
ls weduwnaar zal ik tusschen
die portretten eens kiezen en
vied ik mijne galling
met bet origineel hertrouwen Op de bruiloft zult
gij dansen
De Meibloesem van H Peeters bevat eenige zeer
livve stukjes welke bet doen betreuren dat die beer
nadien in bet dichtvak niets meer van zich heefC
laten hooren
J M Dautzenberg ofschoon zijn bundel gedichten
eerst in
verscheen had zich veel vroeger door
eene menigte stukjes in jaarboekon en tijdschriften
op eene uiterst gunstige wijze doen schatten Zijn stijl
is eenigszins Duitsch getint dock eenvoudig en aan

genaam behalve in zijne metrische stukken die ons
nooit hebben wihen bevallen
Ook Jan Van Beers had reeds lang voor de uitgave
van zijnen eersten dichtbundel in maandschriften en
jaarboekjes proeven geleverd welke lieten vermoeden
dat hij eerlang een onzer knapste dichters wezen zou
Zijne eerste stukken komen naar wij meenen in het
Kunsi en Letterblad van
voor Daarop volgden
welhaast in het Taelverbond zijn Zieke Jongeling erg
meer andere keurige gedichten welke hij zelve met
een algemeen erkend talent zoo gemoedelijk wilt
voor to dragen in zooverre dat hij eene gansche
school declamators vormde Het mangelde hem geens
zins aan bijval en hij had vele navolgers dock bleef
een der zeldzamen wiens dichtwerken meermaals
werden herdrukt

Door zijne meestal in dagbladen opgenomen luimige
en hekelende zangen was Jan Van Ryswyck op weg
om een verdienstelijk volksdichter to worden Hij
volgde het spoor zijns broeders en streefde dezen in
sommige stukken zelfs zeer dikwijls op zij Hij was
meer bedreven in de taalkennis en zijn stijl is beter
verzorgd
In ons werk ntwerpsche Reizigers heb
ben wij zijnen staatkundigen op en ondergang kort
bondig verhaald
ugust Snieders een Noordbrabander in
als
letterzetter naar ntwerpen gekomen legde zich in
zijne ledige oogenblikken insgelijks op de beoefening
der dichtkunst toe Wel voerde hij geen meesterschap
over de taal waarin hij schreef en liet zijne opleiding
veel to wenschen dock hij werkte met eenen prijsba
ren ijver onverdroten voort en reeds het daaropvol
gende jaar mochten wij het genoegen smaken een

drietal berijmde verhalen van hem gedrukt to zien
Joos en Suza in de bijvoegsels van net Handelsblad
de Schaking in net Muzen lbum en Kanaan in de
Vlaemsche Letterbode Deze zijne eerste voortbrengsels
bewezen ten overvloede dat hij de Eigenaerdige Ver
Izalen en de Poetisehe Luimen van Th Van Ryswyck
met zeer veel vrucht gelezen herlezen en bestudeerd
had Zijne uitstekende vaardigheid in net navolgen
wend algemeen bewonderd en net tijdschrift de Broe
derhand had gewis ongel ij k hem daarvoor op de
vingers to tikken Gelukkiglijk kon die onzalige critiek
hem niet ontmoedigen en ging hij voort met berijmde
lzoo verrijkte hij onze letter
verhaaltjes to leveren
kunde nog met de Prediher van buiten Hans Holbein
Kae je en ik t Was mis enz alien in denzelfden tram
en op denzelfden leest geschoeid
De Volksliedjes van Th Van Ryswyck in
verschenen verwierven allerwege eenen welverdien
den bijval en Snieders besloot zeer wijselijk er
insgelijks to schrijven hij dacht wellicht dat er nooit
to veel konden zijn en hij had volkomen gelijk Reeds
in
verraste hij ons in den Gentschen Vlaemsche
Volksalnaanak voor dit jaar met een groot halfdozij n
zeer aardige liedjes waarin hij wij moeten net gul
weg bekennen zijn model sours zeer dicht nabij kwam
lzoo bad Van Ryswyck de Orgeldraeier gemaakt
waarvan net refrein telkens luidde Tiereliere Tier
Snieders dichtte evenzoo een Orgeldraeijer maar bij
heron was net refrein Tiereliere tiereloe
Zooa ls
men ziet was dit toch hetzelfde niet
Van Ryswyck s
Rydertje werd overal gezongen Snieders schreef een
Jagersdeun je geheel en gansch in denzelfden tram
waarin hij den Door werkelijk evenaarde Ten bewijze
laten wij hier van elk der stukjes een stroofje volgen
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HET RYDERTJE
ch
ch

rydertje rydertje t rouwt my zoo zeer
zet my van t paerd op den aerdeweg neer
Schoon liefje de weg is aen t korten
Ginds leegren myn vrye kohorten
Nooit bad ik noch schonk ik gena na na na
Tra la la la enz
Victoria
J GERSDEUNTJE
jagertje J jagertje doe my geen kwaed
ch voel eens hoe angstig het hartje my slaet
Lief meisje wat hebt gy to duchten
ch moeder zegt my u to vluchten
Gy spoort steeds de maegdekens na na na na
Tra la la la tra la la la enz
Victoria
Men bewondere de nauwgezetheid met welke de
heer Snieders to werk gaat Tot zelfs de drie letters
enz werden ni et door hem voorbij gezien ledereen
zal het met ons moeten instemmen dat hij hier zich
zelven overtroffen en eene waarlijk onnavolgbare na
volging heeft geleverd
dartel
Ware het Jagersdeun je niet wat al te
wij zouden de vervaardigers van bloemlezingen aanra
den de beide liedjes mast elkander er in op to
lsdan zouden de schooljongens eene splinter
nemen
nieuwe methode hebben om op eene zeer eenvoudige
en gemakkelijke manier verzen to leeren maken
Wie kept het schoone gedichtj e van Tollens niet
de Liefde op het ijs waarin het lieve Elsje een Hol
landsch meisje eene zoo recht eigenaardige rol
speelt Welnu Snieders vond ook dat het een mees
terstukje was hetwelk voorzeker verdiende to worden
nagevolgd Hij greep zijne her eel dichtte vol begees
tering een liedje getiteld Up het ijs teenemaal op

hetzelfde onderwerp en waarin het bekoorlijke Elsje
sprekend gelijkend voorkomt Zijn toenmalige vriend
P F Van Kerckhoven verleende aan die penne
vrucht eene plaats in zijn tijdschrift de Vlaemsche
Rederyker van
Eindelijk gaf Snieders in
zijne Eerste Zangen
in het licht Onder do nieuwere stukken welke daarin
voorkomen werden er twee opgemerkt Roosje en
Zij l
elk een total bladzijden beslaande En wie
zou hot gelooven er werden personen gevonden
welke in Roosje verzen zooals deze
dongling zynde huisde Walter
In een lusthof voor het oog
Man geworden klom by droomend
Vyftien stappen naer omhoog

niet goedkeurden Maar dat waren ongetwijfeld nij
digaars die op het schoone talent van den jongen
dichter jaloersch waren
ndere beweerden stout
weg dat de zoo merkwaardige Zy l
onbeduidend
en onbegrijplijk was maar die laaghartige benijders
vergaten misschien wel opzettelijk de prachtige
brokken welke dit stuk bevat en waarin de Noord
Nederlandsche dichter Niclaas Beets zoo meesteerlijk
is nagebootst Kortom die ontevreden vitters waren
onhebhelijke lieden met wie er niet over de baan to
komen is
Buiten doze twee uitvoerige gedichten bevatten de
Eerste Zangen ook nog eon aantal zeer aardige sterk
gekleurde erotische stukjes zooals Plcgen Bansje en
Elsje de slapende Hans enz Sommige lezers spraken
or schande van omdat die stukjes wat alto wellustig
waren opgevat maar dat waren armzalige kniezers
welke niet konden lijden dat de zon in t water scheen
Er had zelfs nog een liedje moeten bij zijn op eon ver

