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DR, MICHAEL SMIETS,
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(•TjNe Man, wiens beeltenis en Dichtwerken wij zijnen talrijken
K3isi oud-studenten, vrienden en vereerders, alsmede allen
beoefenaars en liefhebbers der Vaderlandsche Letteren aanbieden,
zag het levenslicht te Maastricht in het jaar van de uitbarsting
der Belgische Revolutie.
Hij zelf zou het, in zijne oorspronkelijke beeldspraak, hebben
uitgedrukt: » 0 p 't tijdstip mijner geboorte wees de vinger des
Tijds op 't cijferblad
Op twaalfjarigen

der Eeuwigheid den 28=''" Augustus 1830."
leeftijd

begon hij zijne eigenlijke

studiën

aan 't koninklijke Athenaeum zijner geboorteplaats, dat hij in '48
verliet, om zijne vorming voort te zetten aan het Klein-Seminarie
van Rolduc tot '51, en te voleinden aan het Groot-Seminarie van
Roermond,

waar hij den 24''"=" Maart

1855 door wijlen Mgr.

Vrancken, bisschop van Colophon i. p. i., tot priester gewijd werd.
Reeds in zijne jongelingsjaren gaf de jeugdige Dichter blijken
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van buitengewonen aanleg; van gloeiende liefde vooral voor zijne
rijke Moedertaal.

Toen reeds was het hem uitspanning genoeg,

wanneer hij »met een boekske in een hoekske" zich naar hartelust
vermeien kon in de lustwarande der Nederlandsche Letterkunde.
Het oudste, ons van hem bekende gedicht, is eene «Aanmoediging ter ondersteuning der ongelukkigen van Zwitserland",'
uitgegeven in het Journal du Limbotirg, jaargang 1847.
Ook op 't gebied der fransche literatuur was en bleef hij geen
vreemdeling, al dagteekenen zijne gedichten in die taal uit de
eerste periode zijns levens. De tijdsomstandigheden brachten daartoe het hare bij; en niet minder, om zijne eigene woorden te
gebruiken, »zijne afkomst uit een land, dat even als de oude
kolossus van Rhodes op een tweeslachtigen oever de voeten heeft
uitgestrekt, het Hertogdom Limburg namelijk, dat de overleveringen van Zuid en Noord in zich vertegenwoordigt."

Toen hij,

als student der Rhetorica, van zijn vriend, den Heer Victor M....,
de Reveries du Soir van Felix Wagner ten geschenke ontving,
dankte hij in fransche verzen:
Oui, je vois, tu connais Ie désir qui m' enflamme;
Tu veux nourrir ce feu, qui brüle dans mon ame;
Car de tes chères mains je viens de recevoir
Les Reveries du Soir.
En iets verder:
Mon admiration, levant la tête altière,
A l'art divin des vers veut dresser des autels;
Mais que peut l'étranger d'une langue étrangère ?..
Je ne puis que marcher sous l'aile des Vondels.
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Et conduit par la main de la muse Batave,
Je ne peux exprimer cette langue suave,
Qui brille dans las vers, comme dans un miroir,
Des Reveries du Soir.
Doch de Moedertaal bleef steeds het voorwerp zijner diepe
vereering, zijner innige liefde.

»Het eerste onderwijs in die taal

mocht ik ontvangen op den schoot mijner moeder, toen zij mij,
ruim zes-en-dertig jaren geleden toesprak: »Mijn kind, er is een
God! Als Gij Hem spreken wilt, moet gij zeggen: Onze Vader,
die in de Hemelen zijt! — Dat was Nederlandsch, Mijnheeren!
Het eerste Nederlandsche woord was het, dat ik leerde, en dat
sedert dien tijd de taal mijns levens geworden en gebleven is."
Zoo sprak hij in 1867, toen hij voor de leden van het Taaien Letterlievend Genootschap »Met Tijd en Vlijt" aan de Hoogeschool van Leuven eene voordracht over Bilderdijk hield.
Ligt er in die woorden geen rechtmatige trots op dat koninklijk
erfdeel fijner moeder, geen onbegrensde hoogachting voor het
hem dierbare Nederlandsch?
De stelling, door hem op 't gebied der Vaderlandsche Letteren
ingenomen, beschrijft hij aldus:
»Ik ben slechts een soldaat in den Vaderlandschen Taalstrijd —
en in geencn deele een gezagvoerder.

Neen, Mijnheeren! De

Taaikoning is Vondel! Zijn veldheer is Bilderdijk! Diens staffiers
en lijftrawanten, zijn Da Costa en David! In hunne gelederen heb
ik sedert mijne jongelingsjaren dienst genomen, in hun kamp
post gevat, onder hun vaandel gestreden; in de gelederen dier
legervoogden heb ik den degen leeren drillen, de lans zwaaien,
het geweer aanleggen, den vuurbraker richten, de schans opwerpen,
de kanonbedding diepen, de loopgraven delven.

Ik ben in die
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bewegingen noch gewond noch beloond. Maar door die oefeningen
versterkt, verschijn ik als soldenier van den Nederlandschen pennestrijd in het ridderlijke Leuven, onder het veldheerschap van
Bilderdijk."
Zijne benoeming tot professor aan het Bisschoppelijk College
te Roermond, den 26^'=" April van 't jaar zijner priesterwijding,
opent voor goed het tijdperk van zijn dichterlijken arbeid.

De

geletterde omgeving, in welke hij zich geplaatst zag en thuis
gevoelde; de letterkundige werkkring, waarin hij zich voortaan
naar hartelust kon bewegen; het uitgebreide veld van studie, dat
zich voor zijn

rusteloozen

geest uitstrekte; de

vertrouwelijke

omgang met studenten, die hem weldra leerden hoogschatten en
beminnen; de vergemakkelijkte kennismaking met op 't gebied
der Letterkunde reeds hooggeroemde mannen; — dat alles kon
niet anders, dan weldoend werken op de geestesrichting van den
man, die leefde voor het vak, dat hij zich eens gekozen had met
voorliefde en toewijding.

Wij aarzelen niet, het volmondig te

bekennen — de groote verdienste van D R . SJIIETS als leeraar
bestond hierin, dat hij zijne leerlingen een onbegrensde liefde
wist in te boezemen (peclus est quod disertos facit)

voor

onze

schoone Moedertaal, eene liefde, welke hen die studie met graagte
deed opvatten, verHchtte, veraangenaamde.

Wie in 't onderwijs

maar eenigszins thuis is, zal moeten toegeven, dat die kunst het
geheim is van den waren leermeester.

Daar lag in zijne wijze

van les-geven iets meer, dan het bloote verklaren en ophelderen
van taalregels en grammatikale moeielijkheden.
vormen,

Zijn leeren was

't Was of ons, leerlingen der hoogere klasse, een nieuwe

horizont opging, toen hij ons een eersten blik liet slaan in de
goudmijn onzer rijke Moedertaal; wij begonnen met die Taal te
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bewonderen, welke wij niet anders hadden leeren kennen dan uit
de regelen der spraakkunst, afschrikkend geraamte, waaraan de
ziel ontbreekt.
onze.

Dan stortte hij van zijn gemoed iets over in het

Er kwam weemoed in ons o p , als hij sprak over de geringe

vermaardheid onzer groote Dichters en Schrijvers, die buiten onze
grenzen weinig 5(?kend en niet ^«kend zijn, over de minachting,
waaraan onze taal blootstaat bij naburige volken.

«Leerden zij,

of kenden zij de Nederlandsche Taal, het Nederlandsch karakter,
de Nederlandsche schrijvers, gelijk wij, zij zouden ons liefhebben
en omhelzen," zeide hij.
gekregen.

Doch ongemerkt hadden wij ze lief

Een weldadigen wedijver had hij aangestookt

zijne leerlingen.

onder

Wij togen aan de studie, aan het werk; en

werkten en studeerden met liefde.
Ik schrijf deze regelen met een gevoel van innige dankbaarheid
en diepe vereering.

Alle mijne mede-oudstudenten moeten in-

stemmen met wat de necrologist schreef bij het overlijden van
den hooggewaardeerden professor: »Hoe heeft hij, als leeraar aan
het Bisschoppelijk College van Roermond, niet de geestdrift voor
al wat edel en schoon is gaande gemaakt bij de studeerende
jeugd, bij welke hij zoo groot een aandenken heeft achtergelaten!
De twintig jaren, aldaar doorgebracht, waren de glansperiode
zijns levens."

Bij de genegenheid,

die hem zijne studenten toedroegen,

mocht hij zich in niet mindere mate verheugen in die zijner
medeleeraren en van allen, die hem leerden kennen.
eigenschappen,

die hem moesten bemind maken.

harte, steeds opgeruimd van geest, onderhoudend

Hij bezat

Goedig van
en snedig in

zijne gesprekken, tintelend van levenslust en humor, immer dienst-
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vaardig, was hij eene beminde en gezochte persoonHjkheid in
eiken gezelligen kring.

Zoo verscheen hij onder zijne ambtge-

nooten, zoo te midden zijner talrijke vrienden en bekenden, zoo
inzonderheid te midden zijner leerlingen.

Er werd geen feest

gevierd, geen samenkomst gehouden, of D R . SMIEÏS moest er bij
tegenwoordig zijn.

Daarvandaan dat ontzaglijk aantal bruilofts-

en jubelgedichten,

uit hetwelk wij hier achter eenige ten beste

geven.

Wie zijner vroegere studenten herinnert zich niet die

schitterende, origineele improvisaties, bij feestelijke gelegenheden
door hem van stapel gelaten, gloeiende tirades, die nu bewondering, dan weer lachlust wekten? Dan placht hij te sluiten met
zijn polyglottisch »Evviva!", dat in de verschillende talen, naar
gelang hij het uitriep, door alle aanwezigen werd nageschetterd.
Al zijne gelegenheidsgedichten waren berekend voor de omstandigheden van 't oogenblik.

Het verzen-maken — hij noemde

het verzen-smeden — kostte hem geen moeite.
ware op maat.

Hij sprak als 't

Werd hij om een dichtstukje verzocht, waar haast

bij was, dan wandelde hij met korte schreden over zijne kamer,
en dikteerde.

Toen ik hem eens een bijschrift vroeg onder 't

portretje van Mgr. Lom, in een album, dat wij zijn HoogEerw.
wilden vereeren bij zijn vertrek als professor, schreef hij onmiddellijk, zonder zich eenigszins te bedenken, de volgende puntige
versregelen, welke mij steeds in het geheugen gebleven zijn;
Geen straal der zon
Noch schilder kon
Dit beeld naar eisch pcnseelen;
Is kleur of lijn
Ook nog zoo fijn,
De ziel moet daarin spelen.
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Wel is hier levenskracht
Door 't kunstlicht aangebracht;
Maar wat de jeugd in L O M vereerde:
Apostel, Schrijver en Geleerde,
En wat zijn geestkracht heeft voltooid,
Dat teekent dit portretje nooit.
Het talent van D R . SMIETS schijnt vooral uit in zijne humoristische
gedichten, zoo rijk aan snedige invallen, verrassende wendingen,
satirieke gedachten.

De meeste dier stukken evenwel waren voor

den Vriendenkring bestemd, en shebben, naar hij zelf schrijft in
een zijner brieven, geen algemeene waarde." Hij schreef ze jAr«/«
pede, of liever nog velocipediter, en volgde daarbij de ingeving van
't oogenblik.

Daarvandaan die zonderlinge zetten, die boeiende

originaliteit, en, het moet gezegd, die somwijlen niet genoeg
geschaafde vorm.

Het meest bekend in deze dichtsoort zijn i>Het

klokje van Roermotid", tiHet IJzeren Professertjen,
het Studentenleven''', i>De verlegen Dichter",

een bladzijde uit

i>Ku7ist eti liefde" e. a.

Populair geworden is zijn gedicht »De Touwslager" met den
eigenaardigen aanhef:
Vooruitgang! is heden de machtspreuk, het woord.
Dat bergen verzet en het menschdom bekoort
In 't ondermaansch oord.
Vooruit! bromt de stoom, die monarch der machinen.
Vooruit! zwaaien luchtballon en krinolinen.
Vooruitgang bij demo- en aristokraat.
Vooruitgang bij al wat de klokke maar slaat.
Eén echter, o! klinke zijn naam door mijn luitzang!
Gaat steeds achteruit,

en dat is zijn

Dat maakt zijnen buit lang.

vooruitgang;
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Ziehier zijne opvatting van christelijke poëzie, zooals hij ze
omschrijft

in een brief, gedagteekend van St. Thomasdag 1864:

^Chateaubriand

en consoorten hebben veel bedorven door

te

verklaren dat het levensbeginsel der christelijke poezij de mélancolie is; hetgeen eene literarische ketterij is, die helaasI heeft
ingang gevonden.

Ik houd het liever met Salomon: de blijdschap,

de vreugde en het geluk, die allen tot in de ernstigste feesten
der Kerk liggen uitgedrukt (tot zelfs in de rouw- en boetezangen,
die vol hoop en opbeuring zijn) zijn de drijvende beginsels, de
grondtonen des christelijken levens."
D R . SMIETS had eene romantische natuur. Zijn gedichten van
langeren adem zijn daar, om het te bewijzen.

In het eerste jaar

zijner professorale loopbaan gaf hij het lange romantische Dichtwerk tide Sint-Mariijnskerk"

in het licht, waarvan hij in latere

jaren afzonderlijke stukken liet overdrukken in den Pius-Almanak.
Weldra verschenen: ude Moederlooze", iide Korenbloem van
l/Generaal Benedek na den slag bij Sadowa",
•»de Petroleuse en de Pleegzuster";

Herstal",

t>Polen aan Pius
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en, last not least, zijn met het

gouden eeremetaal bekroond Dichtstuk tiCharlotte"

De meeste

werden geplaatst in den Volksalmanak voor Ned. Katholieken, den
Pius-Almanak, het Kersowken en andere periodieke geschriften.
In het twaalfde jaar van zijn leeraarsambt, zijnde het jaar
der oprichting van Vondels Standbeeld
plaatsing van Bilderdijks

te Amsterdam en der

Gedenksteen te 's-Gravenhage, gaf hij

aan de beoefening der Vaderlandsche Letteren onder de studenten
van het Bissch. College te Roermond een nieuwen stoot door het
zoogenaamde »Vondelsgilde" in 't leven te roepen, een uitsluitend
uit jeugdige dilettanten bestaand Letterkundig Genootschap, waarvan hij de leiding met opoffering van veel tijds — de wekelijksche
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vergaderingen

hadden natuurlijk buiten de gewone klas-uren

plaats — op zich nam. Drie jaren later ontstond, eveneens onder
zijne leiding en met dezelfde leden, een »cycle polyglotte", ten
doel hebbende de beoefening van vreemde levende talen met
derzelver letterkunde. Het behoeft nauwelijks gezegd, dat beide
Vereenigingen een weldadigen invloed uitoefenden èn op den
ijver èn op de vorming der hem toevertrouwde jongelieden.
»Vondel voor de gedachte, Bilderdijk voor de taal," was steeds
zijn gezegde. Het was of hij de woorden van den laatste tot de
zijne wilde maken.
Geliefde Jonglingschap, de hoop van 't Vaderland,
Die wijsheid zoekt! Treed toe, u biede ik hart en hand.
Voor u is huis noch hart, voor u is niets gesloten;
Indien ik iets bezit, u wensch ik deelgenooten
Van 't geen mijn ijver vond, mijn arbeid heeft vergaard.
Mijn grijsheid juicht zich toe, is ze u ten heil gespaard.
Den 14''«" van Wintermaand deszelfden jaars hield hij, voor
het Taal- en Letterlievend Genootschap »Met Tijd en Vlijt" te
Leuven, waarvan hij lid was, de letterkundige voordracht over
Bilderdijk, waarvan wij boven reeds gewaagden. Die kernachtige,
doorwrochte lezing, in 't volgend jaar bij M. H. Sermon te Antwerpen in druk verschenen, oogstte ongemeenen lof.
DR. SMIETS

Want

was redenaar ook. Hij boeide door zijn ongedwongen

debiet, zijn klankvolle stem, zijn zuivere taal, zijn oorspronkelijken
stijl (»il disait toujours quelque chose de neuf', zegt R. in Le
Courrier de la Mcuse 11 Dec. 1885), zijne bloemrijke beeldspraak,
zijn duidelijke redeneering.

Door eene, in de open lucht op het

Munsterplein te Roermond in 1863, toen hij Secretaris werd van
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de nieuwopgerichte Maria-Munstervereeniging, gehouden pleitrede
voor de herstelling der monumentale Munsterkerk, wist hij zijn
duizenden toehoorders niet alleen te winnen maar te begeesteren
voor zijn verheven doel. En hoe menigwerf trad hij niet op als
spreker voor verschillende wetenschappelijke of godsdienstige Vereenigingen in ons Landl

Den 20''^" April 1880 bracht hem de

Pius-Vereeniging te Amsterdam, bij monde van haar ijverigen
Voorzitter, den WelEdelg. Heer H. M. Werker, eene passende en
welverdiende hulde bij gelegenheid van zijn vijf-en-twintigjarig
Priesterschap.
In 1870 fungeerde hij te Leuven als Secretaris, in 1875 te
Maastricht als Commissaris van het Taalkundig Congres.
De herleving der christelijke Kunst in Noord- en Zuid-Nederland vond in hem een warm voorstander.

Zoo werd hij in

1863 lid van het »Gilde van St. Thomas en St. Lucas" te Brugge,
in 1865 van de »Société d'ArchéoIogie dans Ie Duché du Limbourg", in 1870 van het »St. Bernulphus-Gilde" te Utrecht.
Het jaar daaraanvolgende mocht hij eenige voldoening van
zijn dichterlijk werken smaken in de onderscheiding, die zijn
heerlijk Dichtstuk ^i Charlotte" ten deel viel. De gouden medalje,
hem door de jury te Leuven voor dat kunstgewrocht toegewezen,
schonk hij als ex-voto aan 't altaar van O. L. Vrouw van 't Heilig
Hart te Sittard.
In het jaar 1873 reisde hij naar Rome, waar hij Z. H. Paus
Pius IX, roem voller gedachtenis, een exemplaar aanbood van
zijne beroemde Cantilena y>Pius Nont/s", in ons Land meer bekend onder den naam van Pius-Lied.

Die Lofzang, op de wijze
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van de kerkelijke hymne »Omni die, die Mariae" gezongen,
maakte zoo grooten opgang, dat weldra eene vertaling in het
Nederlandsch door I. A. Alberdingk Thym, eene in het Hoogduitsch door Prof. I. Güsgens, en een in het Fransch door een
anoniem schrijver, met behoud van den oorspronkelijken rythmus,
verschenen, die later gevolgd werden door vertalingen in 't Grieksch,
Italiaansch, Spaansch, Engelsch, Poolsch en Russisch, en zelfs,
van de twee eerste koepletten, in het Chineesch.
Van die Roomsche reis kwam hij nooit uitverteld.

Ook dan

verloochende zich zijn onuitputtelijke humor niet. Hij kruidde
zijn verhaal met kwinkslagen, tastbare overdrijvingen, onmogelijkheden, die evenwel aan het belangwekkende van het geheel
niet de minste afbreuk deden.

Doch wanneer hij sprak van de

gelukkige oogenblikken, bij den »Paus der Jubileën" doorgebracht,
dan kwam er iets roerends in zijn stem; zoo onuitwischbaar diep
was de indruk, dien de groote Paus op zijn dichterlijk gemoed
had gemaakt.

En als hij sprak van het afscheid, toen hij voor

Pius nederknielde, en de Heilige Vader hem de hand op het
hoofd legde met de woorden:
waarop hij antwoordde:

»Mon fils, restons toujours unis!"

»Très-saint Père, k la vie, k la morti"

dan sprong er een traan in zijn oog, die getuigde van zijn kinderlijke liefde en diepe godsdienstige gevoelens.
Uit de Eeuwige Stad keerde hij terug met den titel van
sDoctor S. Theol. et hist, univ.", hem door Z. H. geschonken.
Den S''^" Juli 1876 kreeg hij zijne benoeming tot Pastoor van
het in Zuid-Limburg zoo schilderachtig gelegen Oud-Valkenburg.
Maar, hoe schoon de natuur ook was, die hem omringde •—
het vuur scheen in hem uitgedoofd.

De dichter was dood in den

dichter. Wel vloeiden er nog af en toe enkele kleinere stukjes
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uit zijn pen, die echter, wat letterkundige waarde betreft, bij de
Gedichten zijner eerste periode niet in de schaduw kunnen staan.
Toen ik hem eens op zijn luttelen dichterlijken arbeid opmerkzaam maakte, schreef hij mij ten antwoord:

»Ik ben geheel

Pastoor, en verdiept in de lezing der Levens van Heiligen, het
afdrogen van stille tranen, het balsemen van onbekende wonden,
het troosten van verlaten harten.

C'est la poésie en pratique." —

»Mijn zilveren Priesterjubilé, schrijft hij in een anderen brief, zal
ik niet vieren voor de wereld, wel coram Deo; alsdan doe ik
mijne jaarlijksche retraite in een klooster, en dank God daar in
stilte voor de genaden, mij geschonken." —

DR.

tijd.

SMIETS

was oud geworden in betrekkelijk zeer korten

De man van vijf-en-vijftig jaren zag uit als een grijsaard.

Dat kon bij eene levenswijze als de zijne niet anders. Hij ging
alleen uit in hooge noodzakelijkheid.

Ontspanning van geest en

lichaam, dringende behoefte voor den man van studie, gunde hij
zich niet. Hij leefde in zijn werkvertrek.

Enkele dagen voor zijn

dood had hij zijne jaarlijksche retraite gehouden in de Abdij der
Paters Trappisten te Achel. Als hadde de Engel, dien hij in
zijne »Sint-Servaas-Cantate" tot den heiligen Bisschop laat zeggen:
Beklim voor 't laatst uw Offertroonl
Met God te sterven, is zoo schoon!
die woorden tot hem-zelven gesproken, trachtte hij, hoe uitgeput
van krachten ook, nog den laatsten morgen zijns levens het
H. Zoenoffer op te dragen.
Hij stierf, zooals hij geleefd had: in zijn studeervertrek, voor
zijn werktafel, te midden zijner boeken, den 8='«" December 1885.
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Bij de dankbare jongelingschap, die hij vormde en leidde, als
bij zijne tallooze vrienden en bekenden, die hem hoogschatten om
zijn talent en zijne verdiensten en hem beminden om zijn karakter,
blijft zijne nagedachtenis in zegening en eere.
A. H. M. R.

'v.r
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Een woord vooraf

meenen we den belangstellenden lezers niet

te Vlogen onthouden.
Licht zullen er zijn onder hen, die stukjes van wijlen Dr. Smicts
kenden, en daarnaar

thans tevergeefs zoeken in dezen bundel.

Htm

zij gezegd, dat we niet hebben opgenomen:
1" die stukken,
geven;

waaraan

dezulke derhalve,

personen,

plaatsen

we den fiaam vafi

die zonder omslachtige beschrijving

en omstandigheden,

en al onverstaanbaar

»onder-onsjens"
van

voor den gewoneti lezer heel

zouden zijn; en

2" die, welke te weinig letterlmndige waarde bezitten, als daar
zijn

zoo vele overal

verspreide

^elegenheidsgedichtjes,

welke

de

schrijver zelf tiooit voor de publiciteit bestemd heeft.
Men duide ons die handelwijze

niet ten kwade.

Wij hebben eene keuze moeten doen.
Ons doel was:

den ontslapen Dichter te eeren, hem i?i de

uitgave zijner Dichtwerken

een monument te stichten , wel het schoonste

naar ons inzien dat een Man van Letteren kan worden
Aan

allen,

Inzenders

en Inteekenaren,

behulpzame hand boden, onzen oprechten

dank!

<--vS^^.^(VVVv—^^Cs^-;

opgericht.

die ons daarbij

de

AANMOEDIGING
TOT

ONDERSTEUNING DER ONGELUKKIGEN VAN ZWITSERLAND.*)

^ ^ r o o r t gij, o Menschenvriend, de Sonderbundsche klachten?
i^Qz
De noodklok klept in 't arme Zwitserland,
En roept om balsem die de wonden kan verzachten,
O, reikt aan 't heldenkroost de broederhand!
Hoort gij de stem der vrouw van hulp en troost verstoken?
Zij zucht en weeklaagt om haar echtgenoot;
De vijand heeft de kracht zijns heldenarms gebroken;
Zijn gloriekroon is 't bloed, dat hij vergoot.
De zuigling vindt den dood aan 't stervend hart der moeder.
Die nauw haar kind zijn laafnis geven mag;
De zuster kwijnt en treurt om haar gesneefden broeder.
Die onversaagd den dood in de oogen zag.
Het was geen worstelstrijd om goud of aardsche schatten;
Neen, hooger doel had 't heldenvolk bezield,
Eer wilde 't zijnen grond met 't laatste bloed bespatten.
Eer 't Gods- of vrijheidsvaan gebogen hield.
*) Journal du L[nibourg, 22 December 1847.
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De jonglingschap trok op met leeuwenbloed in de aderen,
En grijsaards stonden met het zwaard omgord;
Zij volgden vreugdevol het vaandel hunner Vaderen,
En hebben 't bloed, hun God ter eer, gestort.
Zoo viel de Sonderbund, zoo vielen zijne helden.
En lieten 't nakroost weenen op hun graf,
't Verlaten nakroost, dat den lof slechts kan vermelden
Der heldenschaar die hem de vrijheid gaf
Op 't slagveld liggen zij, in eigen bloed begraven;
Waar geene wa 't misvormde lijk bedekt,
Daar zuchten weêuw en wees, het edel kroost dier braven,
Dat hulpeloos tot ons de handen strekt.
Hun huizen zijn geslecht door 't vuur van woeste benden.
Wier razernij verzaakt aan wet en recht.
Om haardstede en altaar in bitteren hoon te schenden.
Te lachen met den zucht, dien wees en weduw slaakt.
Beschouw dat naamloos leed! En hoor die wanhoopsklachten!
Een aalmoes, menschenvriend, uit milde hand.
Om 't harde levenslot dier armen te verzachten.
Der martelaars van 't lijdend Zwitserland.

AAN

GOD

W(X-(iTie is aan U gelijk, o Heer?
's^^t^
Ontelbaar zijn uw jaren.
Wat Gij nu zijt waart Gij weleer,
Eer nog de zonnen waren.
Reeds eer uw arm de wereld droeg.
Waart Gij alleen U- zelf genoeg;
Gij hadt geen wereld noodig.
Jehova! duizend eeuwen vliên
U als sekonden henen.
Zijn, als we een droppel vloeien zien,
Verschenen en verdwenen.
Verdwenen staan zij nog voor U ;
Gelijk weleer ziet Gij ze nu,
Niet schooner, niet volmaakter.
En wat ben ik? o God, een bloem.
Die even bloeit op aarde.
En wat is grootheid, eer en roem?
En schijngeluk en waarde?
Als 't stofje voor den wind, verdwijnt
Mijn pelgrimsleven, God, en schijnt
Ter nauw een droom bij uchtend.
*) H. Vincemius-Almanak 1857.
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En veel toch schenkt Gij mij op aard
In weinige oogenblikken!
Hierin wordt mij het heil verklaard,
Dat Gij mij wilt beschikken.
Gij maakt dit leven — U zij dankl —
Tot eenen zachten overgang
In een nog beter leven.
Ik kan van Hem, die is en was,
In schaduw zijner werken
Slechts flauw en als in spiegelglas
De macht en grootheid merken.
Hoe schoon is, wat mijn oog reeds ziet!
Doch, ach! o God, hoeveel ontvliedt
Mijn zwakken, tragen blikken! —
'k Ben niet — o God! wat zijt Gij goed! —
Vergeefs uit 't stof verheven;
Hier proef ik iets van 't hemelzoet
In 't andre, beter leven!
Hoe weinig zie ik op deze aard!
Maar 't weinig, dat Gij me openbaart,
Maakt mij, o Heer, reeds zalig.
Zoo vliede dan dit leven voort. . . .
't Moge als een droom verdwijnen —
'k Zal leven in een ander oord.
Waar ik mijn God zie schijnen.
Mijn G o d , gelijk Hij waarlijk is. . . .
En mijne vreugde is dan gewis,
o Vader! vol en eeuwig.
"-^Sjè--!—^<Svo

DE ^INT-jïARTIJNSKERK.
jR.OMANTISCH

DlCHTSTUK.

>^Tii es Petrus, et super hanc petram
aedificabo Ecclesiam m e a m . "
— Gij zijt Steenrots, en op deze steenrots zal ik mijne K e r k bouwen.
M A T T H . XVI.

i8.

I. E e n handvol bloempjes op h e t graf der oude Kerk.
yT n t welig dal der dappere Eburonen,
J;,4,Gevormd door tal van heuvlen, groene tronen
Van akkerbouw, van ridderlijke jacht
En puinen uit de aloud-Romeinsche maclit —
In 't oord, dat, thans herschapen in een Eden,
Een veengrond (schier twee duizend jaar geleden)
Vertoonde, een woest maar majestatisch woud,
Waar 't boschdier school in 't dichte heesterhout
En zich vergastte en spiegelde in de baren
Der zilvren Maas — waar Cezars adelaren
Klapwiekten tegen Limburgs eersten telg
Ambiorix, die 't zwaard droeg met den Belg —
Hier, waar de kling van 't reuzenmachtig Spanje
Zich later mat met dien van 't jonge Oranje —

') ^''j gelegenheid der Grondstecn-pIeclili.5heid te Wijk-Maaslricbt, den 13
^Ici 1S57. In
t zelfde j a a r uitgegeven ten voordeele van genoemde Kerk in »Couronne de Lierre et de
Lauriers etc." bij Van Osch-Americh et C", Maastricht.
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Hier waar weleer Maternus en Servaas
De kiem des heils aan de oevers van de Maas
Vertrouwden, en den Golgothaschen standerd,
Het Kruis, dat wraak in liefde en vree verandert,
Neêrplantten — hier, in mijne vaderstad,
Maastricht, heb ik dan eindlijk post gevat.
De zon duikt neer.

o Starl laat enkle stralen

Een oogenbUk nog op deez' vesting dalen.
Opdat zij zich ontsluierd mij vertoon'!
Hier groent het Park met zijnen bloementroon;
Ginds, achter, heft Sint-Pietersberg zijn rugge
Ten hemel; vóór mij slaat de steenen brugge
Heur bogen op de breede zilvren Maas;
Links prijkt der stede schutheer: Sint-Servaas;
En rechts... o God! Ben ik niet in de stede,
Waar 'k kind was, en vaak knielend mijne bede
Ten Hemel zond naar Uwen troon, o Heer?
Maar 'k vind de kerk van Sint-Martijn niet weer!
Ik zie de zonne op eene vlakte gloren.
Leeg, aaklig leeg. Waar is de slanke toren?
Die met zijn kruis den vreemdling lokte en sprak:
»Sta stil, en bid! Want onder 't koepeldak
Woont reine liefde, en meer dan Prins of Koning;
De Godheid zelve zetelt in deez' woning! —"
Wat ramp! de hel stak licht de lont in 't kruit,
Verbrokkelde met donderend geluid
Den tempel tot een baiert, waar de winden
Tot speelbal slechts wat steen en tichels vinden.
Doch 'k zie de groep der woningen nog staan
Rondom, gelijk bedroefde weezen aan
Huns vaders graf.. Neen! Neen! geen buskruitknallen
Deed de gewijde grijze muren vallen.
De mokerslag des menschen heeft, misschien,
Gods huis geslecht, om 't nimmer weer te z i e n , . .
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Alzoo zijn eeuwen van geloof begraven
In éénen stond! Het toevluchtsoord der braven
Terneer geworpen — en Jehova's huis
Vermorzeld tot een graf van steen en gruis!
Kolommen, vaak omslingerd met guirlanden
Door zorg en vlijt van vrome maagdenhanden —
Altaren, dikwijls vlammende van vuur
En geurende in de wolkjes van azuur
Des wierookvats, gezwaaid door jongelingen.
Zijn stuk gehakt! Gewelven, waar men 't zingen
Des christenvolks, als cene bêe van dank.
Met Englenstem, met klok- en orgelklank
Verwisseld, hoorde galmen luid in 't ronde,
Zijn ingestort, en treuren op den gronde!
Hoe is dat goud in somber lood verkeerd?
O Heiligdom! uw wanden zijn onteerd!
Vlucht, Engeltjes! onzichtbaar op en neder
Hier fladdrend, om het Lam Gods vroom en teeder
Te aanbidden op zijn aardschen liefdetroon.
Gevallen is, o Wijk! uw gloriekroon.
Hoe zit gij droevig en alleen te treuren
Gelijk een weêuw, die 't hoofd niet op kan beuren
Door smart, helaas! geheel ter neer gedrukt!
De vreemdeling, die hier nog bloempjes plukt
Aan de oevers van uw' Maas-stroom, ziet met oogen
Vol van verachting op uw straten neer
En zucht: »Helaas! is hier geen tempel meer?"
o Kerkhof! Heilig hof van zooveel braven.
Waar 't overschot der vaadren ligt begraven,
Ontsluit de deur der tomben! 'Werp uw schat
Deze oevers af in 't zilvcrschuimend nat
Des strooms. Hij heeft misschien nog wat gevoelen
En zal de schennis van 't gebeente spoelen.
Hult thans met floers uw zedig zoet gelaat,
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o Maagdekens! die daar als bruidjes staat
Op 't plechtig uur des huwelijks te beiden:
Geen bruidegom zal u ten outer leiden.
Stort traantjes ook, gij wichtjes! pril en frisch,
Nog nuchter aan den gullen levensdisch;
Uw eerste stap zal niet ter kerke wezen.
Zóó plachten toch uw vaderen voor dezen!
o Grijsaards! die met blank besneeuwde kruin
Ten grave knikt, plengt tranen op dit puin,
Als gij nog tranen over hebt gehouden!
Daar in de kerk, dis uwe vadrcn bouwden,
Geen priesterhand uw lijkkist zeegnen z a l . . . .
Zoekt, schapen! thans een' andren herderstal!" —
Zoo sprak een jongeling, door 't stoomend schip gedreven
In 't schoon Maastrichter Park.

Hij keerde naar de dreven,

Waar eens zijn moeder stierf. Hij zocht naar eenzaamheid.
Hem door den lommer van dien bloemhof toebereid.
Daar stond hij nu alleen. Hij wierp zich zorgloos neder
Op eene rustbank, waar het pluimgedierte, tecdcr
Van liefde, kwinkeleert in 't jeugdig lente-loof.
Maar , ach! zijn ziele bleef voor de orgelkeeltjes doof
En oor en oog hief hij allengskens naar den hemel.
Hij tuurde mijmerend op 't speelziek wolkgewcmel,
Dat om den gouden troon der zon te dansen scheen.
De licht azuren tint des lentcdags verdween,
En goud en zilver smolt in grauwe, blauwe l^eelden,
Waar tusschen hier en daar de zonnestralen speelden
Met diamanten-gloor — gelijk een legertros ,
Waar tusschen 't flikkren zwiert van lans en vederbos.
En, waarlijk! deze groep van avondwolkjes, zwevend
Om 't hoofd des reizigers, werd voor zijn ziele levend.
Daar zag hij eene wolk, plechtstatig luchtgevaart',
AUengskens dalen van den hemel tot deze aard:
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Wat beeld! Ten toppunt schoon, met zilverglansen pralend,
En 't lijf als sneeuw zoo wit! steeds lager, lager dalend,
O God ! daar was geen schijn van wolk meer... Neen 1 een held,
Een held stond eensklaps voor den jongling, die o n t s t e l t . . . .
Op 't blanke, slanke ros, des tooms bewust, gezeten,
Droeg hij een kolder, om de schouders heen gesmeten.
En in de vuist een zwaard...
De jongling riep: «MARTIJN!
Of zou het niet een droom, een ijdel drogbeeld zijn ?
Ik kus die hand, die 't zwaard nooit uittrok uit de scheede
Dan liefdevol! die hand die d' armen naakte kleedde
Met de afgesneden helft van uwe krijgerspij!
O! Spreek! En spreken zoudt g e , wist gij wat ik lij! —
— »Tk hoorde (sprak de Geest) uw klacht tot in de heemlen,
En dale van het zwerk, waar 's Heeren starren weemlen." —
De jongling knielde en bad. De hemeling sprak weer:
»Sta o p , mijn zoon! Hoor toe, en klaag voortaan niet meer:"
2.

De

Tijd.

»In het groote rijk der schepselen
Heeft de Tijd zijn troon gesticht;
En hij houdt een vijl, als schepter.
Tegen elk gewrocht gericht.
De Eeuwigheid heeft hem tot dienaar,
En zijn dienaar is de Dood,
Buiten haar bestaat geen wezen,
Dat hem immer weerstand bood.
Alverslinder van nature,
Immer doof voor: ach! of wee!
Sleept hij millioenen wezens
Op zijn snellen graftocht mêe.
Waar zijn al die vorstendommen.
Eens de trotschheid dezer aard' ?
Waar die volkren, waar die steden.
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Door hun rijkdom wijd vermaard?
Waar die bergen, piramyden,
Babeltorens, hemelhoog ?
Waar die burchten en paleizen
Met hun marmren zuilenboog ?
Waar die wonderen der wereld?
Waar het schoone Paradijs?
Waar is de oude wereld zelve? —
Alles is de buit des Tijds.
't Al vermaalt hij met zijn schepter
Tot een luttel stof en asch;
En God zelf zou voor hem zwichten,
Als die God niet eeuwig was.
Zoo heeft hij 't paleis der Godsdienst,
Dat mijn naam tot titel draagt,
Met zijne langzaam-zeekre vijle
Ook allengskens weggevaagd.
3.

D e Christelijke

Kunst.

»'k Zag den Wijker-tempel zakken.
Zich ontleden... ' k R i e p : »o Heer!" —
En Gods hand viel op me, en voerde
Mij bij d'eedlen puinhoop ncêr.
En de hand bracht mij in 't ronde
Om dat Huis, ten dood bereid:
't Lag daar, als een kil geraamte,
Beenderen uiteen gespreid.
Toen sprak God: »(? Z0071 des vicnschenl
Denkt gij, dat dit doodsch gebouw,
Thans ontzenuwd en verbrokkeld,
Weer ten leven rijzen zou?" —
En ik zegde: »Heer! gij weet het!" —
nZoon!" zoo sprak de Heere voort —
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»Zeg tot deez vermolmde brokken:
Dorre beendrcti! Hoort Gods woord!"
En dat woord des Heeren sprak mij:
yiDoor Mijn gee si beziel Ik te,
Schaamle stof klomp l bouwgeraamie !
Ik versamei de assche nu,
'k Breng ze tot een tal van pijlers
Met de?i kruisboog op hun kruin.
En een tempel. Mij ter cere.
Rijst uit uwen molm, o puin!"
Tot die uitgespreide brokken
Sprak ik toen des Heeren woord,
En terwijl mijn tale galmde,
Heb 'k een dof geraas gehoord:
Stof en mul begon te dwarlen,
Alsof hadde 't God gevreesd,
En als ging 't een tempel vormen;
Maar daar was geen levensgeest.
Toen sprak God van zijnen zetel:
n Gee si! beziel dat steenen lijk!" —
'k Zag naar boven, en daar daalde
Zelf de Geest uit 't starrenrijk:
't Choor des hemels noemt haar: Zuster.
De aarde: C H R I S T E L I J K E KUNST.
Is ze soms van de aard gebannen.
Zij geniet des Hemels gunst;
't Is een fiere maagd, maar zedig,
't Zilvren pantser om de borst,
Om den wansmaak af te weren,
Zoo hij haar genaken dorst.
Op heur linkerhand ligt open
't Boek: »Jehova's Testament."
Daaraan hangt een heldre spiegel,

—

30

—

Waarin de Natuur zich prent.
In heur rechter zwiert een vaandel
Met een gouden kruis tot lans;
In de plooien van dat dundoek,
Spelend met den stralenkrans,
Die haar flikkert om de lokken,
Staat in diamanten taal:
In dit teeken zult gij strijden!
Hierin ligt uw zegepraal.
Haar omzweeft een schoone hofstoet
Van vijf Geesten, schoon als zij:
Toonkunst met heur stalen stemvork.
Als vorstin der maatschappij;
Dichtkunst met omlauwerd voorhoofd
En een zilvren schouderband ,
Waar een snarentuig aan slingert;
Bloemen draagt ze in de eene hand,
En in de andre gloênde bliksems,
Die haar God gaf met het woord:
»Brandmerk de ondeugd! Sier het leven!
Breng het paradijs weer voort!"
Schilderkunst, omstuwd van stralen.
Houdt met haar gelijken tred.
Zij voert een penseel tot schepter
En tot beuklaar een palet.
Beeldhouwkunst is hare zuster:
Met twee stralen om de kruin,
Als een Mozes, houdt ze een beitel
Ter bezieling van 't arduin.
Bouwkunst prijkt met koningskrone
En met ruischend sleepgewaad;
't Cederhouten gothisch Kerkje
En het paslood, fijn van draad.
Draagt zij in de forsche h a n d e n . . .

—

31

—

Een gevleugelde Englentroep,
— 't Is Geloof en Hoo;^ en Liefde,

—

Fladdert boven deze groep,
Die hier opdaagt, schoon verscheiden,
(Daar een ieder kent zijn deel)
Als een palmboom wiens vijf takken
Vormen één volmaakt geheel.
4.

D e nieuNve T e m p e l .

»0p de azuren wolk gedragen,
Door Jehova's glans omstraald,
Is de stoet op 't naakte kerkhof,
Schoon onzichtbaar, neergedaald.
En de Christenkmist neemt 't woord op ;
»Even als der aarde zoon
't Evenbeeld is var. God zelven,
Zij de kerk dat -v-an Gods woon.
Laat ons zulk een' tempel maken! —"
En heur daad is als heur taal.
't Kunstwerk is een kamp voldongen,
Een behaalde zegepraal
Van Gods geest met 't stof der aarde,
't Stof als werktuig van den Geest:
Steen en Hout en Kleur en T o n e n ;
Maar het Woord zelf dient het meest.
Doch welk wezen is de Middlaar,
Die de kunst aan de aarde boeit?
Die de stof, naar zijn gedachten.
Met een' hemelgeest doorgloeit?
't Is de mensch! Hem gaf Jehova
Een vernuft, begaafd met kracht,
Om 't geschaapne te herscheppen
Tot een beeld van zijn gedacht.
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Ja! de Kunstnaar treedt als middlaar
Tusschen geest en stof vooruit,
Even als de lucht des dampkrings
Tusschen 't oor en het geluid.
Hij wordt door dien drom van Geesten
Opgespeurd, ontvlamd, bezield,
Tot dat 't aardrijk, vol bewondering.
Voor zijn kunstgewrochten knielt.
Zulk een heeft de Kunst gevonden
In den schrandren Architekt,
Die door d'eedlen Geest der kunsten
Tot een plan wordt opgewekt.
Heur gedachten zijn de zijne
En hij stelt die op 't papier,
En zijn stelsel toont een tempel
Hoog door eenvoud, schoon door zwier,
't Kruis wordt op den grond geteekend.
Als de maatstaf van Gods Kerk:
't Kruis als grondslag, 't kruis als krone;
't Rijst als Golgotha naar 't zwerk.
Een arduinen woud van pijlers
Vormt een ander kunstig woud,
Woud van hemels en van tronen,
Aan Gods Heilgen toevertrouwd.
Zuilen, schalken, sokkels, schaften,
Beelden, planten, dieren zelf,
Van het groote tot het kleine.
Schuilende onder 't kerkgewelf —
Alles preekt een God der goden.
Maar een diep verborgen God,
Die zich met zijn slaaf verbroedert
Tot verzachting van diens lot;
Alles klimt in slanke vormen
Met zijn transen naar het zwerk.
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Naar zijn hemelhoogen oorsprong...
Eere der Gothieke Kerk!
Met haar ruim, haar ronde poorten,
Waar de stervling binnentreedt
Met een diep gevoel, een denkbeeld.
Dat van beter leven weet —
Met heur hoogen, spitsen toren,
Wolkenzetel van 't metaal,
Dat met zijn harmonisch kleppen
Christnen noodt ter bruiloftzaal
Van den God, die schept behagen
Met den zoon der aard te zijn,
Dat de beden opwaarts wiegelt
Met het lied van Augustijn.
Eere den Gothieken Tempel 1
Voor God en Zijn volk bereid.
Die zich door zijn christenvormen
Van het wereldsche onderscheidt.
Juicht, o Heemlen! Juich, o Godsdienst!
En Gij, Christenvolken, knielt!
't Huis des Heeren is ontworpen;
't Stof is met Gods Geest bezield.
Puin en mul begint te dwarlen.
Alsof hadde 't God gevreesd.
En het gaat een tempel vormen; —•
Want het heeft een levensgeest.
5.

D e milddadigheid.

«Afgedaan is 't werk des hemels
Door de Christenkunst, als tolk;
Maar nu is de beurt aan de aarde.
Nu begint de taak van 't volk.
God wil niet, dat één zijn tempel
3.
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Bouwe; maar de gansche schaar
Brenge daar heur greintje wierook
Aan den Grooten OfTeraar.
Zijn Huis dient door de aard voltrokken,
Aller kindren liefdewerk;
Ieder moet zijn steentje brengen
Tot de aan God gewijde Kerk.
H o o p , Geloof, vooral de Liefde
Zweeft nu onder 't aardsche kroost;
En zij boezemt wederliefde in.
Die niet voor een offer bloost.
Even als het Drietal Wijzen
Uit het oosten, rijk aan pracht.
Gouden schatten, myrrhe en wierook
Naar den stal van Bethlem bracht.
Zoo heeft ook de Christen schatten
Aan Gods nieuwe woon verpand.
Gouden, zilvren koningskoppen
Rollen nu van hand tot hand:
De arme weduw brengt haar penning.
En de wees zijn spaarpot aan.
En ook hij, die niets kan geven,
Geeft tot parel — eenen traan.
Maagden rukken van haar boezem
't Sieraad af: een gouden kruis;
Diamanten en juweelen
Brengen ze aan Jehova's Huis.
Heiligdom! dat door de liefde
Van zooveel zijt opgericht,
Beeld van liefde! Beeld van eenheid
Van Gods kerk, op aard gesticht!
Ieder Christen is een takje
Van den grooten levensboom,
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Die, door 't bloed der martelaren,
Wortel schiet in 't eeuw'ge Room."
Rijs omhoog thans, heiige tempel 1
Toevluchtsoord van Christus' kroost;
Rijs omhoog tot Limburg's glorie!
Rijs tot harer kindren troost 1
Ziet! een Prins, een eedle Kerkvoogd,
Een Beschermer van de Kunst,
Gaat u zeegnen, gaat u wijden;
Gij geniet zijn hooge gunst.
PAREDIS wil in de rijen
Van de Liefde de eerste zijn,
De Engel, die U dra zal heilgen.
Is Belijder als Martijn.
't Nageslacht zal zich verheugen.
Als de vreemdling U begroet,
En zal zeggen, op U wijzend:
»Ziet! wat toch de Liefde doet!
Sint-Martijn is weer verheven
Door 't geslacht dat hem vereert,
En dat van diens liefdedaden
Wederliefde heeft geleerd.
Sneed hij niet een deel zijns mantels
Met zijn zwaard tot dekkleed af
Voor de naakte leen eens armen,
Knikkende op den bedelstaf?
Ziet! die arme was zijn tempel.
Die ter neer zakte, arm en oud,
Doch de Liefde heeft hem weder,
]Met de Kunst verrijkt, gebouwd!" —•
Gij dan, die nog geene schatten
Hebt verpand aan 't liefdewerk,
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Sluit u aan thans bij de rijen,
En voltooit die Christenkerk!
De eerste steen van zooveel duizend
Wordt ten grondsteen dra gelegd.
O ! Brengt offers, rein van liefde!
Zorgt, dat eens de naneef zegt:
»Men kan eer de steenen tellen.
Dan al de offers aangebracht.
Om het Heiligdom des Heeren
Te bekleeden met zijn pracht!"
Rijken! geeft; want zonder liefde
Is uw grootheid slechts een vaas.
Die, met schittrend opschrift pronkend.
Licht ter neer stort met geraas.
Geeft! de Liefde vindt haar voedsel
In het geven, mild en goed,
Even als de melk der moeder
Vloeit, zoolang zij 't kindje voedt.
Kunstnaars met het hoofd omlauwerd.
Treedt, uit liefde, in 't heilig perk!
Schilders ! Drijvers ! Muzikanten!
Dichters! slaat de hand aan 't werk!
Want nog houdt de Geest der kunsten
Bij de kunstenaren wacht,
Totdat zij van 's Heeren tempel
Zeggen mogen: »'t Is volbracht!" —
Zoo sprak Marüjn.
Zijn taal werd in het groene lommer
Door 't vooglenheir begroet. De jongling, die, vol kommer,
Zijn bakermat aanschouwd had en haar diep betreurd,
Was nu, zich zelf schier onbewust, heel opgebeurd.
»Martijn!.. Martijn!.. Martijn!.. Uw tempel is verrezen!" —
Zoo gilde hij. Maar weg was 't bovenaardsche wezen.
En liet den jongehng nu aan zich zelf alleen.
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»Ik maak een jubellied op d'eersten tempelsteen 1" —
Zoo riep hij luid, terwijl hij zijne voeten repte
Naar de ouderlijke woon, toen 't Anglus-klokje klepte.
Hij vouwt de handen saam, blijft op de Maasbrug staan,
Beglinsterd door den glans der liefelijke maan,
En bidt: »o Koningin des Hemels! Wees geprezenI
Alleluja! Uw Zoon is van den dood verrezen!
Alleluja! Alleluja!"
En 't schuim der golven bruischte 't n a :
»Verrezen ! Verrezen!
Alleluja! Alleluja!" —
Hij meende nog de taal van Sint Martijn te hooren.
Maar 'twas een zacht geruisch, dat stroomde van de chooren
Des hemels, waar de Geest der kunst, zijn God ter eer
Een hymnus aanhief, die daar klonk van sfeer tot sfeer.
Wiens weerklank ook tot de aarde al zachtjes was gekomen.
En door den jongling op de brugge werd vernomen:
6.

Lied van 't h e m e l s c h Jeruzalem.

*)

«Jeruzalem ! o Hemelstad !
Het zien, het zien alreeds is zalig
Van d'ecuwgen vree, dien Gij bevat,
Verheven burcht! die zoo lieftalig
Als eene bruid, in Englenglans,
Omstuwd door duizende Englenchooren,
Van gindschen hoogen hemeltrans
Op levend rotswerk staat te gloren!
O Koninginne! fraai van leest,
Getooid in eeuwge feestgewaden!
O Bruid van Christus! door den Geest
*)
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Gezegend met zoo veel genaden,
Verrijkt door 's Vaders gloriestraal,
Als 't pronkjuweel van alle steden 1
Waar vindt men zulk een bruiloftzaal
In 't ruim van 't ondermaansch beneden!

Wat staan uw poorten vol van pracht
Te schittren voor d' oprechten Christen I
Hier zie 'k den groenen keursmaragd
Naast de vioolblauwe amethisten,
D'oranjekleurgen hyacinth
Naast de opperschoonste vuurrobijnen,
Topazen met hun gouden tint
Naast de êelste diamanten schijnen.

o Timmerwerk voor de eeuwigheid!
Hoe zijn uwe onwrikbare rotsen
Met kunst en zorgen toebereid
Door 't altoos heilzaam slaan en botsen
Des hamers op het houwmetaall
Door 't onophoudelijk polijzen
Zie 'k Uw gesteente in pracht en praal
Tot eenen hechten tempel rijzen.

Gij, Christnen! zijt de nieuwe steen,
Die 's Heeren tempel moet volmaken.
Gebeiteld door de tegenhêen.
Die U van tijd tot tijd genaken,
En door Gods liefde gepolijst.
Maakt uwe deugd u eens rechtvaardig.
Tot dat Gij, met uw broeders, rijst
Tot éénen bouw, Jehova waardig."
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En onder 't zoet akkoord van 't bovenaardsch geruisch
Stapt hij al mijmrend naar het vaderlijke huis.. .
Hij komt! wat poppelt hem het hart voordat hij 't nadert!
Hij komt! Het huisgezin zit wachtend daar vergaderd,
Dat nu eens op de klok de wijzers gadeslaat,
En dan weer uitziet op den drempel aan de straat,
Of niet hun lieveling, zoo lang verwacht, zal komen.
Hij komt! — Laat, zangster! thans uw teedre liedren stroomen.
En schets met uw penseel wat vreugde daar regeert,
Wanneer van eene reis de lievling wederkeert.
Hij komt! Zijn zuster 't eerst vliegt hem in de armen tegen. —
Gelijk een kleine steen het water kan bewegen
In ronde kringen, die zich vormen om hem heen,
Zoo was 't ook hier, toen hij voor de eerste maal verscheen,
De jonge reiziger, die reeds voor tal van jaren
Van huis gegaan was, om zich kunstroem te vergiren.
De vader, grijs en oud, sprong uit den leuningstoel.
En zwijgend gaf hij lucht aan 't schoonst, aan 't reinst gevoel.. . .
»Wat nieuws dan van Parijs?" zoo sprak reeds ongeduldig
De dochter.

Maar de zoon bleef haar het antwoord schuldig.

De jongling sprak geen woord, de vader evenmin;
Maar 't vreugdetraantje rolde in 't teeder huisgezin.
't Was alles stil in 't rond — en de opgerezen hamer
Der klok sloeg negenmaal. 13e maan schoot door de kamer
Heur lichtglans. Zedig treedt de hupsche jonkvrouw voort
Naar 't glasraam, en ontrolt de vastgesnoerde koord.
Laat 't witte roldoek af, en weert den schijn van buiten.
Ze ontsteekt de koopren lamp, en gaat de deure sluiten.
Snelvoetig treedt zij in heur slaapsalet, en wascht
Zich 't maagdlijk voorhoofd, en haalt uit de klecderkast
Het korenbloem-gewaad met glinsterende knoopjes,
En slaat een sneeuwwit kant in kronkelende loopjes
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Den hals om, snoert het kleed om 't tengre lijfje vast
Met een satijnen lint, nog blanker dan albast,
En hecht een tak vergeet-mij-nietjes in de krone,
Door 't slingrend haar gevormd. En ziet, daar staat de schoone
In feestgewaad gesmukt als een verloofde bruid I
Zij rept de voetjes weer, en wil de kamer uit,
Maar keert — om zich in 't glas des spiegels aan te schouwen;
Of alles netjes zit; gelijk het past aan vrouwen.
Haar beeld kaatst heerlijk weer en 't hart zegt: »Ben 'k niet schoon?"
De schaamte werpt een tint van roosjes op haar koon.
En zij berispt zich zelve en lonkt weer zedig teeder,
En komt bij vader en bij broeder juichend weder.
»Wat 's dat?" — riep de oude — »Welk een zotheid, of zoo laat
In d'avond u het brein nog aan het hollen slaat?"
Maar vroolijk sprak de maagd: »De plechtigheid is morgen
Van d'Eersten Tempelsteen. Laat ons deez' avond zorgen
Dat feest te vieren in het vaderlijke huis!
Daar kraait geen haantje n a ; 't gaat zonder veel gedruisch.
Nu broeder nog van daag bij ons is aangekomen,
Nu moeten in 't gezin de vreugdezangen stroomen.
't Is dubbel feest van daag: Voor hem — en voor den Steen!
Zie! Broeder knikt reeds: ja! en Vader zegt niet: neen!" —
De koffie werd gezet op de aloude eiken tafel.
En de eetlust aangehitst door versche taart en wafel.
Die 't brave meisje voor haar Ijroeder had bereid,
Haar broeder, dien zij lang geduldloos had verbeid.
Nu eerst begon de kout. 't Gesprek begon te leven . . .
»Welaan! Een fleschken punch zal 'k dezen avond geven!"
Zoo sprak de vader, blij van zin, zijn dochter aan.
En wat de vader zegt, wordt door het kind gedaan.
Nu schiet de ziel in vlam, van vreugd als overmeesterd.
En ziet! de jongeling wordt gansch verrukt, begeesterd.
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En roept: »Wel aan! dat elk zijn eigen liedje kweel'!
Haal mijn bandonium i), dat 'k u mijn liedje speel'!"
En fluks daar trekt hij bei de handen op het orgel
En perst de lucht er saam, en uit zijn heldren gorgel
Heft hij, al spelende, zijn schoonen lofzang aan,
En laat het lied des Steens aan 't huisgezin verstaan:

7.

B l o e m e n k r a n s j e o m den E e r s t e n S t e e n . -1)

»Een kransje zij gebonden
Om d'eersten steen!
Zoo wordt ook 't hoofd van 't kindje kleen
Met een geboortekrans omwonden,
Wanneer 't in 't schommlend wiegje leit
Als 't beeld van Moeders teederheid.
En later, als dat wicht zijn Jesus gaat ontvangen
Voor de eerste maal,
Dan wordt een tweede krans, gesmukt met wecl'ger praal,
Haar in de lokjes vastgehangcn. —
Voorts wordt het als een jonge Bruid
Door eenen Bruidegom geleid naar de Echt-altaren;
En ziet! het derde kransje omsluit
Haar nu de schoon gelokte haren. —
Zoo treedt de mensch in 't leven voort
Tot aan de groote levenspoort,
Die ingang biedt naar 't Eeuwige oord;

1) Het Bandontiaii
(ecu speeltuig dat zijn unain ontleent van den uitvinder / / . Btijid, te
Crefeld) vormt zijnen toon door middel van metaal-tongetjes en cencn b l a a s b a l g , wordt dragend
gespeeld tusschen de beide handen en wel in dier v o e g e , dat de rechterhand des spelers de
solostemmen en de linker de bas-partijen en de stemmen ter begeleiding uitvoert, en kan den
klank eener fluit, klarinet, fagot, enz. nabootsen.
2)
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Dan wordt een doodenkrans van immortellen-bliren,
Gestrengeld, als een kroon om reeds besneeuwde haren.
Het huis van God
Verdient hetzelfde lot:
Vier kransen
Vol ''lansen
Versieren 's tempels levensbaan,
Van d' eersten steen tot aan
Den laatsten, die zal staan.
Een kransjen eerst van frissche maagdebloemen,
Om de geboorte van den nieuwen bouw te roemen,
Een kransje heen
Om d' eersten steen!
En is het hooge dak voltrokken,
Dan plant men meien op de nokken
Als eene ware h-uUoftskroon
Der nieuwe Godgewijde woon,
Waarin de Heiland is verschenen.
Om zelf zich met den zoon
Der aarde te vereenen.
o Ziet! wat staat zij schoon
Als eene tempelmaagd van steenen!
Nu slingert zich alom de groote bloemenkrans
Om altaren
En pilaren,
Wanneer een Christenfeest gevierd wordt ^ol van glans;
Dan kweelen haar gorgels,
In 't spelen der orgels
Jehova ter eer;
O! Dan weemlen de lichten
Voor Jesus, den Heer,
Als aan d' heemlen de schichten

—

43

—

Des dondrenden Gods;
Dan rijzen de beden van grijsaards en wichten,
Die heilig zich kwijten van heihge plichten,
Gespeld in de tale des hoogen gebods.
Den werken der aarde,
Hoe groot ook in waarde,
Wordt de eeuwigheid
Niet toegezeid.
Eens zal weerom de tijd genaken,
Die deze muren zal doen kraken,
Tot dat de tempel 't hoofd ter ruste nedervlijt;
Dan wordt nog op den laatsten drempel
Een krans ter neêrgeleid.
Een immortellen-krans, door de Engelen gespreid,
Op 't graf van eenen tempel.

Het heilig huis van God
Verdient dat liooge lot:
Vier kransen
Vol glansen
Versieren 's tempels levensbaan
Van cV eersten steen tot aan
Den laatsten, die zal staan.

o Steen! o Steen! hoe nietig is uw waarde,
En toch wat speelt ge een groote rol op aarde!
Want zonder u waar' geen gebouw.
En zonder dit, geen christentempel.
En zonder tempel trad het volk in nood en rouw
Op den versleten drempel
Der straten op en af.
Steeds worstlend met des levens stormen,
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Gelijk een godloos aas der wormen
Voor 't alverslindend graf.

Wat is de Godsdienst schoon in eenen christentempel!
Daar knielen grijs en kind, en allen, op één drempel.
Die uitslijt door de knie, al is hij hard van steen —
En vriend en vijand zelfs zijn daar te zamen één.

Speelt dan de steen, gering van waarde,
Zijn groote rol niet op deze aarde?
Een steentje vormt een rots;
Een steentje vormt een tempel Gods,
Gelijk in 't biezen wiegje een kindjen op het water
Eens later
Een Mozes wordt, een hemeltolk,
Wetgever van Gods eigen volk.
Die steen zal eens Gods tempel schragen.
Die steen zal 's Heeren wetten dragen.
Gelijk des Heeren wet voorheen
Den volkc werd vertolkt op tafelen van steen.
Ach! mocht de Heer dien steen niet breken,
Om zich op 't zondig volk te wreken!
Gelijk eens Mozes deed,
Toen gramschap hem den boezem spleet,
En hij zijn kleed
In flarden reet
En de eedle tafelen der Wet in stukken smeet!
Mocht eerder uit dien steen eens Gods genade vloeien 1
Gelijk, bij 't brandend zonncgloeien,
Dat de ingewanden deed verschroeien
Van 't volk van Israël,
Eens Mozes, op Gods hoog bevel
Uit Horebs harde rots een bronfontein deed vloeien.
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o Mensch! is uwe ziel zoo zwart
Als 't aaklig somber graf, en als het marmer hard,
o! Dan betreed deez' heilgen drempel!
't Geloof verlicht uw ziele in dezen heilgen tempel.
Dat oord van 's Heeren wonderheên.
Hier wentelt de Engel Gods den loggen zondensteen
Van uwe ziele, afgrijslijk wezen!
Gelijk hij deed op 't graf, waar Jesus is verrezen.
En blaast somtijds u haat of nijd.
Om uwe liefde te bekoren,
Verergernis in de ooren.
D e n k , dat ge christen zijt.
J a , denk aan de overspeel'ge vrouwe,
Die knielde aan Christus' voet, vol schuld maar ook vol rouwe.
En denk: »Dat hij den naaste een eersten steen toesmijt',
Vv'ien 't ongedeerd geweten
Door geene zonden is verreten."
Ja! Mocht ook Satan, als een tweede Goliath,
opdagen,
Om uwer ziele schat
te vragen.
Die tempelsteen, in de aard gesteld,
Zij u het zinnebeeld van 't wapen;
Dat hem moet treffen in de slapen.
Met groot geweld.
Tot dat hij hem ter neder velt
Gelijk eens in de hand van David, Juda's held.
Jericho! Uw sterke wallen
Lieten hunne steenen vallen,
Bij het zevenvoudig schallen
Der bazuinen, hard en schel.

—

46

—

Die op Jozuë's bevel
Met het volk van Israël
Zeven keeren moesten klinken,
Om de wallen te doen zinken.
Tempel Gods! wat zijt gij groot 1
Zeven gaven, zeven wetten
Klinken, als zooveel trompetten,
In uw zegenrijken schoot.
Maar zij doen geen muren kraken,
Want zij moeten u volmaken:
't Zevenvoudig Sakrament
Blijft als zegel Gods geprent
Op de steenen uwer wanden:
Dat zijn uwe hechtste banden,
Dat uw duurzaamste cement.
o Steen! Een Godsgezant zal U genaken;

Eer

Gij
Die

Gij

Hij zal hem, op Gods wille, raken
En 't ofFervuur op zijne kruin doen blaken,
Gelijk den steen van Gedeon,
hij den veldslag der Madianiteri won.
o Steen 1 o Steen! hoe nietig is uw waardel
En toch wat speelt ge een groote rol op aarde 1
o Steen! o Grondsteen dezer kerk!
Wat schetst Gij een verheven werk!
toont den hoeksteen aan, waarop de Apostlen bouwden
Christus als de rots der Groote Kerk beschouwden,
Gelijk 't de Heiland had beloofd,
Gelijk Hij 't spelde, vol vertrouwen,
Aan Petrus aller opperhoofd:
zijt de Steen'. Op U zal Ik mijn Kerke bouwen.
't Heelal was eens de tempel, het altaar, —
En beide zonder perken. —
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De mensch was priester-offeraar,
Die opdroeg aan zijn Heer het puik van 's Heeren werken.
De helle ontsloot haar wijde poort;
De zonde, een slang gelijk, kroop in het heilige oord,
En spoog haar zwadder op het evenbeeld des Heeren,
Dat door de zonde alleen zijn adel ging onteeren,
Terwijl de schoone rust der wereld werd gestoord.
Een nieuwe priester moest verrijzen,
Geen schepsel meer uit Paradijzen
Maar uit den schoot van 't stargewelf:
Die priester was Gods Zone zelfl
Hij daalde van den hemel neder,
Herstelde d'aardschen tempel weder;
En nu werd elke Christenkerk,
Bezegeld met het Godlijk merk,
Versierd door Jesus Bloed als stempel.
Het ware afbeeldsel van den grooten wereldtempel.

Och! kon ik op dien grondsteen thans
Mijn hoofd ter ruste leggen,
Dan zag ik de Engelen, vol glans,
En 'k mocht met d'ouden Jakob zeggen:
»Hoe schrikwekkend is dit oord!
Want dit is het huis des Heeren,
En de ware Hemelpoort,
Waar wij naar onz' oorsprong keeren,
Naar het eeuwig zalig oord."

GodI wat groote plechtigheden
Zie ik vieren om den steen 1
Wat een choor van hartebeden
Stijgen naar de Heemlen heen!
Krijgsklaroenen joelen, schaatren
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Langs de frissche azuren waatren *)
Van den Maasstroom, nauw in rust,
Die met zijn lillend schuim den nieuwen grondsteen kust!
De Godheid zendt den Prins der zijnen.
Zij doet een kerkprelaat
Verschijnen
In gouden feestgewaad.
Zijn naam reeds schetst zijn vrome daden,
Want PAREDIS wijdt op dien steen
Een paradijs van Gods genaden,
Een paradijs voor iedereen. —
Zijn eerste stap heeft 't oord veranderd
Hij heeft den heilgen zegestanderd
Op 't oude Wijker graf geplant.
Het Kruis is schitterend omrand
Van lichtjes, even als de mane,
Omstuwd van starren aan de azuren hemelbanen.
In zomer-avond praalt.
Triomf! Alleluja! De zege is thans behaald!
Laat liedren uit de borsten stroomen!
De plaats is in bezit genomen
Voor 't Godgewijde huis
Door 't daar geplante heilig Kruis.
Zoo plant een veldheer ook het vaandel der soldaten
Op de ingestorte stad, door kogels en granaten
Bestormd en van den grond gevaagd.

*)

Deze en de 13 volgende dichtregelen werden in den Pms-Alinanak
Langs de .straten, lang.s de watrcn.
D a a r naakt de kerkprelaat
In gouden feestgewaad.
Zijn eerste .stap heeft 't oord veranderd ;
Hij heeft den heilgen zegestanderd
ü p vnichtbren bodem vastgeplant.
Het Kruis i s , enz.

1880 .ildns gewijzigd;
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Dan daagt
Een nieuwe stad in volle gloren.
Hoezeel de vrede is hier herboren!
Heerl de Steen wacht U in de aard!
Laat uit uwen Hemelgaard
Vele droppels zegen vloeien!
Schenk hem groeikracht! Laat hem bloeien
Tot een Huis Uw eerbied w a a r d . . . .
In het tintelen der stralen
Van de zonne zie 'k de zalen
Van de Heemlen glanzend pralen.
'k Zie een groep van Englen dalen
In dit uitverkoren oord
Op des Bisschops wijdingswoord.
Hoort! zij zingen 't lied van vrede,
En zij brengen zegen mede,
Die door 's Bisschops milde hand
Nederdroppelt op het land.
Ziet 1 met 's Heeren welbehagen
Wordt het oflfer opgedragen
Op den Godgewijden grond.
O ! Hoe plechtig is die stond 1
Hozanna! Hozanna!
Het hemelsche Manna
Daalt in de woestijn.
Serafijnen,
Cherubijnen,
Blinkende als het kristallijn,
Zingen: »Heiligl Heilig! HeiHgl
Driewerf is Jehova heilig!
Al wie op deze plaats trouw bidden komt, is veilig" —
»Bravo, mijn jongen!" sprak de vader aangedaan.
Zijn harte was vermurwd, maar niet een enkle traan
4.
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Van liefde of teederheid blonk in de strakziende oogen.
En vurig was zijn blik; de geest was opgetogen
En jong werd het gelaat, dat blonk gelijk een zon,
Toen hij, als een profeet zijn rede aldus begon:
»Leg thans uw speeltuig neer! Aan mijne grijze haren
Past niet een orgelspel of forsch gespannen snaren;
De rozen en het spel zijn lang voor mij gedaan.
En toch zing ik een lied. Ik zing, en vang daar aan.
Waar gij geëindigd hebt. De dochter gaf een veder
Met leheblank papier hem over. Hij sprak weder:
«Weg! o tolk van de gedachten!
Vlugge veder ! weg ! lig daar!
Uit wat vleugel vielt gij neder
Van een zwaan of adelaar,
Of van een der Serafijnen,
Dat gij u zoo zeer verstout
De geheimen te openbaren,
Aan God zelven toevertrouwd!
Neen! al waart ge een Cherubsveder,
Door den Engel neergestort
In der zonne diamantstroom —
Neen. o Pen! gij schoot te kort.
Wee den zanger! Gij ontvalt hem
Uit de sidderende hand.
Want wie peilt de zee van wondren
Met een zoo beperkt verstand?
Eer barnt de Oceaan der wereld
In een zandkuil van één span.
Eer een aardsche krekel zingend
Gods geheim verklaren kan."
Zoo klonk de tale van den vader in hun midden.
De kindren vouwden stom de handen, als tot bidden
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En hij, hij nam een boek, sloeg 't open, kuste 't teer,
En sprak: »Hoort! Kindren 1 Hoort! Aldus spreekt God de H e e r :
8.

Gods Liefde in h e t Heilig Sakrament.
»'k Ben, die was en steeds zal wezen,
I k , Jehova, ben die is!
Millioenen wereldbollen
Richt ik, als hun aller Gids.
Duizend millioenen schepslen
Spijs Ik te eiken levensstond.
Honderd duizend millioenen
BloempjcF 'deed ik in het bont.
Wat de dood Mij komt betalen
Geef Ik aan het leven weer,
Wat van Mij gaat, keert Mij weder —
Ik ben aller Opperheer!
Stapel heuvlen op uw bergen
Torenspits op torenspits,
Mensch! gij blijft op d' eigen afstand
Van Mij; want ik ben die is!
Daarom treed Ik zelf U nader
Van den troon, voor Mij gesticht.
Maar wie kan den glans verdragen
Van dat schaduwlooze licht?
Slechts e'e'n straaltje van mijn luister
Pletterde u in d' afgrond neer;
Daarom houd Ik Mij omsluierd
In 't heelal, dat Ik beheer;
Maar ik meld Me in donderknallen,
'k Meld Mij in den bliksemstraal,
'k Meld Mij in het choor der Geesten,

*) üvergedrukt in den Pius-Almana/i iSSo.

*)
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'k Meld Mij in der vooglen taal.
'k Vaar op vleugelen van winden,
Engelen en stormen voort;
Door 't heelal word Ik al siddrend
En door 't mugje zelfs gehoord.
Sidder niet! Ik ben de Liefde
Voor het hart, dat Mij bemint,
J a ! Ik ben en blijf de Liefde
Zelfs voor 't wederspannig kind.
Liefde omsluiert mijne grootheid.
Maakt mij tot verborgen God;
Zonder Mij bestaat geen liefde,
Zonder liefde, geen genot.
Haar vijandig is de zonde
In des menschen hart gedaald.
En de mensch heeft mijne liefde
Met ondankbaarheid betaald.
Zie, daar daagt de drom der wezens
Als getuigen tegen hem:
— »Heer! terwijl ik klom en daalde,
(Roept de zon met zilvren stem)
Als een reus 't heelal doorkruisend
Langs het pad van uwen troon.
Om uw glorie te verkonden.
Zag ' k o p aard den mensch, uw zoon.
Uwe heiige Wet vertrappen
Met een onverschrokken voet.
Spreek! Ik zal hem meer verlichten.
Maar verbranden door mijn gloed!" —
sHeer! (roept de Aard) terwijl mijn boezem.
Zwellend door Uw zegening,
Louter schatten, gaven, wellust.
Teelde voor den sterveling,
Dien Gij mij tot Koning steldet.
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Heeft hij snood uw wil veracht.
Spreek! Ik open mijnen afgrond,
En begraaf hem in mijn nacht 1" —
»Heer! (zoo bruist van gramschap borlend
De Oceaan) terwijl ik stroom,
Landen met mijn golven geeslend,
Breidelloos en zonder toom,
Maar vol eerbied voor uw machtwoord:
Verder nicil Dat is Mijn wil!
Voor een handvol zand, een korrel
Mijne woeste baren stil,
Is de mensch U ongehoorzaam,
Spreek! Ik delf voor hem mijn kolk!" —
»Heer! (gilt de eeuwigheid in wanhoop)
Mij behoort het zondig volk!
Spreek! En eeuwig als Gij zelf zijt,
Eeuwig folter ik zijn hart,
Eeuwig voed ik hem met kwalen;
't Leven wordt hem eeuwge smart!" —
Boven deze groote stemmen
Stijgt eene andre groote stem;
't Is de stem der Eeuwge Liefde:
»Wees, o H e e r ! genadig hem!" —
»Heer! (zoo roepen weer de stemmen,
Vol verwondering en schrik):
Heer! wie zal de boete dragen ?" —
En de Liefde zegt weer! »Ik!" —
Heemlen I hoort het! Aard !. begrijp het!
Huldigt luid het godlijk woord!
Bergen, zee, lucht, aarde en schepslen
Bracht Ik uit het Niet hervoort.
Heerlijk moog 't heelal dan pralen,
't Zonk, indien het God gebood,
In het Niet weg — en er bleef niets
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Dan de grafzang: God is groot 1 —
Doch in 't wonderwerk der liefde
Maakt zich God, die 't al gebiedt,
Klein voor 't maaksel zijner handen.
Nietig voor een ander Niet.
't Eeuwig Woord wordt eindig schepsel.
En des menschen lotgenoot;
't Nadert tot de twee gedrochten.
Tot de Zonde, tot den Dood.
Zij, die moeder, hij, die vader
Was geworden van mijn kroost.
Moest gelouterd — en daar keert zich
Zonde in boete en Dood in troost.
Dood wordt leven, en de Zonde
Wordt Genade na de boet'
De ommekeer wordt vastgezegeld
Door 't gestorte godlijk bloed.
Langs verscheiden ootmoedstrappen
Legt het Woord die zoenreis af:
Van den schoot der Maagd op 't kruishout,
Van het kruishout in het graf;
Van het graf naar 's Vaders zetel;
Van dien zetel op 't Altaar;
Van 't Altaar in 't hart des zondaars;
'k Sticht een poos mijn zetel daar.
Niet genoeg voor mijne liefde
Nood Ik de aard ten gastmaie uit;
De aarde wordt mijn tweede hemel,
En de ziele wordt mijn bruid.
Klein geworden om uw grootheid,
Word Ik voor u spijs en drank.
Ik omhul mijn gloriestralen
Met de hostie, klein en blank.
Dkki verberg ik mijne grootheid
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Onder den geringsten schijn,
Mijne Godheid en Mijn Menschheid
Onder 't kleed van brood en wijn.
De Eeuwigheid ligt hier verscholen
Onder 't vliegend oogenblik,
Wijsheid onder schijnbre dwaasheid,
Onder 't Niet blijf 'k immer Ik.
Ik ben Offeraar en Offer
In het liefde-Sakrament.
Eeuwig leeft hij, die Mij opspoort.
Steeds geniet hij, die Mij kent." —
't Was of een lieve geur van boven uit de heemlen
Een poosjen in 't vertrek des huisgezins kwam weemlen,
En al de zielen met een hemelgeur doortrok,
Zoo was 't gemoed gestemd, zoo ongewoon de schok.
Dien 's grijsaards cedle taal de jeugdge zielen aanbracht.
De jongling en de maagd — zij zaten daar met aandacht
Te luistren, als een paar geliefden naar de taal
Des herders, die hun spreekt van 't naadrend bruiloftmaal,
Dat beiden in één liefde, één harte moet vereenen.
De grijsaard zweeg. Hij zag naar zijne dochter henen.
En sloot het boek, en sprak: »De naclit, mijn kind! is daar.
En sluit ons avondfeest, en scheidt ons van elkaar.
Gij hoordet nu den zang, het feestlied van ons beiden.
Zing gij een teeder lied voordat wij heden scheiden!" —
De dochter streek hour lok naar achter met veel zwier.
En plaatste, als zangeres, zich aan het oud klavier,
En heure rappe hand ontwrong hem zoete akkoorden;
Zij sloot het avondfeest met deze schoone woorden:

g.

L e g e n d e v a n 't H. Kruis
TE

*)

TW IJ K.

ïOp weg van Tongren naar Maastricht,
Daar wijst ons de Historie
Op uwen grond, o dorpje RiempstI
Een parel van uw glorie.
Die parel was een kleine noot,
Gebracht uit verre landen
Door eenen vromen edelman,
Geboren op dees stranden.
De jonker was, naar 't oud gebruik
Der ridderlijke dagen.
Eens naar Jeruzalem gegaan,
Om er zijn beê te dragen.
»Achl" sprak hij tot zijn gemalin,
Voor dat hij ging vertrekken:
»Mocht 's Heeren zegen tot een schild
Voor u en de uwen strekken!
Mijn vaderharte voedt de hoop.
Dat God, eer ik zal keeren,
Ons huisgezin met een nieuw pand
Van liefde zal vermeeren.
Hoe gaarne bleef ik nog bij u;
Maar, ach! ik moet daarhenen
Vaarwel 1 vaarwel I tot wederziensl
En waak op onze kleenen!" —
*) Overgedrukt in «Het Kersouwken" te Leuven, Jaarboek van 1871.
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De pelgrim was teruggekeerd;
Zijn zeven dochters snelden
Hem nu al juichend te gemoet
En hupplend door de velden.
»Dag, vader!" riep het zevental,
»VVees welkom in ons midden 1
Ach 1 wat zal moeder blijde zijn!
Wij deden niets dan bidden.
Zij plengde soms een zilten traan,
En zoende ons dan zoo teeder;
Doch, vader-lief! wij troostten haar.
En spraken: »Gij komt weder.
»En keerdet gij, als pelgrim, eens
Uit de oude heiige stede,
Dan bracht gij ons van 't heilig Graf
Gewis een kleinood mede."
De vader sprak: »Mijn dochterkens!
Aan 't Graf knielde ik ter neder.
Ik kuste daar den heilgen steen; —
Dien kus geve ik u weder."
En allen spraakloos, arm in arm.
Terwijl zij tranen menglen,
Ontboezemen haar liefde en vreugd.
Als waren 't zeven Englen.
De pelgrim lei zijn schelpen kraag.
Zijn hoed en palster neder.
De maagden namen ze in de hand,
En kusten ze allen teeder.
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Hij greep zijn ronde pelgrimsflesch,
En deed ze bevende open;
Daarin glom water der Jordaan,
Waar Christus zich liet doopen.
De zeven dochters knielden neer,
Terwijl zij Christus loofden;
En 's vaders zegen vloeide in 't nat
Op hare maagdenhoofden.
Dan deelde hij zijn reiszak leeg
Van heilige kleinooden.
Aan ieder werd een heiligdom
Uit 't Heilig Land geboden.
De maagdekens ontvingen 't al
En dansten blijde in 't ronde,
En togen samen naar 't kasteel,
Waar 't feest was in die stonde.
De jonker vloog daar om den hals
Van zijne dierbre vrouwe,
En zij ook kreeg een heiligdom
Als pand van beider trouwe.
Doch in den tempel zat een kind
Eerbiedig stil te bidden,
En dit verscheen voor avond eerst
Vol blijdschap in hun midden.
Joanna was de naam van 't kind,
Die Benjamin des huizes.
Zij was een dienares der Maagd,
Een minnares des kruizes.
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't Was de eeuw, waar nog geen spoorwegdamp
Den afstand deed verzwinden,
Waar nog geen stoomschip 't meer doorvloog,
Om landen te verbinden.
En maand op maand en jaar op jaar
Ging op één reis verloren.
Zoo was na 's vaders afreis eerst
Dit achtste kind geboren.
»Mijn zusters pronken met heur schat,
Gedeeld door uwe handen.
Ach! hebt ge ook mij iets meegebracht
Uit gindsche heiige landen?" —
Zoo riep Joanna lief en zoet
Tot heur geliefden vader.
En hij beschouwde met een traan
Zijn achtste dochter nader.
Hij streek
Des
En sprak!
Wat

de zachte, blonde vlecht
meisjes met de handen,
»Ik gaf reeds alles weg
'k meebracht uit die landen.

»Maar w a c h t ! . . . ik heb nog iets bewaard,
Gij neemt het mij niet euvel:
't Is slechts een kleine noot, geplukt
Op Sions heilgen heuvel.'' —
Het maagdeken ontving den schat
En danste blijde in 't ronde,
En deelde nu, op 't oud kasteel,
In 't feest te dezer stonde.
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En toen de zon met gouden glans
Het nachtlijk duister klaarde,
Sloop 't lieve meisje naar den hof
En groef de noot in de aarde.
Zij stelde een merkbaar teeken daar,
Waar 't z.aadje moest gaan groeien.
En prevelde eiken morgenstond:
»Heerl laat het boompje bloeien!" —
De lente kwam in bosch en beemd,
De vogels tierelierden,
Terwijl de zaadjes bloesemvol
Van lieverlede tierden.
Het nootje botte in bloesems o o k ,
Daar stam en tak zich vormen ,
En schoot zijn lommer welig uit,
Al loeiden soms ook stormen.
Maar eens, het was een zomerdag,
Omfloersden zich de wolken.
De kleur des doods bekroop 't heelal
Bij 't sidderen der volken.
Een dof gerommel bromde omhoog,
Als donderknal der vuren,
Die gloeiden van het zwanger zwerk
Op gevelspits en muren.
E n , krak! daar drilt des Heeren hand
Den bliksemschicht naar onder.
Het nootenboompje kraakt en splijt.
En toont het grootste wonder:
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Zijn stam bonst door het hemelvuur
Ten grond met tak en loover;
En uit den boezem van den boom
Blijft 't middenhout nog over;
En gitzwart als een ravenpluim,
En blinkend als een wapen
Is 't hout des boompjes, dat daar staat
In wondren vorm herschapen:
Geen stam, geen takjes, maar het beeld
Van Hem, dien de eedle vrome
In 't heilig Land bezocht had, staat
Gewassen in den boome.
»Een Christusbeeld I Een ChristusbeeldI
O God!" gilt 't meisje teeder. —
»VVat wonder beeld! Wat heerlijk beeld!"
Zoo riepen de ouders weder.
»Ach! Brengt die beeltnis naar Maastricht;
Naar 't sticht der IViite-Vrouwen!" —
Zoo klonk de taal van 't huisgezin,
Dat 't wonder mocht aanschouwen.
Men bracht de beeltnis naar de stad.
Op eenen zegewagen.
En met haar kwam Joanna ook
Zich zelve aan God opdragen.
Zij nam den sluier in het sticht
Der heiige Witte- Vrouwen,
En bad er God, tot dat de dood
Haar God zelf deed aanschouwen.
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En hooger steeg de faam alom
Van Jesus' wonderdaden,
Gewrocht in deze beeltenis
Voor allen, die hier baden.
Verdween het klooster, met zijn choor.
Het Kruisbeeld is gebleven.
En is thans in de Wïjker-Kerk
Nog 't wonder dezer dreven.

DE MOEDERLOOZE. *)
^ - ^
't Majestatisch vuur der zonne
Was ter westkim neergedaald;
Zij, de schilderes der wereld,
Die het veld met goudverf maalt,
Zij, de moeder van de vreugde,
Koninginne van het licht,
Straalde reeds op 't ander halfrond,
Tegen onzen voet gericht.
Stil en roerloos, ingewikkeld
In heur zwarte wolkendracht.
Borg de schoone lieve schepping
Zich in rouwfioers; het was nacht.
»'t Worde licht I" zoo sprak een stemme
Al de hemelbollen aan,
En voor 's Heeren hoogen zetel
Klom de zachte, zilvren maan.
»Ga!" zoo sprak dezelfde stemme,
»Gal verlicht het donker oord,
't Dal van tranen, waar staag de onschuld
In gezucht en klachten smoort!
Zuster van mijn schoone zonne!
Bruid des nachts I toon uw gezicht
Aan het tranend oog der onschuld!
*) Verschenen in I. A. Alb. Th's Volks-Alman-^k voor Ned. Katholieken 1858.
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Slechts de boozen schuwen 't licht."
Statig dreef de maan door golven
Van
Kruin
Met
Boven

azuur aan 's hemels trans,
en top en tin verguldend
heur maagdelijken glans.
't kerkhof bleef zij rusten.