liefd paartje dat zekeren vooravond der lento in eon
graanveld tusschen de lange korenhalmen verdwaal
de
Wellicht berust dit flog onuitgegeven in de
portefeuille des dichters Maar ust
al die produk
ten zijner al to ras vervlogene jeugd worden thans
door den zoo rijkbegaafderi zanger zeer stiefvaderlijk
behandeld en als onwettige kinderen beschouw d
evenals zijne democratische Burgerdeugd en zijne
Stem uit de gesehiedenis des Vaderlands waarin hij den
genialen Willem de Zwijger eene billijke hulde brengt
en hem de u halve God van Nederland
noemt
Voor al die pekelzonden moest de heer Snieders
eilaci strenge boete doers hij word tot levenslangen
dwangarbeid op de galei van hot journalism veroor
deeld Waarlijk al to zwaar eon straf
VII
Wanneer wij omen terugblik werpen op hot ge
deelte van ons levers dat reeds tot hot verledene
behoort worden wij best gewaar dat wij zachtjes
aan beginners oud to worden Wel staan al de taken
die wij hebben bijgewoond ons flog zoo duidelijk voor
den geest alsof ze pas voor eenige dagen warm ge
beurd maar bij hot narekenen der vervlogen jaren
bemerkt men spoedig dat de tijd niet heeft stilgezeten
en ons in zijne teugellooze vaart heeft merle voorwaarts
getrokken
niet zeer lang na Van Ryswyck s doocl had
In
de heer Van Kerckhoven ons weten over to halvn om
lid to worden van de let terkundige maatschappij de
Olyftak welke alsdan met vergunning der stede
lijke overheid in eene kamer van hot Beurslokaal

hare zittingen hield Ik was een der ijverigste toe
hoorders van de beurtlezingen welke in elke ver
gadering door twee of drie leden werden vervuld
ofschoon het op verre na alien geene meesterstukken
warm die daar werden voorgedragen Eindelijk werd
het ook mijne leesbeur en dewijl die toevallig plaats
greep op de eerste verj aring van Van Ryswyck s of
sterven had ik voor de gelegenheid een dichtstuk
vervaardigd getiteld Bij Van Byswyck s gra f het
welk ik zoo goed mogelijk voorlas Daar het als
herinnering niet ten onpas komt denken wij het hier
to mogen laten volgen
Het zonlicht strooide trotsch en grootsch
Zijn stralen neer als lenteboden
k mijmerde op het weld des floods
Hot druk gewoel der stall ontvloden
Ik dacht hoe alles moet vergaan
Hoe korten tijd wij hier bestaan
Hoe wij bier werken denken streven
En flan ons lichaam t stof hergeven
En zie het werd mij bang om t hart
En treurig door die pare droomen
Toen dacht ik aan den kloeken bard
Van Neerland ons to vroeg ontnomen
Te vroeg verbrak zijn wandeistaf
k boog de knieen bij het graf
Waar wij Van Ryswyck vaarwel zeiden
En alien stil zijn flood beschreidden
Wat weeklacht klonk toen door de lucht
Weerkaatsend in de sombre wolken
Gansch Neerland loosde zucht op zucht
De harpenaar der Vlaamsche volken
Wierp moe geleefd het stofkleed ueer
Gij halt uw K Schild en Vriend
niet meer
o volkren uit de Vlaamsche streken
Laat vrij nog uwe tranen leken

Wie zal thans uw besehermer zijn
ls t vreemde uw rechten komt bestoken
Bestoken onder vrijheidsschijn
Door wie wordt dan uw recht gewroken
Wie
roept mijn stem en niemand spreekt
De harden staan onthutst verbleekt
Geen kan als hij hot lied doers schallen
Geen wordt als hij de schrik der Gallen
Vroegtijdig klonk zijn lied in t rond
En deed zich maat en ordloos hooren
Hij zong zooals t zijn hart verstond
Toch kon zijn stem ons oor bekoren
Hoe gul zong hij voor liefde en vreugd
Hoe schoon den lof der vaadren deugd
Hij deed ons alien luistrend staren
Naar t zoet geluid der harpesnaren
Geene eerzucht deed zijn hart ooit slaan
Hij kon niet huichlen in zijn toners
Hij zong voor t vrije volksbestaan
En wee den vreemdling die t dorst hoonen
Hoe krachtig kionk zijn vrij gezang
Tot heul van t Vlaamsche volksbelang
Om vreemden die ons land regeeren
Tot in hot voetstof to verneeren
Slaap zacht o Theodoor slaap zacht
Op lauwren die uw kunst mocht rapen
Hier waar de rust mij tegenlacht
waar rijke en beedlaar samen slapen
Gij ook gij slaapt hier onbewust
Van ramp en leed in zoete rust
Zacht moge de aarde uw stof bedekken
Tot u t bazuingeschal zal wekken
Nog luide klinkt uw roerend lied
Hoe t ook de dweepzucht scherp moog laken
De dwepers neen verstaan het niet
Ons zal het immer t harte raken

Het doers van geestverrukking slaan
Zoolang als Neerland blijft bestaan
Zal ook uw zang hot yolk verblijden
En troost versehaffen in zijn lijden
Komt dichters aan dit dierbaar graf
Komt hier als brooders samen knielen
En smeeken wij de Godheid af
Dat ons zijn dichtvuur koom bezielen
weest niet langer moedloos
neen
Stapt liever voort op s dichters schreen
Laat ons vereend de harpen spanners
En t vreemd begrip van hier verbannen

Neon neen Van Ryswyck is niet flood
Zijn lichaam slechts is t leed ontheven
Om flat een hooger macht gebood
Zijn geest blijft in ons midden zweven
Hij blijft de ioem van t bardenkoor
Hij blijft de back op t hobblig spoor
En als hot vreemde ons durft beleedigen
Zal flog zijn geest ons recht verdedigen

Zoodra mijne lezing geeindigd was kwain Jan Van
Ryswyck mij de hand drukken en zegde mij dank
voor de hulde die ik wijlen zijnen brooder had ge
bracht Vooral de jongere leden waxen jegens mij zeer
good gezind en namen mij welwillend in hun midden
op zoodat ik schier elken avond met hun een paar
glazen bier ging drinkers eerst in den Gouden Leeuw
Hoogstraat waar een hunner een beetje kennis had
met de dochter van den huize en later in eene herberg
op de Suikerrui nabij de Schelde
an dezelfde tafel
zaten onder antler J Van Ryswyck en Lodewijk
Gerrits om enkel van de overledenen to spreken In
den beginne verwonderrle hot mij flat er daar zoo
ontzagglijk veel gebabbeld word en er aan de redeka
velingen goon einde scheerl to kunnen komen De

gesprekken liepen over allerhande taken want die
heeren bleken van alles kennis to hebben zegden over
alles stoutweg hunne meening en hakten de meest
gewichtige vraagpunten zoo maar in eens door
Conscience stond bij hen niet zeer bong aangeschre=
yen zij staken den drank met zijne gemoedelijke ver
halen en Baes Gansendonek noemden zij spottender
wijze Baes Kiekendonck Zijn uiterst eenvoudige stijl
vonden
onbeduidend wat zij verre daarboven ver
kozen warm declamatorisehe volzinnen met aller
hande stadhuiswoorden opgepropt In burner jeugdi
gen overmoed wilder zij de wergild hervormen zoowel
op godsdienstig als op staatkundig gebied
Op eene flier herbergvereenigingen werd bet ge
dacht opgeworpen een klinkend vertoogschrift tot bet
Vlaamsche yolk to richten bet voorstel daartoe werd
eenige dagen nadien in den Olyftak ter tafel ge
bracht en ten slotte werd L Gerrits met bet opstel
ervan gelast
De beer Gerrits was een knap jongeling met een_
open gelaat warm hart licht ontvlambaar gemoed en
een geestdriftig hoofd Eene sierlijk gekleede schoone
juffer kon bij in opgetogenheid droomend achterna
staren hetgeen mij denken deed flat bij welhaast eene
vrouw zou kiezen iets wat bij evenwel nooit deed
aangezien bij de steun van zijn huisgezin was Hij was
de mocraat tot in de ziel reeds in
toen bij nau
jaren oud was had bij een romantisch
welijks
verhaal de Zoon des Volks later drukken en to
midden der Fransche omwenteling van
zond
Snieders bet eerste
bij net medewerking van
rummer van eon weekbladje de Vriend des Volks
in bet licht Van flit sterk gekruide republikeinsch
bladje verscheen nooit een tweede rummer Gerrits
was een goed redenaar wellicht wat al to veel