Ligt daar niet een sterveling,
Roerloos als een grafnaaldbeeltnis,
Op een tombe in mijmering?
J a , daar stegen diepe klanken,
Klanken van een fluistrend lied.
Hoort, het is een levend stervling....
Want de beelden spreken niet:
— »Aan den droeven boord gezeten
Van den wereld-oceaan,
Pleng ik, arm verstooten balling.
Hier een zilten weemoedstraan.
Vooglen z i n g e n . . . en de lente,
Met den bloemkrans in het haar,
Roept mij: »Kind der LenteI zing thans!
Meng u in de blijde schaar!"
Maar, hoe zoude ik kunnen zingen,
Als mijn keel van snikken smoort?
Als mijn oor uit eigen ziele
Niet dan doffe klachten hoort?
Hier betreedt mijn voet den drempel
Van het heiligdom des doods;
Losgerukt van 's werelds woelen
Smaakt mijn hart hier heil en troost.
Ruischt, o neergebogen wilgen
Zachtkens met mijn slepend lied!
Ruischt, o frissche lommertwijgen 1
Maar verstoort mijn rouwzang niet!
Bloemen! met uw malsche kelkjes
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Wasemt zoete geuren uit!
Balsemt er de rustplaats mede,
Die mijn moeders lijk omsluit!
O , geen misdaad schenn' dit plekjen,
Waar ik bij heur assche zucht I
Geen gekras ontrust' haar tombel
Geen getier ontwij' de lucht!
Koom' de trouwe tortel treuren
Op den groenen olmentak!
Kweele hier het zoele windjen
Onder 't blauwe hemeldak !
Nachtegaal! slaak droeve akkoorden
Aan den zilvren watervliet,
Die hier kabbelt langs de dreven,
Waar mijn oog slechts weemoed ziet.
Hoe gevoelvol heeft de schepping
Heur tafreelen uitgespreid !
't Is als een bezielde tempel.
Voorportaal der eeuwigheid!
Elke bloesem, die ontbladert
Op 't gewijde vloertapijt.
Maalt me 't beeld der afgestorvne,
Mijner smarte toegewijd.
Ja, mijn starende oogen fladdren
Als een vlinder langs het pad,
Waar zoo vele bloempjes gloren,
Van zoo vele tranen nat!
Ach! gelijk die schone rozen
Heb ik e'éne aan 't hart geprest.
Die, helaas! hoe zoet zij geurde,
Nu reeds kleurloos ligt verfietst.
Statig als die populieren.
Stille wachters van het graf.
Was ook eens mijn welbeminde,
5.
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Thans vertreden als het kaf.
Teeder als 't gezang der vogels
Heeft zoo vaak haar stem gekweeld.
Vlckloos als die maagdeliefjes
Was ook eens mijn moeders beeld.
Onschuld schiep haar tot een maagdlijn,
Opgegroeid tot 's werelds troost.
Liefde schiep haar tot een moeder
Van een haar gelijkend kroost.
Nu, h e l a a s ! . . . daar ligt ze neder,
\Vaar ze een zwijgend rustbed vindt!
Niemand komt hare asch verstoren,
Niemand — dan een zuchtend kind!. . .
Heilig graf! ontvang den eerbied
Voor 't u toevertrouwd gebeent!
Zie, hoe thans een jeugdig pelgrim
Hier op uwen mosrand weent 1
Ach! dit graf ontpcrst mij tranen,
Reeds zoo menigmaal geschreid,
Sinds de schaar mijn bleeke moeder
Hier ter ruste heelt geleid.
Ach! dit graf doet mij gedenken
Aan het uur van haren dood,
Toen zij op de ziekesponde
Mij den laatsten oogslag bood:
'k Zag haar liggen, fel gemarteld.
Doch geduldig als een lam,
Kwijnend door een wreede krankte,
Toen haar jongste sniarte kwam;
'k Zag haar op het doodsbed liggen:
't Laatst vaarwel stierf op heur mond.
De oogen staarden, half gebroken.
Naar heur têergeliefden rond.
Eensklaps — God! heur ziel ging scheiden. . .
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Wee! — dit scheurde ook mij het hart!
Haar zien sterven, die 'k als 't leven
Minde... wee! — die slag was hard!
Snikkend nam ik bei heur handen —
o Mijn God I — zij waren k o u d ! ! . . .
Kuste hare paarsche trekken —
o Mijn God! — zij waren koud I . . .
Zij, die met heur stille deugden
't Huisgezin ten sieraad was,
Krachtig als een eik, wiens lommer
Schaduw spreidt op bloem en gras,
Werd ook zij door den houweelslag
Van den dood qmver gehakt...
Ook den eik heb ik zien bloeien
Zwaar van lommer, breed getakt;
Menigwerven in zijn schaduw
Neergezeten op het land;
'k Ben daarna voorbij getreden —
En de woudreus lag in 't zand.
En de menschen, die daar stonden,
Heb ik angstig afgevraagd:
»Wat hebt gij gedaan, mijn broeders?" —
En zij zegden: »Hout gezaagd!" —
En zij toonden 't vijftal planken ,
Saamgenageld tot een kist.. .
Voor een — moeder — 'k schokte neder.
Ach! mijn hart had goed gegist.
Nog bomt mij de nare doodsklok.
Die het lijk ten grafkuil noodt.
Vroeger klonk ze: vreugde en leven!
Hoort! Nu bromt zij: Dood... dood... dood!
Vloeit dan, tranen, kroost der droeflieid!
Stroomt vrij langs mijn wangen neer!
Want mijn dierbare is verdwenen:
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Want ik heb geen moeder meer!
Sinds... hoe somber is mij 't aardrijk!
Hoe beneveld mijn verschiet!
Overal ontwaar ik broeders,
Maar een moeder vinde ik niet.
'k Hoor den haan, die op de velden
Kraait en klapwiekt keer op keer.
Och, riep hij de dooden wakker!
Riep hij mij mijn moeder weer!
Van het purpren rozelaartjen,
Dat om hare doodkist
Heeft een spinneke heur
Naar het graf tot brug
AVelk een overgang! Hoe

kwijnt,
webbe
getwijnd.
schielijk

Van het leven tot den dood!
Van de rozen tot het doodsbed
Is een stap slechts —• en niet groot.
Teeder vliegsken! in de zijde
Van het weefsel loos verstrikt.
Door de spin ligt gij gebakerd.
Maar zijt niet geheel verstikt:
Gij verroert u in uw tombe;
Scheur uw zwachtsels! en — gij l e e f t ! . . .
Ook in 't graf is leven; leven, —
Dat de dood eens weder geeft.
Ja 1 het leemen hulsel, dat eens
Onder dezen mulhoop viel.
Zal, o troost! ook eenmaal opstaan,
Als de onsterfelijke ziel!
Jesus ook is eens begraven;
Maar Hij is verrezen. Daar,
Op de onmeetbre starrenvelden
Wandelt hij als Zegenaar.
Aard, vaarwel! vaarwel, o wereld!
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Weest gegroet, o stilte! o nacht!
Weest gegroet, o dood! o tombe!
Welkom, gouden sterrenwacht!
Welkom, blauwe heemlen! waar steeds
Liefde heerscht en vreugd en vree!
Weest gegroet, o zingende engelen 1
Sluit mij in uw choren m ê e ! . . .
H a , daar hoor 'k een stemme schallen:
Is dat hare stemme niet ?
J a ! de stem der moeder is het;
Ik herken ze. 't Is heur lied,
Waar ze mij in slaap mcê wiegde,
Toen 'k een kind was. .. Zaalge toon!
Moeder! z i n g ! . . . . Ik zal u volgen
In uwe aard- en hemel woon.
Op de koele, donkre peluw.
Die — ik voel het — mij reeds wacht.
Ga ik aan uw zijde sluimren...
Tot de jongste morgen lacht." —
Stilte heerschte er op die woorden,
Slechts door de echo nagebauwd.
Niets verstond men — dan de made,
Die aan dorre riffen knauwt.
En de maan hing, bleek en treurig,
Als een graflamp aan het zwerk.
En een heldoorzichtig wolkjen
Steeg van uit den kerkhofzerk.
Was dit de adem van een stcrvling,
In deez' stonde heen gegaan?
't Scheen de vlucht van ruischende Englen,
Die voor 's Hceren troon gaan staan. —
Toen weer de ochtendglansen rezen,
Tintlend als een stroom van goud,
L a g , op 't graf, de moederlooze

—

70

—

Stom, bewegeloos en koud.
Door de tering langzaam kwijnend
Als een tulp, waar 't wormpje aan knaagt,
Was de wees, in heete koortse.
Naar het kerkhof heengejaagd:
Hier zonk, afgestormd, het lichaam.
En de ziel ontvloog het slijk. —
Ach! een grijsaard kwam. De vader
Zocht zijn kind, en vond — een lijk.
De arme man wrong zich de handen,
Vaagde een traan, en stond versteend.
En hij wroette in de a a r d e . . . nokkend:
»Kind en moeder zijn hereend!"
Huisgezin dat in de heemlen
Eindigt, en op de aard begint,
Huisgezin, gij ligt v e r b r o k k e l d ! . . .
Arme vader! zalig kind!

HET J L O K J E VAN ï[OERMOND. ''^
— ^ ^ . « ^ —
',fr;n 't ruim van de zcs-duizcnd-jarige waereld —
r^^ (Hoor, mcnschdom, mijn talc! zwijg, vooglenkoor, stil! —)
Daar bengelt een wicht, van de winden omdwaereld,
Dat, evenals de aard, zich beweegt om een spil;
Een koopren Monarkje, dat acht-duizcnd menschen
Bezielt met zijn stem en beliccrscht naar zijn wenschen.
AVie kent het? AVie noemt het? Waar schuilt dat juweel?
En waar heeft dat dwergje zijn hof en kasteel?
Niet tusschen het tintelend .st;irrcngewemel;
Niet tusschen het bulderend golvcngebvuis;
Niet in 't paradijs, in de hel, in den hemel;
Maar —• hier, in den toren van Rocrmonds stadhuis.
Al troont het zoo hoog niet als 't hoogste der Alpen,
Het ziet aan zijn voeten twee stroomkillen zwalpen:
De snijdende Roer, die zich stort in de Maas . . . .
Omhoog speelt het klokjen van Roermond den baas.
Het praalt op een rijkstroon van glaswerk en steenen.
Die louter tot woonstee voor raadslieden strekt.
Al heeft ook die luchtspringer armen noch beenen,
Hij is als een ridder met 't pantser bedekt.

*) J. A. Alb. Th.'s Volks-Almanak voor Ned.-Katholieken. 1859.
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In grootte gelijk aan een nest jonge musschen,
In grootheid gelijk aan den keizer der Russen,
Is 't klokje, ruim vijftig voet boven den grond,
Alleen autokraat een half uur in het rond.
Al is hem een inborst van ijzer gegeven,
Al is het wat speelziek, wat pril van gedrag.
Het klokje evenwel is eenvoudig van leven:
Het leeft van den t r e k slechts van lederen dag.
Het speelt met de telgen van hoogere sferen;
Want zwaluwen, muggen, zelfs spinnen vereeren
Het dikwijls bij dag met een vriendlijk bezoek.
Des nachts ronkt de katuil bij hem in den hoek.
En dat is de hofstoet van d'ijzeren koning.
Van 't klokje, dat zetelt op Roermonds stadhuis!
Als hij, zit geen Perzische Schach in zijn woning.
Als hij, geen Sinees in kiosken of kluis.
Het preekt van 't gestoelte, om het volk te vermanen.
Van ' t u u r , dat de zon schijnt, totdat zij gaat tanen.
En waakt als een schildwacht, en zingt als een bard,
Bij traantjes van vreugde, bij traantjes van smart.
Elkeen heeft zijn straf, om zijn weelde te temmen:
De straf van den wandienden Jood is te g a a n.
De straf van het vischjen is rustloos te zwemmen.
De straf van vrouw Loth, als een zoutstcen te staan.
De slakke moet kruipen, de kikker moet springen,
De haas moet steeds loopen, de koekoek steeds zingen:
Zoo is ook de klok, als een galgengebroed.
Veroordeeld tot h a n g e n , . . . . en 't doet haar recht goed.
Want nooit kan zij luiden, of 't brein moet haar hollen.
Gelijk aan die werkliên, die g e e s t hebben d a n ,
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Wanneer zij hun cents hebben goed laten rollen,
En g e e s tkracht gelept uit het glas en de kan.
Nochtans nimmer dronken, steeds nuchter is 't belschap;
Want 't klokjcn is lid van het matig gezelschap,
En evenwel tolt het steeds bij zijn gesprek;
Het doet als de vogels: elk zingt naar zijn bek.

Ja! 't zingt vaak als tolkjen van feest en van zegen,
En slaakt zelfs tot welkom van vorsten zijn kreet.
Het klepte Maria-Therezia tegen.
Zoo vaak die vorstin hier hare intrede deed.
Thans nog, om des Konings verjaardag te vieren,
Verheft het zijn alto-stem met de mortieren,
Wier buik in een donderend loflied ontbrandt;
En 't klingelt »Wilhelmus" voor vorst en voor land.

Geen wonder, dat allen uw tongslag vereeren,
o Klokje van Roermond! o Roer van den Staat!
Gij wenkt — en een stoet edel-achtbare hceren,
De hoofden vol wijsheid,
Staan op uit hun sofa's, en
Om onder uw troon nieuwe
Tot heil van eenieder en

de rnondcn vol raad,
laten hun zaken,
wetten te maken.
van 't algemeen.

Gij zijt dus de Solon van Roere's Athecn!

Gij leidt raad en rechtbank.

Gij troost de advokaten.

Gij weert, ja, als toonbeeld van reinheid en wet.
Het kwaad van de harten en 't slijk van de straten.
Want beiden houdt gij door uw klingelen net.
Gij luidt; — en ziet: Antjen en Nelken en Kaatjen,
iZij vliegen en reinigen marktplein en straatjen:
Een zondvloed van emmervocht stroomt langs elk plein,
Een leger van bezems veegt alles weer r e i n . . .
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Wanneer, na een lichttocht van tweemaal zes stonden,
De zonne zich hult in haar rooden japon,
Het hoofd met een slaapmuts van wolken omwonden,
En moeder natuur roept: »Goên nacht, lieve zon!"
En 't maantje van zilver wielt voort op Jieur troone,
Gelijk op een huppelend ros de amazone,
Dan legt zich de mensch op zijn lauwers ter rust,
Of — treedt in het koffiehuis, naar het hem lust.

»Een dambord, gar con ï" — »En voor mij de AmstcrdamscheP''
Zoo klinkt het de zaal door uit meer dan ée'n mond:
»Het Handelsblad, Jan!" — »Zeg! heb je echte Schiedamsche!"
»Kastlein! een kop koffie!" — »Ja, Heeren! terstond."
»De kaarten! Een vlammetje! Een koppel cigarcn!"
Roept de een. — En zijn buarman: »Geef mij nog wat klaren!"
En deze: »Een glas bier!" — En ginds een, -nUii pcu d'cau["
Een ander vraagt Moezel, een ander Bordeaux. . . .

Dan pikt men een graantje: dan filozofeert m e n ;
Dan speelt men kaart, domino; speelt op zijn poot;
Of leest er de affiches; dan politizeert men:
»Hoe hoog staat de Beurs thans?" — »Radctzky is dood!" —
»Hoe verre op zijn tocht is de Prins van Oranje?" —
y>Gar(on! hola! pst! Breng een halve Champagne!" —
»Mijn jongen is chef aan den rijkstelegraaf!" —
«Verduid! wat promotie! dat 's knap, dat is braaf." —

«Waarachtig! dat kan nog een drop of wat lijên." —
jiHoe maakt het de vrouw?" — sGod zij dank! nog al wel.
»'t Zijn overigens nog al aardige tijen:
»Miserie en armoe heeft troef in het spel. .. ." —
Klinglingl...
»Schout van Scheevning 1... 't i s ' t elf-ure-klokje!"
Vaartwei, kaart en dambord! vaarwel, dierbaar slokje!
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Daar trekt alles af als een spoorwagentrein,
En 't klokje schalt heuschlijk: »Goên nacht, kastelein!"
't Wordt stil, en men hoort slechts het sluiten der huizen.
Al twisten er Samsons, 't krakeel wordt 'gestaakt.
De kat houdt een oogje in het zeil op de muizen,
Die schrikken als dieven. De nachtwacht ontwaakt.
Notaris en rechter verlaten hun wetten.
Eenieder gaat naarstig zijn huisklok verzetten;
Want alles steeds richt zich naar 't klokje, die bron
Van tucht, gelijk zonwijzers zich naar de zon.
Daarom viert elk, die 't bij dag of bij nacht hoort,
Dat klokjen, en lofprijst zijn invloed van pas:
»Elk land heeft zijn wetboek, elk krijgsman zijn wachtwoord;
»De kudde heur schaapshond; de zeeman 't kompas.
»De looper in 't perk heeft zijn paal of een kegel.
»De jachtstoet zijn hoorn: J a , elkeen heeft zijn regel;
»Maar — Roermond, zijn klokje!

En zoolang dat nog slaat,

»Heerscht orde, heerscht welvaart, heerscht v.reugde in den staat!"
i8 Augustus

iSsj.

D E TOUWSLAGER. *)
— 1 = - 4 —
'^•^^Xooruitgang! is heden de machtspreuk, het woord,
Ë ^ Dat bergen verzet en het menschdom bekoort
In 't ondermaansch oord.
Vooruit! bromt de stoom, die monarch der machinen.
Vooruit! zwaaien luchtballon en . . . . krinolinen.
Vooruitgang bij demo- en aristokraat.
Vooruitgang bij al wat de klokke maar slaat.
Eén echter, o! klinke zijn naam door mijn luitzang!
Gaat steeds acAteruit, en dat is zijn vooruitgang,
Dat maakt zijnen buit lang.
AVie is dan, o wereld! die menschlijk
Door wier achteruitgang uw aanwezen
Ten voortgange streeft ? —
De toiiwslagcr is het, die immer door 't
Door 't spinnen, door 't trenzen, door 't

kreeft.
leeft,
draaien,
twijnen, door 't zwaaien,

Hoe needrig van stand ook, meer uitzet, beslist.
Dan menige raad van den ekonomist.
De touwslager is het, die wondren kan baren.
Door bondels van hennep, gesponnen tot garen,
Te zamen te paren!
Want eendracht maakt macht, spreekt het aloude woord.
Zoo vormen veel kleintjens eeti groot, en zoo voort.
Zoo wordt het een koord.
*) J. A. Alb. Th's Volks-Almanak voor Ned. Katholieken i860.
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Een koord of een touw 1 o gij, Adamsgeslachten!
O! kent gij daarvan wel de toovrende krachten ?
Het touw is meer machtig dan wijndruivennat,
Van grooteren invloed dan
Abshaubins-wat,
Meer leerzaam dan 't boek des diepzinnigsten wijzen,
Meer welkom somtijds dan gezoden patrijzen.
Wie zou het niet prijzen ?
Neen! zonder een touw stijgt geen vlieger omhoog.
Neen! zonder een pees snort geen pijl van den boog.
Welk vogelken vloog
Op 't kruksken des jongetjes zonder een snoertje ?
De schaats, door een touwtjen gebonden, man! voert je
Glad over het ijs in het winterseizoen.
Wie heeft al in 't leven geen touwtjen van doen ?
Wat stand of wat nering van mannen of vrouwen,
In huizen, in putten, op daken, in schouwen.
Gebruiken geen touwen:
Het moedertjen hangt heure wasch op een lijn.
De dochter ontrolt met een koord de gordijn.
Diep af in de mijn
Daalt de nijvere werkman langs touwen naar onder.
De vrouwlijke jeugd houdt van touwtjens bijzonder:
Om touwtjen te springen en flikkers te slaan;
De manlijke jeugd, om den tol te doen gaan;
Terwijl dan de drijftol zijn best staat te draaien.
Zijn anderen, die, op den schommel aan 't zwaaien.
Het zeel laten waaien.
Wat beter remedie voor kiespijn ? Men spant
Een touwtjen rondom den vijandigen tand ,
En — maakt hem van kant.
Het touwtjen bindt borstels en vossenpenseelen.
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En wil men zacht smoken ? Men draait om de stelen
Der Goudasche pijpen een touwtje aan het spits..
Een hond aan een touw dient den blinde tot gids.
En treedt er een dierbaar verjaringsfeest nader,
Dan vlecht men met touwtjens een bloemtuil te gader
Voor moeder of vader.
De tuinman spant langs zijne perken een koord,
Om kropsla of planten te poten in soort,
Zooals het behoort.
De tapper gebruikt ze om zijn fles?chen te kurken,
De slager om ossen — een ander om schurken
Te temmen, te houden in eer en fatsoen.
Ja, de ezels zelfs hebben een touwtjen van doen.
En stellig, men zoude, gelooft me, mijn vrinden!
Indien men al de ezels, die loopen, wou binden,
Geen touw genoeg vinden.
Den boekbinder dient het tot boekribbekoord.
Wanneer men de buisklok niet tikken meer hoort,
Men trekt aan de koord,
't Is ook aan het touw, dat men 's winters het spek laat.
De schoenmaker rekt het en trekt het tot pckdraad.
De koort snoert den koopman zijn pakken. Ach! bond
De koord ook de tong vast in mcnigen m o n d ! . . .
Maar, hemel 1 wat sta ik hier toch t6 beschouwen r
Eer telde ik de kuren van mannen en vrouwen,
Dan 't nut van de touwen! —
Zoo peinsde ik, al kuierend over den wal,
Terwijl ik mijn geest als een tuimlenden bal
Liet gaan door 't heelal.
't ^Vas middag.

De zon joeg heur stralen ten onder.

Daar naakte, gezeteld op wolken, de donder.
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En sloeg, als een voerman, zijn zweeptouwenslag.
De bliksem verlichtte hetgeen ik toen zag
In vlammen en vuur door den golvenden ether.
Mijn geest klom allengskens ten hooge, nog beter
Dan een barometer.
Als Laokoön eertijds, die, met zijn geslacht
Door monsters (uit d' afgrond der zeeën gebracht)
Met pijlsnelle kracht
Omsingeld, omkronkeld, ten bloede gemarteld,
Terwijl de trits slangen zijn spieren omspartelt,
Zich worstlend wil losrukken van het gediert',
Maar, telkens omzwachteld en feller omzwierd,
Op 't einde — bezwijkt

zoo ook stond ik te houên;

Mijn geest stond te hasplen met strikken en klouwcn
Van allerlei touwen:
'k Zag mcetsnoeren, leireepcn, takels en koord,
Om lasten te hijschen, te torschen aan boord;
'k Zag velerhand soort
Van kabels en lijnen en gordels en draden
YA\ zweeptouw en drieslag voor goeden en kwaden;
'k Zag pluistouwen, touwladders, boeircepen, al
Wat meest kan te pas komen in het heelal.
'k Zag trostouwen, wieltrossen, lonttouwen, snoeren;
'k Zag stroppen en strikken voor heeren en boeren.
Zoo stond ik te loeren.
En 'k hoorde om mij heen een dof-ritslend geruisch.
Ik stond op het plein van een touwslagershuis ;
Dit was maar een kluis;
Maar hij, die de ziel was van dccz' kleine woning,
De kluizenaar-touwslager, was als een Koning
En Sultan zoo groot in zijn needrigen stand.

—

80

—

Wat leger van weldaden rolt uit die hand,
Dat wiel en dien hennep in draaiende koorden!
Hij zingt. En het rad slaat op 's touwslagers woorden
De maat in akkoorden:
»Ik zing bij mijn ambacht, dat koordekens vlecht,
»Waaraan men misschien, hetzij scheef, hetzij recht,
»Een Rembrandtjen hecht.
»Maar licht ook, wat angst! kan mijn touwhandwerk strekken
»0m dieven te laddren naar rijke vertrekken.
»Laat draaien wat draait! Als het knorren der kat
»Zoo horzclt en zwindelt mijn snorrende rad,
)>Zoo tirretir! tirretir! krijgt door het brouwen
»De brouwer zijn bier en de touwer zijn touwen.
»Mocht geen mij berouwen!
»\Vie staat voor den roem van mijn arbeid niet stom?
»Het loflied der touwen moet daavren alom
»Bij 't schepselendom:
»De toren van Babel en de Piramiden,
»Zoowel als het nieuw Hotel der Invaliden,
«Gebouwen, wier tinne de wolken doorboort,
»Staan fier daar door middel van schietlood en koord.
»Te Rome klimt nog de Obeliske ten hoogen;
»Wie heeft dat gevaarte van steenrots bewogen ?
»Het touwenvermogen!
»Ik sla dik- of duntouw, gelijk ik dat wil.
»Mijn wiel staat, als 't warrelt en dwarlt om de spil,
»Geen oogenblik stil.
»Maar 't touw, dat hier afloopt deez' avond, moet morgen,
»o Schrik! misschien iemand — den gorgel verworgen.
sLaat draaien wat draait!

Als het knorren der kat

»Zoo horzelt en zwindelt mijn snorrende r a d ,
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»Zoo tirretirl tirretir! krijgt door het brouwen
»De brouwer zijn bier en de touwer zijn touwen.
»Mocht geen mij berouwen!
»Een Samson bewees op de koord zijne kracht;
»Reus Samson werd voor Filistijnen gebracht,
«Verlamd in zijn macht,
»Daar negendraadskoorden zijn leden omwonden:
2>Hij heeft ze als een spinrag ontleed en ontbonden.
))De groote Alexander hakte, in zijnen loop
»Door de aard, den onsterfiijken
Gordivsknoop,
»En mocht met dien kunststrik, door koorden geschapen,
»Meer lauweren voor zijne gloriekroon rapen
Dan wel door zijn wapen.
»God zegen' mijn ambacht!

God zegen' mijn zweet!

»Mijn hennep doe nimmer of niemand ooit leed!
»Men koopt het, wie weet,
»0m visschen of hazen of vossen te vangen,
«Misschien om lantaarnen of— mcnschen te hangen?
»Laat draaien wat draait! Als het knorren der kat
»Zoo horzelt en zwindelt mijn snorrende rad,
»Zoo tirretir! tirretir! krijgt door het brouwen
»De brouwer zijn bier en de touwer zijn touwen.
»Mocht geen mijn berouwen!
»Wie heeft u, o David! verlost van den moord,
»Dien Saiil u smeedde, door nijd aangespoord?
»'t Was weder de koord ,
»Die Michol voor u door heur vensterraam neerliet.
»Wie was het, die Goliath morsdood ter neêrstiet?
sGeen ponjaard, geen kogel, geen donderkwikbom ,
»Maar 't touwtjen eens herders smeet Goliath om.
»De koord is vereerd door het bloed van Gods mannen.
6.
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»Zij werd hun geslingerd, gekoppeld, gespannen
»Door de aardsche tirannen.
»Mijn grootvaar was werkbaas, zijn zoon bleef hem trouw.
»Zij sponnen te zamen den hennep; en 't touw
»Bracht rook in hun schouw.
»Mijn vader sloot de oogen — ook ik zal eens sterven,
»Dan laat ik mijn zoon ook mijn touwenspel erven.
»Laat draaien wat draait!

Als het knorren der kat

»Zoo horzelt en zwindelt mijn snorrende rad,
»Zoo tirretirl tirretir! krijgt door het brouwen
»De brouwer zijn bier, en de touwer zijn touwen.
»Mocht geen mij berouwen!"
Zoo zingt hij en eindigt. Hij treedt ter kapel,
Waar 't klokkezeel stuk was en vroeg om herstel.
Hij komt op bevel
Met allerhand touwvv^erk den schouder omhangen.
Nauw heeft hij door nieuw hier het oud zeel vervangen,
En d' ovrigen last aan zijn voeten gelegd,
Of, hoort! hoc hij bombamt en nederig zegt:
»Ik groet U , Maria! met innig betrouwen,
»En wijd U dit zeel en mijn ovrige touwen.
»Mocht geen mijn berouwen!"
't Gebed is gedaan, en het touwwerk verkocht.
Het wordt bij een jeugdigen schipper gebrocht.
Gekeerd van den tocht.
Deez' deelt het in grootren en kleineren snoere.
En ankert zijn kiel aan den oever der Roere. —
Niet ver van de plaats, waar een eeuwoude brug
Den wandelaar torscht op heur kcisteenen rug,
Vergaderen staagjes de vrouwen der stede,
Om 't lijnwaad te sprenklen, dat vader-lief kleedde.
Daar kouten ze in vrede.
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Daar stond juist de dochter des touwslagers ook,
Een roos, die pas negentien lenten ontlook.
En Roerewaarts dook,
Om 't lijnwaad heurs vaders te spoelen in 't water.
Een kar zwendelt langs met dof-rommlend geklater.
De hengst slaat aan 't hollen. De as kraakt en het ros
Wringt schuchter uit kar en gareelen zich los,
Doet snuivend en steigrend de vlietkaden kraken.
De schrik heinde en ver maalt den dood op de kaken
Zoo wit als een laken.
De dochter des touwslagers duizelt vooruit.
Plons! plons! in den golfslag, die hoog zwaldend spuit,
En gansch haar omsluit.
»God! red haar! help! hellcp!" — De kooper der koorden.
De jeugdige schipper wipt fluks, van de boorden
Zijns boegs, ecnen slinger van 't nieuwe getouw.
Ploft zelf in den draaikolk en aast op de vrouw,
Al zwemmend de koord in zijn vuiste geheven.
Dra voelt hij zijn touw in heur handekens beven
Hoezee! beiden leven!
Zoo heeft dan het touw weer een wonder gedaan!
Een ander moet volgen. De redder komt aan,
Brengt 't kind weer ter baan,
Om dochter en vader saam huiswaarts te leiden.
De vader, vol dank, schudt de handen van beiden.
Het touwslagerskind wordt den schipper zijn vrouw:
En zoo zijn twee hartjens vereend door een touw!
De touwslager roept, schier van vreugde bezweken,
Terwijl hij een traan langs de wangen voelt leken:
»Mocht nooit dat touw breken 1"

f

OMANCE.

Naar het Spaansch van Lopez de Vega.

\T7;n haar cel, met God onledig,
,Aj)Zat Maria, vroom en zedig,
Diep verzonken in 't gebed.
Peinzend, wie toch eens als Moeder
D'eengen zoon van d' Albehoeder
Baren zoude zonder smet.
Op haar knielbank neergezeten.
Las ze in 't Boek van Gods Profeten
Het geheimnisvolle woord.
Dat haar ziel verlangend maakte,
D'aardschen band haars harten slaakte
En het hief naar 's Hemels oord.
Ja, zij las daar in die bladen.
Dat een maagd door Gods genaden.
Reine moeder, kuische vrouw.
Door geen man ooit te bekennen,
Noch den maagdenschoot te schennen.
Eens het God-kind baren zou.
*) In de >•>Feestüieriinde Katholieke Kerk in Nederland."
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»o Gezegendste aller vrouwen!"
Riep zij, vol van Godbetrouwen
En van diepe vroomheid uit;
Zonder in 't gemoed te weten,
Dat de heilige Profeten
Haar hier hadden voorbeduid.
»Ach! wie is 't geluk beschoren,
Als Gij eens op aard geboren,
Hier komt vestigen uw woon,
In uw heilgen dienst te leven,
U als dienares te omzweven!
U te zien, waar 't hoogste loon."
»Jonkvrouw! 'k groet U nu reeds teeder!
'k Leg aan uwe voeten neder
't Lofwoord, dat mijn ziel vervult;
'k Groet U , akker vol van zegen,
Die, bedauwd met hemelregen,
Zulk een heilvrucht dragen zult."
Door dit heilig, vroom verlangen
Had haar geest alreeds ontvangen
't Eeuwig Woord, dat in haar schopt
Straks zal rusten en zich kleeden
Met onz' brooze menschenleden.
Worden onz' natuurgenoot.
Als de Maagd, door liefde ontstoken.
Dezen wensch had uitgesproken,
Blikte, in 's Hemels hoogste sfeer.
God de Vader op zijn Zone,
En de Gods Zoon, van zijn trone,
Boog zich voor den Vader neer.
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Uit der geesten zalig Eden
Snelt een Engel naar beneden,
Waar hij 't woord verkonden gaat.
Zie! het luchtruim vangt de stralen,
Die al dartiend nederdalen
Van zijn tintlend lichtgewaad.
Hij zal, bij zijn ncderzweven,
Zich naar Nazareth begeven,
't Stille dorpjen, arm van bouw,
Waar de heer der Starrenbanen
Voor een tijd van negen manen
Met zijn hemel toeven zou.
Zacht gedaald in 't aardsch beneden.
Hult hij zich in jonglingsleden.
Schooner dan van Absalon.
Als een God-zelf mensch wil worden,
Vraag niet, of uit de Englcn-orden,
Een dien vorm wel kiezen kon r
De Engel buigt, vol hemelwaardc,
Voor de Maagd de knie ter aarde;
Afgezant van 's Heeren troon ,
Meldt hij zich bij 't eerst ontmoeten.
En dat hij haar thans komt groeten
Als de Moeder van Gods Zoon.
Needrig, vol geloof, en teeder.
Buigt Maria, blozend, neder.
Nu zij d' Engel heeft gehoord;
En zij roept, naar Gods begeeren:
»Zie 1 ik ben de maagd des Heeren 1
»Mij geschiede naar uw woord!"
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En terwijl -aan hare lippen
Deze woorden blij ontglippen,
Ligt een God in haren schoot;
Want Gods Geest kwam nederdalen
Op zijn Bruid, en haar omstralen,
Toen zij 't harte Hem ontsloot.
Ja, gij zijt het, o Vorstinne!
Die de Heer van den Ijcginne
Uitkoos voor zijn Heilbesluit,
Die Emmanuel tot Moeder,
En de Geest, onze Albehoeder,
Zich verkoos tot lieve Bruid!
Gij zijt de Ark, waarin wij schuilen,
Als de stormen ons omhullen!
Gij zijt ons de Vredcboog,
Die zijn zeven schoonc kleuren ,
Uit den zondenvlocd koml Ijeuren ,
Om te flonkren in ons oog!
't Duifken zijt gij, uit den hoogen,
Dat naar Noachs ark gevlogen,
D'eersten schcepling op zijn tocht
Tot een vreugdewekkend teeken
Van ontdekte landings-strcken
Den olijftak bieden morht.
Gij zijt 't Braambosch aller landen.
Dat eens schittrend stond te branden
In de lichtelaaie vlam,
Toen zijn kruin den gloed trotseerde
En het vuur zijn loof niet deerde,
Noch zijn levenskiem ontnam!
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Gij zijt de beloofde Vrouwe,
Die 't serpent, zoo vol van rouwe
En vergift voor onze ziel,
In dit ondermaansch beneden,
D'ijdlen schedel mocht vertreden
Met uw zegerijken hiel!
Gij zijt de Ark der nieuwe Leere!
Gij, de Tempel, God ter eere
Staande op Salomons bevel,
Waar de mokerslag der zonden
Nimmer heeft het oor geschonden
Van den Vorst van Israël 1
Gij zijt de eenige Onbevlekte,
Die, toen God uw wording wekte,
Zonder smet ontvangen zijt;
Die Hij 't heilwoord toegezeid heeft.
Die Hij tot zijn woon bereid heeft,
En tot zijnen troon gewijd!

DE GEWIJDE KAARS. *)

Q:Tk groet U , heilig licht, gestarnte van 't altaar!
<^iUw kroon is zonnegoud, uw troon een kandelaar,
Uw slanke lichaamsbouw, uit wol en was verkoren,
Het pronkwerk van de Bij, 't insekt tot kunst geboren.
Uw glinsterend gelaat spreekt tot het christenhart
Als flikkrend zinnebeeld van blijdschap en van smart.
Zoo rustig als de dood, zoo levendig als 't leven,
Blijft gij, op aard gevest, steeds naar den Hemel zweven.
De liefdevolle geest, die u het lichaam schonk.
Glanst immer voort tot aan zijn laatste levensvonk.
U-zelf verterend, maar om andren te verlichten.
Blijft gij den Christen door uw treffend voorbeeld stichten.
Gij zijt, o godsdienst-telg! zijn trouwe tochtgenoot
Van af zijn wordingsuur, tot a a n , tot na zijn dood.
De Kaars beglanst het ücht der doopvont, waar Gods zegen
Zacht neêrdauwt op het kind, in Adams schuld verkregen;
De Kaars verwelkomt ook de moeder met haar gloed,
Die met haar zuigeling den eersten kerkgang doet.
De Kaars bronst met haar goud de roosjes op de wangen
Van 't kind, dat voor het eerst de Godheid gaat ontvangen.
De Kaars prijkt als getuige in 's vromen jonglings hand.
Wanneer hij wordt gezalfd tot 's Heeren Afgezant.
*)
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De Kaars Iaat heure vlam als diadeemgoud zweven
Om 't hoofd des Kloosterlings, die zweert voor God te leven.
o Godlijk vuurwerk! dat ook neêrstraalt op de huif
Der geestelijke non, der stille kloosterduif,
Die slechts van manna leeft en heilige gedachten,
Haar geest verheffende, als ontplooide Cherubsschachten:
Straal op den zondaar neer, nog zwervend op deze aard,
Terwijl aan zijne ziel Gods heil zich openbaart!
De Kaars verlicht d' orkaan en 't hart der schepelingen.
Wanneer de golven slaan en 't vlotte huis bespringen,
Daar 't woeste stormweer huilt met ongetemde vlerk.
En 't schip ten afgrond sleurt, of opzweept naar het zwerk:
Dan zendt haar heilig licht zijn glinstring met de zuchten
Der Christenharten op naar uitkomstvolle luchten.
Waaruit de Star da- zee, Maria, blinkt, die vaak
Den drenkeling verscheen als trouwe reddingsbaak.
De Kaars verlicht den storm in 't hart der huisgezinnen,
Wanneer de donder rolt rondom haar erf, en binnen
De vrees het hart beknelt van ouders en van kroost.
Dan is de ontstoken Kaars het middelpunt van troost;
Dan rept zich, als van ouds, de meesteres des huizes.
En zegent wand en vloer met teekenen des kruizcs,
In zegennat gesprengd, met den gewijden palm;
Zij haalt de luifels dicht en zet de deur in schalm,
En knielt met d'eedlen oogst van hare liefde in 't ronde.
Terwijl 't gewijde licht, ontvlamd te dezer stonde,
Hun moed en hope straalt, totdat het noodweer zwijgt,»
En 't uitgestormde zwerk en kalmte en rust herkrijgt.
De Kaars verlicht den strijd in 't hart des vegen kranken,
Wanneer de dood zijn voet zet op de legerplanken.
Dan heerscht stikdonkre nacht: nacht in zijn oog en mond,
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Nacht in zijn hoofd, nacht in zijn hart, en nacht in 't rond.
De tweekamp tusschen ziel en lichaam gaat beginnen.
Wie draagt de zege weg? — Geknakt zijn al de zinnen;
De Kaars werpt nog voor 't laatst den lichtglans om hem neer.
Terwijl de Priester bidt: »schenk eeuwge rust, o Heer!
En dat het eeuwig licht der Christenziel verschijne!" —
De
De
Ze
Bij

doopvont zag haar licht, het doodsbed ziet het zijne.
doodkaars treurt bij 't lijk, waarom een ieder treurt;
omvlamt het in Gods huis, terwijl de wierook geurt.
's Priesters offerande en stille doodenpsalmen,

Die biddend-klagend om den afgestorv'ne galmen.
Zoo gloort de Waskaars steeds tot troost en heul in smart.
Tot roem en vreugd bij feest, tot liefde voor elk h a r t ;
Geen uur, geen tijdstip, of zij deelt, in zoeten vrede.
De gaven van haar licht aan Jesus' vrienden mede;
En altijd even schoon in 't zedig wasgewaad,
Volbrengt de heusche Kaars de plichten van hanr staat.
Laat kunst en wetenschap de Icscnskiem der stoffen
Ontleden, om haar kracht in liclit te doen ontploffen,
Uit gloeiend steenkool gas, uit phosphor bliksemstraal.
Of, volgens oud gebruik, aan vuursteenslag en staal
De vonk ontwoekren, en uit olielooze deelen
Een oogverblindend licht voor 't duister aardrijk telen,
Het werk der Bij, gewijd door Godsdienst, spant de kroon:
De
Ja,
Gij
En

godgewijde kaars blinkt, zedig, even schoon;
moge 't kroonlicht ook in dans- of feestzaal zwieren,
blijft, o stille Kaars! den Tempel Gods versieren;
schittert soms de Kunst op wereldfecsten meer,

Gij viert in 's Heeren Huis de feesten van den Heer.
Het vonklend licht der Kaars, uit stearien gegoten,
Moog 't diepst geheim der aard voor den geleerde ontblooten.
De zachte waskaarsglans verlicht oneindig meer,
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En straalt haar maagdlijk licht op de ofiferande neer.
Moog de olielamp, omkroond met krans en bloemen, schijnen
Als een geleerde zon voor de oude boeken-schrijnen,
Waar zij het perkament, vervuld met wijsheid, klaart,
Het kerklicht flikkert op het schoonste Boek der aard,
Het Evangelieboek, waaruit Gods woord blijft stralen.
Ziet gij, bij avond, de lantaarnezonne pralen
Aan de opgesmukte koets der grooten van deze aard.
Wanneer hen 't fier gespan ter feestzaal henenvaart ?
IMéér roem is aan de vlam der wassen Kaars beschoren,
Daar zij tot gezellin van God-zelf is verkoren,
Wanneer die God zich hult in blanken tarvveschijn.
Omgeven en bewelfd door 't sierlijk baldakijn,
Waaronder zijn Gezant, in leliën-gewaden,
Den zieke met het Brood der Englen gaat verzaden.
Of als in weidscher praal die God zijn omgang houdt,
Met Engelinnenstoet, aan de onschuld nog vertrouwd.
Gekleed als bruidjes van den Bruidegom des Hemels,
Die dan de keten sluit des heilgen feestgewemels,
Gevormd door de muziek en 't jongelingenkoor,
Dat wierook-walmen zwaait, Arabics rijkst trezoor.
Terwijl het grootc heir van honderden flambouwen
Haar starren prikkelt, om het schuilend Licht te aanschouwen:
Dan wijkt de zegetocht eens konings, rijk bestraald.
Voor zulk een gloriepracht, als Gods triomf ons maalt.
Neen! geen geboortefeest eens vorstentclgs, verwelkomd
Door 't grootsch kanonnenvuur, dat uit zijn koopren hel bromt,
En opgeluisterd door het heerlijkst vuurwerk, dat
In pijlen, slingers of in letters luchtwaart spat.
Treft 't christen-hart zoo diep als 't Kerstfeest met zijn lichtjes.
Die rondom het altaar, als goudgewiekte wichtjes.
Het Kind van Bethleëm begroeten met haar glans,
Terwijl het Gloria weergalmt ten hemeltrans,
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Neenl — Neen I geen hooggetij van wijdgeroemde geesten
Treft zóó de ziel als 't licht van de Maria-feesten,
Wanneer het glanst ter eer van haren naam, haar deugd,
Ontvangenis, geboorte of hooge Hemelvreugd.
Geen licht blinkt op het feest van krijgers, kunstenaren.
Zoo schoon als 't heilig licht, ontstoken op de altaren,
Gods Heiligen ter eer, die helden van de Kerk,
Die zelven schittren als gestarnten aan het zwerk.
o Godgewijde Kaars! duld, dat ik u benijde:
Gij staat het Heiligdom, waar liefde woont, ter zijde
Met siersels, rijk en schoon, en bloemen onbesmet.
Als starren in een hof, bij 't Veertig-uurgebed.
o Smolt mijn hart als was, en sloeg mijn tong aan 't blaken.
Wat zou ik dag en nacht voor God mijn liefde slaken!
Ik zoude naast zijn troon een aardsche Seraphijn,
Een lichtelaaie brand, een tintlend vlamwerk zijn,
Dat liefde alom verspreidde en 't aardrijk overgloeide.
Totdat het werd ée'n vuur, dat zich aan 't zijne boeide.
Om e e u w i g . . . . doch, helaas 1 het kwaad heeft me uitgedoofd,
Mij, minder waard dan 't licht, dat, onbewust. Hem looft.
Vergiffenis, o Gij, wiens Naam het licht blijft roemen,
Maar dien mijn zwakke tong niet waardig is, te noemen;
Ach, gun, dat ik U door uw schepselen belijd',
Waarvan Gij door uw macht de bron en Schepper zijtl
Gij zijt der lichten licht, dat niemand kan bevatten,
Meer dan hier de etherstroom al trillend rond doet spatten.
Eens spraakt Gij: i>Daar zij lichtl" — en 't groote licht was daar,
Gij zaagt het, en 't was goed: de duisternis was klaar.
o Mocht de waarheid zóó mijne oogcn eens doordringen!
Schenk Gij dat, bid ik U , o Schepper aller dingen!
Een baiert is mijn geest, mijn hart nog ongevormd,
Waarin bij duistren nacht de zonde dikwijls stormt.
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Spreek over mij dat woord, dat Ge eertijds hebt gesproken,
En zeg weer: ^^Daar zij licht" in 't aardsche kind ontstoken!
Dan val ik U te voet en bid U dankend a a n ;
Dan zal mijn ziel, o God, U 't juichend loflied slaan.
Dat uur zal naken en de sluier nedervallen.
Dan drinkt mijn ziel méér licht dan alle pijnkristallen.
Dan zie ik licht in licht, o hemelzoet genot!
Want 't Licht, dat mij bestraalt, is dan de groote God.

HET

L I J D E N S L I E D *)

DER.^IFFERARI VAN ^ROME.

's Nachts den Olijfberg betreden,
Slaakte ik voor u mijn gebeden,
En uit mijn siddrende leden
Stroomde het bloedzweet voor u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Laat het u de Englen verkonden.
Hoevele striemen en wonden
Ik aan den schandpaal gebonden.
Zwijgend verduurd heb om u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Toen ik door beulen gehoond werd,
Smaadvol met doornen gekroond werd,
En zoo, als Koning, vertoond werd.
Dacht ik voortdurend aan u:
Ach! en wie weet h e t , af gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
*) In de fiFeestvicrendc
AlmanAk 1879.
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J a , des doods schuldig geheeten,
't Hoofd wreed met doornen doorreten,
't Kruis op mijn schouders gesmeten,
Steeg ik ten bergtop voor u:
Achl en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Daar,
Wreed
En in
Stierf ik

toen mijn kracht was geslonken,
aan den kruisbalk geklonken.
een smartkolk verzonken,
vrijwillig voor u :

Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Toen mij de krijgslans doorgriefde,
Breed mij de zijde doorkliefde.
Vloeide, als uit de ader der liefde.
Water des levens voor u :
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Zie toch in al mijne wonden.
Die u mijn lijden verkonden,
Wordt geen drop bloed meer gevonden.
Dien ik niet prijs gaf voor u:
Ach I en wie weet h e t , of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
'k Smeekte mijn Vader, bij 't sterven:
»Doe hen vergeving verwerven." —
'k Liet u mijn Moeder beërven
Als eene Moeder voor u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
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Denk toch, hoe, uit mededoogen,
Hemel en aard zich bewogen.
Toen ik mijn hoofd had gebogen.
En ik verscheidde van u :
Ach I en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Kondt ge ooit iets meer van mij vragen?
'k Heb mij, zelfs zonder te klagen,
Grensloos van liefde, opgedragen,
Gansch opgeofferd voor u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Heb ik, aan 't kruishout geheven,
Mij tot uw zoenprijs gegeven,
'k \Vil in het eeuwige leven
Ook nog het loon zijn voor u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.
'k Werd door Maria, mijn Moeder,
Eens uw gezel en uw broeder;
'k Word op de altaren uw voeder
En blijf tot Spijs daar voor u:
Ach! en wie weet het of gij I
Wel denkt één oogwenk aan mij.
Was ik u, stervende, indachtig,
Steeds blijft gij mijner deelachtig.
Daar ik, den hemeltroon machtig.
Eeuwig blijf denken aan u:
Ach! en wie weet het, of gij
Wel denkt één oogwenk aan mij.

\jj''

O'j-. KJJ~ '•t_,'j- V_^—-— •~<A' vl> •

TER EERE
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ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN f k l i k . *)
Door

zijne Eminentie den Kardinaal V O N GEISSEL,
Aartsbisschop van Keiikn.
(yj
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'^^iv^aagd der Maagden, vol van eere,
(£5);i.'t Meest bemind van God den Heere,
Heerscheres van 't Hemelkoor;
Laat ons, op de vroomste wijzen,
U bezingen, minnen, prijzen;
Schenk ons biddend lied gehoor.
Wie is, bron van zegeningen.
Waardig om uw lof te zingen,
U , lieftallig, mild en teer?
Maagd, vol van genade en schoonheid.
Licht, dat hemelglans ten toon spreidt,
Woonstee van den Opperheer!

*) Uitgegeven in de Lettervruchten van het T a a l - en Letterlievend Genootschap »Met Tijd
en Vlijt" te Leuven, 1863, en in de ^^Feestvierende Katholieke Kei-k hi
Nederland.^'
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Veel genade, groote dingen
Stortte Hij, die 't al kan dwingen,
Op uw hemelsch wezen uit:
Die de schepping blijft regeeren,
Koos vrijmachtig, Heer der Heeren,
U tot Moeder, Kind en Bruid.
Nooit hebt gij, naar Gods behagen,
't Juk der zondeschuld gedragen
In het aardsche tranendal;
Onbevlekt zijt gij ontvangen,
't Voorrecht, dat gij mocht erlangen.
Maakte u vrij van 's menschen val.
Als Natuur Gena bejaagde
En haar stout ten tweestrijd daagde.
Hield Genade de overhand;
En zij heeft u vrij van zonden,
Smetteloos en ongeschonden,
"Wonderbaar hier neêrgeplant.
Eerstelinge der gekochten,
U heeft God, bij 't wonderwrochten,
Niet van zondeschuld verlost;
Hij heeft u behoed voor zonde,
Eer Hij nog de wereld grondde,
En in hemelglans gedost.
Eva van de nieuwe leering,
Roemgenoot van Gods regeering,
Steldet gij u in de bres;
Ja, den Draak hebt gij bestreden,
Forsch van hiel, zijn kop vertreden,
Satans overwinnares!
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't Blanke kleed, dat u omruischte,
U der kuischen allerkuischte,
Droegt gij blank ten Hemel in;
Daar zwaait gij, die steeds blijft gloren,
Boven alle Hemelkoren,
Nu den staf, als Koningin.
Daar bidt gij, uw Zoon ter zijde,
Dat Hij ons van 't kwaad bevrijde,
Die hij vrijkocht door zijn bloed.
Gunsten drupplen van uw handen,
O giet ook op ons, uw panden.
Stroomen van dien hemelvloed.
Wees de Zeestar op ons reizen.
Stevenend naar Gods paleizen.
Als der stormen woede ons slaat;
Uit U is het Heil getreden,
Wees de deur van 't zalig Eden,
Die den Christnen open staat.
Jonkvrouw, vroom en goedertieren,
Blijf op 't heilpad ons bestieren,
Door dit ballingsleven heen.
Moeder, hoed hier uw beminden.
Dat we daar eens wedervinden
U en uwen Zoon bijeen.
Maak, dat wij, die u belijden.
Met u bidden, waken, strijden.
Veilig aan uw moederhand;
Wil ons met uw gaven loonen,
En u Schutsvrouw, Moeder, toonen
Van 't godvruchtig Nederland.
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Doe ons steeds oprecht gelooven,
Hoop en liefde nooit verdooven
In ons hart, van schuld bevrijd;
En bewaar, voor ramp beveiligd,
't U van oudsher toegeheiligd
Christenvolk, ten allen tijd.

•h

WpW
•a-to-

^Jt

DE KORENBLOEM VAN HERSTAL, *)
^^mh

Dan ^f. pöiliin'brg.
vine

EEUW.

»Ik zal oude geschiedenissen nitsprelven, gelijli wij ze gehoord en in Icennis gel<regen, en
zooals onze vaderen ons verllaald Iiebben
vertellende de loftuitingen des H e e r e n , en Zijne
krachten en de wonderlijke dingen, die Hij gedaan heeft."
(Ps. L X X V I I 2—4.)

"•^JjV^ijn ziel, als een Maasschip ten prooi aan 't tempeest,
(2^2pt»Blijft dobberen tusschen het vleesch en den geest,
»Half duivel, half engel. Welaan! met betrouwen
»Den duivel gebannen en d' engel behouên!
»De vijand van God is geen held in het hart.
»Voor God en Zijn tolk alleen buig ik mijn schedel,
»Voor Wiro, den kerkvoogd zoo heilig als edel,
»Ontsloot ik mijn hart ook. Waartoe dan gemard?
»Dat fluks mij 't gespan naar Sint-Petersberg vocre,
üMijn heiligen leengrond, gevoed door de R o e r e . . .
»'k Heb alles verwonnen!.. Theodorik viel... .
»Slechts één biedt mij weerstand: de Zonde in mijn ziel." —
*) Als bijlage verschenen in het geschied- en oudheidkundig werkje van den Eerw, Heer
Alb. Wolters: »De Heiligen Wiro, Plecheimus en Oigeyus en het Kapittel van St. Odiliënberg" en als afzonderlijke brochure verspreid in 1862.
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Zoo rolde de stem van Pepijn van Herstal.
De bliksemschicht volgt ras het dondergeknal;
Zijn woord was die bliksem voor jonkers en knapen;
't Kasteel vloog te paard en te kar en te wapen.
Men tooide hem met een damasten blioud; *)
Een keuvel van zilver omwelfde zijne oogen;
Zijn lijf werd met purperen mantel omtogen
En beuklaar en degen in gespen van goud.
Zijn bruinzwart haar liet hij ten speelbal der winden.
De pages en reispaarden hupten als hinden.
Gekist werd de voorraad, geseind het blazoen.
De stoet had tot aftocht slechts 't voorwaartsl
Wat dwarsboomt dien aftocht?

vandoen.

Een schildknaap treedt voor:

»Een goudlokkig kind vraagt den landvoogd gehoor." —
Geleid aan den arm eener jonkvrouw verschijnt het;
Haar argeloos wezen was treurig, als kwijnde 't,
En blank als 't kararische marmer, en schoon;
Maar blind was de maged in 't leven getreden. —
De kleur van Maria versierde haar leden,
Een blauwzij samaar en een korcnbloemkroon
Was 't tooisel, waarom zij door elk ingezeten
De korenbloem van het kasteel werd geheeten. —
Zij stak hare sneeuwwitte handen omhoog
En sprak tot den landvoogd, terwijl zij zich boog:
»Mijn Heer en mijn Vader! ik bid u, hoor aan
»Den wensch, dien voor lang reeds mijn hart heeft gedaan!
»Ik weet, boete- en biechttijd is weder verschenen;
»Elk christen gaat vroom zijne zonden beweencn,
*) Blioud, ook Bliatide,
eigenlijk de n a a m eener zeer fijne stojjfe, en bij uitbreiding een
korte, 7Miitvslmi£nde,
van die .stof, vervaardigde rok.
D i e bllaude pnrpersanguine.
Die mantele, rodepelline,
als in »FIoris ende Blancefloer," v. S44.
(A. R.)
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»En gij ook, zooals gij het jarelijks placht,
»Gaat Wiro vertrouwen uw zielebelangen,
»Den zegen van God uit zijn handen ontvangen,
»VVeer sterk worden door zijne hemelsche macht.
»Gelukkige Vader! aanhoor mijne bede!
» 0 ! Neem op uw boetreize Odilia mede!
»Gun mij ook dien zegen in 't oud-heidensch oord,
sWaarin thans door hem 't Evangelielicht gloort!" —
Die smeekbede ontstelde den kloeken Pepijn:
»»De tocht is vermoeiend en somber het weder;
»»Och! Spaar u, mijn kind, nog zoo jong en zoo teeder!"" —
»Ach! Vader!" sprak zij: »Gij verscheurt mij het hart,
»Dat hunkert naar 't land, waar de apostelen werken.
»De zegen des priesters zal wonder mij sterken." —
»»De rit is gevaarvol en 't bosch is er zwart.
»»De winter vertoont nog zijn grimmige vlagen.
»»Mijn Blauwken! stel uit tot in zonniger dagen!
»»'tls eenzaam daarginds — en hier vreugde op 't kasteel"" —
»'t Gebed is mijn lust, en de stilte is mijn deel.
sMijn Vader en Heer! hoor de beê van uw kind!" —
»»Mijn Bloemken! Gij vreest niet den aam van den wind?"" —
»Meer vrees ik den adem der hoofsche vermaken." —
»»Mijn Dielken! Mijn zielken, die 't hart mij doet blaken
»»Van teedere vadermin, spreek mij ronduit!
»»Gij schijnt mij bevangen van vreemde gedachten!
»»Wat staat mij, o schatje! van u nog te wachten:"" —
»Slechts liefde mijn V a d e r ! . . . Verschoon mijn besluit!" —
De taal van heur hart heeft zijn harte veroverd.
De kus van heur mond heeft zijn zinnen betooverd.
Pepijn wischt een traan. Hij verlaat zijn paleis;
De held met zijn engel begeeft zich op reis.
De vreugde bestrooide der jonkvrouw gelaat
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Met tintiende blosjes van licht inkarnaat;
Doch Herstal sloeg met zijn bewoners aan 't kwijnen,
Die smartvol haar kore^ibloem zagen verdwijnen.
De huifwagen, rijklijk gesmukt, rolde heen,
Het vorstelijk paar met zijn welving beschermend.
De Ardensche genetten, de reiskoets omzwermend.
Vervoeren de pages langs kleigrond en steen.
Al warrelden Maartbuien rond op de wegen.
Al kletterde en kletste soms hagel en regen.
Zij stoven dra Meerssen en Gangelt op zij
En kwamen allengskens den Roerkant nabij.
Het sneeuwwitte hengstenpaar rent en holt door;
Zij raken met dissel en wiel buiten spoor.
Pepijn kort de teugels. De kardragers weigren —
Eén sprong slechts ter zij; en krak! krak! in het steigren,
Daar ploft ros en huifkar vooruit in den kuil,
Een breedgapend graf van slik, heester en water.
Hoe bonste het al met ontzettend geklater,
Getier en gebriesch en gejoel en gehuil!
De disselboom schreeuwde in den schreeuwenden wagen.
De viervoeters, fluks hun garcelen ontslagen.
Ontvlieden het juk met het schuim op den bek
En schudden zich 't slijk af met zwenkenden nek.
Daar kwamen en nabuur en landman gesneld,
De vrouw van haar spinwiel, de man uit het veld. —
Waar edele harten zijn, vindt men ook hulpe,
Bij den vorst aan het hof, als bij d' arme in zijn stulpe. —
't Wordt alles hersteld — ook de paarden in 't juk.
Daar heult men al tillend den schokkenden wagen
Met baar en houweel, schier te zwak om te dragen;
Daar dringt men en wringt men, daar schreeuwt men: geluk.
De schuimende rossen, verward, slaan en zwanken,
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En draaien en zwaaien den schoft en de

flanken,

En beuren de huifkar, door dorpers gesteund,
Haar graf uit, dat davrend de grond er van dreunt.
Gered was de Frankische maagd en Pepijn.
Zij bad. Maar hij — sprong, met de liand aan de lijn,
De kar af, en sprak: »God geloofd voor ons allen!
»Heb dank ook, gij landvolk, mijn trouwe vassallen!
»Uw bijstand zal niet in 't vergetelboek staan.
»Ik wil, dat hier nimmer een stervling bezwijke,
»Maar dat, tot een waarborg, mijn naam hier steeds prijke.
»Tot aandenken, wat gij voor mij hebt gedaan,
sBouw ik hier een brugge, die naar mij zal heeten.
»Mijn Echterbosch worde u als gift toegemeten!" —•
Zoo sprak de geredde Pepijn, en hield woord;
En weder ging 't door naar het langgewenschte oord.
)>Waar zijn we, mijn Vader? Beschrijf mij het oord!
(Zoo repte de maagd). »Dat ik zie door uw woord!" —
»»Daar vóór golft de Roere — en daar, achter 'tgebladert,
»»Zijn wij (sprak Pepijn) thans den heilgrond genaderd.
»»Kom, danken wij God op de knieën te zaam!"" —
Een schildknaap reed voorwaarts, en spoorde de flanken
Zijns dravers, en zwaaide het vaandel der Franken,
't Blazoen der Pepijnen, doorstikt met hun naam. —
Daar staan ze aan den eindpaal, het doel hunner wegen,
Pepijn lei zijn helm met zijn mantel en degen,
Zijn prachtig geschocisel en wapenrok neer.
Om, barvoetsche boetling, te ontvangen zijn heer.
Odilia knielde en naast haar ook Pepijn.
Een Engelenpaar kon niet stichtender zijn!
Grootdadige zielen dier ridderlijke eeuwen,
Die baden als kindren, en vochten als leeuwen!
Zoo zag hen ook Wiro, de Bisschop — ofschoon
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Hen heuvels en boschjes en beemden nog scheidden,
Zijn zegening trof als een zonnestraal beiden.
God zegent die zeegning, hun godsvrucht ten loon.
De jonkvrouw ziet plotsling een glans haar omgloren.
»0 Hemel! (gilt zij) daar ontwaar ik den toren,
sGods kruis op Gods Huis! Uw Wil, H e e r e , geschiê!
»0f droom ik? neen 'k waak! o mijn V a d e r ! . . . ik zie!"...

De vader verstijft als een marmeren beeld.
»Ik zie wat de Godlijke hand heeft geteeld.
»o Planten! o boomen! o kleurengewemel!
»Hoe schoon zijt gij, zonne! Hoe Heflijk, gij hemel!
»Is dat nu de schepping? Is dat nu het licht?
»Het licht, dat het al met Gods luister omperelt!
»Het licht, oog van God, is het leven der wereld!
»Het licht, zoete drank voor mijn oogen.

Gij, licht,

»Zijt glans, gij zijt vuur, gij zijt ziel, gij zijt leven,
)>Zijt hemel, o licht, dat een God heeft gegeven!
»AV'at luister, wat luister omzwiert thans uw k i n d . . .
»juich. Vader! God lof! want ik ben niet meer blind!" —

»Hoc schoon zijt gij mij, o mijn Vader Pepijn!"
.>^>Hoe schoon ook (sprak hij), gij, Odilia mijn!"" —
En tranen der oogen, gebeden der lippen
Zag \Viro, de heilige, aan beiden ontglippen.
Hij sprak: »U zij vrede!" — «En ook met uwen geest" —
Antwoordden de klerken, die hem vergezelden.
En biddend geleidden zij 't paar door de velden
Den kronklenden Berg op. Daar was het een feest!
't Was feest, j a , en avond. Maar daagt weer de morgen.
Dan vindt gij den landsheer hier niet vrij van zorgen,
Op dans en muziek, noch op slagveld vol bloed.
Of zegetocht; maar — aan des biechtvaders voet.
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Gelijk, in de wording der christlijke K e r k ,
De koning van 't woud in 't romeinsch worstelperk,
Een vuurgloed van drift in de borst, en de tanden
Gespalkt, om een ofifer des doods aan te randen,
De kroezende manen omhoog, en den staart
In slingers van lust en van vreugde zich krollend.
Het bloed, zich vol wraak in zijn aderen stollend,
Eerst opsprong, maar eensklaps weer neêrzeeg ter aard
Voor d'aanblik eens martlaars, die, jeugdig van jaren.
Door liefde den storm van den haat doet bedaren,
Terwijl hij, ontwapend, hem huldigt als h e e r . . . .
Zoo zeeg ook de Vorst voor Gods Heilgezant neer.
De Biecht, geheimzinnige bron voor de deugd,
Was 't reinigingsbad, vol van hemelsche vreugd,
Voor 't hart van dien leeuw, dien Gebieder der Franken!
Zwijgt, wereldschc tonen ! luidruchtige klanken !
En breekt geen geheim, dat een Engel niet breekt!
Bidt gij met Pepijn ook het

hoet-miscrcre,

Opdat weer een zondaar tot God wederkeere.
Opdat de vergeving, van God afgesmeekt.
Zijn ziele verheffe, zijn geestkracht verlichte,
Zijn harte verkwikke, en het kwaad er in zwichte!
Dan keert hij gerust naar zijn Heerstallen weer.
Licht tellen Gods englen een broeder te meer.
Op 't uur des vertreks ving de Hofmeier aan:
»Mijn dochter! God heeft in u wondren gedaan,
»o Spiegel van onschuld en needrigheid tevens!
»o Starre van vreugd aan den hemel mijns levens!
»Twee stralen vol liefde en vol zedige pracht,
»Twee oogen, waarin ik den hemel mag lezen,
«Heeft Hij u geplaatst in het liefelijk wezen,
»De glorie zijt gij van 't Pepijnen-geslacht!
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»Volschoone, verneem dan den wensch van uw vader:
»Gij treedt op uw reize uwen bruiloftstijd n a d e r . . . .
»Hoor, Bisschop! en zegen het hooge besluit,
s>Aan wien ik mijn dochter ga schenken tot bruid 1
ï>De bloem van het Hof, Aquitaniëns heer,
»Hubertus-de-Jager, der schildknapen eer,
»De vriend mijner vrienden en die mijner magen,
ïOdilia's speelkind in vroegere dagen,
»Is de edele bruidegom voor deze bruid;
»Moed, aanzien en kennis, vol jeugd en vol schoonheid,
»'t Is alles in 't beeld, dat Hubertus ten toon spreidt.
»Beaamt gij, o Bisschop, het edel besluit,
»Welaan dan, mijn dochter! uw liefde gegeven
sDien waardigen steun en gezel van uw leven;
^Ontsloten den schat van uw harte terstond;
»Hier zeegne de Godheid het heilig verbond!" —
Gelijk eene bloeme zich buigt voor den wind.
Zoo boog zich en antwoordde 't zedige kind:
»'t Is recht, o mijn vader! uw kind zal na dezen
»De bruid van een waardigen bruidegom wezen.
sMijn keus is gedaan — en mijn harte verpand.
»Een bruidegom, boven de keuze der menschen,
»Dien 'k rustloos bleef zoeken, verlangen en wenschen,
)>Wien steeds het altaar van mijn hart heeft gebrand,
»Heeft mij reeds het teeken der liefde gegeven,
»Mijne oogen ten glans van zijn aanschijn geheven,
»Mijn armen en hals, in zijn dienst onbesmet,
»Met parels en edelgesteenten omzet.
«Slechts dien kleef ik aan, o mijn vader Pepijn!
»Geen jonker der aard kan mijn bruidegom zijn:
»'k Ben Christo verpand, door wicn de aarde onderschraagd is,
»VViens Vader geen vrouw kent, wiens Moeder een maagd is.

— no —
)>A1 wie Hem bemind heeft, blijft smetloos en kuisch;
»A1 wie Hem geraakt heeft, blijft schoon nog en heilig;
»A1 wie Hem omhelsd heeft, blijft maagd even veilig;
»Dies treed ik als bruid in Zijn Koninklijk Huis.
»'k Mocht honig en melk van zijn lippen erlangen,
»De rozen zijns bloeds, zij versierden mijn wangen.
»Hij strengelde een kransken van gunst om mijn hoofd
»En heeft mij oneindige schatten beloofd.

»Hij heeft tot Zijn dienst duizende Engelen staan.
»Zijn schoonheid bewondren de zon en de maan.
»En zou dan een aardling mijn harte bekoren?
»Neen! Vader! 'k Wil eeuwig aan Christus behooren
»Ter plaats hier, waar Hij door zijn priester mij riep." —•
Daarop zei Pepijn, in gedachten verzonken:
»»God heeft me geen kind, maar een engel geschonken.""
En staroogde op Wiro, als hij, even diep
Verslonden in 't woord, dat Odilia meldde.
Toen sprak hij aan de aarde als ontvoerd, en voorspelde.
De bevende handen en blikken omhoog,
De toekomst, die thans voor zijn geest zich bewoog:
»Geen mensch neem' besluiten, waar God slechts gebiedt!
»Want lelies en mijters ontdekt mij 't verschiet.
»De korenbloem tiert aan de Roere tot l e l i e . . . .
»De jager gaat jagen op Gods Evangelie;
»Een stad, op zijn woord, rijst uit martelaarsbloed!
)>Twee zielen voor God! De eene, blank als de zonne
»Straalt overal liefde, in het kleed van een n o n n e . . . .
«Ardennen valt d'ander, als Bisschop, te v o e t . . . .
»Ziet! Heinde en ver zonden herschapen in deugden,
»De wolven in lammren, de tranen in vreugden!
»Laat —bloedt ook uw hart om het afzijn uws kinds —
»Odilia hier — en Hubertus daarginds!" —
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Pepijn stond verpletterd en zweeg een tijdlang.
Hij drukte eenen kus op Odilia's wang,
Schier vreezend dat heiligdom rakend te onteeren.
Toen bad hij, geknield voor d' Apostel des Heeren,
Den zegen van God over hem en zijn Huis,
En toog zonder haar naar de Heerlijke Stallen.
Daar vierde hij feest met zijne ondervassallen.
En werd weer, verloren in 't feestlijk gedruisch.
Een David in zonde en een David in boete.
Hem lachte niet weder Odilia's groete;
Hem lokte de lonkende blik van 't genot.
Hoe zwak is de mensch in bekoring, o God!
Maar ook, hoe vol kracht is 't gebed eener maagd.
Die God voor haar vader vergiffenis vraagt!
J a ! even als 't ijs, dat de zon kan ontleden.
Zoo voelde Pepijn ook de kracht dier gebeden.
»Odilia!" riep hij soms weemoedig uit,
En 't rood van de schaamte bedekte zijn kaken;
»'k Wil eeuwig mijn boosheid en zonden verzaken;
»God dienen, als gij doet, ziedaar mijn besluit!" —
Wanneer hij weer heentoog naar Roersche landouwen.
Was hij vergezeld van Plectrudis, zijn Vrouwe;
Doch 't vorstelijk paar, dat zich Bergwaarts begaf,
Vond niet meer Odilia — vond slechts haar graf. . . . *)
Hier knielde Plectrudis, hier knielde Pepijn.
Wat mag in hun harten wel omgegaan zijn,
Daar snikken en tranen aan beiden ontvielen?
Vraagt de ouders hier niet, die op 't kindergraf knielen;
Vraagt liefst wat een zondaar, als deze, ondervindt

*) D e onzekerheid der p l a a t s , waar Odilia begraven i s , veroorlooft den schrijver hare
laatste levensdagen en haar graf te St. Odiliënberg te stellen, zonder d a a r o m de historische
waarheid eenigszins te willen beslissen. (JI. S.)
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Wanneer hij den sluier der zonden ziet vallen,
Zich weêrvindt in daden, die 't leven vergallen . . . .
Ach! ween om u zelven en niet om uw kind!
Pepijn! Wisch de dubbele vlek van uw leven!
En dan weer de hand aan Plectrudis hergeven!
Hoort, Heemlen, zijn eed! Hij bevestigt het haar;
Odilia's graf is 't verzoenings-altaar.

o Plechtig uur, als zich een zondaar bekeert!
De Heiligen juichen, Gods rijk triomfeert.
Hoort! hoort! AVat een klanken er lisplen in 't ronde!
't Is avond! en ziet! Wat een licht op deez' stonde!
Wat beeld daar ineens op de grafzode staat?
Als starren van goud zijn haar voeten en handen.
Haar aangezicht staat als een zonlicht te branden.
Gelijk aan de maan blinkt heur nonnengewaad.
Een korenbloemkrans frisch met lelies ter tinne
Spreidt rondom een troon voor die hemelbodinne.
Haar stem is zoet, niet als de nachtegaal kweelt.
Maar ruischt als de lier, door een Engel bespeeld:

»Ik ben uwe Odilia! bruid van den Heer,
»En heersch op een troon in de hemelsche sfeer.
»Ik zwierf als een smachtende duif door de dreven,
»Waar 't heidendom nog op zijn troon was verheven,
»En voerde tot God menig afgedwaald hart;
«Mijn offer heeft uit. De Heer wilde u beveiügen.
»De traan van de boete is de drank van Gods Heiligen.
!>Uw tranen zag God. Hij verkeert thans uw smart.
»Ook u wacht een loon! Want God zegent de zijnen:
ïEen vorstengeslacht wordt het Huis der Pepijnen.
»Een Keizerschap kiemt in zijn schoot, en 't heelal
»Viert eens der Pepijnen groot Heiligental." —
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Zoo zong de vereeuwigde. AUengskens in 't rond
Viel van haren troon eene bloem op den grond;
Zij vormden een krans om den grafterp, waar beiden
Nog knielend en biddend van hemelvreugd schreiden.
De Maagd liet dien lelie- en korenbloemkrans
Op 't Graf — en verdween. En het paar, opgestegen.
Toog zwijgend naar Wiro — en vroeg om zijn zegen;
Toen spraken zij lang van Odilia's glans:
»'t Is hier, zei Pepijn, dat zich God openbaarde!
>'t Is hier, dat Odilia 't licht zag op aarde!
sHeeft elders haar deugd ook geschitterd — ik verg,
»Dat dit land zal heeten Odiliëti-berg!"

8.
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IJZEI\EN

-ri^OFESSERTJEN.

Eene bladzijde uit het Studetitenleven,

in het Kollege te Roermond.

<^::.-^:::^

t

p d' oever der kindsheid vertoont zich het leven
Een weide gelijk, waar men treedt op genot;

Waar zoele zefiertjens van vreugd ons omzweven,
En 't jonglingsliart droomt van 't onmogelijkst lot.
Dat lot hangt aan d' invloed van duizenden zaken.
De jongeling aast slechts op spel en vermaken;
Hij plukt alleen bloemen, hij kijkt naar geen vrucht.
En bouwt zich kasteel op kasteel — in de lucht.

Hij kent geen gevaar; het gevaar zelfs bekoort hem,
Hij leeft zonder zorg.

*)

Maar wat regel is, stoort hem.

Ontcijfer het leven! Wat zal er dan blijven
Van de uren van ziek zijn, van zwoegen in zweet.
Van de uren van slapen, van twijflen, van kijven.
Van zich te vervelen, of van al het leed
Tot vijftig of zestig of zeventig jaren.
Terwijl 't meestal uitloopt op sneeuwwitte haren ? . . . .
Neenl dan is de jeugd de verkieslijkste tijd.
Dien 't schepsel, dat mensch heet, op aarde verslijt;
En in deze jeugd is de tijd van student zijn
Het tijdvak, waarmee we 't voordeeligst bekend zijn.
•) I. A. Alb. Th's Volks-almanak voor Ned. Katholieken 1865.
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Ik meen dien student niet, den vriend van het joedelen,
Van toastengegons en van
flesschengeklank,
Van erfschatverteeren en pijpzakkedoedelen,
Van ploertenplaag, losheid, partijtjens en drank,
Den baard om het bakhuis, den spoor aan de zolen —
Neenl die is van hooger- dan middelbaar-scholen.
Die vaag van het leven bedoel ik niet — maar
Zoo tusschen de dertien en zeventien jaar,
Wanneer men niet mensch is, maar opschietend jongen.
Met vlas op den tand en met vuur in de longen.
Een aalgladde guit, nu eens wakker, dan droomer,
Wel twistziek, maar niettemin overal thuis,
Zelfs warm in den winter en koud in den zomer,
Ooglonkend op al, als een kat op de muis;
Een tong als een spreekwoord zoo trouw en zoo vaardig.
En toch als een almanak jokkend en aardig;
Een harte vol scherts en zoo klaar als kristal,
Lieftalüg en stroef als een duifjen vol gal.
Soms hoofdig ook, dikwijls niet net, steeds hoovaardig, —
Maar evenwel steeds zijn studentennaam waardig.
Zoo'n kereltjen heeft wel een leventjen zuchtvrij.
Behoudens wat traantjens, ras vochtig, ras droog;
De rest laat hem koud. Alleen e'én wezen ducht hij:
Den fcg-e/, hem volgend in jas of in toog.
Ziedaar dan den genius van zijne dagen.
Geschapen, zoo 't schijnt, om 't studentjen te plagen.
Dat vluchtend en duchtend, den lastigen gast
Ontspringt, als de duivel den wijwaterskwast.
Zijn naam klinkt geleerd; maar wat raakt dat studenten?
Professor heet hij —

hoofd vol boeken en prenten.

Al snoert hen de vriendschap te gader vol zoetheid,
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Al maakt het verkeer ze aan elkander gewend,
De tweestrijd blijft gaande trots achting en goedheid:
Want de een is — professor, en de andre — student.
Er is nochtans één, tusschen die professoren,
Professertjen, schoon zonder oogen en ooren.
Geen ziel zet den hiel op zijn machtig gebied.
De Wet zelfs van 't Middelbaar Onderwijs niet.
Hij is de geleerdste; en wel zonder examen
Beheerscht hij studenten en leeraars te zamen.
Hoe zedig ook, is hij 't, die 't meeste geraas maakt;
Hoe klein ook, zit hij op den bovensten troon.
Zijn stem van metaalklank, ziedaar wat hem baas maakt;
Zijn ordevol leven geeft allen den toon.
Geen mensch zonder hem die kollege kan houden.
Hij 's allemans vriend, zoo van jongen als ouden.
Wel krijgt hij veel trek, maar erlangt geen pensioen.
En heeft ook (gezegd tusschen ons) geen vandoen.
Wie is dan die held met zijn ijzeren rokjen?
Dat ijzren professertjen —• dat is het klokjen I
Studentenvriend! klokjen 1 hoe boeit ge mijn zinnen I
Wanneer ik omhoog tuur, dan hangt ge daar neer
Aan zolderingwulfsels, geschallede tinnen,
Gelijk aan een boomtwijg de bloeiende peer.
o Bengelende engel! o Bronaar mijns levensI
Gij zijt hier de Mentor der jonglingen tevens:
J a , wordt dit gesticht als een schaapstal geroemd.
Dan wordt gij de fylax der kudde genoemd,
Of is het een bijkorf, om honig te maken,
Gij zijt de vorstinne, die 't nest moet bewaken.
Gij zijt niet de berg, waar de fabels van melden,
Die, zwanger van hoogmoed, met machtig gedruisch.
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Zich, meer dan een kwakzalver schreeuwend, deed gelden.
Als wrocht hij een wereld.... — Wat kwam e r ? — E e n muis.
Gij zijt een Jupijn, die, als diepe geleerde.
Zich ooren en hersenen zot prakkezeerde:
»Och!" riep hij — »Vulkanus! mijn brein is zoo zwaar!
»Kom! klief mij, o kapper, de hersnen en 't haar!"
Gezegd was gedaan.

En — daar trad uit zijn schedel

Minerva te voorschijn, heel kunstig en edel.
J a , kunstig, ja, grootsch schat u elk, die niet dom is.
De mensch toch gelijkt op den koekoek der kast.
Die zingt als de klok slaat, en, zwijgt ze, weer stom is.
Zoo dacht de oude Frits ook. Eens vroeg hij een kwast:
»Zeg, tamboer! wie 't best mijn soldaten bestiere? —
»Gij niet,"—sprak de s n a a k — j m a a r mijn trommelvel, Sire!" —
De koddige Pruis nam een snuifjen daarvoor.
En maakte den trommelaar tamboer-majoor.
o Leerarend klokjen! gij rijst nog in waarde!
Niets, neen, geene trom zelfs gelijkt u op aarde.
Aurora heeft nauwlijks zich de ooren gewasschen,
En 't slaapbad genomen van thee met safraan.
Welks droesem als dauw het heelal komt beplassen.
Gewekt door den bek van den kraaienden haan,
Of 't klokjen begint reeds de droomers te wekken.
De bedsteden kraken, daar honderd zich rekken
En opstaan, zich hullende in broek en in jas.
En geeuwend reeds schreeuwen: Deo Gratias'.
Daar 's winters een tal aan dat oortjen niet hooren,
Als lagen ze stijf in de peluw bevroren.
Intusschen komt soms een professor genaken.
Het zwanendons zakt door den slaapgast ter neer.
Die zweet als een os en, het hoofd uit het laken.
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Half slaapdronken stottert: »'k Heb kiespijn, Mijnheerl" —
0 1 Wie zal als dokter die kwaal doen verdwijnen?
Het ijzren professertjen biedt medicijnen.
Ja, zachtjens! Het mannetjen dut nog in vree.
Een oogenblik, hoorl en het schelt: déjeünél
Waar vindt ge den jongen met kiespijn en p i l l e n ? . . . .
In de eetzaal — volijvrig om broodjens te villen.
»Men leeft niet, om te eten —• maar eet, om te leven."
Zoo roept dra het klokjen de gasten ten spel.
Dan doen zij bal, schommel en koord-ringen zweven.
Of kouten iets boertigs van Jan, Piet of Nel.
Of kloppen elkaar om een knikker als hanen.
Dat kleedren in flarden zich baden in tranen.
Maar »halt!" — valt het klokje als hun scheidsrechter in:
«Studenten en vlegels, de studiezaal in!" —
En doodstil wordt alles, geen ziel hoort men spreken;
Want, wee hem! Diens naam wierd met nota's bestreken.
Het is alle dagen geen kermis op aarde;
Dat tuigt 11 de leerzaal, der kinderen gard.
De een zit er te snorken. Een tweede, ongebaarde,
Maakt lippen en kaken met d' inktkoker zwart.
Er kwispelt een derde, die mannetjens schildert,
Een vierde weer krabt zich de haren verwilderd.
Een ander kijkt grijnzend den voorzitter a a n ;
Totdat men dan eindlijk de schoolklok hoort slaan.
Zoo komt men als tijddief (ik zeg niet als straatdief)
De klas in, en schrijft daar voor genitief, datief.
» 0 ijzren professertjen!" — zuchten er velen,
»Mijn boezem en maag wordt de studie gewaar."
Dan hoort men het brons, als een kokvader, kweelen:
»Bid \ Angelus, kind! want het noenmaal is klaar!" —
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De keuken, als wierookvat, walmt hare dampen.
Met vorkenmuziek slaat een ieder aan 't kampen,
En spreekt men van volken in oproer en vlam.
Dan stormt men op Darmstad met boenen en ham.
Het bier vloeit, als muitbloed, met schuimende plassen
Dwars langs barrikaden van veldramanassen.

Dra stelt men, verzadigd, weer perk aan het schransen.
Verkwikking gevoelt de student in zijn brein.
Twee uur slaat de klok van de kerkgebouwtransen,
Daar 't klokjen congé galmt, als hofkastelein.
Als zoneklips soms aan den hemel komt prijken,
Staat brillende de aard, als een kind, daar te kijken.
De koe kijkt en de os kijkt, het schaap kijkt al meê.
Zelfs de aap neemt een kijker, als menschen en vee.
Zoo staan ook voor 't klinglende klokjen de knapen
Bij de uitspanningsboodschap verbijsterd te gapen.

Zacht spreidt de monarch der verlichting zijn stralen
Als troontapijt uit op het lachend heelal.
Lief schalt het van zingende woudsche koralen
Op boomen en bloemtjens bij 't murmlend kristal.
De schooljeugd trekt uit als een drift jonge lammren,
Maar steekt als een Nero (is 't niet te bejammren?)
Wreed brandstapels aan tot een lustvol gemak,
En lacht met den rook van — havaansche tabak;
Ja spot met het spreekwoord: »Als kinderen smoken.
Dan zal 't in de wereld van onderen spoken."

o Pijpzieke jeugdl laat die wuftheden varen!
U noodigt het klokje op onschuldiger vreugd:
De speelzaal vergast u, bij feest of verjaren.
Op blijde partijtjens, die kermis der jeugd,
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Hier ziet gij, als Talma, de jeugd deklameeren;
Daar, kunstenaars hupplen als donzige veeren,
Of kaai'tschuivers, goochelaars, zieners in soort,
Wien 't heden en morgen /// petto behoort.
't Metalen professertjen doet alles mede
En staat aan de spits van den krijg en den vrede.

Maar is op zijn sokken ons de avond genaderd.
Daar 't willige leger ons lichaam verwacht.
Dan wordt nog een luttelken tijds ge-Onze-Vaderd.
En lispelt het klokjen: »mijn kind, goeden nacht!" —
Wee hem, die er slaapt als de waakzame hazen 1
Hij hoort om zijn bedplank de nachtdiertjens razen,
De katuilen schreeuwen, de vleermuizen slaan.
Al die zich als katten en honden verstaan
Neen, matte student legt zijn breintje op het kussen,
Het klokje, als een Engel, blijft wakend hem sussen.

De schildwacht op post neemt bij nacht soms een slokjen.
En legt, bij abuis, zich misschien op een oor.
Maar zoo iets bedrijft nooit het slaaplooze klokjen,
Neen, rusteloos waakt het, als nachtwachter, door.
Eens echter — o jammer! — bleef 't belletjen achter,
o Wanhoop! een schalk had den ijzeren wachter
('t Was herfst), filantropisch voor koude bezorgd.
En stil hem de kous om den klepel geworgd.
Geen wonder dat velen het opstaan vergaten,
En 't morgenbrood eerst bij het middagmaal aten.

o IJzren professertjen! wie roemt uw waardel
Men zwicht als een kruiwagenhond, bij uw lof.
Geen talisman immer geleek u op aarde
In dingen te toovren van allerlei stof.
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o Leerarend puikmeubel! parel der kunsten!
o Vader der studie, milddadig in gunsten.
OI zelfs bij het afscheid verwekt gij nog vreugd;
Dan roept g e , als heraut, in het strijdperk der jeugd:
»Vakantie, studenten! naar grootvaders kusten!
Na afgedaan werk is het immers goed rusten!"

Juli J86J.