declamator maar dal was destijds in de mode en
wij hoorden hens alien geerne Hij en Snieders warm
toen dikke vrienden in zooverre dal Gerrits zijn hoo
ter vermeld boekje aan Snieders en deze hem weder
keerig zijn dichtbundeltje M jne eerste Zangcn op
droeg
De schrijver der Eerste Zangcn had omtrent dien
tijd een echt democratiek kamertje dal hij in de Ha
renstraat bewoonde verlaten en een buitengoedje
wij noemden het een K hof ken
gehuurd in de
Lange Leemstraat schuins tegenover de Hemelstraat
waar hij gansch alleen als een kluizenaar leefde en
waar zijn lettermakker hem geregeld ahe namiddagen
nadat zijn bureelwerk was afgedaan kwam bezoeken
wij ook bezochten hem char wel eens en wij her
inneren ons not zeer toed dal er in den hof een
groote treurwilg stond onder welken wij den heer
Gerrits bij tamelijk guar voorjaarsweder aan zijn
manifest vonden zitten to schrijven volgens hij ver
klaarde kon hij nergens beter improviseeren dan
char Het bedoelde vertoogschrift
en het Vlaenische
Volk getiteld werd in
op de kosten van den
Olyflak gedrukt ls men het thans herleest stuiten
de opgeschroefde taal en de ronkende volzinnen u
spoedig onuitstaanbaar tegen het hoofd
Ten jare
had Th Van Ryswyck in eene her
berg op den hock van het Burgtplein en de Matten
straat bij bags Venus eene zangmaatschappij helpers
stichten welke den naam Voor Tael en Kunst aannam
Toen een jaar nadien de heeren Conscience De Laet
en Vleeschouwer ten gevolge der uitgaaf van de
Roskarn uit den Olyflak warm gesloten werd er door
hen een letterkundige afdeeling bijgevoegd en alzoo
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ontstond de Maetschappij ter bevoriering van Tael en
Kunst welke spoedig daarop een groote uitbreiding
nam eii zeer schoone letterkundige feestavonden gaf
die door een talrijk publiek werden bijgewoond en de
etagere en schaarsch bezochte feestjes van den Olyftak
welhaast gansch in de schaduwe stelden In
had
Tael en Kunst het toppunt harer glori e bereikt zij
had een overgroot getal leden en gaf in haar lokaal
op de Meir waarlijk schitterende feesten waarvan er
zelfs een door den koning en de koninklijke familie
werd bijgewoond Op eon van die feesten was Gerrits
met den meesten bijval als spreker opgetreden en
februari
voor dit misdrijf werd hij op
met
nit den Olyftak verbannen
stemmen tegen
Wij en nog acht of negen leden gaven als protesta
tie tegen die uitsluiting ons ontslag en volgden hem
vrijwillig in zijne ballingschap Ire Oly ftak door Van
Kerckhoven en K Nys aangestookt had het den heer
Gerrits reeds als eene zware grief aangerekend dat hij
voor
in de ntwerpsche gemeentekiezingen van
gewerkt
had
Het
het kandidaatschap van Conscience
is eene stellige zaak dat de Olyflak nadat wij alien
haar verlaten hadden begon to zieltogen dock be
stond zij evenwel steeds in verkwijnenden toestand
nog een aantal jaren voort om eindelijk allengs geheel
nit to sterven Zij mocht echter het genot smaken
Tael en Kunst geruimen tijd to overleven de staatkun
dige bemoeiingen deter maatschappij veroorzaakte
verdeeldheid tusschen de laden en brachten harm val
teweeg In hunnen boozen heat noemden de drijvers
van den Olyftak haar Voor Tadl en Zeever terwijl de
jonge jufvronwen haar den meer geschikten naam
Voor Tael en Kennis gaven Inderdaad de sierlijke
bals die er verscheidene maim per jaar pleats hadden
stonden als uiterst defog bekend werden door de

gegoede burgers met hunne dochters ruimschoots
bezocht en er was dus zeer veel kans om een hartje to
winners De jonkman had daar eene voortreffelijke
gelegenheid bij de hared om tusschen den van jeugd
en schoonheid stralenden maagdenkrans eene levers
gezellin to kiezen bij polka en orals in elkanders
armen gestrengeld werd er de nadere kennismaking
vergemakkelijkt en dat er menig huwelijk tot stand
kwam zouden vele gewezen leden kunnen getuigen
Lang voor den val der maatschappij had de beer
Conscience zich reeds uit de politick terug getrokken
hij aanzag ze als nadeelig voor den bloei onzer let
terkunde Wij hebben van hem het volgende onuit
gegeven versje ontdekt gedagteekend
Maert
waarin hij aan de jonge dichters zijn gedacht over
de staatk uncle zegt
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De kunst is eene vrouw door minnenyd geplaegd
Wie zy eens heeft bemind en hare gunst geschonken
Die mag gees andre vrouw belonken
Noch roem bejagen die aen haer niet zy gevraegd
De medevryster die haer nyd meest kan onsteken
Heet PoLITIEK een koele trotsche maegd
Die uit de ziel natuer en mildheid jaegt
Bemin die niet
de kunst zou haest zich wreken
En d eedle dichterharp in uwe handers breken

De onderlinge twisters der Vlaarnsche schrijvers
hadden hun echter Van Ryswyck s huisgezin niet uit
het oog doers verliezen Op maandag
Maart
gaf de tooneelmaatschappij de Hoop ten voordeele der
weduwe en weezen van den volksdichter in den stads
schouwburg eene vertooning welke door den gouver
neur den burgemeester en het schepen collegie werd

bijgewoond Te deter gelegenheid werd Tanchei n
opgevoerd een sterk opgeschroefd drama van L
Gerrits waarop hij in zijne latere levensjaren met
minachting neerzag Maar destijds was hij er fier op
als hadde hij een meesterstuk voortgebracht hoezeer
bet ook opgekropt is met holklinkende volzinnen en
machtspreuken en van voor tot achter met de geschie
denis teenemaal in strijd Na afloop van dit stuk
greep er eene apotheose van den volksdichter pleats
Wanneer het voorhangsel was opgehaald stond het
borstbeeld van den Door to midden van het tooneel
op een voetstuk door een aantal letterkundigen om
ringd welke na eene korte toespraak elk eenen
lauwerkrans naast het beeld nederlegden Vervolgens
werd een tweede doek in het verdiep van het tooneel
weggeschoven en nu tag men eenen persoon spre
kend aan den dichter gelijkend op de wolken ten
hemel varen terwijl twee in blank gewaad gehulde
vrouwen die Belgie en de nsterflijkheid verbeelden
moesten hem gouden eerekransen toereikten
Werd er bij de eerste verjaring van s mans afster
ven geen optocht near zijn graf gedaan bij do tweede
Mei
zou zulks echter gebeuren Tegen Zondag
werden
de
vrienden
en
vereer
des namiddags
ders van den betreurden dichter in het Beurslokaal
bijeengeroepen Maar er ontstond zulk een geweldig
onweder dat velen verkozen to huffs to blijven Wij
evenwel lieten ons zoo gemakkelijk niet uit het veld
slaan en zetteden omen pelgrimstocht moedig voort
ofschoon de eerewijn niet geschonken maar in vorm
eener malsche regenvlaag ons uit de donkere samen
gepakte wolken met voile bekers op het hoofd werd
gegoten Op het graf werden een drietal redevoerin
gen uitgesproken

Ten alien tijde hebben de ntwerpsche Vlamingen
en letterkundigen een zwak gehad tot hot stichten van
maatschappijen In stele van de bestaande to verster
ken kwamen zij gedurig met nieuwe voor den lag
hoe weinig leefbaar zij dan ook wares en hoe kort
stondig hunnen duur moest zijn Na zijne verbanning
uit den Oly ftak had L Gerrits met eenige zijnor
vrienden de Eikenkroon gesticht en hot was doze
maatschappij welke in
eenen oproep tot al de
maatschappijen van hot land uitvaardigde ten erode
op Zondag Mei aan een luisterrijken optocht naar
Van Ryswyck s graf deel to semen Op gemelden
lag doorkruiste een inderdaad indrukwekkende stoet
de straten van ntwerpen van de stall alleen had
den er twee en twintig maatschappijen den oproep
beantwoord terwijl or uit Brussel Gent Lokeren
St Niclaas Turnhout enz nog talrijke deputation
wares afgezonden
De optocht word ditmaal door een echt hemelsch
weder begunstigd dock or wares stokken in hot wiel
gesteken om er hot welgelukken van to verhinderen
Burgemeester Loos die vooral Binds de laatste ge
meentekiezingen de immer aangroeiende rnacht der
Vlamingen begon to wantrouwen had van ambtswege
den toegang tot hot kerkhof verboden slechts twin
tig afgevaardigden dus een lid van elke maatschappij
zouden or toegelaten worden om op hot graf van den
volkszanger immortellenkronen seer to leggen
Tegen urea des namiddags wares duizende men
schen in hot Beurslokaal verzameid en ingetogen en
kalm zette de onmetelijke stoet zich in beweging
Voorop word een vaandel gedragen waarop Conciens
ce s spreuk Gy zult uw vaderland beminnen en zyne
tael en zynen poem to lezen stond Daar achter volg
den de verschillende maatschappijen met hunne