:::^'^i^^

..:>

PIUS

NONUS.

Cantilena.

Trio:

Chorus:

cT^ius Nonus,
^ T Pastor bonus,
Verus rex Italias,
Fert securus
Conflicturus
Labarum fiduciae.
Non vastator,
Sed salvator,
Pacis est apostolus,
Pater regum,
Fautor legum,
Libertatis angelus.
IL
Matris niatrum,
Laude Patrum
Sanguineque Martyrum
Prsedicatse,
Fecundatae
Divum fert imperium.

PIUS-LIED.
(yERTALlNG

VAN f.

jk.. ^LBERDINGK

J^HYM.)

@Xader Pius,
£f3 dien de landaard
Koning roemt, van Nood tot Zuid,
Draagt den waren
Eenheidsstandaart
Boven 't hoofd der volken uit.
Niet als dwingland
rukt hij nader;
Vrede en zegen spreidt zijn hand;
Steun der Wetten,
Vorsten-Vader,
Vrijheidsengel over 't land.
II.
Aller moeders
Heiige Moeder,
Vruchtbaar door gemarteld Bloed,
Gaf God-zelve
hem als hoeder;
Dat de Vaadren juichen doet.
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Absint metus!
Cessent fletusl
Laudes buccinandse sunt,
Et amoense
Cantilenre
Nunc alleluiandse sunt.
III.
Ob amorem
Hunc pastorem
Canta, proles Romulil
Eius numen
Tuum lumen,
Sol est huius saeculi.
Tecum stare,
Te beare
Papae est divina sors.
Regem ama
Et acclama 1
Absens Papa Romée mors.
IV.
Quam relictus
Et afflictus
Fuit circus martyrum!
Vici flebant,
Dum fiebant
Catacumbae criminum.
Gaëtanus
Exul manus
Ad Mariam elevat.
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Ja, langs aarde- en
Hemelbanen
Klinkt het lied van lof en dank.
Vlucht dan, vreeze,
vlucht, gij tranen.
Voor bazuin- en harpeklank.
III.
Romes liefde
loov' den herder I
Burgers, juicht met vrouw en kind!
Ziet, uw roem straalt
telkens verder:
Pius glanst de sterren blind.
Zaalge Stad, die
zulk een Koning
Mag bezitten in haar schoot!
Prijs den Dierbre,
cier zijn woning I
Wijkt de Paus — 't is Romes dood.
IV.
Kolizeën,
Bazilieken
Rouwden diep en troosteloos,
Toen de Misdaad
hare wieken
Uitbreidde over 't Rijk des Doods.
Uit Gaëta
heft de balling
Naar Maria 't heilig oog:
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Exul redit,
Languor cedit;
Romam Pius renovat.
V.
o Tiari
Tam praeclara
Sancta Petri civitasi
Dulce melos
Det ad coelos
Erga Pium pietas!
Consoletur,
Veneretur,
Reducem christicolal
Eius vita,
Margarita,
Fulget in aureola.
VI.
Novam prolem,
Novum solem
Profert per praesentiam;
Roma crescit
Et florescit
Eius per industriam.
Et divinis
Disciplinis
Favet miri gratia.
Sapientes
Ut silentes
Pii sunt facundid.
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Binnen Romes
oude omwalling
Gloort weer Pius' zegeboog.
V.
's Pausen Kroon en
Staf ontzweven
Over Petrus' Eeuwge Stad
Nieuwe bloei en
hooger leven,
Nu zij weer haar ziel bevat.
Brengt uw herder
troost en hulde,
Wuift met palmen, Christenschaarl
Om de smarten,
die hij duldde
Als Belijder-Martelaar.
VI.
Aan uw kleenen
breekt hij, vaders.
Weer het daaglijksch wijsheidsbrood I
Frisscher bloed in
hart en aders,
Wordt weer 't kunstrijk Rome groot.
Uit dien mond, zich
vriendlijk nijgend.
Spreekt Gods liefde en leiding weer;
Waereldwijzen
zitten zwijgend
In bewondring bij hem neer.
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Etsi summos
Probos nummos
Manus potens arripit.
Tarnen donis
Servis bonis
Pius stipem tribuit.
Ut fecunda
Vivax unda,
Fluit liberalitas.
En thesaurum
Ferunt aurum
Fides, Spes et Charitas.
VIII.
Terrenarum
Gloriarum
Vere tu fastigiuml
Per Mariam,
Dei viam,
Reddidisti gaudium.
In serene,
Donis plena,
Purse fronte Virginis
Pulchram Christi
Posuisti
Gemmam diadematis.
IX.
Crux de Crucel
Te jam duce
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VII.
Laat gekroonde
Roofzucht dringen
In des Pausen hoftrezoor:
Heeft hij trouwe
volgelingen —
Vader heeft dan brood er voor.
Uit het hart van
al zijn kindren
Stroomt en bruist een gouden vliet:
H o o p , Geloof noch
Liefde mindren:
Hemeldochters sterven niet.
VIII.
Piusl brandpunt
van de stralen
Aller majesteit en deugd,
Door Mariaas
zegepralen
Hebt gij ons de ziel verheugd.
J a , de Koning
•— zelf der glorie
Heeft u 't kroonjuweel geboón.
Dat ge, in de ure
der Viktorie
Vasthechtte in de Maagdenkroon.
IX.
Kruis des kruices 1
lei de schreden
9.
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Facimus victoriam:
Sed non nisi
Paradisi
Vindicamus gloriam.
Deus nervus,
Tempus servus
Aeternae justitise.
Spes coelestisl
Tu es testis
Omnium fiduciae.

1866.
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Van ons leger, met uw hand;
't Wil, door strijden
en gebeden
Naar het Eeuwig Vaderland.
Sterke God en
Hemelheere.
Die van aarde en tijd gebiedt I
Onze hoop en
al onze eere
Ligt in Christus; elders nietl

-^•i

_ ^ \ Minder dan elk oord door zonneglans bestraald!
( ^ ^ Gij houdt den Koningsstaf van alle handelaren;
Gij bouwt uw steden op den vlotten rug der baren;
Waaruit hebt gij uw licht, waaruit uw kracht gehaald?
Uit God, uw Heer, die sprak: »Voor menig ander volk
Wilde Ik het volle licht van Mijne zonne sparen.
Voor bergenland vooral den grond tot steun vergaaren,
Voor u den waterplas met nevelige wolk.
En echter zult ge op aarde in eer en luister leven,
Al dobbert uw bestaan ook tusschen mist en vloed:
Ik blijf uw vuurbaak steeds in donkren tegenspoed.
Van beide, kracht en licht, zal Ik u medegeven:
De vastheid van den grond schenk Ik aan uw gemoed.
En plaats in uw verstand den heldren zonnegloed."

*) H e t drietal Sonnetten: Aan Hollandr
aan België en aan Leuven
werd door den
dichter voorgedragen in eene letterkundige voordracht over Bilderdijk, den X4den van Wintermaand 1867 gehouden voor het T a a l - en Letterlievend Genootschap »Met Tijd en Vlijt'*
aan de Hoogeschool te Leuven; eene leerrijke voordracht in keurigen stijl, die in 1868 bij M.
H. Sermon te Antwerpen in het licht verscheen. Deze Sonnetten werden herdrukt in den PlusAlmanak van 't j a a r 1878.

Aan

Belgiën.
— s j . . < ^ —

^ \

Paradijs van Nederland 1

^^„

U zelf genoeg, geen volk benijdend!

•Mm

Waarom zijt gij, zoo rustloos lijdend,
Door stadige afgunst aangerand ?
Zie rondom u! Des Scheppers hand
Deelt ieder volk een zegen m e d e :
Aan 't eene roem, aan 't ander vrede,
Aan 't een de zee, aan 't ander 't strand;
Aan 't een is kunst en zonnegloren,
Aan 't ander vee en welig koren,
Aan 't ander nijverheid gegund.
Wat gave aan elkeen moog' behooren,
Bezit Gij, als een uitverkoren,
Vereenigd in één middelpunt.

-s>^•4§^•^is-

AAM

LEW¥lMe

ravenvesting! Ridderstede 1
Zetel der gezonde rede!
Brabants heilig dichteroord I
Vrijheidsburcht van 't vlaamsche woord I
Boekenzalenl Wijsheidsscholen I
Bakermat van licht uit kolen 1 *)
Wat al geestkracht brengt gij voort,
Die op ziel en lichaam gloort I
Geest van liefde en hemelzegen
Luwt uit kerk en klooster tegen.
Geest ontwaar ik allerwegen.
Geest straalt uit uw letterschat.
Geest bruist uit uw gerstennat.
Leuven is der geesten stad.

*) De ontdekking van 't gaslicht aldaar in 1784.

na ha slag bij ^^aboraa.
^.^
A.

E.

I.

O. U.

I.
^^
Europal kent gij mij?
^ ^ e s Keizers vriend en hoofd van Oostenrijks getrouwen;
Onwankelbare zuil van Habsburgs heerschappij,
Waarop het schoonste Huis zijn schoonste lot moest bouwen?
Kent gij den arend nog, in 't vuur met vuur gevoed,
Gespeend met bliksems en gekweekt met donderstormen?
Zijn pennen zijn gefnuikt; zijn slagveêr, zwaar van bloed,
Sleept op de lijkwi van de schaar, die hij mocht vormen.
Een schaar, zoo fier van borst, zoo blank van kleed en e e r l . . .
Gij vindt hier ad'laarskroost noch opperarend meer.
II.
Soldaten 1 kent gij mij?
Den held van uwe keus, de ziel van uwe zielen,
De zeekre star van uw triumfbaan, wier voogdij
Ik op mij nam, toen twist hier broeders kwam vernielen?
») I. A. Alb. Th.'s Volks-Almanak voor Ned. Katholieken 1867.
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De noordsche sperwergier

Lekt thans zijn klauwen af van 't bloed der witte duiven,
Gitzwart van slibbe en kruit, met Oostenrijks banier
Ten grond gesmeten. Daar, waar 't krijgstriumf moest wuiven,
Hangt nu de rouwvaan naast der Pruisen feestvlag neer.
En 't leger vindt in mij zijn opperhoofd niet weer.
III.
Bohemenl kent gij mij?
o Bunzlaul breng niet meer granaten en robijnen I
Czoslau! geen zilvererts of goudensmederij 1
Spaar, Grudim 1 uw kristal! Pleng, Leimeritz! geen wijnen 1
Uw goudzand, Prachim! en uw paarlen zijn verdoofd,
o Pilsen! Koenigsgraetz I uw lammren en faizanten,
Uw schat is door een telg van Duitschland weggeroofd.
Zij heerscht hier ongetemd met hare wraaktrawanten.
Uw rijkdom en geluk, uw welvaart ligt ter neer.
Gij kent geen Benedek, ik geen Bohemen meer.
IV.
Frans-Jozef! kent gij mij?
Die krijgsgeest, in wien God zijn vuur scheen aan te stoken,
Zoo helder als een zon en als de bUksem vrij.
Is uitgebluscht, en staat in buskruitdamp te rooken,
Den glans verdoovend van uw gouden keizerskroon.
Uw Samson viel. Uw Huis gevoelde 't. 't Schokte. Drommen
Van Filistijnen naken, blind van roem en hoon,
Uw waggelende rijk met naaldgeweer en bommen.
Al roepe uw hart: »geef mij mijn legioenen weêrl"
H o o r , de Elbe schreeuwt: »gij hebt uw Benedek niet meer!"
V.
o Weenen I kent gij mij ?
Den plaatsvervanger van uw ouden Sobiesky?
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Gij, die nog droomdet van een zegefeestgetij,
Omdat ge in mijne vuist den degen van Radetzky
Zaagt dansen.

Buig het hoofd I

't Omwentlingswangedrocht

Hing u den sluier o m , van landverraad geweven,
En groef met mijn rappier op uwen grond de krocht,
Waarop de Macht voor 't Recht de grafspreuk heeft geschreven:
»Hier slapen plicht en trouw, rechtschapenheid en eer;
Want Habsburg zij voortaan geens Duitschers stamhuis meerl
IV.
Itaalje! kent gij mij ?
Zóó stond op 't kerkhof nooit een grijze doodengraver
Als ik op dezen troon van doodsche woestenij.
Hier, lillend, schuimend, rif van ridder en van draver.
Daar, schedel, bekkeneel en armbeen, heet van bloed,
Gebroken hart en oog, doorkogelde gewrichten,
Vermillioende smart, geknakte heldenmoed —
Wraakschreeuwend mannenkoor uit doodskleurde aangezichten
Omgiert mij, alsof elk met helsche stem mij wekk'.
Mij, eens uw Doge, uw Heer, uw Cezar Benedek.
VIL
Ik ken mij zelf niet m e e r . . . .
Ik beef voor de ure, dat de wanhoop mij verover'.
De geest der raadloosheid sloeg plettrend op mij neer
En liet mij schier geen puin van veldheersgrootheid over.
Waait nog mijn ademtocht (onwillig) voor mij uit?
Zwiert nog mijn degen rond, bewusteloos geheven?
O, dat hij in mijn bloed zijn lot en rol besluit'I —
Mijn boezem zij zijn g r a f l . . . Ik kan niet langer leven.
G o d l . . . Neen! vergeving! Heer! Gij zijt alleen die slaat!
Ben ik geen veldheer meer — 'k wil vallen als soldaat.
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VIII.
J a , God I Gij kent me alleen 1
Gij ziet dien wervelstroom in al mijne aders koken.
Gij peilt in mijne ziel dien kolk van bitterheên.
Hadde een der Satans mij de heldenborst doorstoken,
't Waar' helsche foltring!... Maar — verwonnen door den PruisI...
Theresia! gij voelt dat brandmerk op 't gebeente,
Dat zelfs geen Rudolf zou verdragen, vriend van 't Kruis.
Uw rijk, als Lazarus, zinkt weg in 't lijkgesteente....
Rijs uit uw tombe, o V r o u w ! . . . Bid: »Wees ons wekker, Heer!
Stijg, Habsburg! uit uw graf, word Duitschlands Keizer weêrl"

A A N T E E K E N I N G E N .
Titel.

De slag bij Sadowa viel voor den 3 Juli 1866.

Motto. A. E. I. O. U. is: Austriac Est Imperare Orbi Universe,
Oostenrijks leuze, zinspreuk van keizer Frederik: »Oostenrijk moet
de wereld beheerschen." Frankrijk beantwoordt dit met dezelfde
letters A. E. I. O. U. dat is: Austria Erit In Orbe Ultima: Oostenrijk zal ter wereld de minste wezen."
Koepiet s, vers 2. Sobieski, overl. in 16Q6, was koning van
Polen en een der grootste veldoversten zijner eeuw. Hij maakte
zijn naam vooral onsterflijk door zijne heldenmoedige verdediging
van Weenen in 1683, welke stad zonder zijne overwinning in de
handen der Turken zou gevallen zijn. Geleerd en godvruchtig van
aard, wordt hij als het toonbeeld van een christen-krijgsman in
de geschiedenis aangehaald. Een onbegrensd vertrouwen, in generaal Benedek gesteld, eer dat de slag bij Sadowa plaats greep,
billijkt deze historische vergelijking.
Ibid. V. 4. Radetzky, die het Huis van Oostenrijk vooral verdedigde in 1848 tegen het carbonarismus in Italië en in alle
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gevechten overwinnaar bleef. Men koesterde hetzelfde vertrouwen
voor zijn opvolger Giulay, tegen denzelfden vijand bij Solferino
verslagen, en later voor Benedek, tegen de op Oostenrijk aanrukkende Pruisen.
Het oppergezag van dezen laatste is overgegaan op den overwinnaar van Custozza, Prins Albrccht, Aartshertog van Oostenrijk.
Koepiet 6, vers lo. Doge. Generaal Benedek was tot voor den
oorlog bij Sadowa gevolmachtigd gebieder van Venetië en den
Vierhoek in Italië.
Koepkt 8, vers 6. Theresia. De Keizerin Maria Theresia, insgelijks overwonnen door Frederik den Groote, werd naderhand
zelve overwinnares en kreeg hare verloren staten terug, zoodat
zij de nieuwe grondlegster werd van het huidige Oostenrijk.
Jbid., vers y. Rudolf, graaf van Habsburg, stichter van het
Oostenrijksche Huis, is als zoodanig bezongen door Schillers
«Ballade" en door Pyrkers »Rudolphiade."
Koepiet s, vers 8. Volgens het nieuwe staatkundige stelsel,
door den Minister-president van Pruisen verkondigd: »Macht
is recht."

POLEN AAN PIUS IX. '^
De profimdis clamavi.

'^•J-Tan der Karpathen kruin daalt zacht Gods adem neder
2 ^ En geeft, door sneeuw en ijs, aan de aard de vrijheid weder.
't Gestarnte kondigt lente aan 's Heeren zcgenthroon.
Zing, vogelijntjen, zingl sprei sneeuwklokje uwe kroon!
J a , zaligt duizenden, o lieve voorjaars-telgen 1
Doch laat ook 't vaderland uw zegeningen zwelgen I

*

Zijn polsslag is verlamd; zijn hart, verdord; zijn hoofd.
Zoo lokkend eertijds, nu van levenssmuk beroofd.
Zingt, vogels! Bloemen, geurt op naakte bekkeneelen!
Zoo moge een lentelucht het rijk des doods doorspelen!
Hier rust het overschot der koenste heldenschaar,
Een Macchabeërs-kroost, en ridders van 't altaar.
Wier vuist den degen bood aan de Evangeliebladen,
Terwijl hun priester zong, terwijl hun zusters baden.
Het raaflend doodskleed, met het martlaarsbloed bevlekt,
Is 't Poolsche Vaandel van Maria, dat hen dekt.
Hier ligt de jonglingschap, te driftig in haar blijheid.
Die vechtend stierf, en stervend riep: »De dood! of vrijheid!" —

*) Uitgegeven in liet door I. W. Brouwers Pr. samengebrachte werk «Nederland aan
Pius IX", en in »Het Kersouwken" van Leuven, jaarboek 1870.
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ïïZweep, zweep, juftriemen knoetI dat heilig straatgespuisI'
Zoo kreet de Rus, en sloeg geheel een volk aan 't kruis.

Hier liggen, uitgeklaagd en uitgeweend, vol rouwe.
Zoo menig droeve weeüw, zoo menig dierbre vrouwe;
't Zijn allen Moeders, als versteende Niobé's
Haar kroost omarmend in de doodelijke vrees
Voor 't staal der beulen, die der dooden lieve magen
Op het vercierde graf verboden, rouw te dragen.

Hier slaapt de Poolsche Maagd, zoo jeugdig en zoo frisch,
Zoo rijzig als een tulp, zoo rein als een narcis.
Het Poolsch gebedenboek is op haar borst gebleven;
Het derven van haar taal was sterven voor haar leven.
Hier sluimren kinderkens, geofferd voor 't Geloof,
Van de verzaking wars, voor de verleiding doof,
Ontkenden zij den Tsaar als opperpriester te eeren
En wilden door den dood Herodes' dwang trotseeren.
De grond is heilig van het bloed.
Omsluit als heihgdom
De gouden gravenwrong
De helm, de beukelaar,
Gekneusde mijter met
En kruis en degen, 't

Het ruw gesteent

der Priesteren gebeent.
en 't cierlijk vrouwentooisel.
het ligt daar neer als strooisel;
verfrommeld misgewaad
ligt verbrokkeld op de straat

Naast de uitgevonkte kool van de afgebrande woning.
Geen eigendom, geen taal, geen vaderland, geen koning —
De gruwel des verderfs daalde op dat alles neer.
En zijn Polakken, maar er is geen Polen meer.
Nauw vindt de Dood een prooi.
De Honger komt te laat.

De foltring moet bezwijken.

De Pest bezoekt slechts lijken.
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De raven knabblen roest van d' uitgemoorden dolk.
Het madenras sterft weg bij dat geraamtenvolk.
o Pruisen 1 Oostenrijk! o Rusland 1 Met uw drieën
De schoonste beulentrits! Moest gij niet op uw knieën
Vereeren zulk een volk ? Maar, neen! Driehoofdig dier
Knaagt gij zijn lever af gelijk Prometheus' gier.
Nooit wist gij wat gij deedt! Gij weet het nog niet heden I
Een ander was uw hoofd 1 Gij waart alleen de leden!
Uw hoofd was te Ferney, die met zijn pen en tong,
De vrijheid tot zijn leus, mijn ondergang bezong.
Dat was sirenenzang van Frankrijks kruipende adder.
Die, zat van vleierij, den vuigen moordnaarszwadder
Braakte op de Casimirs, omdat in hun landouw
Nog heerschten vreugd en deugd, geloof en goede trouw.
Haar gift ziedt in uw bloed; haar geest bezielt uw wetten,
Om 't schoonste en oudste volk al lachend te verpletten.
Drie stemmen klinken thans aan mijn gespannen oor.
Die stemmen trillen al de nageslachten door.
Het ijzingwekkend rijk der razende Kozakken
Gilt rauwkeels: »sterv', verdwijn' de laatste der Polakken!" —
Europa, dat, vol macht, zijn woord steeds schuldig bleef,
Zegt immer: »Polen, zwijg!" — Alleen de Paus roept: »Leef!"
Wanneer dan, Polen I stijgt gij weder uit de tombe ?
Beur fier den schedel op voor wie uw nek verkromde!

Wees vrij! word weer u zelf! Dat uit het heilig Rome
Een nieuwe levenskracht uwe aderen doorstroome!
J a , Polen ziet op U , o Stedehouder Gods!
Die zetelt op de kruin der eeuwig staande rots,
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Waaraan de helsche Draak zijn tanden stomp blijft knagen I
Beschermer van mijn volk I o I zegen, zegen 't klagen
Dat uit den boezem rijst van 't peilloos ongeluk;
Verlos uw Daniël, o nieuwe Habakukl
Die aan den dierenkuil, door 's Heeren Geest gedreven
Zoo menigmaal kwaamt zien naar 't smeulend vonkje leven;
Neen! Polen is niet doodl Het draagt gedwee zijn straf,
En wacht, in 't diepste leed, van God zijn redding af.
Wil de aarde thans om strijd den Opperpriester vieren,
Laat mij het feestgebloemt' met tranenpaarlen eieren 1
Ik mag niet spreken; want de winden vangen 't woord,
En naar Siberiën sleept mij de beulshand voort.
Ik mag niet schrijven; de cipiersblik is geheven
Op wat door slavenkroost gedacht wordt of geschreven.
Ik mag niet zingen; achl de kettingklank verdooft
De tonen, waarin God en Godsdienst zijn geloofd.
En U , Beschermgeest van het diepgeknakte Polen I
U zij mijn zegenwensch voor PIUS aanbevolen 1
Voer gij dien op uw wiek van 't Noord naar 't Zuiden heen 1
En bied den eedlen Grijs den schat van ons geween I
Zeg: Polen heeft bewaard 't Geloof, door God gegeven.
In dit Geloof, o Heerl wil 't sterven, maar ook levenI
Zeg: Polen heeft geboet, maar slaat op 't kruis een blik.
Waaraan een Godmensch gaf Zijn jongsten levenssnik.
Want Gods barmhartigheid alleen kan vrijheid geven.
In deze Hoop, o Heerl wil 't sterven, maar ook leven!
Zeg: Polen smelt van liefde in 't koude land der smart.
Nog immer gloeit voor God en voor Zijn leer dat hart.
Dat bonste in heel zijn kroost, zoo vruchtbaar in Gods Heiligen,
Dat Sobieskïs schiep, om Weenen te beveiligen,
Poniatowskt's en Kosciusko's rijzen zag.
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Als redders van Gods eer en van de Poolsche vlag.
Hun vuur en moed is nu nog Polen bijgebleven.
In deze Liefde, o HeerI wil 't sterven, maar ook levenI
Aanvaard, o Pausl die stem. De traan, dien Polen schreit.
Zij voor uw feestgebloemte een dauw van dankbaarheid.
3 April 1869.
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5 7 \ Belgen! bloeiend volk, vol hoop en vol verblijdenI
(^gl Uwe eerbiedvolle macht ontsproot uit vroeger lijden,
Toen 't erf der Vaderen, door vreemden voet gekneed,
Den grootsten weedom torschte en 't grievendst onheil leed.
Uit tranen rees ter kim een regenboog van vrede;
De driemast steekt in zee. Het zwaard roest in de scheede.
Het kouter jaagt door 't land; het graangoud wuift op 't veld,
Terwijl de vlammenstroom uit de oventorens welt.
De Kunst beklimt den troon, de Wansmaak daalt er neder,
En allerwegen houdt de Wetenschap de veder.
De Vrijheid tijgt met de Orde, als zusters, hand aan hand,
En slingert welvaart rond in 't vreugdesmakend land.
ó Vlugge Jonglingschap, op zulk een grond geboren!
ó Frissche Maagdenschaar, ter schittring uitverkoren!
En Gij ook, wien de vracht des levens zwaarder weegt,
Die, U geen smarte meer bewust, in klagen zweegt.
E n , 't treuren heel ontwend, geen tranen meer laat vloeien,
o. Hoort de teedre taal, die 's dichters borst doet gloeien,
Wanneer hij, bang van tred, de trappen durft betreên
Des zetels, waar het beeld van aller liefde scheen;
Omhoog in 't lief paleis met zijn vergulde zalen,
Waar 't volk, in zijnen waan, het aardsch geluk ziet pralen.
ó Belgen! hoort den zang eens droeven dichters aan.
En stort ook gij met hem een zilten weemoedstraan!
*) )>Het Kersouwken": Bekroonde Dicht- en Prozaslukken, Jaarboek 1871.
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Waar 't schoon Triest de baren
Der zee ziet binnenvaren,
Beladen met de vracht,
Door Handel aangebracht.
Daar staan de hooge transen
Van een kasteel te glansen
In middagzonnegloed,
Zich spieglend in den vloed,
't Is Miramar, de stede
Van praal en lust en vrede.
In vrede ook troonde daar
Een rijk en zalig paar.
Hij was een held van dichtrentint,
En hield van krijg en kunst en rozen;
Van buiten leeuw, van binnen kind;
Een teedere oogslag deed hem blozen.
Gevaar, verzet of hinderpaal
Was voor zijn geest een vreemde taal.
Van lichaam slank, van bloed doorluchtig,
Was hij van ridderaard, godvruchtig,
En hunkerend naar heerschappij.
Die slechts bestond in poëzij.
In wetenschap en wijze boeken
Placht hij zijn voedsel op te zoeken.
Een Brit op reis, een Itaaljaan
In omgang, was Maximiljaan. —
Zij scheen in hare kantenpraal,
Een zuster van den zonnestraal.
Een lelie in het bloemenbed,
Een witte roos in het boeket,
Een diamant in gouden krans,
Een parel in robijnenglans.
Een zwaan, wier dons geen smetten kent,
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Een star aan 't blauwe

firmament.

Zoo was Charlotte in hare j e u g d ;
Haar wachtte roem, maar weinig vreugd.
Want log drukte op haar hoofd de kroon der vorstenweelde,
Gedreven uit het goud, dat Mexico verdeelde.
Niet minder zwaar, helaas! drukte ook de keizerskroon
Op 't roemgenietend hoofd van Habsburgs fleren zoon.
Geen Duitscher, Frank of Belg, trots ieders moedig strijden.
Vermocht die vorstenmacht als erfschat in te wijden.
Wat baten wet èn list èn krijgsbazuin èn trom
En vuurmond èn rappier èn heldenlegerdrom!
Gansch Mexico staat op! Zijn kreet is de oorlogsdonder,
Die schalt en knalt en joelt: »De vreemdling moet ten onder!"
De Keizer wordt soldaat, wordt held, veroveraar.
Doch delft het onderspit voor 't wassende gevaar.
De Keizerin, vol moed, vraagt bijstand aan Europe,
Doch hoe ze bidt en smeekt, haar daagt geen straal van hope;
Een nacht van weemoed daalt, rooft haar de zoetste rust.
En waanzin drijft haar ver van Mexikaansche k u s t . . . . —
Stemt nu geen feestzang meer, o kunstige koralen 1
Verkeert uw hoflivrei in rouw, o gij, vassalen 1
ó Miramarl ge aanvaardt thans weer in uw gezin
Uw bruid, uw heerscheres, uw moeder, uw vorstin!
Gevederd vogelkoor, gij streeldet vaak haar zinnen;
Die zangster zal mpt u geen tweestrijd meer beginnen! —
Gebloemte, neen, die bloem zal niet meer naast u staan,
Gij ziet in 't rozenpark haar voeten niet meer gaan I —
Penseel, klavier en naald en vluggewiekte veder.
Rust nu vergeten uit, gij voelt haar hand niet weder!
Rust, paarlen en gesteent'! Rust, goud en diamant!
Gij smukt de bruid niet meer van 't schoone Belgenland!
Helaas! zij-zelf — verbannen Engel! —
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Zij rukt de bloemen van den stengel,
Die vroeger dikwijls haar als krans
Omschitterde' in den lokkenglansl
Zij kent niets meer van 't Vaderland.
Haar luidt de doodsklok van 't verstand;
't Is alles dood èn lijk èn rouw,
Wat gij ontwaart in de eedle vrouw:
Verwoest, dat hoofd zoo rijk aan pracht;
Vernield, die geest zoo vol van kracht;
Verdord, die haarstreng golvend blond;
Vergrimd, die glimlach om haar mond;
Verflenst, dat oogenkristallijn;
Verloomd, die leest zoo fier en fijn;
Vergald, die boezem zoo vol gunst;
Verstijfd, die vingers zoo vol kunst;
Verkleurd, der vrouwen schoonste bloem;
Verdwaasd, der keizerinnen roem, —
Ze is zinneloos...
Haar taal rolt rond
Als losse paerlen op den grond:
sHabsburgs telgen 1
»Wakkre Belgen 1
»Ridderlijke Frankenschaar I
»Weer uw kruin met roem ompaereldl
» 0 p voor de oude- en nieuwe waereldl
»Beide staan in doodsgevaar.
»Ziet gij 't oog des Aadlaars glimmen?
»Klepprend meet hij beide kimmen
»In den hoogen zonnegloed!
»Ziet den Haan de vlerken kleppen,
«Kraaiende de sporen reppen,
En den kam, die gloeit van bloed I
»Ziet den Leeuw de manen krullen 1
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»Hoort zijn kaken loeiend brullen,
»Daar hij hunkert naar zijn prooi!
»Wraakl daar komt de slang gegleden!
«Goudglans dekt haar gladde leden,
»En verblindend is haar tooi!
»Hare vaart kent stem noch teugel;
»Zonder zwemvlies, voet of vleugel,
Rukt ze voort op wieg en graf,
sZuigt de melk om te vergiften;
^Zelfbewust in 't heetst der driften,
»Wijkt ze van haar doel niet af.
»Nu gevlogen, dan gekropen,
ïSpart ze in 't eind de kaken open,
))En daar zingt en springt haar tong
»Als een klettrend staal door 't harte.
«Duizendvoudig is de smarte!
»Legermachtig is haar s p r o n g ! . . . .
» — Middelpunt van aller dolken,
»Smacht ik naar de regenwolken;
»Aardsche drank is mij tot gift.
»Troonherauten van Gods liefdel
»Ziet, hoe diep de slang mij griefde
»Met haar zwaddervolle stift 1
» — God!... ik voel het, de aard verdwijnt me 1
»Englenlafenis verschijnt me,
»Waar ik mijnen dorst aan lesch! —
»Ach, de krans, die mij eens smukte,
sWerd een doornenkroon, die drukte
»0p het hoofd der martlares 1
»Hoe de doodskou mij doorwoeldel
»'kVoel wat iedre martlaar voelde,
»Hemelweelde, zielsgenot 1
»Dank, ik stamel het in rouwe,
»Dank, o Gij, volzaalge Vrouwe,
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«Ginds vereenigd met uw God I
»Daalt Ge nu op englenveder,
»Moeder 1 tot uw dochter neder,
»ó Louiza! als voorheen,
pToen zij op uw armen rustte,
»Toen uw mond het traantje kuste,
»Dat met d'eersten lach verscheen ?..
»Als de roos in lentebladen,
»Met den ochtenddauw beladen,
sVangt mijn hart dien hemeltroost.
»Moeder, blijve uw zegen vloeien!
»Ik zal als de bloesem bloeien
»Door de zonne rijp geroost.
»Gij kent tranen ! Gij kent lijden!
ïGij, die Belgen mocht verblijden,
»Waar het medeliefde gold !
»Zie Charlotte uw spoor betreden !
»Gij herleeft in al haar leden,
»Heilge Bruid van Leopold 1
Zoo kweelt de tortel in haar wanen 1
Zoo lacht de onnoozele in haar tranen I
De Hemel hing voor 't rede-licht
Dien sluier voor haar aangezicht.
Louiza had dit afgebeden.
Toen zij, in 't eeuwig zalig Eden,
Den God der smarten nadertrad.
En Christus voor haar dochter b a d :
»Zie, Heer 1 Charlotte's tranen leken 1
»Helaas! heur teeder hart zal breken,
»Bij al die rampen en ellend I
»Ach 1 laat ze haar steeds onbekend,
»En als een geest mijn beeld haar schijnen
»Te midden van de duizend pijnen,

"
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»Die zij op aard heeft door te staan I" —
God hoorde 't, en Hij sprak:
»Welaan 1
»Droefgeestigheids-Engel 1
»Met regenboogveder
»Daal neder!
»En mengel
»Wat Thaborschen luister
»In Golgotha's duister! —"
Zoo lijdt Charlotte, en weet het niet
Wat met den fleren held geschiedt.
Daar waar de Tula vloeit met zachtgekemde baren,
Verschijnt Maximiljaan. Een wacht blijft hem oniwaren.
Een heuvel, lachend schoon,
Strekt hem tot laatsten troon.
Men hoort geen vogels galmen.
Maar 't ruischen van de kokos-palmen
Bij 't lispelend citroenen-goud,
En 't spelemeiend peperhout.
Nog enkle klanken doen zich hooren :
De klok van Queretare's toren
Verkondt in 't rond met weedomstoon
Het doodsuur van een Habsburgszoon.
Een blanke zon stijgt aan de kimmen.
Men ziet des Keizers blikken glimmen ;
Zijn uur is na . . . . Soldaten! hoort
Zijn laatsten wensch en afscheidswoord:
»Mijn korte levensbaan is afgeloopen 1
»Wat heb ik nog op aard te hopen ?
»'k Werd veel gehaat, maar meer bemind . . .
»Voer mijn vaarwel, o vrije wind,
»0p vleugels weg! Mij boeit de kluister...
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»Door 't gaas des weedoms heen begluur
»Ik voor het laatst uw luister,
»Natuur!
»Van 't groote land, dat mij de moed Het erven,
»Blijft mij één plek — om op te sterven.
»En kroon, en roem en schoon verschiet,
»'tls al daarheen! — Slechts de eere niet.
»Ik stort mijn bloed vol levensvuur
»Voor 't volk 1 — Daar is geslagen
»Mijn uuri
!>ó Priester, bid voor mij!— bid voor die mannen,
j>Die op mijn borst het vuurroer spannen 1
»Geef hun mijn goud, opdat hun schot
»Het doel treffe, en mijn ziel, voor God
sBestemd, de vrees des doods bespotte ! . . . .
»Mijn wil op schrift geef, na dit uur,
»Aan haar !.... Vaarwel.... Charlotte 1....
»Geeft vuuri"
Triomf! uw Keizer is gevallen,
ó Mexiko ! Nu moogt gij brallen
Op 't woord: »De Vrijheid of de Dood!"
Ontrol uw groen en wit en rood,
Als statenvlag, gekroond door d'arend.
Fier de Oude-Wereld overstarend.
Die uwen bodem zengen kwam
Door de alvernielende oorlogsvlam !
Triomf, ó bloeiend Queretare I
ó Rijk Sonora, en die schare
Van velden, waar de maïs bloeit;
Van bergen, waar de lava gloeit;
Van heuvels, lachend door hun wijnen;
Van diepe goud- en zilvermijnen I —
Maar 't oproer klimt en zit ten troon.
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Regeeringloosheid spant de kroon;
Het recht is stom. De macht moet zwijgen.
De handel ligt verlamd te hijgen
Langs wegen zonder heul of heil.
Het eigendom ligt woest of veil.
De tros der Mexikaansche helden
Doorbliksemt niet meer de oorlogsvelden. —
Zoo spatte 't schoonste Rijk uiteen,
Omdat Hij stierf en Zij verdween! —
Maar 't heilige en burgerlijke Antwerpen weent.
Het vorstlijke Brabant kan 't hoofd niet meer beuren.
Van smart is het prachtige Namen versteend.
De handel- en kunstvolle Vlaanderen treuren.
Het zedige Limburg omsluiert zijn hoofd.
Het vurige Luik voelt zijn leden verdoofd.
Het houtrijke Henegouw huilt in orkanen.
Het krachtige Luxemburg smelt in zijn tranen.
Geen stem zonder klacht. Aller harten zijn krank.
De glimlach der stervende glorie taant mede, —
6 Belgen, de smart is genezende drank 1
Bid, België, bid, op beproeving volgt vredeI
Ramp adelt uw deugden! Uwe offers gebracht
Zijn starren van zaliger leven, bij nacht!
Het lijden, ontloken in Miramars muren.
Kan bloeien tot vreugde in het frissche Tervuren.

DE PETROLEUZE EN DE PLEEGZUSTER. *)

I an andren de dag met zijn vergulde stralen 1
^ Aan andren 't feestgejoel in rijkversierde zalen!
Mij lokt meer de avond met zijn sombre sterrenpracht;
Mij boeit het stof des doods, dat eens ook mij verwacht.
AI tintelt levenslust mij huppelend door de aderen,
Ik wil, o Nacht! o Dood! uw stillen rijkstroon naderen.
Slaat, beide, uw rouwfloers weg! Met blikken op het graf.
Vraag ik geheimen van de levenswijsheid af.
Ik wil 't tapijt betreden
Van 't eenzaam weemoeds-Eden.
In dezen doodenhof,
Hier, sluimert stof bij stof;
Hier welft een gouden hemel;
Hier spreekt het geurgewemel
Mij toe in bloementaal....
Hier kweelt de nachtegaal
In liefdevolle galmen
Mij droeve doodenpsalmen.
Tal machtigen der aard
Zijn in dit oord vergaard;
Hoe grootsch zij zijn, hoe edel.
Ik wandel op hun schedel...
*) I. A. Alb. Th's Volks-Alraanak voor Ned. Katholieken 1874.

155
Wie weet — ik luister — of
Een geest spreekt uit dit stof?
Wie zijt gij, dierbre dooden ?
o Zielen, 't stof ontvloden,
Ruischt door de doodsstad heen I
Geeft stemmen aan den steen I
Doet hier het tombe-teeken
Tot mijne ziele spreken 1 —
Ik zoek — ik nader — Achl
Hier staat een Roode Vlag,
Die wuift met dof gekeuvel
Op een verdorden heuvel.
Daar, wars van 't aardsch gedruisch.
Ontwaar 'k een Houten Kruis.
Een krans van tijdeloozen
Zweeft boven 't bed van rozen. —
Wat kwade of heiige hand
Heeft Vlag en Kruis geplant?

Wat hoor i k ? . . .

Stil! Daar ruischt het antwoord eener doode;

Een tolk der eeuwigheid, een stem des grafs, een bode
Van 't andre leven speelt de plooien door der vlag,
En deelt den winden meê heur echo van geklag:
»Ik was der vrouwen een, geschapen tot beminnen.
Terug 1 het smeulend vuur der wraak doorgloeit mijn zinnen.
Mijn liefde was de haat — de haat der maatschappij,
Die ik van jongs vervloekte, en zij ook later — mij;
Ik was dier maagden een, die levenslust ten toon spreidt;
Ik droeg de dubble kroon der armoede en der schoonheid;
Mijn dartle hand vlocht in der armoe doornenkroon
De lelie en de roos van 't zielbetoovrend schoon.
Ik wies, gelijk een plant wier weelderige bladeren
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Geen stervling, zonder angst voor wissen dood, mag naderen.
Met graagte uit de atmosfeer dronk mijn ontloken geest
Het gif met teugen in.

Het lezen van mijn feest.

De wulpsche pers deed mij in haren gifstroom baden
Door 't zedelooze boek, de schaamtelooze bladen
En 't goddeloos gesprek van vleiers....

Ach! mijn jeugd 1

Zij aasde op wetenschap en lachte met de deugd.
Ik trad de waereld in, verleidende sirene;
Geen jonglingshart weerstond mij, nieuwe Magdalene.
Voor zoeten honigzeem vond ik slechts alsem weer;
Ja, wroeging daalde mij in vrouwenboezem neer.
En uit die ebbe en vloed van wel- en weegemengel
Verscheen ik als mannin, heldin, en vrijheidsengel!
Het was met loenschen blik en met een fulpen tong
Dat ik uw ondergang, o maatschappij, bezong.
Wraak u, o wetten, met uw schrikbre vrijheidsbanden !
Wraak u, o vorsten 1 slavenmenners ! dwingelanden I
Wraak, priesters u, die ons van 's levens beker weert 1
Wraak u, o rijkaards, die op onze schatten teert 1
Wraak u, o krijgers, die, door meelij nooit bewogen.
Ons zonen, dochters wreed vermoordt voor moeders oogen 1
Het uur der vrijheid slaat voor de miskende vrouw.
Dat was mijn levenstaai! Die taal bleef ik getrouw.
Tot geesel mijner wraak had ik geen andre keuze :
Uw voet betreedt het graf van eene Petroleuze.
»o Trotsch Parijs
Gij, Paradijs,
Valt 071S ten prijs I
Uw zon gaat tanen,
Door stroom van tranen,
In 't rood der vanen.
Commune I wraak 1
De brandtoorts blaak' I
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De handbom kraak' 1
Bazuinklank schetter'
Stadhuisbrand knetter' I
Dat ik 't verpletter' I
Op, vrouw en maagd 1
Uw vrijheid daagt I
Den God verjaagd 1
Vervloekt tirannen 1
De pacht gebannen I
Schudt de oliekannen 1 —
Daar grijnst de Dood,
Het zwaard ontbloot,
In knallend lood . . . .
Zie I . . . . de oliebuizen
Zijn vuurfornuizen
Die 't al vergruizen 1
»De brandspuit blaast verderf in burgerwoon en kerk.
't Vuur kringelt als een slang om 't eeuwig kunstenwerk.
Paleizen bonzen stuk. En, achter 't puin, als dammen.
Verschanst het oproer zich, en braakt petrolie-vlammen,
Geslingerd door de hand van vrouwen . . . . Hare hand
Heeft 't vaandel van de hel in Clovis' rijk geplant.
Met slijkbezoedeld hair, met bloedgeverfde borsten.
Spelt hare tong den dood aan rijken en aan vorsten;
Zij krijscht de i>Marseillaise" aan de ooren van het volk.
En jaagt door 's priesters borst den kogel of den dolk. —
Zoo dwarlen zij in 't vuur, gelijk verdoemelingen,
Die, krimpende van wraak, zich in de hel verdringen 1
Zie daar de vrouw der eeuw ! O I spreidt die losse dans
Der vrijheid om haar beeld geen weergaloozen glans ? . . . .
Versailles naakt. Zij vlucht. Doch eensslags, bij het naderen
Der Macht, ziedt, sist en bruist haar 't bloed der wraak door de aderen.
Zij staat. Mikt op haar buit. Wondt. Moordt, in stormgeloei.
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En valt al worstelend, geklonken in de boei . . . .
Ter dood verwezen, rest haar de genade-keuze.
Zij — smeeken ? •— Nooit! Zij sterft, als fiere Petroleuze! —
En met den dofifen knal van 't doodelijke schot,
Trilde één vloek voor den mensch en één vloek voor haar God." —
II.
Wat antwoord van den Dood klonk mij daar uit dien steen I . . . .
Ik sidder I . . . Doch — o heil I Ik sta hier niet alleen 1
o Troostend beeld I Een held treedt ijlings voor mijn o o g e n . . . .
»o Krijgsman 1" roep ik uit: »wat heeft uw hart bewogen,
Naar dezen doodenhof te richten uwen tred ?" —
— »Ik kom hier bidden aan dit kruis en rozenbed"
Zoo spreekt hij: »Erbarming 1
O Heer van ontferming 1
Gij vormt, ja, de vrouw
Uit hemelsche liefde I •—
Zoo de ééne U vaak griefde.
Door wraakzucht ontvoerd.
Uw hart zij geroerd
Door godlijke goedheid.
Die liefde in 't gemoed leit
Der andre heldin,
Die aardsche engelin 1
»Haar tombe alleen te zien is laafnis voor mijn zinnen;
Hier slaapt der vrouwen een, geschapen tot beminnen;
Hier rust een jonge maagd, het edelst liefdebeeld,
Dat ooit de godsdienst voor het menschdom heeft geteeld. —
Zij droeg, vereenigd met het aadlijk bloed in de aders,
Haar moeders zachtheid en den mannenmoed heurs vaders.
Voor liefde ontlook heur h a r t , liefde op 't geloof gegrond,
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Die in de zaalge hoop heur manna-voedsel vond;
Verhemeld door gebed, door christendeugd geheiligd,
En door de zedigheid, als met een waas, beveiligd.
Vroom was haar wetenschap; godsdienstig was haar leer;
Zij zag in d'evenmensch een beeld van d'Opperheer. —
Zij sneed het tooisel af der zijden bruine lokken,
Dat haar lieftallig hoofd zoo speelziek mocht omvlokken.
Haar zilver en haar goud, ter liefde van den Heer,
Gleed uit heur blanke hand in die des armen neer
Daar klinkt haar de oorlogskreet, bevrucht met naamloos lijden I.
Geen oogenblik getalmd I zij wil ter dood zich wijden 1
Nog zie ik haar
In 't treurig jaar
Van Frankrijks boetetranen,
Die teedre maagd
Die liefde draagt
Naar 't brandpunt aller vanen ! . . .
Daar staat ze ! —
Daar gaat ze 1
Haar wenkt het gevaar.
Haar voeten
Ontmoeten
De vechtende schaar.
Heur handen
Omranden
De wond, die zij loost.
Haar lippen
Ontglippen
Gebeden van troost.
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Heur oogen,
Bewogen
Met onheil en nood,
Verkwikken
De blikken
Der smart en der dood.
»Toen lag ik ter aarde, getroffen door 't lood.
Mij hongerde, en dorstte, en omgrijnsde de Dood,
Mij, ouden gewonde, nooit siddrend in 't vuur.
o Hemel! Wie redt me in dit hachelijk uur ? . . . .
o Zusier van Liefde ! Daar staat ge aan mijn zij,
Met englenhoofd wenkend, zoo lief en zoo blij,
Omwiekt met een wijle als een schittrende pluim
Des cherubijn-vleugels! . . . . Gij voert mij in 't ruim!
Gij lenigt mijn wonde I Gij laaft, en gij spijst,
Totdat van het smartbed mijn lichaam verrijst I —
Zij vliegt door het leger, door 't gasthuis, door vesten.
Waar doodende dampen het luchtruim verpesten.
Ten laatste, door ziekten bezocht, overmand,
Zijgt machtloos ze neder, als offer voor 't land.
Die pleegzuster, moeder van zieke en gewonde ! . . . .
Zie! . . . . de Engel des doods! Hij omzweeft hare sponde.
En — giet uit een beker van goud in heur hart
Het hemelsche heimwee . . . . zij kwijnt — niet van smart;
Maar zieltoogt van liefde; heur ziel wil naar b o v e n . . . .
Haar jongste gesnik is een louter God-loven,
Een 5)Jesus !" »Maria!" — Zij sluimert . . . . ter dood. —
o Godheid! wat zijn uwe schepselen groot!" —
o Moeders! (dacht ik na) gevaarlijk zijn de wegen,
Geopend voor uw kroost! Zij telen vloek of zegen.
Verjaagt den driften-storm uit haar bedreigde jeugd I
Laat godsdienst, liefde en tucht haar leiden tot de deugd I
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Inhuldiging v a n W i l l e m III te A m s t e r d a m , 12 Mei 1849.
ezegend is het land, waar wijsheid hare woning
En zetel nederslaat in 't harte van den Koning I
Den Vorst en 't volk vereent ze in éénen band.
Door haar wordt zulk een land een bakermat van vrede;
Daartoe slaakt heel een volk voor W i l l e m zijne bede;
Van daar uw heil, o rustig Nederland.
Dank, dank zij aan den Held, die 't jeugdig bloed u wijdde,
Den vorst, wiens wijs beleid van tweespalt u bevrijddeI —
Doch, cither, zwijg. Die Willem is niet meerl
Maar h o e ? . . . . Het snarenspel trilt onder mijne vingeren 1
De feestklok luidt alom. Ik zie festoenen slingeren;
Een nieuwe glans straalt schittrend op mij neer.
Gelijk, wanneer bij nacht aan d' opgeklaarden hemel
Een vloed van goud zich vormt in borlend vuurgewemel,
Dat samensmelt in 't schoonst natuurgezicht.
*) Verschenen in Mei 1874, bij gelegentieid van 's Konings zilveren Jubelfeest.
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En gloort, en kraakt, en springt in rijkgekleurde b o g e n ;
Dan baadt het hart in vreugd bij 't schouwspel uit den hoogen.
En staat verrukt bij 't prachtig noorderlicht.
Zoo ziet thans Nederland, trots woelziek oorlogsklateren,
Verrukt op de Amstelstad, die koningin der wateren,
En weidt zijn oog aan haren hoofschen glans;
Ontzachlijke eertrofeën zijn uit haar schoot geheven;
Het toegestroomde volk schakeert de blijde dreven.
En Neêrlands vlag wuift op den geveltrans.
Het scheeprijk IJ weergalmt van feest- en vreugdeschoten.
Gelost door krijgers hand in naam der landgenooten;
Het feestlied stijgt uit hooggestemde borst;
Een hartelijk Hoezee dringt davrend door de wolken.
En Neêrland toont met vreugde aan de ondermijnde volken
Zijn hoop en troost, zijn nieuwen vredevorst.
Zie, ziel daar treedt hij voor, met purperstof omhangen;
Elk voetstap is een tred tot de oude en heiige gangen.
Waar vorsten-eed zich vestigt in het hart;
De leeuw, in goud gestikt, ligt op zijn kleed te wiegen.
Om met hem op te staan en 't slagveld in te vliegen,
Als krijgsgeweld de dierbre vrijheid tart.
S o p h i a , zijne Bruid, bekoort zijn staatsie-schreden;
Het donzig hermelijn versiert heur ranke leden,
En 't diadeem gloeit om haar jeugdig hoofd;
Plechtstatig treedt zij voor, die parel van Germanje,
Verzeld van 't vorstlijk kroost, de Prinsjens van Oranje,
Wier kinderblik reeds mannenmoed belooft.
Daar bromt het schutgevaart. Het feestuur is geboren,
Het statig klokkenspel klinkt van den grijzen toren.
En zegeviert, den jongen Vorst ter eer.
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Reeds naakt de weidsche stoet den rijkversierden tempel;
't Ontloken Vorstenpaar bestijgt den marmren drempel. —
Bataven, juicht 1 gij ziet uw Willem weêrl
•Hoezeel gij ziet de ster uit donkre nevels gloren 1
Verheug u, krijgerschaar! uw veldheer is herboren I
o Burgerstoet 1 uw hoofd, uw vader leeft 1
De weduw droogt haar traan en staakt het droevig kwijnen;
Het weesjen ziet zijn heul in 't Vorstenpaar verschijnen,
En dankt den Heer, die hem weer hope geeft.
Gelijk de Oranjeboom met gouden appeltrossen
Zijn fieren loverkrans niet weigert uit te lossen.
Wanneer de Zon in vuurgloed hem bestraalt;
Zoo prijkt des Vorsten deugd, te voren als begraven,
In volle majesteit van aangeboren gaven,
Nu 't kroonsieraad om zijnen schedel praalt.
Hoorl Willem geeft zijn woord, ten koningstroon gestegen;
Zijn kroon zal 't brandpunt zijn van Neêrlands heil en zegen;
Zijn Koningsleus: recht, vrijheid, bloei en eer.
Reeds weegt hij kroon en staf voor 't oog der onderdanen,
Bij wapenschild en zwaard en oude zegevanen;
Thans slaakt zijn mond het plechtig woord: Ik zweerI
Die taal rolt galmend voort tot in de verste woning:
Gansch Limburg zweert dien eed aan Vaderland en Koning;
De stad Maastricht verheft daartoe heur hand;
Ja, VorstI ons harte klopt en zal voor U steeds gloeien 1
En eer zal aller bloed deez' dierbren grond besproeien.
Eer ontrouw zich in onzen boezem plant.
Een grootsche roeping is 't, het Beeld te zijn op aarde
Der Godheid, en de Heer van volkenrecht en -waarde;
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Maar grootscher nog, de wil, des waard te zijn :
Ik zweer 't! Zoo klonk uw t a a l ; Ik wil mijn onderdanen
Den weg door staf en wet tot eer en welvaart b a n e n ;
Ik zweer V — of, dat mijn levenskracht verkwijn' 1
Gods wijsheid zij Uw gids voor zulk een vorstenleven I
Gods wijsheid zij uw deel, om naar dit doel te streven 1
Uw wijsheid zij ons steunpunt, onze kracht!
Des hemels zegen zij het kenmerk uwer jaren I
De liefde van uw volk, uw lijfwacht in gevaren!
De onsterflijkheid, uw loon bij 't nageslacht!
Bestijg dan N a s s a u ' s troon met vorstelijke waarde,
Op W i l l e m s roemrijk spoor, die boven 't rijk der aarde
Een vaderblik op zijne telgen slaat 1
En God, die tronen sticht, ook tronen weer doet dalen,
Die U tot Vorst verhief, zal dan Uw troon doen pralen,
Die nu reeds blinkt gelijk de dageraad.

II.
Oranje B o v e n ! Tijdens den W a t e r s n o o d in i86i.
Het water 1 Wat grootheid, o spiegel van God,
Ontwikkelt uw geestkracht naar 's Heeren gebod 1
Gij welft onzen hemel met drijvende wolken;
Gij sluipt door den afgrond; gij vaart door de volken.
Terwijl gij, hier, kabblend in zilveren straal,
Dèkr, zwalpend in golven met schuimend gewiegel,
En vogels en bloemen drenkt met uw bokaal,
Of houten kasteelen vervoert op uw spiegel,
't Al moederlijk lavend met heilzame kracht.
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Of, teugelvrij in uwe onstuimige macht,
Een leger van schatten verslindt in uw kolken.
En steden en dorpen begraaft met haar volken, —
Hetzij gij ons zegen of onzegen biedt.
Het Nederlandsch hart moet, o water, u loven;
Want langs uwe vlakten ruischt borlend het lied:
Oranje boven 1
Het golvende veld van het eindeloos nat
Is N e d e r l a n d s heerlijkst geschiedenisblad:
Hier schept een Stevin met prins Maurits zijn wonderen ;
Hier staan onze Ruiters en Trompen te donderen ;
Een Tasman, die tweede Columbus der zee,
Verrijkt er zijn moederland met eene wereld.
Gezocht bij een nooit nog verwelkomde r e ê ;
Elk golfslag baart helden, met luister ompereld:
Een Barends, ten Noordpool; een Houtman, ten Oost;
Ten Westen, Piet Hein — 't is al Nederlandsch Kroost I
De zee doet alom onzen handelsgeest schijnen 5
Haar schuim toont de deugd van den V o r s t en de zijnen ,
Als 't ongeluk enkel een hartenzucht loost;
Waar kielen zich reppen op zilveren kloven,
Daar klinkt, heil of onheil, tot roem of tot troost:
Oranje boven 1
In 't oord, dat de woehge telg van den Rijn,
De Waal met de Maas, door het vloeikristallijn
Omslingert, beschildwacht door dammen en dijken,
(Waar middenin rustige woongroepjes prijken)
O Hemel! welk oproer! welke onrust, bij nacht!
Een tweestrijd breekt uit tusschen dammen en golven.
Het ijs kroont het water vorstinne der kracht.
Vermand is de kunst, en het land ligt b e d o l v e n . . . .
Ach! waar is een dijk, die den waterweg tart ?
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Alom golft het midden eens cirkels van smart.
Daar brommen kanonnen. De rouwvlaggen seinen.
De wanhoop leent wieken aan groeten en kleinen,
In 't nat giert de dood, die naar menschenbloed dorst,
o Liefde I wil 't volk van uw hulp niet berooven 1
Het schreit tot het Land I Hoor 1 het roept tot den Vorst:
Oranje boven 1
•nHier ben ik, mijti Kindren .'" spreekt Nederlands Vorst,
Terwijl hem de Liefde op haar vleugelen torscht,
En 't Koninklijk woord aller ongeluk lenigt :
» Waar nood aan den man is, daar zijn wij vereenigd!
TiDien plicht te vervullen, dat zegt Mijn gemoed,
*Dat zegt Mij het voorbeeld van vorstlijke vaderen,
»Wier liefde tot Neerland in ridderlijk bloed
» Uw Koning nog heden voelt bruisen door de adereii.
•uNeen! 't goud Mijner kroon heeft Mijn hart niet verblind.
iiMijn landgenoot is ieder Nederlandsch Kind,
TiZijn lijden is Mijn, Zijn gevaar kwam Mij wekken.
»Al moest ook een dijk Mij tot nachtverblijf strekken,
» Waar rondom het draaistroomend ijsgevaart drijft.
i>Ik wil van zijn vader Mijn volk niet berooven,
»Ik wil het, trots winter en water, hier blijft:
•»Oranje boven.f"
Dat woord wordt een daad, en zijn vorstlijke ziel
Bevleugelt zich met eene pijnboomen kiel.
Die zwirlt tusschen glinstrende marmeren rotsen,
De dijken langs, wagglend door 't ijsgolven-klotsen ;
Hem volgen Zijn Huis en de giften huns goeds.
Ter redding van vrouwen en grijsaards en knapen.
De waterheid heeft met de ridders des vloeds
De schepen in Arken van Noach herschapen.
O Plichtenvergetende stroom 1 watergraf
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Van zieltogend menschdom en jukvee! Laat afl
Al sloopt gij gebouwen, versplintert gewelven.
Natuur moet voor Liefde het onderspit delven :
De Vorst met zijn volk vormt een Engelengroep.
Het treurspel is eensklaps ter zijde geschoven,
Daar liefde victorie zingt onder den roep:
Oranje boven!
Vermeerdert de Liefde, ook de vloed breidt zich uit... .
Sta pal, stugge dijk 1 Het gemarmerd vocht kruit.
De golf zoekt de golf, en, tot leger vergaderd.
Is de ijsdrang, o ramp ! tot het bolwerk genaderd.
Omlaag knauwt het water, omhoog beukt de schots.
Daar ledebraakt eindlijk de dijk; en de wateren.
Er dóórstollend als eene vloeiende rots
Zijn 't land ingestroomd. Wat ontzetting! Daar klateren,
Daar kraken, daar huilen, daar loeien ! wee! wee!
Orkanen en huizen, en menschen en vee!
De tempels zijn stallen; de velden, moerassen;
Verloren is 't al in de dwarlende plassen;
En jonglingen, maagden, en ouders en kroost
Zien heul slechts in Hem, dien hun God zond tot troost.
Oranje boven!
De wind zweept het meervlak met klutsend gedruisch.
De koggen gerept! Ziet! Ginds staat nog een huis !
De graanzolder kraakt — en, daar zetelt een vrouwe :
Haar hangen aan de armen twee kinderen, vol rouwe.
Daar stevent de vaarder ; wie redt hij het eerst ?
»Help! help mijne kindren!" gilt zij vol erbarmen;
»Help eerst onze moeder 1" schreit 't kroost om het zeerst,
o Worstling van liefde! Daar tilt hij op de armen
Eén kind en de moeder; zijn hulk is te kleen.
O God 1 en het jongste wicht blijft hier alleen!
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Een schots bonst het kind en het dak naar beneden,
Daar troont het op de ijsschots met bibbrende leden ;
Het ijs laaft zijn dorst, en God strekt hem tot troost;
Zes nachten lang drijft het op dreigende k l o v e n . . . .
Hoezee! het landt a a n ! juicht! juicht, moeder en kroost:
Oranje boven I
Vaag, moeder, den traan, die uw wimper bedekt 1
Wisch, dochter, het vocht, dat uw koontjes bevlekt!
Stil, kindjen, de smart, die uw oogkens ontluistert!
Verbant nu het leed, dat uw aanschijn verduistert.
Gij, vroeger zoo zalig en thans zoo beschreid!
Uw dierbren zijn krank, maar gered is hun leven !
Ziet hoe langs de bedden, door liefde gespreid,
En vrouwen en mannen als troostgeesten zweven !
Daar legert een krijgsman, vergrijsd in het kamp ;
Die nooit wist van bukken, bukt hier voor de r a m p ;
Ter peluw gezonken, herdenkt hij de zijnen ;
Hij zag ze, helaas ! in de golven verdwijnen.
Pleng tranen, o held! Maar, wie drukt daar zijn hand ?
Een Veldheer ? Een Koning ?hij kan nauw gelooven 1
Hij gluurt . . . . en, daar ruischt van het smartledekant:
Oranje boven!
O W i l l e m de D e r d e , God zegent uw h a r t !
Uw voorbeeld droogt tranen, uw liefde droogt smart;
Gij stondt op de dijken ; gij dreeft op de baren.
Verbaasd staat het land naar zijn Koning te staren.
Schoon glinstert de star, die Uw boezem versiert;
Schoon bliksemt het staal van Uw vorstlijken degen;
Schoon blinkt ook het goud, dat Uw schedel omzwiert;
Maar schooner het goud, dat, als schittrende zegen,
Verduizendvoud stroomt uit Uw vorstlijke hand.
Geen bouwman betreurt meer 't verlies van zijn l a n d ;
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Geen fokker zijn hoornvee of wollige lammeren.
Uw giften, o V o r s t ! brachten heil in hun jammeren.
Keer weder ! Rust uit in Uw vorstlijk paleis 1
Uw paden alom zijn met bloemen bestoven,
En overal jubelt de kreet op Uw reis:
Oranje boven!
Waartoe hier een volkslied, een jubelgegalm ?
Waartoe hier een dichterlijk cithergepsalm ?
Laat vrij in het Zonland een Valmiki spelen!
Een Antar-ben-Sceddad Arable streelen!
Een Grieksche Pindaar zijne godenluit slaan !
Homeer zijne dondrende loftrompet steken !
Italië hoore zijn Maro's lied aan !
Laat Spanje door Lope-de-Vega's lier spreken !
Laat Portugal hupplen op Camoëns veel!
Vergaste zich Rusland aan zijn Derjawine !
Der Franschen kroost zinge door zijn Lamartine !
Breng 't Dietsche land Goethes en Vondelen voort!
Hier vraagt het geen dichter om W i l l e m te loven;
Het water zingt, speelt hier het boeiendst accoord;
Oranje boven!
Het water zingt. J a ! en gij hebt het verstaan,
o Neêrland! Gij bracht hem uw liefde-offers aan !
Het water zingt. Ja ! en zijn luidklinkend spatten
Lokte op zijne boorden, Europa I uw schatten
Tot werken van liefde, verpereld uit troost!
Ziet! Koningen treden vooruit: aan hun handen
Ontrollen de giften voor Nederlands kroost.
Een Paus, zelf in nood in zijn treurende landen.
Deelt 't goud zijner armoede aan Bato's volk uit.
't Kasteel brengt zijn zilver; de stulp hare duit.
Vertalrijkt als 't Manna dauwt liefde heur gaven
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Op 't oord, waar de vloed zooveel schats heeft begraven.
Geen volk, dat niet ruim hier zijn huldeblijk biedt.
Zou 't waar zijn, dat de Englen uit de eeuwige Hoven
Een toontje doen galmen in 't algemeen lied:
Oranje boven!
Hoort I De Engel der liefde verheft er zijn stem ;
De geesten der drenklingen zingen met hem;
Het zalig Hozanna-lied zweeft op hun lippen:
O Domine, salvum fac Regent ! ontglippen
Hun harten, die roepen: »Klonk 't oproergeschreeuw
»0p 't aardrijk, en wentelden tronen in 't slijk af:
» «Waartoe nog een Koning, o Negentiende eeuw ?" —
»0m wel te doen! Want, geene roede is de rijksstaf.
»Het kruis, offerteeken, tooit schedel en borst.
»De liefde des volks is de kracht van een Vorst.
»Het hoofd van het edelste volk op de wereld
«Heeft, Heere! zich met nieuwen luister ompereld,
»Tot redder gekroond van ons dierbaar gezin !
»o Zegen in Hem zijne Vorstlijke Hoven,
»Zijn weidoenden Stam en beminde Vorstin,
xOranje boven!"
ZietI de Engel legt buigend de liefde-offers neer
Voor d'eeuwigen Troon. En aldus spreekt de Heer:
»Terug in uw bedding, o muitzieke baren !
'k Mocht liefde genoeg in mijn Neerland ontwaren!"
De Lente daagt op, rijk gedost als een bruid.
't Verrijzings-Halléluja-lied doet zich hoeren ;
En Neerland stapt plechtig zijn watergraf uit . . . .
Verwelkomt het, zefirs, en vliegende kooren !
Walmt wolken van geuren en kleuren, gebloemt'!
Terwijl vlag en vedel 's Lands Opperhoofd roemt!
Stijgt, kranken, stijgt met de Natuur uit uw sponden!
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Gaat juublend de liefde van Willem verkonden!
Daar groent weer de bodem; de vink piept in 't riet;
En 't water, dat Willem in 't onheil mocht loven,
Bauwt, schuimend van welvaart, den weerklank van 't lied:
Oranje boven!

III.
LIMBURG AAN DEN KONING, 12 MEI 1874.

JUBELLIED.
Hoe schoon
Een toon
Klinkt om den troon
Van Willem den Beminde!
't Hoezee
Van vree
In Jubilee
Zingt Neêrland , 't eensgezinde.
Nooit een
Verscheen
Zoo groot voorheen
Als Willem van Nassauwen;
Wat leed
Of veet'
Zijn volk bestreed,
Hij mocht den vree behouën.
Een krans
Vol glans
Vlecht ieder thans
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Dien kroonheraut des Heeren,
Die 't L a n d ,
Als pand
Uit Godes Hand
Zoo waardig bleef regeeren.

Koor.
Is in jubel 't heele Land
Op de heide en waterkant;
Wuift het dundoek in den hoogen;
Rijzen tallooze eerebogen,
Waar de kunst zich roemen doet;
Is het kermis in 't gemoed;
Staan de steden fier te groenen;
Schallen vivats van miljoenen ;
Schooner dan het Limburgsch lied
Hoort de Jubelkoning niet.
Limburgs zangerige zonen,
Heldenras van Eburonen,
Joelen in den koelen Mei,
Zingende als een Englenrei.
Recitatief.
Rijs, gouden lentezon! rijs uit uw hemelzalen,
Omglans mijn jubelharp met uwe liefdestralen,
Terwijl mijn vrije geest in 't rijk der waarheid woont!
Huwt, zefirsl dezen zang aan dien der woudsche tolken!
En voert zijn melodie naar de oude heldenvolkcn,
Waar de eedle Nassau's telg. D e D e r d e W i l l e m , troont!
Hoe plechtig gloort de dag uit 't nachtelijk verleden,
Waarop Europe een Vorst op Neérlands troon zag treden,
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Toen na den Maartschen storm het Meifeest werd gevierd, *)
Toen 't Vaderland in vreugd op weidschen glans mocht staren,
Zijn hart aan W i l l e m gaf in 't broeien der gevaren,
Zoodra de diadeem zijn' schedel had versierd.
Gelijk het teedre kind, dat, bij het zoet verjaren
Zijns vaders, huppelend, om deugd met vreugd te paren.
De tengre bloempjens leest, de blonde lokjens tooit,
E n , in zijn englendos, het hart vol reine wenschen,
Aan 't autaar nederknielt, om daar een kroon te trensen
Voor hem, wiens schreden het met bloemen mild bestrooit;
Zoo schenkt het Vaderland zijn liefde en eerbetooning,
Aan zijn eerwaardig Hoofd bij 't jubel van de Kroning,
Die W i l l e m tot een' Vorst bij Gods genade schiep;
Zoo juicht 't Oranjelied, uit aller ziel gestegen.
Met maagdenmin en jonglingsvuur den Koning tegen,
Die elke ramp des volks tot blijdschap wederriep;
Zoo viert ook Limburg feest met Friezen en Bataven;
Elk landsgewest geniet des Vorsten hooge gaven,
Als oogsten van het zaad, door Zijne hand gestrooid;
J a ! Limburg, meer dan ooit, kan hare welvaart prijzen;
De vreemdling ziet verbaasd haar' stillen luister rijzen,
Met huiselijk geluk en hemelgunst getooid.
Romance.
De tijd van weenen
Is verdwenen;
Uw heilzon daagt!
Versier Uw borst met edelsteenen,
o Limburgs Maagd!
*) Koning Willem II stierf den 17 Maart 1849. Koning Willem UI werd den 12 Mei ingehuldigd.
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Eens streed Oranje
Met heel Spanje,
En vroeg uw moed;
Gij vocht, heldin, in de kampanje.
En gaaft uw bloed.
Toen tweedracht woedde,
Holland bloedde
Om Belgenland,
Schonkt gij, Maastricht aan 't hoofd, o goede 1
Oranje uw hand.
Achl wie beloonde u?
Men onttroonde u,
O Hertogin!
Uw eigen vaderlander hoonde u,
Als zijn slavin 1
Recitatief.
Dat heeft uw Koning niet vergeten.
Hij brak voor u de slavenketen.
Hij scheurde uw floers van rouw.
En Limburg zwoer op haar geweten
Aan God en Koning trouw.
01 Limburgs moed mag elk aanschouwen;
Zietl Paus en Vorst bleef op haar bouwen
In wel en wee 1...
Daar blinkt
Na langen tijd van vree
Het Neêrlandsch staal
Uit de uitgeruste schee;
Daar klinkt
Van der kanonnen-borst de mannelijke taal:
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't Hoezee
Voor Nêerlands Vorst
Gilt trillend als een bliksemstraal
Langs eenen grond, die meer naar bloed dan regen dorst;
De strijd is losgebroken.
Sumatra is gewroken;
Maar Limburgs heldenschaar weer schitterde van moed;
Twee wonnen d'eerepalm door 't storten van hun bloed. ')
Hoor, Limburg, naar uw dierbren Koning!
Zijn woord is U eene eerbetooning;
Zijn vorstelijke taal
Hecht lauwren aan uw staal:
«Triomf! mijn schoon gewest! gij moogt van glorie spreken!
Uw oude moed is mij in Atchin weer gebleken.
Uw ridderlijke trouw behoeft geen' adelbrief.
Wie Limburg kent als Ik, heeft Limburg innig lief."
Gebed.
God! Uw kanonschot is de donder;
God! Uw geweer, de bliksemschicht:
Gij, die door een onpeilbaar wonder
De volken slaat, de staten sticht;
Die allen naar Uw' wil doet leven,
Die zelfs het kleine vliegjen voedt,
Die ons Oranje hebt gegeven
Als heil in voor- en tegenspoed;
o God!
En
Gij, op
En

die aan de zon het uur van nederzijgen
van ontwaken hebt geleerd;
Wiens almachtwenk, de zwaarste stormen zwijgen,
die den nacht in dag verkeert;

*) De vrijwilliger Luitenant Schoenmakers, van Ulestraten, en Alfred Baron de Bounam
de Ryckholt, van Grathem.
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Gij, die den tijd bewiekt, om ijlings voort te varen,
Als zendeling van Uwe H a n d ;
Schep uit dit feestgetij een reeks van gouden jaren
Voor Koning en voor Vaderland!
Slotkoor.
Laat ons het welkom zingen
Ter eere van de Feestelingen 1
Allélujè.1 Hij leve, in vredeglans op aard'!
Alleluja 1 Zij leve, in liefde en heil verjaard!
Hoezee ! Oranje boven !
Triomf de bloem der Hoven,
De Oranjebloem, omstraald door 's Hemels zonneschijn,
Blijve in der Vorsten gloor het puik der bloemen zijn I
Heil! Blijve W i l l e m onze Hoeder I
Heil I Blijv' Sophia onze Moeder 1
God zegen 't Paar tot aller troost!
Dat is de beê van Limburgs kroost.
Zoo schalt in elke woning
Die kreet van elk gezin :
Leve onze lieve Koning I
Leve onze lieve Koningin 1
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»Pour moi, ami solitaire de la nature, et
simple confesseur de la Divinité, je me suis
assis sur ces ruines. Voyageur sans renom j'ai
cause avec ces débrts comme moi-même ignores,"
Chateaubriand,

YrXmneveld door den dauw, die perelt uit de wolken,
(^yl Rijst als een eigendom van ver verspreide volken,
Trots slopende eeuwenstorm, trots zengend bliksemvuur,
Zandsteenen piramied, die tempel der natuur.
Den ouden sfinx gelijk, laat hij geheimen hooren,
Die nimmer een geslacht in de oorkonde op kan sporen.
Al heeft hier, eeuwen lang, in 't wortlend beengewricht
De wetenschap heur troon voor 't nageslacht gesticht.
Zie 1 hoe hij opdaagt uit den diepen schoot der aarde 1
Hoe pronkt zijn lichaamsbouw met vorstelijke waarde I
Zijn groenen mantel om het rotsig lijf gesnoerd,
Met edelsteenen van natuurschoon rijk gevoerd;
Gastvrije grijsaard, die met uwe reuzenhanden
*) Lettervruchten van »Met Tijd en Vlijt" te Leuven, 1874.
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Den wandlaar lokkend wenkt naar de vergrijsde wanden,
Die als kolommen in dien wondren tempel staan,
E n , zwijgend van ontzag, Gods almacht gade slaan.
Zij vormen in één groep onmeetbre zuilengangen
Ten doolhof, met den steen als een gordijn behangen.
't Is Limburgs katakombe en Neerlands labyrinth.
Wier kunstloos bouwgevaart zijn duizend wegen spint,
Gelijk de jageres der vliegen, die haar draden
Met schijnbaar overleg in onnavolgbre paden
Doortwijnt, en gasten lokt... Maar wee, die wordt bekoord!
Hij zegt geen andren na wat hij daar ziet of hoort.
o Hof van 't voorgeslacht! o Grot der mijmeringen!
Waar schildpad, krokodil en haai elkaar verdringen
In deze mergelzee, in deze doodenstad
Als mummiën versteend. Hoe schriklijk is uw pad!
Meer nacht dan de eigen nacht is uw wanhopig donker.
Hier koestert mij geen zon. Hier lacht geen stergeflonker.
Geen windje spelemeit. Geen vogel kweelt een lied.
't Is alles koude en stilte in 't binnenaardsch gebied.
Het spoor des Doods alleen vertoonen mij deze oorden.
En echter zijn zij het, die 't meest mijn ziel bekoorden.
'k Zie overblijfselen in 't wondervolle werk
Van wezens, in geraamt, met aller eeuwen merk;
Een wereld van voorheen, wellicht een rijk verleden.
Thans doodenakker, door der vreemden voet betreden;
Een wereld van voorheen, wier puin en korrel thans
Verrijst door menschenhand in nieuwen levensglans,
Gelijk de Fenix, die, gesmoord in eigen vlammen.
Na honderd jaren weer zich toont aan nieuwe stammen.
't Is alles, van den hoogsten tot den laagsten trap,
In een vereeuwde stof, versteende wetenschap.
't Is een museum, grootsch en eenig in zijn wezen,
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Waarop in eeuwig schrift een wereld staat te lêzeü:
't Is een heelal, met berg en dal en firmament,
Doch waar geen burger ooit den levensgeest van kent.
Zóó bouwde de Indiaan geen donkere pagoden!
Zóó dolf de Egyptenaar geen graf voor zijne doodenl
Zóó stichtte Hellas nooit in stijven Griekschen trant
Zijn tempels voor den dienst van God of Vaderland I
De prachtige Romein moet in gebouwen wijken
Voor wat Natuur alhier voor 't menschenoog doet prijken.
Romaansch of Middeleeuwsch, of wat de Kunst ook geeft.
Niets is er, dat in dien natuurkolossus leeft.
't Is alles in ée'n al; één kunstgevoel dooradert
Wat hier der eeuwen hand op één punt heeft vergaderd.
Natuur is grootsch en diep tot in het kleinste ding;
Alleen de fiere mensch blijft in natuur gering.
Treed, vorst der schepping, treed het hart der aarde binnen!
O ! Buk gedwee de kruin uit eerbied voor deez' tinnen.
Ter nauwernood verlicht door 't flikkren der flambouw.
Die als de doodkaars glimt te midden van de rouw!
J a , volg den werkman — maar in deze doodsche woning
Oneindig meer dan slaaf, dan edelman of koning!
Volg uwen berggids op zijn afgemeten schreên.
En trek onafgedwaald gerust ter grafplaats heen!
Hier ziet, hier voelt gij eerst den doortocht van ons leven!
't Is tasten naar genot, en 't blijft, helaas! bij 't streven.. .
Wat is de tijd voor u? slechts de eeuwigheid schenkt kracht.
Gelijk deez rotsen door het zeezand saamgebracht.
Wie zijt gij, zonder gids? Een stofje, hier verwijlend.
En ginds weer ongewild in 't ruime rustloos ijlend.
o Fakkelman! o Gids! wat hebt gij menigmaal
Hier Cesars, heerschers van de wereld door hun staal,
Geleid, getroost, gered en 't ware pad gewezen! —
Die gids is ons verstand, waarin wij alles lezen
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En weten en verstaan, gelijk een Salomon.
Die fakkel is 't geloof, ontstoken door de zon
Der openbaring Gods. Ga, wandlaar, volg uw wegen 1
Uw leven strekt tot heil, uw daden worden zegen 1
Doch, wee heml die verdwaalt en gids en licht veracht;
Hij wordt de wisse prooi van d' onafwijkbren nacht.

Achl ziet, zoo gij vermoogt! ziet gij op deze wanden
Dat drietal ballingen met weggeknaagde handen,
Geschilderd in de rots ? Verwijdert dat tooneel 1
Mijn blikken staren op een lustiger tafreel.
'k Zie liever op den muur die duizend namen leven
Van alle Natiën, van voor- en achterneven;
Die zinnebeelden, woest, maar hier niet minder schoon
Dan de paneelen van een wufte vorstenwoon.
Hier ziet ge een Moedermaagd, het Christuskind op de armen.
D±AT weer een kluizenaar, die zich in vroom erbarmen
En biddend neervlijt aan het ziekbed van een vriend.
Ginds, God, den Schepper, door zijn Engelen gediend.
En verder Belzebub, als een gevangen tijger.
Daar de eertrofeeën van een held, een christen krijger.
Hier treedt ge een kamer in, door ouderdom verkleurd.
Gebeiteld door den mensch, door de natuur gescheurd.
Daar boort de regendrup zijn doorgang door de rotsen;
Hoort ge op den hollen steen niet zijn eentonig klotsen?
Verfrisch, o wandelaar, uw voorhoofd aan dit sapl
Die drup is voor den mensch de frissche wetenschap;
Want zonder haar, wat is voor ons dit aardsche leven?
Een plantenaanzijn, waar' 't Geloof ons niet gegeven.
Hoor de echo, die er bauwt en nabauwt op 't geluid,
Dat vragend naar zijn naam de wanden tegenstuit 1
Ook de echo is een stem, de stem van ons geweten.
Ol Let op het geluid dier steml Ontleed haar kreten I
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En treed een stap terug op uw vermeetle baanl
Dan lonkt uit dezen nacht de hemel u weer aan.
Goddank! daar schijnt het licht, het lieve licht van boven 1
Mij groet de zonne weer, mij pelgrim dezer kloven.
Stil, kil, verkleumd, treed ik in vollen oceaan
Van stralen, bloemenkleur en golvend rijpe graan
En vogel, dieren, mensch en zilverige baren,
't Is alles nieuw genot, waarop mijn oogen staren.
Omhoog, ten bergtop stijgt mijn ziel; doch, waar ik keer,
In 't duister of in 't licht, ik vind mijn God steeds weer.

HET

GASLICHT:^

ie heeft, o zonl u ooit volprezen?
o Schattenbron voor 't aardsche wezen 1
Wat baart
Gij de aard
Een rijk genot 1
Haar richt
Uw licht
Gelijk een God.
Wat schoonheid
Uw glans zoo rein
Voor haar ten toon spreid' —
Toch zijt gij klein,
Een druppel uit de groote lichtfontein.
Zie die fontein door aarde en hemel springen,
Hoe zich verdringen ,
Hier, volle kracht.
Daar, rijke pracht;
Hier, hemelvlam uit onweerswolken.
Daar, gloênde regen uit de kolken;
Hier, starren met haar gouden stoet.
Planeten, frisch van hemelgloed.
Daar, zilvren maanschijn, lieflijk pralen
*) Uitgegeven in »Het Kersouwken": Bekroonde Dicht- en Prozastukken 1875
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Van Noorderlicht en Zuiderstralen I
Dat alles draagt Gods beeltenis,
Die Licht, en Liefde, en Leven is.
Wie erfde deze scheppingswaarde?
Het Kind van God, de Heer der aarde,
De mensch, die, medeschepper, sticht
Al wat op aard den mensch verlicht.
De kaars, uit wol en was geboren,
Doet hij in 't nachtlijk duister gloren.
Hij dwingt de krachten der natuur,
En hout en kool wordt hem tot vuur.
Den bliksems smeedt hij stalen boeien.
Uit de olie doet hij vlammen gloeien.
De rots spuwt vonken op zijn slag.
De barnsteen schept hem zonnedag.
De zwavel biedt hem heldre stralen.
Elk schepsel moet hem tol betalen
Van hulde, in de getuigenis,
Dat hij Gods medeschepper is.
Al moest ook de natuur eens zwichten
Met maan en zon en starrelichten,
Dan zou de mensch nog blijven staan
En zeggen: Moed gevatI Ik schep mijn eigen maan!
God spreekt hem in zijn hemelgoedheid:
»Zie de aarde, die daar aan uw voet leit.
Dient u , o mensch, tot koningstroon.
Uw harte vraag Ik slechts tot woon!
Uw liefde tot mijn eeuwig loon!"
Hij is de vorst der lager sferen;
Zijn wil is wet; zijn wet regeeren.
En zijn bestier is triomfeeren,

184
Want 's menschen geest kent paal noch perk.
o Sterren I duikt van uit het zwerk I
Ziet Belgie's zoon aan 't lichtend werk!
Ontleder van de scheppingskrachten,
Bespieder van de sterrenwachten,
Verwinnaar van de donkre nachten,
Als een soldaat, ten strijd voor 't land
Met een geweerloop in de hand.
Gevuld met zwarten diamant I
Zie hoe zijn peinzende oogen staren.
Om 't lichtste vonkjen slechts te ontwaren,
Hij blaakt den s t e e n k o o l . . . . en, daar paren
Zich purpervlam en licht-azuurl
Daar daagt van uit het zwavelvuur
Het nieuwe lichtkind der natuur
Hij perst de stoffe dicht en dichter.
Het bonte kleed der vlam wordt lichter.
E n , Belgie's kool is levensstichter!
Het gas is daar!
Wat schijnt het klaar,
Gevoerd door de ijzren buizen,
Gelijk een vloed
Van levensbloed
Onze aders blijft doorbruisen 1
De nacht verdwijnt.
De dag verschijnt
Uit Belgie's ingewanden,
Waaruit de kool,
Die er in school
Het wereldlicht doet branden.
Wij groeten u, volwassen spruit
Der wetenschap I o zilvren bruid
Der lichten, door Gods hand gesmeten
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In zijnen sterren-oceaan!
o Aardsche zuster der planeten 1
o Medestraal der zoete maan 1
o Nabeeld van Gods alvermogen!
Uit menschengeest zijt gij getogen,
Uit 't zielelicht, dat God hem gaf!
Wacht vrij de schoonste toekomst af!
Laat hoog de starren in haar sferen
Als vlammenkoningen regeeren,
Door u wordt de aarde een firmament,
Waar u de nacht als vorst erkent.
o Gaslicht! aller volken zegenbronne!
Gij zijt ontvloeid uit aller zonnen zonne I
Gij brandt alom, in hof, kasteel en stulp;
De heiige godsdienst zelf waardeert uw hulp;
Het Godsgebouw blinkt door uw zuivre stralen;
Daar zijn uw vlammen wenken uit Gods zalen,
Om 't hart omhoog te heffen tot zijn troon.
Gij zijt de ziel, het leven onzer woon;
Uw krans vergaart het kroost van twee beminden
o Vriendlijk licht, waar zijt gij niet te vinden?
Gij zijt
Altijd
En wijd en zijd
De geest
Geweest
Van ieder feest.
Bij waaiende
Veeren,
En zwaaiende
Kleêren,
En blinkend
Kristal,
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En klinkend
Geschal
En stuivende
Voeten
Van wuivende
Stoeten —
Zoo wordt 's levens dans
Doorstraald van uw glans 1
o Belgen-paradijs 1 o vaderland van weeldel
Erken den gunstenschat, waarmee natuur u streelde!
Gij zijt de bron van licht voor allen op deze aard I
Nu zijt gij grooter nog dan ge in 't verleden waart I
Komt I laten wij het hoofd van Minckeler% bekronen!
Hij is de schepper van het licht, een uwer zonen 1
Zijn naam blijft u tot roem. Omlauwer zijn verstand I
Zijn licht werpt eeuwgen glans op 't Belgisch Vaderland.
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odlijk erfdeel, boven allen
Aan den wereldvorst verpand,
Taal, na eeuwen niet vervallen!
Hier moet uwe grootheid schallen
Voor de bloem van Nederland!
Planten, dieren geven teeken;
Doch alleen de mensch kan spreken
In verscheiden spraak-akkoord,
Naar den stam, dien hij behoort.
Zoo veel malen
Is men m a n .
Als men talen
Spreken kan.
't Neêrlandsch is het eigenaardigst;
Eeuwenoud, zijn bakermat;
In de woordenkeus het vaardigst;
In gedachtenvorm het waardigst;
't Leent geen andre spraak zijn schat,
't Handhaaft Belgen en Bataven,
Rijk genoeg aan eigen gaven.
Zonder eigen taal geen volkl
•) Congreslied bij de blijde inkümste der Zuid- en Noordnedcriandsche Leden van het X l V e
T a a l - en Letterkundig Congres Ic Maastricht, 23 Aug. 1875.