vaandels en standaarden Langs de Korte Nieuw
straat Koepoortstraat hot Klapdorp en de Paarden
markt trok de gansche schaar de Roode Poort uit
Wanneer men aan hot kerkhof van Stuivenberg kwam
was de poort stevig gesloten en met policieagenten
bezet slechts twintig personen verkregen toegang
al de anderen waartusschen wij ons bevonden
moesten er buiten blijven
Zoohaast de kronen op bet graf warm gelegd
verlieten de afgevaardigden hot kerkhof en de poort
word nu voor alien onverbiddelijk in t nachtslot ge
daan Wij on eon paar vrienden kwamen uit eene
dichtbij gelegen herberg met eene tafel aandragen
L Gerrits sprong or op en richtte van dit zonderlingo
spreekgestoelte hot woord tot de hem omringende
menigte Vol geestdrift vloeiden hem de woorden van
de lippen hij woes op de voortdurende miskonning
van de Vlaamsche taalrechten laakte in scherpe afge
beten volzinnen hot belachelijk verbod van den bur
gomeester en drong or bij de Vlamingen krachtdadig
op aan dat ze voortaan de handen zouden ineenslaan
on gezamenlijk strijden dan alleen zou de zegepraal
verzekerd wezen
Daverend word de jonge redenaar
toegejuicht zijne stem had nooit kernachtiger ge
klonken dan van op die herbergtafel
Nadat nog eon paar andere personen gesproken
hadden brachten wij de tafel terug naar harm eige
naar on dat or in zijne herberg menig glas gedronken
word om hem voor zijne goedheid to danken hoeven
wij niet to zeggen
Op de volgende jaron gebeurde hot nog moor dan
eons dat or door doze of gene maatschappij eon tocht
naar hot graf van den Door word ingericht maar
nimmer was de stoet zoo grootsch zoo indrukwekkend
als in

VIII
Een jong ntwerpsch beeldhouwer uit bet werkhuis
van Leonard De Cuyper wijlen J B Dilis had een
levensgroot marmeren borstbeeld van Th Van Rys
wyck vervaardigd en dewijl hij er ongelukkiglijk
geenen trooper voor kon vinden gaf hij bet in
aan St Lucasgilde ten geschenke op voorwaarde dat
bet in verloting zou worden gesteld en de opbrengst
tot aankoop van boeken voor de bibliotheek van die
vcreeniging zou worden aangewend
Het was in dit zelfde jaar dat met buitengewoon
e verjaringsfeest van de stichting
veel ophef bet
der St Lucasgilde wend gevierd Dit was wel de
onbeschaamdste menschenfopperij waarvan wij ooit
ooggetuige zijn geweest Het was toch een bewezen
fait dat de aloude St Lucas academia tij dens de
Fransche overheersching bier to ladde was ten
under gegaan en dat de flu to ntwerpen bestaande
St Lucasgilde char hoegenaamd mats gemeens moo
had dan de naam Inderdaad doze was enkel eene
werklieden vereeniging van verschillende stielen met
onderafdeelingen voor de jongere laden die zich op de
beoefening van declalneeren cijfer en letterkunde toe
legden De Gilde was gevestigd in de herberg de
Bastiaen op de IJzeren Waag waar jaarlijks twee
bals voor de laden en hunne jufvrouwen warden gege
ven De voorzitter was een uiterst eenvoudig dock
zeer braaf en neerstig man die op de Bontwerkers
plaats woonde en na zijn dagwerk des avonds op den
Vlaamschen schouwburg flog eenig geld verdiende
met de loges voor de bezoekers to openen zijn zoon

een drukkersgast was secretaris Welnu hot was dit
werkmansgezelschap dat men als de voortzetting der
beroemde schilderacademie van voor vier eeuwen
deed doorgaan
Deze nederige lieden moeten zeer
verbaasd geweest zijn dat men in hen de volgelingen
van Rubens Van Dyck Teniers Massys Jordaens
en meer andere voorname schilders vereerde maar
nog oneindig meer verwonderd warm de vreemde
bezoekers die door de inrichters van hot feest met
ronkende omzendbrieven naar ntwerpen warm ge
lokt Onder hen bevonden zich de beroemde roman
schrij ver Jacob Van Lennep de Nederlandsche kunst
schilders Greive Hilverdinck Rochussen Ten Kate
Na de feestelijkheden viol de arme t Lucas
enz
glide terug in hare vroegere vergetelheid waaruit ze
vooral niet bij die gelegenheid hadde moeten to voor
schijn trollop
Gedurende de ntwerpsche kermisfeesten van
ugusti des voormiddags had
namelijk op Zondag
in do wandeling Longchamps aan de noordzij van hot
fort Herenthals de plechtige onthulling van Van
Ryswyck s standbeeld plaats In den nog al talrijken
stool bemerkte men aan hot hoofd der letterkundigen
twee leden van de Vlaamsche grievenkommissie do
heeren F H Merlons en M Van der Voort Dewijl lie
beide achtbare personen aan hot been eenigszins ge
brekkig warm en slechts met moeite hinkend voort
stapten zegde eon spotter u dal de Vlaamsche Bewe
Hot meer dap
ging maar slecht to pool was
door
den
heer
standbeeld
L De Cuyper
levensgroote
uit Franschen steep gekapt word good gelijkend be
vonden dock als eon meesterstuk van beeldhouw
kunst is hot voorzeker niet to beschouwen integen
decl er valt zeer veel op aftedingen Maar de stall

had enkel het voetstuk ten prijze van omtrent
fr
bekostigd het beeld was haar kosteloos afgestaan
en daarom was men den beeldhouwer dankbaar Bij
de onthulling spraken L Gerrits en M Van der Voort
beurtelings een krachtig woord tot de omstaanders
Eerst een viertal jaren nadien toes gerneld fort in
het huidige prachtig wandelpark was herschapen
wend het standbeeld van den Door er overgebraeht
De c verjaring van Van Ryswyck s afsterven werd
op Zondag
Mei
door de maatschappij het
Vlaernsche Volk herdacht T es voormiddags hield men
eenen optocht naar het graf waaraan menigvuldige
maatschappijen zoowel vail
ntwerpen as uit de
andere steden van het land deel names Van het
kerkhof trok men naar het Park waar zijn standbeeld
met lauweren werd gekroond
Er was bij dit alles
gees gebrek aan redevoeringen
Des avonds had
er ook nog een zangfeest met voordracht in de Varzetes
plaats
al de stukken die men daar ten gehoore
kreeg wares aan de werken van den gevierden
volkszanger ontleend Voor dezelfde gelegenheid had
het Vlaenasche Volk eene bloemlezing uit zijne gedich
ten laten drukken en kosteloos uitdeelen
Uit de hierboven vermelde huldebewijzen blijkt ten
overvloede dat de nagedachtenis van den ntwerp
schen volksdichter immer in eere werd gehouden
maar in latere jaren was er van optochten naar zijne
begraafplaats geese spraak meer
Den
van Meimaand
hebben wij gansch
alleen aan het graf van Th Van Ryswyck een bezoek
afgelegd Door onze herinnering geleid stonden wij
welhaast op de plek waar zijn gebeente ter ruste is
gelegd buiten ons wares er geese bezoekers op het
TI
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kerkhof Het was een prachtige lentedag de tonne
goof hare glinsterende stralen van uit den hoogen
mildelijk naar beneden over de meestal schier half
vergane gedenkteekens alsof zij de ijskoude geraam
ten in den schoot der aarde met harm warmen adem
wilde koesteren en verkwikken de vogelen zongen
lustig hun morgenlied op de takken der boomen van
den doodenakker en tusschen de grafheuvelen door
huppelden de blozende kinderen van den portier
lieve kroezelkoppen vroolijk de vlinders achterna en
kwamen met hun argeloos spel mij een oogenblik in
mijne mijmering storm Werktuiglijk las ik het op
schrift in eenen rechtstaanden arduinsteen gebeiteld
het luidt als volgt
DE M ETSCH PPY
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Wat ons het meest trof was dat er geen enkele
kroon geen enkele lauwer op het graf van den dichter
was neergelegd de lay tste verjaardag van zijn of
sterven was us voor zijne vereerders en ook voor
zijne kinderen en nabestaanden onopgemerkt voor
bijgegaan Het gras alleen waartusschen hier en daar
een madeliefje verdoken scheen groeide welig boven
zijne rustplaats