188
't Neêrlandsch is der zielen tolk.
Neen! Geen woorden
Zijn zoo zoet;
Als de akkoorden
Van 't gemoed.

Komt! Ziet, de Engel dezer stede
Klapwiekt met zijn vleuglenpaar,
Toont de schildstar u van vrede,
Steekt het zwaard weer in de scheede,
Roodgeverfd in 't heetst gevaar.
Strijders, maar meer Taalgenooten 1
Flink de reien aangesloten
Tot een grooten broederbond.
Dien het Taalcongres hier zond I
Komt! Hier zwichten
Twist en wee,
Tongen stichten
Hier den vree.

Neêrland van het Zuid en Noorden,
Aarde en zee gevoelt uw hand
In de verst gelegen oorden 1
0 1 Verspreidt uw Dietsche woorden,
Waar de zon het felste brandt,
Of het ijs den dood ten toon spreidt! —
En de wereld prijst uw schoonheid,
Zegent uwen vrijen grond,
En de klanken uit uw mond.
Stout en krachtig
Blinkt uw staal;
Maar meer machtig
Klinkt uw taal.
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Broeders I spreekt ze tot uw kindren,
Voedt hen met dat leeuwenmergl
Nooit zal u een vreemde hindren,
Nooit uw zelfbeheer vermindren,
Hoe hij u als vijand terg'I
Ja, dan zult gij, met uw telgen.
Hem en zijnen trots verdelgen 1
Toon hem uwen Vondels-aard,
Nakroost, een de Ruiter waard 1
In de tonen
Onzer taal.
Ligt der zonen
Zegepraal.

I.
D E JONGE

HOLLANDER.

"TN Denneboom, o denneboom, wat zijt gij slank en hoog!
^
Men krijgt den vogel nauw in 't oog,
Die in uw loofkruin vloog.
Van u tot aan der wolken rand
Schijnt mij de span van eene hand.
o Denneboom, o denneboom! hoe groen is u het haar!
Het is zoo schoon als gras, voorwaar.
En houdt zich 't heele jaar.
Het vrieze, sneeuwe wat het kan.
Gij blijft dezelfde frissche man.
o Denneboom, o denneboom, hoe puntig is uw blad!
Gij zijt met naalden heel omvat,
Geslepen, scherp en glad.
Toch weet ik reeds, het heeft geen nood.
Gij steekt geen kleine kindren dood.
*) I. A. Alb. Th.s Volks-Almanak voor Ned. Katholieken 1876.
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o Denneboom, o denneboom, mijn lieve boom, kom aanl
Gij zult voor onze huisdeur staan;
Daar is de vrije baan.
En ware een schip met zeilen mijn,
Gij zoudt gewis de mastboom zijn.

II.

DE

HAAN.

Bij 't klappen zijner pennen
Kraait luidkeels wakkre h a a n ;
Daar komen alle hennen
Gezwind, gezwind op aan.
Hij noemt ze bij heur n a m e n ,
En telt heur rond getal,
En leidt ze dan te zamen
Wat wandlen door het dal.
Hij brengt ze bij een frisschen
En heldren springvloed aan,
En weet haar op te disschen
Al menig korrel graan.
Opdat ook een gebraadje,
Op tafel zij gebracht.
Zoo gaat ons kameraadje.
Slim als een vos, op jacht.
Een kever komt gedommeld,
Lief donkergroen en rood,
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Er wordt niet lang getrommeld;
Heer haan schiet hem mors-dood.
Dien slacht nu haantje-jager
Gelijk een kempisch kalf,
En deelt hem zonder slager
In stukken half en half.
Dan roept hij zijne hennen
Met klok, klok, klok, bijeen.
Die waggelende rennen
Gezwind, gezwind daarheen.
En naar 't gebraadje rekken
Zij d' uitgestoken hals.
En smullen goed, en lekken
Haar lippen zoet en malsch.
En na die slempgelagen
Van 't vet gepluimd geslacht,
Leidt haantjen al zijn magen
Naar 't rusthok voor den nacht.
Dan zingt hij voor de stallen
Nog eens koekeloekoe.
En sluiten hij en allen
Tot morgen de oogjes toe.
Dan steekt hij in zijn wieken
Den roodgekamden bek,
Opdat, bij 't ochtendkrieken ,
Hij weer den bouwman wekk'.
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ITI.

OP D E N

AKKER.

Ochl wat is het schoon en frisch,
Als het voorjaar is,
En mijn vader, links en rechts,
Met zijn knechts
Heel het land op orde stelt.
O! dan smacht ik naar het veld.
En mijn vader uit de stee
Neemt mij op zijn wagen meê.
Als ik goed heb opgepast.
Ik houd dan de lijnen vast
En ik roep: hu, hu, hu, hul
Zoo leid ik de paarden nu;
En de rosjes stappen recht.
Doch als mij de meesterknecht
Op het paard met zadel zet,
Vrienden-lief! dan heb ik pret.
En dan lach ik in mijn vuist;
Want dan zit ik, jongens, juist
Als een ruiter hoog te paard.
Geen als ik zoo onvervaard.
'k Houd mij aan de manen vast.
't Paard ook draagt vol moed zijn last.
En stapt met mij op het veld.
Door mijn pollevij gekneld,
En voert mij, waar 't mij bevalt.
Dan roep ik den paarden; halt!
Daar nu moeten zij gedwee
In den ploeg of egge meê;
Maar ook de os moet soms er aan
13.
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En in ploeg of egge gaan.
't Kouter wordt er gehanteerd,
Heel de bodem omgekeerd,
t Vogeltje komt aangesneld
Op de voren van het veld.
Kraai en raaf ijlt met geraas,
Kijkend naar een lekker aas,
Snufflend in des akkers schoot
Naar een wurmpje voor zijn nood.
't Duifje komt ook uit zijn nest,
Om te worden vet gemest
Aan de tafel van het land.
Loerend op het mestig zand.
In den grond, die later barst.
Strooit men rogge, tarwe, garst.
Rapen, erwten, gierst en klaver,
Wikken en goudgele haver
Groeien als het slanke graan
Verre boven d' aardgrond aan.
Lager langs den akkergrond
Groeit d' aardappel in het rond;
Penen, knollen, groente en vlas
Rijpen er tot schoon gewas.
Wat in 't voorjaar is gezaaid.
Wordt in de' oogsttijd afgemaaid.

IV.

HET

HAASJE.

Onder eenen denneboom
Zetelt haasje zonder schroom,
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Strijkt den knevel, spitst het oor,
Duikt eens neder, kijkt naar voor,
Plukt en lekt zich.
Bukt en rekt zich;
Eindlijk maakt hij eenen sprong:
ïHé! Wat ben ik voor een jong!
Sneller nog dan hert en ree.
Spring en hup ik zonder wee.
Wie is, die mij vangen kan?
Duizend honden? honderd man?
Seffens wil ik 't met hen wagen.
Geen toch hunner zal mij jagen;
En de heer op zijn kasteel
Heeft geen paard in zijn gareel.
Geen koetsier, geen jagerman.
Die zoo schielijk loopen kan."
Haasje I Neem u wel in achtl
Hond en jager sluipen zacht.
Eer gij 't denkt, dan valt de haan,
En het is met u gedaan 1
Haasjen echter staat daar al
Als een rechte pochhans pal.
Kijkt niet op, en kijkt niet om...,
P s t l . . . Wie komt zoo stil en stom
Ginds door bosch en hagedoorn
Met geweer en pulverhoorn?
Achl het is de jagerman! —
Haasje! Haasje 1 spring daar van 1...
't Is te laat reeds; Pif, pof, paf,
Stuift de rook den snaphaan af.
Haasje ligt, helaasI terstond
Doodgeschoten op den grond.
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V.
DE

SPIN.

Nu kijk eens dat aardige spinnetje daarl
Wat twijnt het zijn draadjes met kunst door elkaarl
Zoudt gij het zoo fijn kunnen doen? zie eens aani
Ik wed het, gij zult deze proef laten staan.
Mijn spinnetje weeft ja zoo teer hare webben.
Ik zou het niet willen te haspelen hebben.
Zij trekt lange draadjes uit, hecht ze aan den muur,
En spint eene brug naar het huis van den bimr,
En bouwt in de lucht eene schommlende straat,
Die hangt u meteen gansch vol rijp om 't gelaat;
Zij timmert er neven een voetpad van garen.
Om hierop een langeren omweg te sparen.
o Diertje I hoe zeer toch verwart ge mijn brein I
Gij zijt zoo bekwaam, ja, en tevens zoo kleinI
Wie heeft u dat kunstje zoo schrander geleerd?
Hij is het, Dien alles als Schepper vereert.
Die 't al onderhoudt met milddadige handen,
En allen bemint als zijn lievelingspanden.
Daar komt eene vlieg! wel! nu kijk eens, hoe doml
Daar rijt ze bijna het geweefsel heel om.
Die heeft zeker zelf in den nood zich gebracht,
Die vóór heeft gedaan, en dan na heeft gedacht.
Wat dacht ge toen, dat gij in 't net moest geraken?
Wat moest ge u bemoeien met vreemdemanszaken ?
En zie! zie! Het spinnetje merkt zijnen gast,
En springt nu, en grijpt hem, en houdt hem goed vast,
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En denkt:

»Ik heb heden gearbeid met vlijt;

Nu heeft mij toch ook al een snapje verblijd." —
Ik echter zeg:

Hij, die de schepsels doet leven,

Heeft ook aan de spinne dit vliegske gegeven.

VI.
DE

VINGERS,

De vingers krakeelden met bijtend venijn,
Wie hunner toch wel de voornaamste zou zijn.
»Zwijgt stil! de behendigste ben ik alleen;
Want zonder mij kunt gij niets nuttigs, o n e e n !
Ik vul van u allen te zamen de plaats;
Daarom huldigt mij als uw oppersten baas!" —
Zoo schreeuwde de Duim, opgeblazen van toon.
Nu sprak ook de Wijsvinger niet minder schoon:
»A1 is nog zoo fijn, of zoo grof eene zaak.
Ik ben 't, die haar steeds op het vlijtigst volmaak.
Ik, die zooveel kunstige dingetjes flik;
Daarom de voornaamste van allen ben ik." —
Nu riep Middenvinger: »Gij hebt het verbruid.
Ik sta in uw midden, als heer. Daarmee uit!
Ik ben ook de langste en gezetste van al.
Ik ben 't, die als eerste genoemd worden zal." —
Nu nam ook de Goudvinger 't woord op: »Ei, zietl
Ik merk het, een ieder verstaat dat ding niet.
Mij smukken, ja, goudring en edele pracht;
Daarom zij mij eerbied en hulde gebracht." —
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Het andere
En mengde
Daar vielen
»Ei, spreek

vingertje, 'tPinkje, zweeg stil,
zich niet met zijn broers in 't geschil.
al de anderen bits op hem uit:
toch: wat nuttigs doet gij, kleine guit?" —

Nu sprak het: »Ook ik ben geschapen door God,
Als gij — maar toch niet, om te worden bespot.
Die mij heeft geschapen, die weet ook gewis,
Welk nut van mij, kleintje, te vorderen is.
De Almachtige, die in de hemelen woont,
Heeft ieder zijn plaats op deze aarde getoond.
Wie doet en volbrengt wat Gods wille gebiedt.
Zoo veel als hij kan, mist zijn scheppingsdoel niet,"
De vingeren hadden dees woorden gevat.
Toen ieder van hen er op nagedacht had,
Heeft de een met den ander zich vredig verstaan;
Want eensgezind spraken zij 't vingertjen aan:
»'t Is waar, want gij zijt toch in alle geval,
Hoe klein ook, zoo waardig als een van ons al." —

I M M O R T E L L E N K R A N S , *)
op k a r d i n a a l 5k.ntonelli's graf.
.-:>.<=

n het moederstof der aarde,
Die zoo veler stof bewaarde,
Zonk de tempel zijner ziel,
Vaak gebeukt door lasterslagen,
Gerammeld door list en lagen,
En vergruisd door 't eindloos plagen,
Dat zijn roem ten deele viel.

Ï
^

Moge een zerk dat stof bedekken,
Antonelirs naam zal strekken
Tot beschaming onzer eeuw.
Hij, die in des aardrijks gronden.
Thans genezen van zijn wonden.
Eindlijk 't rustoord heeft gevonden,
Was een Duif, een Slang, een Leeuw.
Ja, een Duif van Christenzeden,
Op de wieken der gebeden
Zich verheffend boven 't slijk;
Maar een Slang in zwijgen, spreken,
Tusschen al die slangenstreken;
*) Fius-AImanak 1877.
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En een Leeuw, steeds onbezweken,
In het groote Christus-rijk.
Hij, de David onzer tijden,
Dorst de Goliaths bestrijden,
Duizendvoudig in hun soort;
Trots hun zegepralend schetteren,
Mocht hij 't reuzenheir verpletteren
Met den slinger van vijf letteren.
Uitgedrukt in Jesus' woord.
Had hem Christus 't woord gegeven:
»Ik ben Waarheid, Weg en Leven 1"
Ziet, hij volgt die stem alléén,
't Menschlijk opzicht zag hij tronen
Als den Dwingland aller zonen.
Die ook hem zou willen kronen;
Doch zijn wilskracht wenkte: neen!
Was zijn voorhoofd soms betrokken,
Schudde hij de zilvren lokken
Als een bliksmend Jupiter —
In den spotlach zijner trekken
Was zijn liefde meê te ontdekken,
Daar zijn heldre geest bleef strekken
Tot een veilige avondster.
Als een Martlaar kent hij lijden.
Als een Machabeër, strijden;
Als een Held is hij gevierd.
Strijder in den strijd des Heeren,
Wat zou hem de spot braveeren,
Wat Europa's hoon hem deren.
Die vijf werelden bestiert ?
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De eeuw, die vloek- en vleitaal fluistert,
Hield hij in 't gareel gekluisterd.
Als een wrekende Engel Gods.
Hij is één slechts uit de honderd,
Op wien de aarde stom verwonderd —
Ondanks dat het op hem dondert —
Staart als op een stugge rots.
Al het vallen van de Rijken
Zag den Kardinaal niet wijken,
Altijd even kalm en groot!
Toen de vijand hem bejegende;
Toen het stormen op hem regende,
Bleef hij zijn Pius-den-Negende
Houw en trouw tot in den dood.
Pius zag die heil-ster tanen,
En hij plengde, als Christus, tranen
Bij het graf van Lazarus.
Doch zijn harte vol vertrouwen
Bleef het Christusbeeld aanschouwen
Met de zaligste aller vrouwen,
En zijn geest getuigde aldus:
»Zelfs te jong scheen hem de grijsheid,
Al te wuft de wereldwijsheid,
Te gering hem 't aardsche loon.
't Nakroost moog' zijn lof vertellen.
Weedom bleef hem vergezellen.
Want zijn krans van immortellen
Is een scherpe doornenkroon."

SOPHIA/^
N»-'-«4
e Juni was gekomen,
Gehuld in speelziek groen;
Men hoorde zangen stroomen
Langs maandroos en pioen.
Sophia kwam getreden,
En werd Oranje's bruid.
En Neêrland werd een Eden
Door die Germanje-spruit.
Hier vond zij groote weiden,
En water meer dan land,
En dijk op dijk; die scheiden
De zeeën van het zand.
Hier vond zij reuzenwerken,
Cyclopennijverheid,
En schatten zonder perken,
In moerslib weggeleid.
Hier vond ze een volk van leeuwen —
Maar ook van lammren-aard,
Het grootste volk der eeuwen,
*) Pius-Almanak 1878.
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Het kleinste op de atlas-kaart.
Hier vond zij vaste steden
Op wisslend schuim gebouwd,
En kindren, rein van zeden,
En mannen, trouw als goud.
Dat vaderland, gekozen
Door hare zoete jeugd,
Zag dra die roos der rozen
Hier bloeien tot elks vreugd.
Zij schiep zich 't volk tot leden
Van één haar lief gezin;
En werd op al haar schreden
Begroet als Koningin.
Geen goudskroon, overtrokken
Met edelsteenen-glans,
Zwierde om haar blonde lokken —
Haar sierde een deugdenkrans.
Geen purper droeg die Vrouwe,
Die Engelin van vree,
Maar 't kleed van feest of rouwe.
Naar Neêrlands wel of wee.
Heur hart welde als een bronne
Van goed- en teederheid;
Heur geest blonk als een zonne
Van kunstsmaak en beleid.
De fijnste keur der talen
Van half een wereldrond
Vloeide als een rij koralen
Van haren rozenmond.
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l%lf.
De Juni was gekomen,
Gehuld in speelziek groen;
Men hoorde zangen stroomen
Langs maandroos en pioen.
Sophia was er midden;
Maar werd eens anders bruid.
En Neêrland sloeg aan 't bidden
Voor die Germanje-spruit:
»Wat slag is daar geslagen!
o Aarde- en Hemelheer!
Zijn aan het eind haar dagen?
Geef ons Sophia weêrl
o Roos van onze rozen,
Zoo geurig en zoo schoon.
Zult gij niet langer blozen
Op uwen levenstroon?" —
Daar bomden dof de klokken.
Klaroenen bleven stom.
De vlag had floers omtrokken.
Dof roffelde de trom.
Daar zuchtten alle borsten,
Die rouwstem meldde iets groots;
Het pronksieraad der Vorsten,
Zij was de bruid des Doods.
De kracht, die haar dooradert,
Verliest haar levensmacht.
De Dood is haar genaderd,
In sluiers van den nacht,
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Hij spreekt met zoet gefluister,
Dat ze in haar ziel bewaart:
ïKomaan, mijn Bruid, en luister
Naar 't laatste woord op aard' 1
»Wat grootheid U moog' streelen,
Voor mij geen onderscheid 1
Ik voer op Gods bevelen
Het al in de Eeuwigheid.
Zeg, Koningin (spreekt de Engel)
Vaarwel aan volk en hofl" —
Bloem op geknakten stengel,
Boog zij haar kruin in 't stof.

«-.S>^.-

SiÉ"
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DRIE LIEDEREN VAN DE HEILIGE EAMILIE. *^
I.

MANNENLIED.
1.

M

ef hart en stem ten Hemel op,
^;^y_^ Godvreezend mannenkoor 1
Rijze aller zang en vreugd ten top!
Gods Englen zingen voor;
Zij luistren aan het vensterraam,
En stemmen met ons in,
Wanneer wij zingen al te zaam
Van 't Heilig Huisgezin.
2.

De Herders van het Bethlemsch veld,
De Geesten van Gods troon.
De Wijzen uit het Oost gesneld,
Aanbaden 's Heeren Zoon. —
Zoo treedt ook Neêrland, oud in deugd.
Hetzelfde voetspoor in,
Alom bestaat hier, tot elks vreugd,
Het Heilig Huisgezin.
*) Maria-Almanak 1879.
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3.
Maar vindt men zulk een Huis op aard?
Een Vrouw , zoo rein en schoon 1
Een Bruidegom, zoo prijzenswaard 1
Zoo liefdevol een Zoonl
Wanneer, in tegenspoed en nood,
'k Moet derven wat ik min,
Dan vind ik troost slechts in den schoot
Van 't Heilig Huisgezin. —
4.
Graag toeven wij bij onzen haard
Naast broeder, vrouw of kind;
Doch graag ook zijn we hier vergaird:
Hier bidden we eensgezind. —
En sluimer 'k onder 't dak zoo smal
Op harde peluw in,
Ook op wat stroo, en in een stal
Sliep 't Heilig Huisgezin. —
5.
Al ben ik jong van levensjaar.
Gelijk Maria's Zoon,
Of draagt mijn hoofd reeds zilvren haar
Als Jozef, mijn patroon,
Ik stem met kracht en mannenmoed
Een heilig vreugdlied in.
Blijf vroom en rein, getrouw en goed
Als 't Heilig Huisgezin. —
6.
Geen wereld lokt mij met heur taal;
Ik luister naar Gods woord;
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Ik beur de kruin naar schooner praal,
Waar mij de Hemel gloort.
Al ben ik werkman, knecht of baas.
Die 't daaglijksch broodje win,
Ik geef mijn titel voor geen aas,
Als Lid van 't Huisgezin. —
7.

o God, die 't zuchtend kindje hoort.
Dat in zijn wiegje waakt,
Gij wordt ook door het lied bekoord.
Dat onze boezem slaakt. —
Bereid mijn krans, o Hemelbloem,
Maria, Koningin!
Maria, Jozef, Jesus, roem
Van 't Heilig Huisgezin!
8.

Geeft, dat ik steeds met woord en daad
Uw heil'ge Namen loov'.
En als een ware kruis-soldaat
In 's Heeren strijd geloov'!
Geeft dat 'k een zaalgen dood verwerv'!
(Zoo'n dood is een gewin)
Als Jozef, eens in de armen sterv'
Van 't Heilig Huisgezin! —
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II.
VROUWENLIED.
1.
MARIA.
Kent gij in 't ondermaansche dal
Een oord, dat ik bemin,
Dat immer 't toonbeeld blijven zal
Van 't schoonste huisgezin ?
Waar liefde slechts de harten snoert
En ze allen eens ten Hemel voert?
ENGELEN.
J a , dat is Nazareth,
Waar ge u hebt neergezet. —
2.
MARIA.
Daar toefde eens Jezus, onze Heer,
Met Jozef en de Maagd;
Daar sprak hij zijne Hemelleer:
»God geeft als men Hem vraagt;
ïWaar men zich in Zijn naam vereent,
»Daar toeft God als in zijn gemeent'."
AARTSENGELEN.
Welzalig 't aardsch geslacht,
Dat deze leer betracht 1
14.
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3.
MARIA.

Ja, zalig is het aardsch geslacht,
Gezegend is het oord.
Waar men naar deugd en liefde tracht,
En zoo mijn hart bekoort I
IJlt, Englen, ginds, zingt daar uw lied.
Waar gij zulk een genootschap ziet 1 —
AARTSENGELEN.

Triomf, Maria I kom
Daarheen met 't Englendom 1 —
4.
MARIA

Al wat de Godmensch leert, doe ik
Zooals ik heb gedaan. —
Mijn hart waakt eiken oogenblik;
Van dezen stond af aan
Ben ik de Moeder van de schaar
Die zich vereent voor Gods altaar.
SERAFIJNEN EN CHERUBIJNEN.

Heil, Moeder van den Heer,
Daal thans op aarde neer. —
5.
Eene stem op aarde.
Zoo klonk door 't ruim der Hemelzaal
Maria's stemme heen;
Die stem weerklonk in 's Priesters taal,

211
En riep ons hier bijeen;
Wij vormden, als in Nazareth,
Een huisgezin naar 's Heeren wet. —
Allen.
Hier zit, met 't Englenkoor,
God en Maria voor. —
6.

Tweede stein.
De Godheid in haar wijze macht
Richt alles naar heur doel:
Den mannen geeft zij sterkte en kracht,
Den vrouwen het gevoel:
Maar vrouwen hebben meestal moed;
Wij doen zooals Maria doet. —
Allen.
Wij blijven, klein of groot,
God trouw tot in den dood. —
7.

Derde stem.
Wij spieglen ons aan 't heilig Kruis,
Waar eens Maria stond. —
Wij zorgen voor ons kroost en huis,
In heilig echtverbond.
Daar hebt gij ons, o Maagd, geleerd,
Hoe dat men smart en nood braveert. —
Allen.
Sta ons in 't stormgetij,
O Zee-ster, immer bijl —
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8.
Vierde stem.
01 Leer ons vrome kindren zijn I
Gij waart ook eenmaal kind. —
De zonde strooie nooit venijn
In 't hart, dat u bemint I
01 Leer ons maagd zijn, reine Maagd 1
Gij, die met vreeze een Engel zaagt 1
Allen.
Maria! wees gegroet!
Wij volgen wat Gij doet!
9.
Vijfde stem.
Gij mindet uwen Bruidegom
Met Serafijnengloed. —•
Wij dienen onzen man daarom
Met even trouwen moed. —
Gij had een liefste Kindekijn,
o Moeder, leer ons moeder zijn! —
Allen.
Uw leven blijve ook onze leer,
O Moeder van den Heerl —
10.
Zesde stem.
Dat zweren wij. Dat zweren wij.
o Kind, o Maagd, o Vrouw,
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o Moeder, Weduw, sta ons bij,
Wij blijven u getrouw. —
Als Kind, als Maagd, als Moeder, ja,
Als Weduw, volgen wij U na. —
Allen,
Zoo richte ons huisgezin
Zich naar uw toonbeeld inl —
<}..<>

III.
JUBELLIED,
DER H. FAMILIE BIJ HAAR XXV-JARIG BESTAAN.
1.

Laat nu nieuwe zangen galmen,
Met den geur der wierookwalmen!
Klinkt, o zilvren jubelpsalmen
's Heeren kerkgewelven door.
Waar sinds vijf-en-twintig jaren.
Christen leden zich vergaren,
En hun lied met de Englen paren
Als een heilig kinderkoor. —
Koor.
Nazareth! o Nazareth!
Huis van arbeid en gebed,
Waar de Maagd met Jozef woonde.
Waar zich Jezus' liefde toonde
Voor die uitverkoren Twee.
Deel ons Jezus' liefde meê!
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2.

Jezus, Koning aller zangen,
Wil dit jubellied ontvangen.
Dat hier davert uit de rangen
Van een schare vroomgezindl
Kindervriend, voor ons geboren,
Wil de stem der kindren hooren,
Die gij zelf hebt uitverkoren
En het meest op aard bemind I
Koor.
Nazareth! o Nazareth!
enz.
3.

Eerekroon van alle menschen,
o Maria, hoor de wenschen,
Die wij als een krans u trensen
En u leggen voor uw troon!
Onbevlekte! Laat de vrouwen
U steeds als haar beeld aanschouwen.
Gun haar 't innigst Godvertrouwen
Bij Uw welbeminden Zoon. —
Koor.
Nazareth! o Nazareth! —
enz.
4.

Jozef, in wien de arbeid zegen
Door uw Jezus heeft verkregen,
U heeft God door Pius-Negen
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Ons tot Schutsheer aangetoond!
Blijf de mannen immer leiden
Over hen uw zegen spreiden,
En wil hen hier voorbereiden
Tot den hemel die ons kroont!
Koor.
Nazareth! o Nazareth!
enz.

Vergeet-mij-nietjes
OP DE ZERK VAN P I U S IX. *^
--s>i..-.i.—fis-e Ave-Maria-klok klinkt, R o m e , van uw toren.
Doch

Kniel, P i u s , als voorheen, en bid voor ons op aard!
PIUS luistert niet naar de aard-stem als te voren.

Hij hoort Maria's stem; die wenkt hem Hemelwaart:
»'t Is de avond van den tijd, 't is de avond van uw leven;
»o P I U S , dienaar Gods! Bereid is ginds uw kroonI
>Gij hebt Mijn eere-naam, Mijn titel hoog verheven I
»Ontvang uit naam van God door Mij het eeuwig loon!"
De laatste zonstraal is Maria's glimlach teeder.
En PIUS buigt het hoofd bij 't somberwordend zwerk,
Hij geeft aan God en Haar zijn groote ziele weder!
Maar

ééne moeder treurt; 't is Christus' Bruid — de Kerk.

Laat vloeien, oog! uw traan; ontlast het hart van zuchten!
God gaf hem ons; God nam; Hij zij gebenedijd!
De naam van Pius zweeft op d'adem aller luchten,
En ieder roept:

*J

Fius-AImanak 1879.

Hij was 't orakel van zijn tijd.
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Daar ligt de groote Paus, de man van alle smarten,
De Paus der tranen, voor zijn vijanden gestort!
Het weldoend middelpunt van alle Christen harten,
Zelf bloedge lijdensroos, ligt als een roos verdord!

Daar rust het heilig hoofd, gekroond met zooveel doornen!
Daar zwijgt die waarheid-mond, die zooveel lessen gaf!
Gevallen is de kroon van 't hoofd des uitverkoornen;
Als weezen staren wij op 't versch gesloten graf.

Gestuit is thans de gang van die apostel-schreden,
Wier indruk Rome's grond zoo vaak gezegend heeft;
Gestaakt is thans op aard dat psalmlied van gebeden,
Dat met den laatsten snik van zijne lippen zweeft.

Verstijfd is thans die hand, die zegen placht te spreiden
Op wie zijn hulde bood in 't kunstrijk Vatikaan;
En koud, dat warme hart, door liefde slechts te leiden,
En dat voor 't gansch heelal van liefde steeds bleef slaan.

De groote zon der eeuw, die in haar hemelstreven
Ons lichtte, is dan getaand in aller tranen plas,
De groote Priester-Vorst, die in zijn Herders-leven
Een nieuwe Petrus en een tweede Paulus was.

De Mozes onzes tijds, die op de zeven heuvelen
De wetten van de deugd aan 't menschdom heeft verkond,
En in den S)'llabus, bij 't noemen aller euvelen,
Aan rechten van den Mensch de rechten Gods verbond.

De Vriend der Heiligen, wien de eere der altaren
Door zijn belijdenis, op de aard geschonken werd;
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De Leeraar, die de vlucht der wijsheids-adelaren
De richting wees op 't spoor, door dwalingen versperd.
't Is alles heen!... Zijn leer en daden blijven werken;
Zijn beeltnis zij bewaard in marmer of in brons;
Maar ieder Christen hart zal in 't gebed zich sterken:
o Heiige Vader, bid, o Pius, bid voor ons!

HULDE AAN Z. H. PAUS LEO XllL *)
— ^ - ^ —

e treurnacht is voorbij, het rouwfloers ligt verscheurd,
Zingt, Christen volken, zingt uw nieuwen Vader tegen!
Gods kerke beurt het hoofd. Door 's Heeren gunst gekeurd
Geeft thans een jonger Paus aan de aard zijn Hemelzegen.
Daar treedt gelijk een zon aan gouden oosterpoort
De nieuwe Petrus als een glans, een vreugdeteeken,
Dat op der volken weg gelijk een heil-star gloort,
En 't ware licht verspreidt in alle wereldstreken.
Juich, Rome, zetelstad der Stedehouders Gods,
Weleer van Consuls en van Keizers hooggeprezen!
Nu troont gij weer, Vorstin, op eene Petrus-rots;
Want LEO is tot Vorst, tot Herder aangewezen.
Daar komt hij! Welk een vrede in 't ernstige gelaat I
In de oogen, welk een gloed! In houding, welk een waarde 1
Het teeken, dat in zijn geslachtsschild voor ons staat,
Is eene star, die straalt op eene bloeiende aarde.
Daar spreekt hij! Hoort zijn stem — 't is weder Petrus' mond.
Die, door Gods geest bezield, aan alle Christen zonen
*) Pius-Almanak 1879,
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Het Evangelie-woord onfeilbaar steeds verkondt
Als Hoofd, gezeteld op den troon van alle tronen 1
't Is LEO. Welk een naam in onze woelzieke eeuw!
't Is LEO , Gods gezant, die in zijn vroeger leven
De majesteit en moed van d' onversaagden leeuw
In levensbeeltenis van Priester heeft gegeven.
De toekomst zegt het ons, ontsluierd voor ons oog:
Gij, volken, moogt vrij voor Gods Stedehouder knielen!
Die hulde houdt de wieken van den geest omhoog,
Want L E O , dien gij eert, hij wordt de leeuw der zielen!
De leeuw, die peinst en wacht, de leeuw, die naar zijn buit
Met arends-oogen staart op 's aardrijks beide polen;
Hij voert millioenen in den schoot der Christus-bruid.
Door zulk een gids geleid kan geene op aard verdolen.
Heil L E O , heil! U zij ons aller hulde 'en eer,
U onze trouw en liefde, als Vader aller vaadren!
Gezegend hij, die komt uit name van den Heer!
Moog' Rome's vrijheid met der Kerke zege naadren!
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'eil, Steden-Koningin, die 't grootste volk verzadigtI
^QL Die steeds, in noeste vlijt, de vrede-olijven draagt!
Heil, Waternimf, door God zoo wonder begenadigd,
Bij al de wondren, die gij hier verschijnen zaagt I
o Stad, wier kaden door der welvaart wielen kraken!
Waar eerste Mannen u tot baken zijn geweest!
Waar de oude Vondel slaapt, en nieuwe Vondels waken!
Uw leest is 't beeld der kracht; nog machtiger, uw geest!
Houd Hollands rechte taal en Hollands echte zeden
Door werken van Geloof in 't kloeke hart geprent!
't Gewonde Christus-Hart koos u uit al de steden.
En heiligde Amsterdam tot Stad van 't Sakrament.

-^S^^>^'--

*) Pius-AImanak 1879.
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*t Is een zoete en zalige gedachte voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden ontslagen
worden."
Macch. II,

n ^ ^ e t leven is een strijd, en zonder poos, op aarde,
J ^ ^ De Kerk een legerveld, dat immer wondren baarde.
Daar liggen dooden, ach, in wie verschrikking woont.
Daar prijken helden, reeds met lauweren gekroond.
Daar staan soldaten, nog gewapende oorlogsstrijders.
Daar zijn gewonden ook; daar liggen arme lijders,
Die smeeken om wat heul en laafnis in hun pijn . . . .
Kan er een schooner kamp dan Christus' Kerke zijn ?
De Dooden zijn het kroost der zonden, en vergeten
Heeft God hun ziel geboeid aan de eeuwge Helle-keten.
De Helden schitteren als starren aan het zwerk;
Het zijn de Heiligen der Katholieke Kerk,
Die hier den goeden strijd reeds hebben uitgestreden.
Thans, met omkranste kruin, de feestpij om de leden
En palmen in de hand, tot gidsen strekken aan
De strijders, die vol moed nog in de rijen staan,
't Zijn maagden, onschuldvol en rein als witte lelies.
*) Pius-Almanak 1882.
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Het zijn belijders van de Leer des Evangelies;
Of martelaren, die het offer van hun bloed
Eens plengden, God ter eer, met waren heldenmoed.

Doch daar zijn Strijders ook.... o Christenen, geschapen
Voor d' eeuwigen triumfl zwaait, zwenkt uw bliksmend wapen
Tot wering van de macht der vijanden, die staan
Om u, vaak onverhoeds, te treffen en te slaan 1
't Rapier omhoog! Daar naakt het prikklend vleesch der zinnen.
Om op uw schoone ziel den bangen strijd te winnen 1
Het lemmer fier gedrild! Want Satan, vol bedrog.
Heeft u reeds half vermand, en ziet, hij hunkert nog,
Om uwen adeldom, o beeltenis des Heeren,
Te smetten, en in zonde en schande te verkeeren!
Den degen aangevat! den beuklaar om de borst!
Daar komt in schittrend kleed de machtge wereld-vorst.
En vleit en lokt en paait met schijnbedrog zijn zonen.
Om hen met klatergoud van aardschen roem te kronen
In stee van d'eeuwigen, door God voor u bewaard! —
Ja, strijders blijft gij steeds, o christenen op aard!

Maar, ach! wat ruischt en bruist, wat klinkt en giert daar onder.
Als 't huilen van den wind of 't raatlen van den donder?
ï>Erbarnit u over mij! Erbarmt u over mij!"

Het zijn Gewonden, ach, gevallen uit de rij,
En hevig lijdende aan de vele en diepe wonden
Van ongeboete straf of dagelijksche zonden.
Zij streden eens met moed, en hielpen zegepralen.
Maar zijn, helaas, belet hun eerekruis te halen
In 't rijk van d' Oppervorst. Zij dragen nog hun kwaal
In 't loutrend vagevuur, der Heemlen hospitaal....
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Ik was dier laatsten een. Maar honigzoet en balsem
Smaakte ik van lieverlede in mijner pijnen alsem,
Zoo vaak een liefdewerk of christelijke beê
Mij kwam bezoeken op mijn droeve legerstee.
Die hulp steeg op van de aard, waar zooveel christnen baden;
Dan druppelde op mij neer een regen van genaden;
De Priester, j a , trad op als christlijk advokaat,
Tot lafenis voor ons in onzen lijdens-staat.
Zoo zweefde ook ik, verlost en van de smart genezen 1 —
Op wolken van gebed —• Jehova zij geprezen I —
Het Rijk des Konings in, die nu mijn lijden loont,
En eeuwig mij als geest der Hemelen bekroont.
Uit naam van allen, die, als ik, hun redding vonden.
Uit naam ook van zooveel, helaas, nog thans gewonden,
Maar hun triumf nabij, en 't Godsloon in 't verschiet.
Zing ik op hemelwijs mijn eeuwig dankend lied.

%
/J
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^en ridderlijke groet aan de uitverkoren vrouw,
.j;^^^.
De tweede Charlemanje
Van kloostergeest en tucht, de Patrones van Spanje,
Wier gloed voor Jesus' liefde een Engel zaalgen zoul
Zij koos het Kruis tot gids op de ondermaansche baan
Als Simon van Cyrene,
In boete en trouw gelijk Maria Magdalene,
En bood zich dus gesterkt aan aarde §n hemel aan.
Gelijk in 't najaars-tij bij 't kwijnen der natuur,
Als buien haar verbittren,
Een enkle zonnedag al lachend door komt schittren,
Zoo blonk in dwaalleers-storm dit zestiende-eeuwsche vuur.
»Hervormingl" klonk haar woord »voor mij eerst, dan voor elk,
»Naar 't heilig Evangelie." —
Zoo bloeide zij vol geur als eene blanke lelie.
Toen 't gift der zonde daalde in 's Heeren Bruiloftskelk.
Als bloem van achttien jaar, besteeg zij Carmels kruin,
Verfrischte blad en bloemen,
*) Pius-AlmansLlc 1883.
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En mocht zich later op een legerschaar beroemen
Van vruchten, hier gerijpt voor 's Heeren hemeltuin.
Trotseerend alle macht en kracht en hinderpaal
En zonder menschenhulpe
Goot zij, door kloosters, nieuw gezag in burcht en stulpen;
De wereld stond verbaasd om hare zegepraal.
Haar daad was als haar woord; een frisch klassieke spraak
Van Spanje's gouden monden,
Vloeide uit haar englen-pen, om 't de aarde te verkonden:
De zelfvolmaaktheid is des menschen levenstaak.
Sekretaresse der geheimen van een God
Vol majesteit en liefde,
Wier hart een Serafijn met vlammend schicht doorkliefde,
Teresia, uw hart was waardig zulk genot I
Geen Bruidegom voor u zoo schoon als Jesus zoet;
Zijn lijden was uw leven.
En aan een Bruidegom en Bruid is nooit gegeven
Een zielebrand gelijk uw heiige liefdegloed.
o Reine Kloostermaagd I o Carmels bloemenkrooni
Nog onze wonderdoenster I
Teresia, bij God, U smeeken we als verzoenster,
U, die den straalkrans droegt van 't hoogste vrouwenschoon I

-^-«4:r^^-^

DE CHERUBIJN. *'
•^^TKyTijn ziel hoorde eens een Cherubijn des Heeren:
( g ^ i ; »ol Kendet gij den luister van mijn staat;
»Zaagt gij den glans der reine starrensferen,
»Als God hem me om het voorhoofd tintien laati"
Ik antwoordde op het bovenaardsch orakel:
Gij, die uw God als uwe Zon begroet 1
Kent gij van God, die schuilt in 't Tabernakel,
Den liefdegloed?
De Aartsengel zei; »Kent gij mijn zegepralen,
»Zoo vaak ik God in al zijn schoonheid zag?
»Dat zien alleen schiet telkens nieuwe stralen;
ïMijn Hemelvreugd hernieuwt zich te eiken dag."
Ik sprak: Kent gij der Hostie schoonste zijde.
Gij, wien het kwaad het hart nooit heeft ontsteld?
Is ooit uw oog, bij 't Offerfeestgetijde,
Een traan ontweld?
»Ons prikkelt nooit de geeselstriem der zinnen,"
Sprak hij:

»Kent gij mijn voedsel in Gods zaal?