In den voormiddag van September
werd het
beeld in het Park van zijn voetstuk gelicht en naar
de IJzeren Waag overgevoerd cht dagen later werd
het daar terug op het voetstuk genet op omtrent
vijftig stappen afstand van de plaats waar de armoe
dige mooning heeft gestaan waarin de volkszanger
geboren werd De plechtige onthulling werd eerst op
Zondag October des middags in bijwezen van het
ntwerpsche magistraat feestelijk gevierd Er werden
een drietal redevoeringen uitgesproken waarvan eene
door den heer burgemeester L De Wael waarna gene
gelegenheidscantate van P Benoit door verscheidene
honderden schoolkinderen werd gezongen In den na
middag ten
urea gaf het Willenns foods in den
Nederlandschen schouwburg een concert met voor
dracht en twee uren daarna had een dergelijk feest in
eene zaal der Kloosterstraat plaats Des avonds werd
er zelfs als hulde aan den dichter op het St ndries
plein een volksbal gegeven
De IJzeren Waag
welke voortaan de Van Ryswycksplaats heeten zal
was evenals bet beeld schoon verlicht Het voetstuk
was rondom met eene menigte bloemtuilen versierd
maar het graf van den zanger dat wij den volgenden
dag nogmaals bezochten was teenemaal vergeten en
eenzaam Wij vonden er geene enkele bloem geen
enkelen krans niets herinnerde er aan dat er den
dag to voren ter eere vats den vo kszanger in zijne
geboortestad een feest had plaats gegrepen
Ons dunkt dat de tijd gekomen is om het stoffe
lijk overschot van Th Van Ryswyck van het verlaten
en blijkbaar verwaarloosde Stuivenberg naar het
Kielkerkhof overtebrengen en hem daar boven zijn
graf een sierlijk gedenkteeken op to richten die
onderscheiding heeft hij voorzeker wel verdiend

lvorens de laatste bladen van dit opstel werden
afgedrukt hebben wij in den berg van barmhartig
heid bet huisje wihen terugzien waar de volksdichter
de voornaamste jaren van zijn leven heeft doorge
bracht waar hij schier onophoudelij k beeft gewor
steld waar hij den harden levenskamp heeft gestre
den en waar hij ondanks dit ahes zijne schoonste
werken schiep Het huisje in een eng straatje is mis
schien vijf meters diep zonder eenige opene lucht
Thans is bet eenigszins verfraaid maar toen Van
Ryswyck er woonde had bet beneden slechts twee
wit gekalkte kamers waarvan de eene tot keuken en
de andere tot slaapplaats diende boven was een
groote half donkere zolder
Terwijl wij ons in bet huisje bevonden droomden
wij ons terug in bet verledene veertig jaren her
waarts Een zonderling gevoel maakte zich van ons
meester en zie bet scheen ons toe aisof de volks~
zooms wij hem kortweg noem
dichter den Door
den daar voor zijne half kreupele tafel zat to schrij
ven zijne pen vloog krassend over bet papier Wij
bukten bet hoofd zagen over zijnen schouder been en
lazen een zijner krachtige refereinen waarin hij den
uitheemschen invloed zoo ongenadig geeselen kon
Wij warm diep in gedachten verslonden toen wij
eensklaps uit onze mijmering werden gewekt door
den tegenwoordigen bewoner van bet huisje die ons
Lie
vriendelijk op den arm tikte en zegde
mijn
is
alles
wat
ik
u
bier
kan
aanwijzen
heer dat
» Wij
dankten den man voor zijne dienstvaardigheid en bij
bet heengaan keken wij werktuigelijk nog eens om
alsof wij de schim van den dichter die wij een oogen
blik to voren harden meenen to zien een laatste
vaarwel wilden toeroepen

v

IJL

GEN

Kopie van echte stukken nopens Th Van Ryswyck
en zijne fanvil ie

Doopacten der grootouders van den dichter
Liber baptisatorum in ecclesia Tilburgensi inchoatus anno
° die Januarij u sq a d annum
prilis
Sequences annis diebusque singulis assignatis in hoc registro
H J
baptismali baptizati runt in Parochia Tilborghensi
Franke
Martins
Elisabetha filia legitima Norberti Spaninck
et Jacoba Brenders conj
suss
nna Brenders
Martins
Theodorus filius legitimus Christians
susc
Joanna van
van Rijswijck et I orothea Cunsius conj
Rijswijck

Trouwacte Id
Registry Matrimonialia apud Plebanum partis
ustralia
Ecclesiae Cathedralis B
M
V
ntverpiae inveniuntur se
quentia

Maius
Theodorus van Rijswijck Baptizatus in S
Dionysi in Tilborgh
Martij
et Elisabetha Spaninck
Baptizata in eadem Ecelesia Martij
post tres Proclamatio
nes hic et in S
ndrew fades contraxerunt Matrimonium
Corarn me infrascripto Plebano et Pestibus Joanne Baptista
Haerennout et Cornelio Comue Signaturm X X X
T van Ryswyck E Spaninck et J B Haerennout ne scien
tium scribere
C

COMUE

J

F

SERW RT

Plebj

Doopacte van den vader des dichters
jusque ad
Maii
natus hodie mane
medio none filius legitimus Theodori van Rijsewijk tilburgen
sis met
tilburgensis
junctorum
et elisabetha Spaninx met
ustrum Susceptores Franciscus van
in hac urbe in D V ad
hamerfort et maria Cornelissen
Signature Patris et susceptrius x x
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Huwelijksacte van Jan Cornelis Van Rijsewijk
en Maria Elisabeth Van Dijck
Le vingt trois mai mil huit cent dix a once heures du matin r
par devant noun Jean Paul Joseph \Ioretus adjoint de la mairie
de la vine d nvers et offi~ier de l otat civil specialement do
loguo par lui au lieu de nor audiences se sont presenter pour
contractor manage Jean Corneille Van Ryswyk tisserand
nvers y
out dix sept cent quatre vingt neuf a
no le six
S°n
tisserand
demeu
de
Theodore
fils
mineur
domicilio
rant a nvers et d Elisabeth Spaninx docodoe d une part et
Elisabeth Van Dyck nee le neuf Janvier dix sept cent quatre
vingt un a nvers y domiciliee fine majeure d Olivier Nurbert
et d Elisabeth Druyts decodes d autre part Les actor prelimi
naires dont it a oto fans lecture ainsique du c hap VI du titre

manage de la loi du
ventose an XI sont ° Extrait du
nvers le treize et
Registre des publications dument faites a
vingt mai dernier e actes de naissance des Epoux
Les parties ayant declare se prendre mutuellement pour mani
et femme et nulle opposition n etant survenue noes avons pro
dame qu au nom de la loi us etaient unis en manage le tout
conformement au chap
de la loi du
ventose an XI en
presence de Theodore Vanreysewyck tisserand age de cin
quante ans pere de l epoux demeurant a nvers Son
de
franCois Callaey boulanger age de cinquante ans demeurant
a nvers Son
de f can Baptiste Stips instituteur age de
S°n
quarante ans
demeurant a
nvers
et de Pierre
Richaert tisserand age de vingt huit ans demeurant a nvers
S n
et nous avons redige le present acre dont lecture a
ete donnee aux comparans lesquels out signe avec nous excepte
l epouse et le premier temoin qui de ce dument enquis out de
clare ne savoir ecrire
J P J MoRETUS
\ ras geteekend J C V N RYSEWYCK
J B STIrs
PIETER RIGH ERD
F

C LL EIJ

Geboorteacte van Th Van Ryswyck
Le huit Juillet dix huit cent onze a onze heures du matin par
deviant nous Jean Paul Joseph Moretus adjoint de la mairie de la
ville d nvers et officier de l etat civil specialement delegue
declaration de naissance de Jean Theodore Van Rysewyk ne le
sept Juillet an susdit a trois heures de relevee fils legitime de
Jean Corneille soul instituteur age de vingt deux ans domici
lie a
nvers section
n
natif d nvers et de Marie
Elisabeth Van Dyck son epouse agee de trente ans native d n
vers a ete faite par le pele precite en presence de Theodore Van
Rysewyck fabricant de futaines age de cinquante un ans do
micilie a nvers Section
n
et de Jean Baptiste Stips sons
instituteur age de quarante uu ans domicilie a
nvers section
n
et nous en avons redige le present acte dont lecture a
ete donnee aux comparans lesquels out signe avec nous excepte

le premier temoin qui de ca dument enquis a declare ne savoir
ecrire
Get J C V N RYSEWYK
J P J MORETUS
J B
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Huwelijks acts van Th Van Ryswyck
Den dertigsten der maend October van het jaer duyzend acht
honderd negen en dertig ten acht uren des morgens Huwelyks
akte van Joannes Theodorus Van Rysewyk klerk op zeven
Juli duyzend acht honderd elf to
ntwerpen geboren aldaer
gehuysvest meerderjarigen zoon van Joannes Cornelis Van
Rysewyk huysbezorger en van Maria Elisabeth van Dyck
beyde gehuysvest to ntwerpen ter serve en Suzanna Mattees
sens zoiider beroep op achttien September duyzend acht honderd
zeventien to ntwerpen geboren aldaer gehuysvest meerderja
rige dochter van Jacohus Joannes Matteesseiis arbeyder ge
huysvest to ntwerpen en van wylen Joanna Maria Blommaert
ter andere zyde den vader hier tegenwoordig in zyns dochters
huwelyk toestemmende van welk huwelyk de of kondigingen
behoorlyk zyn geschied to ntwerpen op twintig en op zeven
en twintig dezer maend en tegen hetwelk geen beletsel bestaet
ldus ten stadhuyze in openbare zitting aenstonds in dubbel
opgemaekt door my ondergeteekenden schepen der stall ntwer
pen behoorlyk gedelegeerden ambtenaer van den burgelyken
stand na dat alvorens aen de partyen was voorgelezen de door
de wet vereyschte akten betrekkelyk tot hunnen burgerlyken
stand even als het zesde hoofdstuk titel des huwelijks van het
burgerlijk wetboek en dat de partyen de eene na de andere ver
klaerd hadden zich wederzyds tot echtgenooen aen to nemen en
door my de uytspraek was gedaen dat zy in den naem der wet
door den echt aen elkander warm verbonden De voorafgaende
akten welke voorgelezen zyn geweest zyn de geboorte akten der
echtgenooten en de toestemmings akte van de ouders des echtge
noote alhier op zeventien dezer maend behoorlyk geregistreerd
alles in tegenwoordigheyd van fransiscus de Wolf klerk oud
twee en veertig jaren van Lambertus Blommaerts klerk oud
veertig jaren van Joannes Baptist loerincx bakker oud dry
en dertig jaren kozyn der echtgenoote en van Gerardus ugus
tus Matteessens winkelier oud vyf en twintig jaren kozyn der
echtgenoote alien alhier gehuysvest en na voorlezing dezer

hebben de comparanten benevens my geteekend behalve den
wader der echtgenoote welke hiertoe aengezocht zynde heeft
verklaerd niet to kunnen schryven
Get TH V N RYSWYCK
J M TTEENS
FR NCOIS DEWOLF
L BLOMM ERTS
J B MOERINCX
G
M TTEESSENS

R J DE B CKER

Overlijdensacte van Th Van Ryswyck
Den negenden der mama Mei van het jaer duizend acht honderd
negen en veertig ten
ure des voormidda s

Overlydens akte van Joannes Theodorus Van Ryswyck klerk
oud zeven en dertig jaren en tien maenden geboortig van nt
werpen alhier gehuisvest in zyne wooning overleden op zeven
Mei dezes jaers ten zes ure des morgens echtgenoot van
Susanna Matteessens zoon van Joannes Cornelius Van Ryswyck
huisbezorger oud acht en vyftig jaer en van Maria Elisabeth
Van Dyck oud vier en zestig jaer beide alhier gehuisvest vol
gens de aengifte aen ons gedaen door Lambertus Hyacinthus
Van Ryswyck zilverdryver oud even en twintig jaer broeder
en door Joannes Borms dienstbode oud zes en twintig jaer
gebuer beide alhier gehuisvest
ldus ten stadhuyze in dubbel opgemaekt door my onderge
teekenden schepen der stall ntwerpen behoorlyk gedelegeer
den ambtenaer van den burgerlyken stand en zulks na my van
het voorschreven overlyden to hebben verzekerd en na voor
lezing dezer hebben de comparanten benevens my geteekend
Get

L V N RYSWYCK
J BORMS

J V N BELLINGEN

Bovenstaande acte meldt verkeerdelijk dat Th Van Ryswyck
in zijne mooning zou overleden zijn terwijl hij integendeel in hot
gesticht voor zinneloozen Rochusstraat gestorven is
Wij achten hot onnoodig de andere overlijdens acten hier mee
tedeelen de volgende bondige opgaaf zij voldoende de groot
vader Theodoor Van Ryswyck van Tilburg bereikte den
Februari
ouderdom van
jaren en overleed to ntwerpen op
ge
zijne vrouw Elisabeth Spaninck was den
Mei
storven oud
jaren
Jan Cornelis de vader van onzen
dichter leefde tot den
Februari
hij word omtrent
jaren oud zijne vrouw Maria Elisabeth Van Dyck was hem
op
November
in
jarigen ouderdom door den flood
ontrukt en hij had al zijne kinderen behalve zijn jongsten zoon
Suzanna Matteessens de weduwe van
Zion ten grave dalen
zij was
jaren
November
den volksdichter stierf op
mud

PXLLD ERIN BEN

BEN

bJ

LEZING EN

VOOR HET DERDE DEEL

Nadat wij het prospectus van deze nieuwe uitgave hadden
laten uitgaan werd er door een naijverig boekdrukker insgelijks
een prospectus rondgezonden meldende dat er bij hem nog
exemplaren to bekomen warm van eene vorige uitgave in twee
deelen waarvan de proef bladen nagezien warm geweest door den
beer Jan Van Beers die bet zich ten plicht gerekend had K aan
bet werk van zijnen kunstgenoot al zijn eigenaardig karakter
to behouden maar er tevens zekere taalfouten to doen uit ver
a dwijnen die bet ontsierden „
Welnu rechtuit gesproken wij gelooven aan die beweering
niet want bedoelde uitgave is juist de slechtste de meest ver
waarloosde van alien
lzoo komt in bet stukje de Kus e
deel bl
tweemaal dezelfde regel voor in een antler bet
Ruiterslied zelfde deel bl
is een regel weggelaten zonder
van de ontelbare veranderingen to gewagen welke men schier
al de stukken van den Door heeft doen ondergaan en waarvan
de meesten stellig niet als verbeteringen kunnen worden aanzien
Wij kunnen niet aannemen dat dit alles onder bet toezicht of
met ll edeweten van den keurigen dichter Jan Van Beers zou
gepleegd zijn want wij zijn overtuigd dat bij to veel goeden
smack to veel gezond verstand bezit om zich aan dergelijk
broddelwerk de vingers to bevuilen

De vijf eerste verzenstukken van dit derde deel dagteekenen
uit bet soldatenleven van den dichter dock werden nadien mer
kelijk gepnlijst
Op
Februari
ten
urea namiddag brak er eens
klaps een hevige storm boven ntwerpen en omstreken los den
volgenden morgend was bet pringvloed met fellen wind zoodat
bet laag gedeelte der stall veel to lijden had en de meeste kelders
onder water liepen in sommige huizen stond bet zelfs een voet
hoop Ten gevolge bet doorbreken van den dijk to Stabroek over
stroomde dit gansche dorp in zooverre dat er bet water in de
kerk drie a vier voeten hoop stond Ook Cappellen en Putte wer
den deels overstroomd De Kauwenstijnsche dijk was op vijf
plaatsen doorgespoeld en die van Burght op drie zoodat de pol
ders teenemaal onder water schoten Een
tal menschen waar
van twaalf die naar de markt van
ntwerpen kwamen en
talrijke stuks vee verloren bij die ramp bet levee Om bet
publiek tot bet verleenen van onderstand aantesporen schreef
Van Ryswyck bet stukje de Overstroominq op bl
Met de Yzeren wegen in Belgien op bl
dong de dichter
in
merle naar den prijskamp van de Westvlaendersche
Maetschappy to Brugge Er werd eene zilveren medalie als
bijvoegelijke prijs aan toegewezen
In de zitting der Kamer van volksvertegenwoordigers op
had de beer Bekaert in de quaestie betrekkelijk
Maart
de afscheiding van Limburg en Luxemburg bet woord gevoerd
Nauwelijks was zijne redevoering geeindigd of bij werd door
eene geraaktheid getrofl en en ondanks alle toegebrachte hulp
De Door schreef ter flier gelegenheid
was bij spoedig een lijk
aantreft
bet versje flat men op bladzij
en P J Terbruggen op bl
is een antwoord
Het stukje
op bet volgende maanbriefje in rijm
MYNHEER hebt gy wel eens gedacht
en zekere gekochte boeken
Ik heb u reeds al lang gewacht
Om my eens to bezoeken
Maer ach ik zie bet wel
Gy zendt my ook naer t apenspel
en volgende van flit deel komen twaalf zangstukje
Op bl
voor Het Belgische gouvernement had den beer S Daussoigne

bestuurder van hot conservatorium to Luik met de uitgave ge
_last eener Verza neling van Godsdienstigc zangen en hooren
volgens de beste meesters en de heeren Van Ryswyck en
Weustenraad werden verzocht op de uitgekozene melodien
Vlaamsche woorden onder den Franschen tekst to stellen De
Door leverde voor zijn aandeel dertien stukjes waarvan hij or
later een hot Jachtliedje in zijn Muzen lbum herdrukte Wij
deelen hier de overige twaalf mee uit gemelde verzameling
welke in
to Brussel word uitgegeven
De dichtstukjes en onze medewerhers op bl
en
zijn alien gericht tot de letterkundigen welke aan hot Muzen
lbum bijdragen leverden en komen in gemelde jaarboekjes
voor waarvan er zes verschenen zijn
word in den Rosl am
De Spinster en hour Kat op bl
opgenomen Wijlen L Vleeschouwer opsteller van dit week
blad heeft mij verzekerd dat Th Van Ryswyck er de schrijver
van was
Het stukje enbeveling op bl
schreef Van Ryswyck voor
eon Duitschen professor die als staatkundige banneling zij n land
ntwerpen was aan
had moeten verlaten en zonder middelen to
gekomen Zelve niet in staat hem hulp to versehaffen hoezeer hij
hem ook warm aanbevolen was dichtte de Door voor hem die
korte aanbeveling met welke hij van andere personen onder
stand bekwam
Behalve de in dit boekdeel opgenomen huwelijksgedichten
vervaardigde Th Van Ryswyck eon onnoemlijk getal gelegen
heidstukken voor bruiloften verjaarfeesten en anderszins Hij
was altijd gereed natuurlijk tegen betaling wanneer hem zoo
jets wend gevraagd en had spoedig jets aaneen gerijmeld Verre
weg de meesten derer stukken zijn waarlijk hot drukken niet
weerd uit den hoop die voor ons ligt geven wij als een staaltje
hot volgende geschreven ter gouden bruiloft van Frans Mathias
Verbert hoofdapotheker van hot burgerlijk gasthuis en Catha
September
to
ntwerpen
rina Calliez Op hot feest den
bevierd word hot gedicht door den brooder van den j ubilaris
voorgelezen
ch Wat vreugd dat wy beleven
Door hot lot ons mild gegeven
In ons zaelgen ouden dag
Daer genoegen en gelach

Ons naer t gouden feest geleden
Van ons Broeder die op heden
Vyftig jaren is getrouwd
En zyn jubelbruiloft houdt
Want op honderd Echtverbonden
Wordt er schaers een Paer gevonden
Dat rich aen den gouden disch
Zetelt weltepas en frisch
Want dat is het slimst van alien
ls zoo jet U mag bevallen
Dat er Beiden niets mankeert
Maer zelfs vrolj k redeneert

Ziet men t sours de tyd gedoogen
Velen gaen terneer gebogen
nderen hebben last en druk
nderen steunen op een kruk
Gy waert van uw corpus zeker
T ware ook mis zoo een aptheker
Daer niet voor gezorgd en had
T leven was uw grootsten schat
Dit bewyst hier eene rede
Dat g u w dagen hebt in veede
Eer en deugdzaem doorgebragt
En gezondheid hieldt in pacht
Uw twee dochters onze nichten
Wilden allebei zich richten
Naer wat gy hebt voorgedaen
Beiden gingen t Echtspel aen
En wat zy zich durfden wagen
Zullen zy zich nooit beklagen
Want zy zien waer eens de trouw
Henen leidt met man en vrouw
Ziet zy zyn de jubelroozen
Die in uwen Eehtkrans blown
En herdenken al de vlyt
En de liefde uit vroeger tyd
Die gy hun hebt toegedragen
Broeder laet het U behagen
Dat het aen uw Gade ook vlei

Wat myn volgemoed hier zei
En blyft jaren nog in lever
Door uw maegschap trouw omgeven
En door vrienden vroom en hecht
Mag de krans door ors gevlecht
Lang nog op uw hoofden groenen
Trots t vernielen der saizoenen
Ja des levers winter draegt
Ook zyn loover dat behaegt
En zyn bloemen die bevallen
ls men door der jaren taller
In den geest eens rugwaerds ziet
Wat het harte dan geniet
Is een troost voor oude lieden
Broeder k mag flees dicht u bieden
Heel myn harte ligt er in
Met flat myner echtvriendin
Komt ten slot voor d ouderlingen
llen die den disch omringen
Een geluksdronk met elkaer
Voor het zegevierend paer

LIED

Naer de wyze van het Kuiperk e
K zal ook een liedjen op t jubelfeest zinger
Want ik deel mee in bet feest van den flag
Daer wy t gelukkige Paer bly omringen
Op deze plegt van een wonderbaer slack
K zal van den Bruidegom zyn jonge dagen
Zoo eens het een en het antler gewagen
Hy heeft voor pastoor gestudeerd bis
Maar flat is gemankeerd
TIi V N RYSWYCK III

By heeft in t leger van Braband gestreden
ls kloek dragonder by Hemn Van der Noot
Maer ach to Hui zat de schrik in zyn lodes
Omdat de vyand met kogelen schoot
ls by dien tyd eens to Tienen logeerde
Waer by zich voor geese menschen geneerde
Had by er een jeugdig kapries bis
ch toes was by niet vies
Later verkoos by in plaets van to preken
Daer by veranderd was in zyn gedacht
Van voort to leeren in hot apotheken
Waer in hy t zeker zeer ver heeft gebragt
Op eens kreeg by zyn Cathrientjen in d oogen
Bet harte beider werd spoedig hewogen
Maesmans die ook vree om hour hand bis
Viol welhaest door de mand
Nu zyn zy vyftig jaer zamen verbonden
In d echte banden der vruchtbare trouw
En zy beleven de zoetste stonden
Die op der aerd iedereen wenschen zou
Laet ons dan eens op hue welvaren drinken
En in t rondo den wynroomer klinken
Op dat hot deugdzame paer bis
Hier nog leev menig jaer
Van de twintig laatste gedichten in dit deel opgenomen is
hot ons niet gelukt hot jaartal to ontdekken waarin ze geschre
ven zijn Daarom hebben wij ze alien achteraan in bet book bij
elkander laten volgen
Behalve de in hot levee van Tb Van Ryswyck aangehaalde
anecdotes heeft de heer D Sleeckx or ook eene meegedeeld in
een verhaaltje getiteld hot Kasteel to W en de heer Em
Rosseels schreef een blijspel Theodoor Van Ryswyck of
chuwt de plaatsen waar de plagen vallen hetwelk op
Fe
bruari
voor de eerste maal to ntwerpen ten tooneele
werd gevoerd en waarvan de titel bij eene tweede uitgaaf
in dien van Richter era Soldaat is veranderd
Eenige dagen na de feestelijke onthulling van Van Ryswyck s
£tandbeeld op de IJzeren Waag kocht hot ntwerpsche stads

bestuur ten prijze van
fr eon marmeren borstbeeld aan
van den volksdichter door zijnen behuwdzoon Eug Van der
Linden vervaardigd Dit borstbeeld dat thans de stadsbiblio
theek versiert is al to stork geidealiseerd dock overigens good
uitgevoerd on hot verraadt bij den jongen beeldhouwer zeer
veel aanleg
In hot eerste deel dezer uitgave hebben wij enkele drukfeilen
ontdekt op bladzij
staat us dit moot zijn plus Op bi
smaek van Cats men
msisen men leze missen Op bl
leze in den smaek van Cats
In hot tweede deel bl
men leze
staat Provinciael
ntwerpsch Nieuwsblad
nt
werpsch Nieuwsblad
In hot derde deel bl
staat
beschreidden dit moot zijn beschreiden De overige misstellin
gen gelieve de lezer zelve to verbeteren
Do bijlage
nopens Van Ryswyck s soldatendienst stelt zijne
Juni
Dit is waarschijnlijk
geboorte verkeerdelijk op
dock wij deelen hot oflicieele
eene font van den afschrijver
stuk mode zooals wij hot ontvangen hebben

Bij hot voltooien van dit derde on laatste deel richten wij
omen welgemeenden dank tot al do personen welke met eene
prijsbare welwillendheid tot hot welgelukken dezer uitgave
hebben bijgedragen hetzij door hot meedeelen of aanwijzen van
onuitgegeven stukken hetzij door hot verschaffen van inlich
tingen nopens den dichter Doze vriendelijke tegemoetkoming
heoft ons getroost voor den onwil dien wij van andere personen
ondervonden hebben en dit wel omdat wij sommige stukken
uit de verzameling niet achterwege wilden laten iets dat wij
niet konden of mochten doen

Jos St

INHOUD
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Verspreide Gedichten

.

.

Anna Millet
.
Simon van Sirenen .
Arnold Winkelried .
Herfstzang
.
De Zegeprael der Nationals Onafhankelykheid
Ter Zilveren Bruiloft van onze Ouders .
Het Onweder .
Het Hopelooze Meisje .
Ter Nagedachtenis van den Heer Jacob Goossens
.
Winterliedje .
Ode aen myn vriend N . De Keyser .
De Overstrooming .
.
Winterliedje .
De Yzeren wegen in Belgien .
By het Schielyk Overlyden van den Heer Bekaert-Baeklandt .
Aen den Heer P, J . Terbruggen .
De Twee Nachtwakers .
Aen alle de Onbekende Epigrammisten .

5
5
11
12
16
18
22
27
28
29
31
33
36
38
39
43
44
45
47

446 -Hulde aen de Nagedachtenis van Mathias Van Bree
.
49
Op het Album van Dr . Nolet de Brauwere van Steeland .
52
Op de Feesteii van Rubens
.
53
Verzen voor de Rubensfeesten in 1840 .
53
De Togt der Kimbren .
.
55
Hulp aen Verdronkenen .
56
Hulde aen de Nagedachtenis van den Ridden Florent van
Ertborn
.
56
Op het Album van den Heer Smekens .
57
Ter Instelling der Academie van Sint Lucas to Antwerpen
58
By het Huwelyk van mynen vriend Hendrik Let's .
5~
By het Huwelyk van den Heer Jozef Visschers
.
61
Feestgroet
.
62
Port-Natal .
63
In het Album van E . Gregoir .
66
's Levens Jaergetyden .
66
By den Dood van Van den Borcht
68
De Zieke Dronkaerd en de Doktor
68
Grafschrift voor den Heer K. J . Geelhand
.
69
Het Turksche Gezantschap .
69
Feestlied
77
De Apostaet .
78
.
Eene Hemelsage
8a
Hulde aen den Dichter H . Tollens Cz . .
82
Jagerslied
84
Aen het Tael- en Letterlievend Genootschap de Dageraed
86
De Moedelooze Dichter .
87
Lenore .
8~
Twee Fabeltjes .
De Kampernoelie en het Gras . -.
Het Hemelblauw en de Wolken .
97
Twaelf Zangstukjes . - 1 . Gezang der Eburonen . 2 . Avondbede . -3 . Vriendschap .-- 4. Het Toernooibanket .
5 . Vrede. -- 6 . De Belgische Kruisvaerders . -7 . Gebed der Bannelingen . -- 8 . Meizang .
9 . De Draeikolk . -- 10 . Verlangen naer Rust . -11 . Het Graf en de Maen . -- 12 . Het Onweder .
. 98-103
God .
.
.
104
Hulde aen de Gentsche Tooneelmaetschappy Broedermin
en Taelyver .
.
.
105
Feestgroet, uitgesproken op hot Taelverbon d
.
107
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Vriendengroet op het Banket van het Taelvcrbond
Aen onze Nieuwere Medewerkers .
De Heksendans
.
Keizer Karel en de Boeren
Klagtlied der Tabakswerklieden .
's Levens Lust
Het Onweder .
De Provincie Antwerpen aen harm Gouverneur
Brouckere .
.
Poezy
.
.
Een Naem
.
,
Herman,
Klara
.
.
Cain
.
.
De Regenvlaeg
Aen den Vlaemschen Letterbode ,
.
Het Wyf van den Boer .
Puntdicht
.
In het Album van V . H . Dillen
.
Aen den Heer Nolet de Brauwere van Steeland
De Petitien der Suikerbakkers
.
.
Nieu' jaerswensch der Gaz-ontstekers
.
Nieuwjaerswensch aen het Volk .
Nothomb en Mercies
.
,
De Rafhnadeknechten van Gent
's Lands Tooverlantaern
,
Eloy de Burdinne en de Graenwet .
Great-Britain .
.
Aen de Rederykkamer van Brussel
Dankzegging .
.
De Polka op den Beiaerd
Ter Bruiloft van Karel Van Ryswyck
Aen onze Medewerkers .
De Visscher in zyn Boot .
,
Anakreon
.
.
.
Jagtliedje
Lielde .
.
De Kus .
.
Verbied geen Jonge Vrouwen jets .
Keizer Karels tweede lantaren
.
,

H . De
,
.

.
.

.

109
111
113
117
123
124
126
127
129
131
133
135
136
138
140
141
143
143
144
144
146
148
149
152
153
155
158
159
161
164
166
168
170
172
174
176
177
178
179
184

-- 448
Het Roosjen uit de Dalen
.
De Duizend-Dukatenprys
De Dood van Hopman Schill .
Kiezerslied
.
Lied voor het Volk,
De Professors Agreges .
Hulde van de Maetschappy der Doofstommen .
Dankbetuiging der Antwerpsche Rederykkamer de Otyf
Politieke Tegenoverstellingen
Feestgroet
.
Toast
.
Ons Ministerie
Bardenlied
.
,
Anti-Ministerieel Referein
.
Myne Hulde aen Simon Stevyn
.
Rhynwynlied .
Omzendbrief aen de Medewerkers van het Muzenalbum
Voorzang
.
Hoe gaet het .
.
Een Gelukkig Huwelyk .
Het Glaesj e Rhum .
Van alles wat .
,
Doris en Lysje
Ruiterslied .
Vlaemsch Belgie .
Het Krekelmeisje .
Luilekkerland
De Geleerde Hond .
Terugvaert naer het MoedeHand .
De Orgeldraeijer .
,
De Brave Man en de Booze Vent
By de Ter Aerde Bestelling van J . F, Willems
By het Openers der Y zeren Spoorbaen op Parys
Zweepslag voor den Baron de Reiffenberg
,
Toespraek aen den Heer Ch . Ledeganck
Zelden is iemand Profeet in zyn eigen Stad
,
Een Kaekslag aen Sigart
,
.
Grafschrift
Aen de Kiezers van het Land van Waes .
Voorheen en Nu .

188
189
193
195
197
199
200
202
205
207
208
209
212
214
216
218
219
221
223
224
226
227
229
230
231
232
233
237
240
241
243
244
246
249
250
252
253
255
256
257

449 -Lever en daden van Doktor L . H . J . Vrancken
De Spinster en hour Kat
De Gek van Brussel
Kiezerslied
Kiezerslied
.
Vlaenderens Ramp .
Aen onze Medewerkers .
Minnen, Drinker en Rooken
Den Heere Stallaert
De Verliefde Drenkelingen
's Levees Overvaert
De Degen van Damocles .
Muzykanten-Drinklied .
Soldatenliedje .
Aen Leonard De Cuyper .
By de Ter Aerde Bestelling van Gaspard De Cort .
Opwekkirrg tot Vryheid .
Aen den Roskam .
Een Roskammer wordt leeraer der Vlaemsche Letterkunde by de Prinsen benoemd
Aen den Opsteller van hot Gendsch blad den Vlaming
's Yolks Klaeggebed
,
Aen den Roskam ,
Rogier en Veydt .
,
Graef de Meulenaere en West-Vlaenderen
Ter Nagedachtenis van den bore G. J . K . Smekens
Toespraek aen den Heer P . De Vos
,
By hot huwelyksfeest van J . C . Carpentier
De Kluizenaer
.
Ilda
Sint Goar
Terechtstelling
.
Aenbeveling .
,
Voorzang in hot Album van Mevr . C . C .
Lofgalm
,
Aen eon Mooi Meisje
Raed
.
De Zwaluw
Broedergroet .
Hot Lied van den Nachtwaker
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261
265
267
269
270
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273
275
276
278
280
282
284
285
287
288
289
291
294
296
297
299
302
303
305
307
308
311
318
324
328
330
330
331
332
333
334
337
337
57

450
Aen Felix Bogaerts
Zeilerslied .
Hoe 't Gaet ,
Pieter en Mietje .
De Jonge Zeevaerder .
Volkslied
,
De Koning van Yvetot .

.
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339
340
342
343
344
345
346

Theodoor Van Ryswyck, zijn leven in verband
met zi j nen tij d.
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I.
.
.
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349
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'358
368
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VIII.
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Eijiagen . Sopie vain echte stukken nopens Th .
Van Ryswyck en zijne familie .
1 . Doopacten der grootouders van den dichter
2 . Trouwacte, id . .
3 . Doopacte van den vader des dichters .
4 . Huwelijksacte van Jan Cornelis Van Rijsewijk en
Maria Elisabeth Van Dijck .
.
5 . Geboorteacte van Th . Van Ryswyck .
6 . Militie4oting, id .
7. .
.
8 . Huwelijksacte van Th . Van Ryswyck
.
.
9 .Overlijdensacte van Th . Van Ryswyck

378
394
402
412
423

429
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