*] Pius-Almanak 1884.
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iDien grooten God te dienen, te beminnen,
>Ziedaar mijn deel, ziedaar mijn bruiloftsmaall" —
Mijn ziele klonk den Hemelbode tegen:
Gij voedt U met het aanschijn zelf van God.
Kent gij van 't Hemelsch Brood den aardschen zegen
En 't zoet genot?
o Cherubijn 1 getuige van Gods waarde!
Wij loven saim Zijn gulle majesteit:
U 't Paradijs — mij 't Sakrament op aarde 1
Dat liefdedeel is beiden toegezeid.
Ook ik verwacht mijn God in 't zalig Eden;
Doch aan 't Altaar boeit Hij mijn ziel en zin.
Hij blijve alleen in 't ondermaansch beneden,
Dien ik bemin.
Naar het Fransch.

en

•SpSferrijst zij weer, de kloeke Jeanne
^^
Van Orleans,
Die koningin en onderdane
Met oog der maagd en hart des mans,
Met zwanenhals en bronzen leeuwenmane,
Met heldenzwaard en herderinnenkrans?
Vergast zich Frankrijk weer aan vrouwenglans ?
Vooruit dani en omhoog uw leUevanel
Zoek den Daufijn, den nieuwen vorst des Lands
In hoofsch gewoel, of op de gloriebane!
Dat niemand meer zich Frankrijks winnaar wane!
Daar hoor ik het kanon, bij 't dartlen der muziek;
Een andere reuzin verrijst: de Mariaime
Der Republiek.
Omlijst het gouden hair de wangen
Der Juli-Maagd,
Geen harenkam blijft daarin hangen;
De burgerkroon heeft dien vervangen,
*) Pius-Almanak 1884.
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Terwijl haar rechterhand d' olijftak draagt;
De linker wijst op 't nieuwe volksverlangen:
De mensch moet al zijn rechten weer ontvangen.
Gelijkheids-, Broederschaps- en Vrijheidszangen
Als zustrentrits begroeten deze Maagd.
Gekleurde wimpels dansen om de stangen.
Beneden rust: de Revolutie-leeuw.
Wat rest u, Frankrijk, nog, dan dat u de Aarde krone,
En uw Parijs voortaan als ideaal vertoone
Der huidige eeuw?
Is dat, Vorstin der wereldsteden,
Uw Vrijheidsbeeld ?
Vaarwel, o deugd, o christenzeden 1
Het weeskind mist zijn gasthuis-Eden,
Geen Zuster meer, die d' armen lijder streelt;
Geen Broeder meer, die tranen met hem deelt.
Geen Priester, die den balsem der gebeden
Op 't doodsbed giet, en aller zielswee heelt,
Geen God meer, door een schoolschen knaap beleden.
De Wet alleen stelt elk gevoel tevreden.
De macht der Republiek is — het Kantoor;
Taankleurige boelin, der Vitzucht waarde dochter.
Die Vrijheid naar de kroon stak, 't goud stal; en — zij kocht er
De Staatsmacht voor.
01 Blik op Leitha's oever henen.
Waar Frohsdorf

praalt

In schaduw van het trotsche Weenen;
Wie ligt, als balling, daar verdwaald?
't Is uw Daufijn, wiens toekomst is verdwenen;
Die zieltoogt, als Parijs van feesten straalt.
Geen troon, uit gouden, zilvren, elpenbeenen
Versiersels, zwaar van gloeiende edelsteenen
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Prijkt, 'tis een bed, waar doodsangsten verschenen
En in een hart de weeën saam vereenen
Der Koningen, wier lelie zegepraalt.
Henri Bourbon heeft tot een vaan — het doodenlaken,
Waarop hij, Koning, wen de doodstrijd hem komt naken.
Als Martlaar straalt I —
'k Hoor, Jeanne d' Arc! uw grafstem klinken:
»Endymion,
»Gij slaapt? Wekt u geen horizon?
5)Wd4r, Frankrijk, schuilt uw Gedeon? —
»Geen Vaderland — de Menschheid zie ik blinken,
»Het Gods-idee daarvoor in 't Niet verzinken;
»'k Zie u gevierendeeld: saam stijgt Bourbon,
«Commune, en Orleans, Napoleon,
»Ten troon; terwijl zij saam uit nieuwe bron
»U 't Heidendom tot laafnis laten drinken,
»Door Vrijheidskoorts gesoezeld en verhit
«Behoort het Heden u, o tamgestriemde leeuwen!
»Het Morgen is en blijft den Koning aller eeuwen. —
»Bidt, Franschen, bidtl"

^IM-SERYAAS TE JtAASTRICHT. *^
CANTATE.
N>-'-^
I.

KRIJGSLIED D E R H U N N E N .

ij, mannen, gaan vooruit met wakkren leeuwenmoed,
Den donder in de stem, den bliksem in het bloed.
Wij zijn als geesel Gods de landen doorgezonden.
De vrouwen eeren ons in de opgespalkte wonden.
De knapen spelen met bebloede knods en speer.
Waar onze klepper draaft, groeit nooit een grasscheut meer.
Barbaren noemt ons de eene, en de andre, Duivelszonen.
't Zij adelaar of os, Romeinen, Eburonen,
Wat schild of naam hen dekk', wij smakken ze in den kuil,
Den krijgsdans moede, als muggen in een tijgers-muil.
Al wat de staatkunst brouwt is modder in onze oogen.
Hun korte zege is ons een kinderspel en logen.
Wij heerschen in hun plaats en vlammen op hun buit.
Vooruit 1 Vooruit 1 Vooruit 1
II.

KOOR V A N A R I A N E N .

Leve Ariusl Zijn God alleen is aller Heer!
Wij sterven voor zijn woord, en strijden voor Gods eer.
•) Fius-Almanak 1885.
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Wij zijn, in éénen bond, tot waarheidstolk verkoren ;
Geen bond met al wie is in Christus' eer verloren I
Wij willen geen geheim van een Drieëenig GodI
Wee hem, die 's menschen geest gefnuikt heeft en geknot!
Heel de aarde hoore ons woord, dat dringt tot de Englen-orden,
En sta verbaasd, dat zij is Ariaansch geworden 1
Wraak, voor den vijand als de Bisschop Athanaasl
Wraak, op wie ons weerstreeft gelijk zijn vriend Servaasl
III.

SERVAAS.

{Bas-solo.)

o Godl geef mij het schoon Maastricht 1
Uw Christus-woord zij steeds haar licht 1
Dat nooit hier wappren vreemde vanen
Van Hunnen of van Arianenl
Ach 1 red die stad van 't helsch gewoel 1
Hier rijze de eerste Bisschops-stoel,
Hier, boven de Romeinsche zerken.
Getuigen van hun val en werken 1
Natuur, Genade, als zustrenpaar.
Slaan hier de handen in elkaar.
Bestier dees dappere Eburonen,
Schep in hun dochters en hun zonen,
Van alle dwaling vrij en smart.
Het steeds oprecht Maastrichter hart!
Het nakroost roemt uw liefde-werken.
De Kunstgeest leeft in uwe kerken,
o Volk van 't nieuwe Christus-rijk!
o Blijf voortaan U zelf gelijk!
Trots twintig stads-belegeringen.
Trots alles wat u komt bedwingen.
Breidt zich uw Cesars-vesting uit.
Dat is des Hemels raadsbesluit! —
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Zal eens mijn ziele-tempel breken,
Dan ga ik rusten in dees streken,
Waar eeuwen lang de Bisschops-staf
Rust zal verkonden op mijn graf. . . . .
Vaartwei, Vaartwei! Maastrichtenaren!
Mijn liefde blijft u steeds bewaren
IV.

D E E N G E L E N SERVAAS.
{Duo:
D E

bas en

E N G E L .

Vaarwel, vaarwel!

tenor)
{DUO).

Vorst der altaren!

Gods liefde kroont uw levens-jaren.
Beklim voor 't laatst uw Offer-troon!
Met God te sterven is zoo schoon!
Ginds bloeit uw tweede levens-kroon!
God spreekt! Treed, trouwe Dienaar, binnen
In 't Rijk, dat voor u gaat beginnen.
Dat duurt een hemelsche eeuwigheid!
Uw Offer staat voor God bereid,
Uw laatste Mis wordt ingeleid....
Vaartwei! Vaartwei 1 Maastrichtenaren!
Zijn liefde blijft u steeds bewaren!
S E R V A A S.

{Duo)

Vaartwei 1 Vaartwei! Maastrichtenaren!
Mijn liefde blijft u steeds bewaren!
Ik hoor een Engel van Gods troon.
Heil mij! Wat is een Engel schoon!
Zelfs zonder straalkrans, zonder kroon.
Is hij te groot voor aardsche zinnen.
Ik luik het oog, en hoor van binnen,
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In Englen straalt Gods majesteit
Voor 't laatst naar 't Outaar mij geleid 1,,..
Kom! Jesus 1 Kom! ik ben bereid. —
Vaartwei I Vaartwei! Maastrichtenaren!
Mijn liefde blijft u steeds bewaren 1
V. KOOR VAN PRIESTERS.
{^Kerkgezang, naar het

Gregoriaansch.)

Iste Confessor Domini colentes
Quem pie laudant populi per orbem,
Hac die liEtus meruit beatas
Scandere sedes.
Noster hinc illi chorus obsequentem
Concinit laudem, celebresque palmas:
Ut piis ejus precibus juvemur
Omne per aevum.
VI,

DRIESTEMMIG LIED VAN GENEZENEN.
EEN BOERINNETJE.

{Trio.)

o Maas, o troetelkind der wolken!
o Voedster van zoovele volken 1
Ik heb uw spiegel steeds bemind,
Maar ach, ik was zoo jong en blind;
De hoop kwam mij door 't hart gevaren,
Ik mocht mij vaak, o breede baren.
Verkwikken aan uw moeder-stroom....
Ik ben ontwaakt als uit een droom 1
Mijne oogen drinken 't licht der zonne
Gelijk een schitterend topaas.
Dat licht bracht gij me, o kleine Bronne
Van Sint-Servaas.
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{Trio.)

EENEVROUW.

Gezondheid, oorsprong van 't verblijenl
U zocht ik in alle artsenijen.
Doch kwaal op kwaal hield zich verzet
En mij gekluisterd aan het bed.
Tot God, die wat Hij wil, kan geven,
Heb ik mijn lijdend hart g e h e v e n . . . .
De hemelsche Geneesheer bracht
Mij laafnis in den lijdens-nacht.
Mijn lichaam, waar nieuw leven blaakte,
Kreeg zachtheid, als het donzig waas,
Zoodra mijn hoofd den sleutel raakte
Van Sint-Servaas.
EEN

MAN.

{Trio.)

Geleider van den dans der sferen 1
'k Zag de aarde en heure starren keeren
En wederkeeren op de maat,
Ik zag der bloemen bont gewaad
Om 't groene loof der boomen zwieren.
Ik zag het hupplen van de dieren.
Ik was veroordeeld als een slaaf.
Verstoken van bewegings-gaaf.
Ik bad, dat God mijn boeien s l a a k t e . . . .
De lamheid maakt voor vlugheid plaats.
Toen mij de Apostel-mantel raakte
Van Sint-Servaas.
VII. R E I V A N E N G E L E N .
{Met

sofraan,

alt,

bas,

tenor^

Waar is een band zoo hecht, zoo schoon, van eensgezinden,
Als die van God, en 't hart van Zijne trouw-beminden?
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Hoe blinkt Jehova's liefde en almacht wonderbaar
In deze schaar I
Het leven en de dood van deze Godsgetrouwen
Doen door hun wonderen den God alom aanschouwen.
O schitter dan, en straal nu boven wolkentrans,
o Maagd vol glans I
De Star blinkt aan uw hoofd, het Kruis wiegt op uw boezem;
Hoe frisch bloeit uw gelaat gelijk een lentebloesem I
De parel op uw wang is eene traan van vreugd.
Uw lach is deugd.
Uw lendenen omgolft het feestkleed van de bruiden,
Uw hart danst op den toon van zang- en klokgeluiden,
Baad in den goudstroom u van 't feest, die op u vloeit
En 't hart doorgloeitl
o Schoone zuster-stad der Nederlandsche steden!
o Stedemaagd, juweel van vaderlandsche zeden 1
Vier in akoord het Vijftien-eeuwen-jubilee 1
Wij juichen meê.
Eer Godl die Sint-Servaas voor u heeft uitverkoren I
Eer HemI die immer wilde aan u vooral behoorenl
Eer UI die zijnen naam zoo vol geloof doet gloren 1
De feesttoon klinke, in liefde, en Aarde en Hemel na:
Alleluja 1
Maastricht, ij Mei 1884.
Bij gelegenheid van het aldaar gevierde Vijftien-Honderdjarig Jubilé van den dood des Heiligen Servatius, eersten Bisschop van Maastricht j aldaar overleden en begraven den 13 Mei 384.

it ^iii-iiiai, •'
N-4
et I J , dat duizend wimpels zag,
Ziet op zijn strand een nieuwe vlag
Zoo prachtvol als de lentedag.
Zing, Nederlander, Gods-belijder,
Zing, katholieke Hemelstrijder,
Het Kruis ter eer van uw Bevrijder I
Het staat niet stil, het gaat vooraan;
Volg moedig, ' t i s de Pius-vaan!
Groet, spelemeiend pluimgediert',
De vaan, die om ons hoofden zwiert.
En onz' Vereeniging versiert!
Ziet, hoe de kleuren zegepralen
Ziet, bloempjes, 't goud en 't zilver stralen,
In 't teeken, dat ons komt onthalen
Op zang, gebed, en lach en traan 1
Groet allen, 't is de Pius-vaan.
Hier heeft de Christen-kunst geprent
Gods wonder in zijn Sakrament,
Uit Amsterdam aan de aard bekend.
Hier vloeit en stoeit de Bron der bronnen.

*) Pius-Almanak 1884.
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Hier gloeit en bloeit de Zon der zonnen,
Het Godd'Iijk Hart, dat heeft verwonnen
Al wat de zonde heeft misdaan,
Groet allen blij de Pius-vaanl
Maria, Jesse's rein gebloemt'.
Door d'Engel vol gena genoemd.
Door aarde en Hemel steeds geroemd,
Naast u groet ik met de Englenkoren
Sint-Joseph, voor u uitverkoren,
Nooit was zulk Huisgezin te voren;
Uw leidsman leide ook ons voortaan
Ter zege met de Pius-vaanl
Juich, Pius, in uwe eeuwge woon.
Gij, die uw naam ons gaf tot kroon,
Uw heldenmoed ons als Patroon,
Die Jesus' Hart als schild ons strekte,
Maria prees als de Onbevlekte,
En Joseph Kerkbeschermer wekte.
Verkrijg bij God, dat wij steeds gaan
Vol liefde met de Pius-vaan.
22 April

1884.

HET SCHOOLPROGRAM VAN CHRISTUS, *^
e Godmensch toonde zich nabij Genesareth;
Zijn troon-stoel was een berg met frissche bloemenbed.
Schoon als eene uchtend-zon in gouden wolkgordijnen
Blonk Christus, toen Zijn woord zich richtte tot de Zijnen:
»Gaat, onderwijst, en doopt de volken onbedeesd
»In naam des Vaders, en des Zoons, en Heil'gen Geest." —
Gods heil-gezanten, door Zijn liefde voortgedreven,
Verkondigden alom dat nieuwe geestes-leven.
't Is maar een rozenknop, dat evenbeeldje Gods,
En 't zuigt de leering reeds des Vierden heil-gebods:
»Eer, kind, uw Vader en uw MoederI" — Hoe verheven
Wordt hier de grond getoond voor d' eersten stap in 't leven!
Het Vaderschap van de Natuur, 't Gezin en 't Rijk:
't Is Schepper, Vader , Moeder, Koning, tegelijk.
't Gezag wordt spiegelklaar door 't leergraag wicht gehuldigd.
Als de eerste les van al wat later zich vervuldigt.
't Alfa en Omega van alles wat bestaat,
Klinkt in de Kinderschool als hoogste wijsheids-raad.
Daar staat hij, ideaal, vervuld met idealen!
Geen arend in zijn vlucht mag naast hem zegepralen;

*) Pius-Almanak 1885,
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Gelijk een oven gloeit zijn h a r t ; zijn voorwaarts-lust,
Genotzucht, kennisdorst, verstoren zijne rust.
't Is tijd: Gods slinger richt de cijferplaat van 't leven;
Het Evangelie wordt in geest en hart geschreven.
Hoe straalt Gods Zoon, omstuwd van volle Waarheids-Ucht!
Hoe wordt dat jonglingshart door Zedeleer gesticht I
Hij proeft het manna der welsprekendheid; zijn blikken
Zien in geschiedenis den Vinger Gods beschikken;
Zijn lichaam luistert naar zijn Geest. Het Christendom
Kweekt hem tot rijpheid aan, in 't streng Gymnasium.
Stijg, jongeling, word Man! Zie, tongenvlammen stralen
Reeds op uw geest en hart 1 Ontvang de gaaf der talen 1
Ontleed de roerselen van eeuwigheid en tijd:
Vanwaar gij komt; waarheen gij gaat; en, wat gij zijt!
Uw vuurbaak is Gods Geest. Zijn glans zal thans uw lust zijn;
Mensch, koning der natuur, nu smaakt gij uw bewustzijn.
Vol van den Pinkstergloed!
Wetgever, Kunstenaar,
Geneesheer, wijsgeer, held, zeevaarder, handelaar,
Maakt u de Hoogeschool; zij draagt de Konings-krone
Als Universiteit van 't Ware, 't Goede, 't Schoone.
U , godd'lijk Hoofd der school, U , Christus, lof en prijs
Voor 't Lager, Middelbaar en Hooger Onderwijs.

16.

Gelegenheidsgedichten,

PRIESTERWIJDING EN EERSTE H. MISOFFER *^
Dan hu Jiim. '^m | . T^. ^. ^miMs.
^ . ^
at beurt gij fier het hoofd! Wat pronkt gij, schoon gesmukt
Met heiige feestsieraden!
Wat glinstren uw gewaden,
Daar gij het rouwfloers weer met vreugd hebt losgerukt,
o Godsdienst, Hemelmaagd en Heilbron dezer aarde!
Hoe straalt met zachten gloor
Uw majesteit en waarde
In al uw daden door!
Eerbiedig kniel ik neer op uw gewijden drempel.
Gelokt door de ijzren taal, die jubelt uit uw tempel.
Zwijg thans, o wereld! zwijg bij deze plechtigheid,
Die Godsdienst, wijsheid, deugd voor 't oog des christen spreidt!
Kom Gij, o Schepper, Geest van heiligheid en waarheid!
Omglans mijn bijstren geest met uwe reine klaarheid;
Bedauw mijn brandend hart met uw genadenvloed!
Schenk aan mijn staamlend lied een sprankjen van uw gloed!
Ziet! daar ontsluiten zich de wijde tempeldeuren.
Gebalsemd is het koor met zoete wierookgeuren,
*) Roermond, 15 Maart 1851.
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Het hoogaltaar gesierd. De feeststoet is gereed.. ..
Wie treedt daar statig voort, gedost in 't gouden kleed,
Den zilvren herdersstaf in de onbevlekte handen?
Het slepend goud gewaad ruischt krakend door de panden.
Ik kniel.... Het is Gods tolk, de eerwaarde Kerkprelaat!
Hij zalft de christenheid ten heilgen priesterstaat.
Hem nadert — Englen! ziet —, door pinkstervuur gedreven.
Een vrome jonglingschaar. Aan God behoort hun leven
Als dienaars zijner Kerk. Daar, aan den outervoet
Beëeden zij 't verbond met maagdlijk rein gemoed.
Welzalig, die aldus, den wereldband ontheven,
Voor God is opgekweekt om slechts voor Hem te leven!
Welzalig, die aldus, als 's Heeren afgezant,
Den voet zet op het pad naar 't Eeuwig Vaderland!
Het plechtig uur is daar.... Van hier, elk Godsverrader!
Een jeugdig priester treedt voor 't eerst zijn Meester nader.
De heilzon lacht hem toe, die schittert op 't altaar.
Hij naakt voor de eerste reis als 's Heeren offeraar.
Hij naakt.... Een hemelsch vuur doortintelt zijne leden;
Zijn ziele galmt het uit in zangen en gebeden.
Eens trad in Sions koor een Maagd van Nazareth,
Ter offerand gereed, uit eerbied voor de Wet.
Haar offer voor den Heer rustte aan heur warmen boezem:
Een engelachtig Wicht, frisch als de rozenbloesem.
En Jozef, vol van deugd, stond de arme Maagd ter zy...
o Zalig Oudrenpaar, dat vroom en hemelsch blij
Uw Jesus offerdet, de parel van uw leven 1...
Die tempelofifering wordt op dit uur hergeven.
Bij toovrende muziek, die 's Heeren lof bazuint;
En door de azuren wolk van wierookdamp omkruind,
Staat, juichende in de ziel bij 't wordende mirakel.
Een tweede Jozef daar voor 't heilig Tabernakel,
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En zingt het Gloria van Bethlems englenheir
Daalt, Englen, op de maat van dezen lofzang neer!
Geef, Thabor, uwen glans 1 geef, Sinaï, uw donder!
Schouw, Aarde! Heemlen, schouwt op 't altijddurend wonder!
't Is grootsch, verheven, als een tolk van wijsheid, deugd, *)
Door God gesteld te zijn tot gids der prille jeugd,
En op den kanselstoel Gods waarheid te openbaren!...
Zoo één der priesteren, die dient aan deze altaren.
Verheven zendingswerk, als herder voor te gaan,
Op Gods bevel de zonde in d' oorsprong neer te slaan,
En 't stervend Christenkind met Englenbrood te spijzen 1..
Zoo één der priestren, die hun God hier eer bewijzen.
o Godlijk voorrecht, met de pasgezalfde hand
Als Wijdeling voor 't eerst de heilige Offerand
Te brengen aan den Heer in heilige offerschalen!...
Zoo baadt de derde in 't licht van nieuwe zonnestralen.
o Zaalge broedrentrits, gekweekt in 's Heeren hof!
Gij jubelt, en verkondt des Heeren macht en lof.
Als Petrus, wordt een steun van Jesus' Kerke op aarde!
Als Leo, wordt een licht van een onschatbre waarde!
En blijft der jeugd een gids, den ouderen een raad,
Den weezen vader, en den armen toeverlaat!
K\s Jozef ....
Doch, o zie, hoe de Englen nederdalen;
Ze vlechten om zijn hoofd een kroon van hemelstralen.
Blik, stervling op 't altaar! bewonder, en kniel neêrl
Daar, met zijn broedren, brengt hij 't offer aan den Heer.
Hoort gij zijn hart en tong het blij Hosanna galmen?
*) Zinspeling op de twee ecru'. Ijjocders y.-in den nieuwgewijde, die lieni bij zijne eerste
H. ^Iis .issistecr.'en.
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Ziet gij den wierook met zijn beê ten Hemel walmen?
o Still De Hemel d a a l t . . . . , Het plechtigst uur is d a a r . . . .
Drie priesters knielen met de gansche Christenschaar.
Hoe heilig is die stilte! De orgeltonen zwijgen
En 't lied des priesters; slechts de wierookwolkjes stijgen
Al kronklend opwaarts naar het rijke stargewelf,
De Hemel zegepraalt, en opent zich van zelf.
Voor elke wolk, die stijgt, bezwangerd met gebeden.
Daalt steeds een Engel met genaden naar beneden;
En allen scharen zich om 't nieuwe Bethlehem,
En zingen 't lied op aard van Gods Jerusalem,
En dekken zich 't gelaat met balsemgeurge vlerken;
Want 't Heiligdom ontvouwt het grootst der wonderwerken.
De priester-offeraar, door 's Heeren Geest bezield,
Wordt schepper, — bidt en spreekt, — het zinlijke is vernield...
o, Godlijk is die daad. Ziet gij in 's priesters handen
Dat Misbrood en dien Kelk, verzoenings-offeranden?
o Wonder! Brood en Wijn is Jesus' Vleesch en Bloed!
Buig neder, Christenschaar, en val uw God te voet!
Kom Gij, o Schepper, Geest van heiligheid en waarheid!
Omglans mijn bijstren geest met uwe reine klaarheid!
Bedauw mijn brandend hart met uw genadenvloed!
Schenk aan mijn staamlend lied een sprankjen van uw gloed!
Wie van de biddenden, stijgt daar, met vrome schreden
En neergeslagen blik, omhoog naar de outertreden ?
Een vader, moeder is 't, verzonken in 't gebed.
De priester daalt er neer met vreugdevollen tred.
Hij draagt den Kelk des heils, aan elke zijde een b r o e d e r . . .
o Blijdschap! Jesus spijst een vader en een moeder.
De tranen, die gij ziet, zijn tolken van 't gemoed.
Zie neer op dit gezin, dat knielt aan uwen voet,
o Groote God! en hoor hun snikkend jubelzingen!
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Komt, Englen, van omhoog, om dezen stoet te omringen!
Draagt hunne zuchten op, zij worden hun ten loon,
Gehecht als parelen aan hunne hemelkroon!
Zoo juich, o Huisgezin, den Heere toegeheiligdI
Juicht, Ouderen, die God beveiligt!
Juicht, Priesters, telgen gij van éénen zelfden schoot!
Juicht, gij vooral die 't offer boodt
Voor de eerste maal uws levens I
o I Dat dit Feest een beeld van -zegen zij,
Van zegen in deze aardsche woestenij.
Van dien daarboven tevens!
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oÖijSan d'oever des Roervliets was de avond genaderd
^^y-, En spreidde over de akkers zijn rouwfloers ; de wind
Bewoog heen en weder het speelziek gebladert'
Gelijk eene moeder de wieg van haar kind.
Het duister was plechtig — vooral op de bane
Ter Zaniika.])e\, fraai door haar welige l a n e ;
Maar plechtiger nog op het heilige veld,
Waar de engel des doods zijne slachtoffers telt.
Natuur ligt in zorgloozen sluimer bedolven . . . .
Doch, luister! — Wat klaagtonen stijgen daar ginds? —•
Geen lisplen der blaadjes, geen bruisen der golven,
Geen knappen des nachtuils, geen fluiten des winds —
Neen! menschlijke tonen zijn thans daar ontvloden.
o Kerkhof! ontwaken uw slapende dooden ?
Ontsluit u 1 Daar wemelt, bij maanlichten glans.
Daar roert zich een schaduw, daar flikkert een krans, —•
*_) Maas- en Roerbode, J u a i g a n ^ 185Ö, no, 9.
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Een vrouwe is 't. Verwijderd van hare gezellen,
Staat ze eenzaam, en weeklaagt, en zucht keer op k e e r ;
Haar hand houdt een kransje van witte Immortellen.
Dien bloemenkrans legt ze op een graf heuvel n e e r ;
Dan tuurt ze op de baan, waar de nachtlampen weemlen
En lispt: sOnze V a d e r ! die zijt in de heemlen! . . ."
Dan stroomt langs haar konen een tranenvloed af,
En slaat zij haar blikken weer neer — op het graf.

»o Vrouwe I Wat leed mag uw boezem verscheuren ?
»Waartoe draagt ge deze onverslensbare kroon ?
ïWat staat gij, o schimme des nachts ! hier te treuren
«Gelijk eene kwijnende hofanemoon r" —
— »o Vreemdling ! Uw vragen verscheuren mij 't harte.
»Deez' grond is gewijd aan den dood en de smarte.
»'k Omkrans hier een grafzerk.
sStaat voor U.

De Rocrmondschc

Maagd

Zij is het, die eenzaam hier klaagt." —

— »o Dochter van Limburg ! die naast al de vrouwen,
»Door godsdienst zoo uitblinkt, zoo grootsch zijt en fraai
»Als Roermonds Christoffel, die bij de gebouwen
«Te prijken staat, fier op zijn gothischen zwaai,
»Wat kluistert U — spreek! aan deez' grafrijke bane r"
Ze ontsluiert het voorhoofd — en, slank als een zwane,
Verheft zij haar leest. Haar oog fonkelt, wordt schoon.
Haar tonge breekt los in een plechtigen t o o n :

»Nooit rolde er een rotsklomp van bergtoppen neder
»Met vreeslijker bons in den boezem der zee,
»Dan 't kleppen der doodklok van hem, dien ik teeder
»Beminde, als mijn heilstar, mijn rust en mijn vree.
»In hem nu verliest gij, o Roermond! een vader;
»Gij, armen! een trooster; gij, weiflaars! een rader;
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»Gij, lijders 1 een heeler ; gij, kunstnaars 1 een kroon ;
>Gij, Neêrland ! een burger; gij, Limburg 1 een zoon I

»Een leeuw van karakter, een lam toch van harte,
»Een vraagbaak van wetenschap, vaardig ter hulp —
»Zóó trad hij vooruit naar de stede der smarte,
»Den drempel betredend van lusthuis en stulp.
»De zonne rees op en de zonne dook neder;
»Het maanlicht verving haar, verdween voor haar weder;
»Maar telkens ontwaarden zij uit haren trans
»Een offer van liefde des edelen Mans.
»Rolt, golven der Roere ! speelt, kabbelt in vrede
ïLangs de oevers van Wiro de Maasrivier in 1
»Deelt Neêrland de faam van de weldaden mede,
sDoor hem vaak bewezen aan Roermonds gezin!
»Als drossaard en heilarts van deze gemeente
^Verspreidde hij glans als een edelgesteente.
»Kunst, Nijverheid, Wetenschap — al wat een volk
»Doet welvaren — missen in hem haren tolk.

»Zoo groothartig was hij! En toch was hij zedig.
»0 ! nimmer vergeet ik zulk leven, o Neen 1
»Eer slurpt nog een vogeltje 't Maaswater ledig,
»Eer zinkt, als Pompeii, de Roerstad ineen,
»Eer dat zijne daden mijn geest zijn ontvloden !
»Ik zweer het, o God I op het outer der dooden ! . . . .
»Wat hier in het stof ligt, is speelbal des winds,
»Dat weldra vergaan zal, maar ginds ! . . . . o I daar ginds 1

»0 1 Ziet gij dat wolkje ? het wordt immer klaarder
»Als zilver zoo schoon ! . . .

....

Met een starre van goud! . . ,

»0 ! Neen, 't is een engel — zijn Engelbewaarder,
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»Die voert zijne ziel, die hij lachend aanschouwt;
»Zoo glimlacht een moeder haar zuigeling tegen,
»VVanneer zij voor 't eerst ziet zijn lipjes bewegen.
»Vaarwel, Ziel ! verlaat deze tranenvallei 1
»Ga, voeg u voor altoos bij de Engelenrei 1
»Vertrek van deze aard, deze onstuimige Avoning,
ïWaar wij, helaas 1 wachtende ballingen zijn.
»VVord burger des hemels 1 Dkkr heerscht onze Koning!
»Hij wenkt U ! Hij schuift reeds het wolkengordijn! . . .
»Hij heeft u door 't scheppende woord: Dai het worde !
ï T o t ridder geslagen der Eeuwigheids-Orde.
»Uw Eikenkroon valt ; maar de dankbaarheids kroon
ïSiert welig uw grafterp ten eeuwigen loon." —
Zoo luidde haar tale tot lof van den doode.
Zij drukte in het zand zijne naamletters af.
Ik weende met haar op de zwijgende zode,
En schreef, door haar vinger bestierd, op het graf:
Treed, vreemdlingl met dubbele eerbiedigheid
Hier ligt een Geneesheer en Burgerenvader,
Elk, zieke en gezonde, betreurt zijn

nader!

vaarwel:

Aan d'een gaf hij wetten — aan d^ander herstel.

^J]^

^

/ A N DEN I|IDDER DER EIKENKROON *)

WILLEM
aPtiiite^ an J^cttaat

BROUWERS.

aan 't cBiiicficppdi0

Gollegc ii

k l g j e n s , in lang vervlogen jaren,
'Ti^^
Spande 's Dichters scheppend hoofd
Eene kroon van glorieblaren
Aan der boomen vorst ontroofd.
Doch een christen zanger paste
Geen natuurschoon om het brein,
Dat ons met een taal vergastte
Als het goud zoo rijk en rein.
Op zijn borst moest de eerkroon gloren
Van den Vorst van Nederland;
Daar toch wordt het woord geboren
Eer het taal wordt in 't verstand.
Schitter dan, o ridderteeken.
Blank glazuur in gouden kruis!
Hier kunt gij van schoonheid spreken;
Aan zijn hart hoort gij te huis.
Priester, Leeraar onzer zonen.
*) 29 Januari 1862.
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Hoopvol kroost van 't vaderland,
Blijf hun steeds dien ijver toonen,
Dien ge uw Koning hebt verpand.
Godsdienst, Vaderland en Kunsten,
Gode heiige Zustrentrits,
Vragen, Ridder! om uw gunsten ;
Zoo schenk ze uit erkentenis.
Gouden Waarheid, gouden Vrijheid,
Vaak bestormd in 't worstelperk.
Roepen tot U, vol van blijheid,
Als tot haar gezworen Klerk.
Strijd! Uw degen zij de penne!
Strijd! Uw beuklaar zij de tong 1
Maar dat niets den adel schenne,
Die reeds aan uw hart ontsprong I

r - ^ ï - ^

.5^
4/

'U-.fl zi^-

. •.••^T&>-

1

Is

5»LAN

MIJNEN

OVF^IEND

L. H. J. J. BARON DE BOUMM DE RIJCKHOLT,
fi.

]i.

fa.

BIJ ZIJN VERTREK NAAR ROME,

(MET EENE „ I M I T A T I O

CHRISTI")

•^te^aarwel, Apostel onzes Heeren,
g ^ En Pelgrim naar 't Apostlengrafl
Wel gaat gij vreemde talen leeren,
Maar staat uw dietschen aard niet af.
Vergeet, wanneer gij dietsche loten
Op Roomschen stamboom bloeien ziet,
Den Dante van uw landgenooten,
Mijn vriend, vergeet a Kempü niet.
Aanvaard het, niet uit mijne handen.
Maar uit mijns harten heiligdom,
Dit boek, het kostbaarste aller panden...
Elk blad heet u er wellekom:
Elk hoofdstuk zij bet beeld uws levens!
01 Telkens, als gij 't wederziet,
Dan zij het een herinnring tevens
Aan die u dees »Navolging" biedt 1

INSTALLATIE VAN DEN PASTOOR YAN HORN,
16 JUNI 1863.

^m chipper , hoe komt gij zoo lustig gevaren
l ^
Over de Maas?
Zeg eens, waarheen al die Christenenscharen ?
Waartoe dat hoorn- en trompettengeblaas?
Waartoe die vlaggetjes, blauw, wit en rood?
Waartoe dat groen en die bloemen en slingers,
Kunstig gevlochten door kunstige vingers ?
Hebt ge een vorstin of een vorst in uw boot?
Overal heffen tropeën en bogen
Zich op de baan;
Verzen ontwaren mijn scheemrende oogen;
Ruiters en bruidjes zie 'k overal staan;
't Godshuis weergalmt van gezangen en beden;
Meld mij den held van het feestelijk heden!
Schipper vaar op, en neem mij met u meê 1
Vlieg in mijn bootje de Maasgolven overl
Horn is zoo blij 1. ..
Hoort gij zijn naam dan niet ritslen door 't loover,
Naam des gevierden op 't feestlijk getij ?
Zijn hoofd, o neen, torscht geen krone van goudl
17.
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Neen, zijne hand houdt geen scepter geheven,
't Priesterschap is hem ten krone gegeven;
Zijn staf is hefde in het kruisje van hout.
Hij is de hoeder door God ons gezonden;
Hij is pastoor!
Vader! zoo groeten hem harten en monden.
Kindren! zoo klinkt zijne stem in ons oor.
Veltmans, een parel der Christlijke deugd,
Pronkjuweel van evangelische zoetheid.
Engel van vrede, en Apostel van goedheid,
Veltmans is herder, en Horn is verheugd.
Daal' op zijn schedel Gods hemelsche zegen!
Leve hij lang !
Blinke hem welvaart en zaligheid tegen!
Dat is ons aller gebed en gezang.
Hoore de hemel der kinderen wijs!
Dan prijkt de herder in deze gemeente
Als in een goudring het edelgesteente —•
Dan bloeit ons dorp als een aardsch paradijs.

il ^liiiiii iiiwti *
>
©P H E T 5 B I S S C H 0 P S F E E S T .
Een humoristisch fotografietjen van ons hart aan onzen
geliefden Bisschop, Mgr. J. A. PAREDIS, aangeboden
op den feestdag van Z. D. H. W.

e Bisschop is jarig 1" zoo klinkt t' allen kanten
De feestleus van leeken en theologanten.
»De Bisschop is jarig I" zoo schatert de jeugd
Steeds vlammend op vierdag, steeds hunkrend naar vreugd,
Zich reppend, om mooitjens de ontvang-zaal te sieren.
»De Bisschop is jarig!" zoo gillen en gieren
De Marthaas des huisgezins, drok bij den haard
Aan 't zouten van beefsteak en 't zoeten van taart.
Het kalf biedt zijn hoofd, en de kreeft hare pootjes;
Het hamdier zijn hesp, en de zalm zijne mootjes.
De haan legt zijn kop bij de stervende kip.
De duif kirt haar tortel met lust uit de klip,
Om moedig te sneven door 't staal van de keuken,
Die dampt, als een stoomboot, van prikklende reuken.
Komt, maakt u reisvaardig, o peper, o zoutl
Bereid uwen tocht naar de maag, schapenbout!
*) I. A. Alb. Th's. Volks-Almanak voor Ned. Katholieken 1864.
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De turksche muts praalt naast den dom abrikozen,
Die staan tusschen 't ooft van Oranje te blozen.
Andijvie en kropsli en de applen der aarde
Vertoonen vol heuschheid hun zedige waarde.
De plant is ontbloemd en de palmboom ontgroend,
Elk meubel gekuischt, elke kamer geboend.
Het paaschbeste kleed wordt ontkist en verhelderd;
Het bier wordt ontkraand en de wijnflesch ontkelderd.
Gebeden en zangen, niets wordt er gespaard;
Ons harte zegt immers: »De Bisschop verjaart!"
Het voegt dat in 't koor van die feestlijke dingen
Een Vondeltjen ook zijnen solo gaat zingen....
Maar, lacy, 't moet schoon zijn: want anders is 't naar:
En 't mutsjen sta luchtig —• de dichtkunst is zwaar.
Wie zoü niet baloorig of slaperig worden
Bij al die gemeenplaatsenzwangere horden
Gelegenheidsverzen, de spieren gansch kwijt....
Als koeien uit Pharó's onvruchtbaren tijdl —
Ach! onlangs nog neuriede men als een putter.
Maar Schiller is dood, met zijn Griechenlands-Goetter; *)
Toen klonk er geen donder, toen blonk er geen maan;
Toen bromde Jupij7i en toen jaagde Diaan,
En funo, van minnenijd ziedende, spookte,
Daar Venus, beminnend, Cupidolipi stookte,
En Mars op het slagveld, Neptuin op het meer,
En Pluto ter helle, met zijnen cerbeer.
Bij beurten d' ontzaglijken rijksstaf omklemden.
Toen dansten Najaden in neteldoekhemden.
Toen was ook de Olympus of steile Parnas
Nog meer met poëeten bezaaid dan met gras.
•) In het dichlstuk:
dichtlcunst terug.

Die Goetter Grtechenlands wenscht Schiller het heidendom in de
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Herleve die tijd van Dioons en Meduzen!
Dan roep ik, half nuchter, tot eene der Muzen:
>o Zangster! daal neer in dit hachelijk uuri
»Ontblaak mijnen boezem in vlammen en vuurl
ï Gelijk soms een blaasbalk den smid zijnen oven
ïMet winden bestormt, om het ijzer te stoven,
»Zoo blaas thans het vuur mijns gemoeds, dat het gloei',
sEn dat mijn gezang als een kraterstroom vloei'!
)>Daal neder, o Muza! op ruischende schachten!
»Wat laat ge dus vruchtloos uw petekind wachten ?. ..
»Daal neer —• van den Pmdusl..."
Zij komt niet. O wee!
Zij zit daar te drinken... de koffie of thee...
Ter eere en gezondheid van hem, dien we'vieren.
Voor wien zij zoo vaak moest poëten bestieren.
Al zetelt geen rechtbank in statielievrij
Ter spanning van vierschaar in letterdiev'rij,
Niet strafloos besteelt men meer de oudere dichters,
Godinnenbeschrijvers en fabelenstichters,
Daar 't klassisch gewrocht al in 't bakerpak sterft.
De Mythologie heeft haar paspoort geërfd.
Natuur is bazin, en 't Geloof onzes harten,
Met al zijn geheimen van vreugden en smarten,
Is baas; slechts dat tweetal bezielt poëzie
Met hemelsche spraak en natuurmelodie.
Die de aarde, door Adam verontparadijzigd,
Weer volgens de oorspronklijke grondplannen wijzigt,
Het alles verhemelt, en 't menschdom laat zien
Het schoon, dat alleen ons de Hemelen biên.
De heidensche kunst met haar bonte tafreelen
Bleef steeds onze zinnen betooverend streelen.
En praamde tot zanglust 't poëtisch gemoed;
Want rijk scheen haar bronwei en grootsch was haar stoet,
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Als eenmaal Vrouw Saba, die bloem der vorstinnen,
Die, zelve zoo schoon, met haar schoone slavinnen
En kemels met paarlen en reukwerk bevracht.
Opdagende in oogenverbijstrende pracht,
De wereld deed knielen voor 't weergaloos wonder.
Hoe ras ging die groote vorstinnenglans onder!
Zij was slechts de maan. Er bestond nog een zon;
't Was de onvergelijkbare vorst Salomon,
Wiens wijsheid in 't spreken van allerlei talen,
Wiens rijkdom in slaven en schatrijke zalen
Vrouw Saba, die toog naar Jerusalems stad,
Deed zien, dat, naast haar, de aarde iets schooners bezat.
Wat godd'lijke wijsheid in al zijne woorden!
Wat liefde in zijn harte! Wat weelde in die oorden!
Wat lusthoven, waters en wondren der kunst!
Dat ondermaansch rijk toonde een hemelsche gunst. *)
Zoo doet ook de heidensche dichtkunstgloor onder
Voor 't zonlicht der Christlijke dichtkunst, dat wonder.
Zoo ongekend groot als een Salomon was.
Zij leent haren rijkdom aan 't dichterenraS.
Doch wie hoort haar taal? Wie beluistert die klanken
In de eeuwe van spel op winstgevende banken,
In de eeuwe van zingenot, vrucht van het geld,
In welk gouden kalf men zijn aartsgodheid stelt?
Wie vat de berijmde gevoelens dier schoonheid.
Waarin zich het hart op het edelst ten toon s p r e i d t ? . . .
Gij, Gij, Monseigneur!

die het zinnebeeld zijt

Van vrijheid, van orde en van schoonheid, ten spijt
Van 't heidensch vernuft, dat het alles dooradert,
Waar de aarde den nacht der verstomptheid door nadert!

*) III Koning. X , 1—7 vers.
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Gij, kerkvoogd en steunpilaar der maatschappijl
Gij, zilver van mijter en goud van kleedij,
Die, 't kruis.op de borst, ons den kromstaf blijft zweven,
Waaronder het zalig en zoet is te leven! *)
Gij, Engel des vredes! Geleigeest der jeugd!
Gij, vuurbaak voor 'tmenschdom op 'theilpad der deugdI
Geheiligde wijsheid en jubel des harten!
Gemijterde goedheid en trooster der smarten!
Apostelenvolger 1 bewaarder der leer
Van Christus, der volkeren Heiland en Heer!
Hoogwaardige Kerkprins! beminlijkste Vader!
U treed ik dan ook (hoewel schoorvoetend) nader.
Doch, hoor! hoe vooral ik de koenheid bezon.
Zoo stout u te naadren, als waar 'keen baron,
Rondborstig U hier onder de oogen te komen
En of toe te zwaaien in verzen die stroomen.
't Was nacht aan den hemel en rust in het bed.
De sluimer bekroop mij met stoomsnellen tred.
Van studie vermoeid en in mijmring verzonken.
De middernacht kwam, door 't metaal rondgeklonken.
Ik sliep er zoo mollig, zoo donzig daarheen.
Nog zachter dan Jacob weleer op den steen.
Een droomleger kwam mijne rustkooi omwaren.
Ik zag, vol beweging, ontelbare scharen
Van Thcologanteii, als de englen der leer.
Met tamboer voorop, henen gaan op en neer.
Post hos sequitur venerabilis abbas **)
Een slanke persoon, wiens brein vol wetenschap was.
Hoe vroom was zijn wezen, hoe statig zijn gang!
Geen zilveren baardvlok omsneeuwde zijn wang;
*) Het hoogduitsche spreekwoord zegt; »Untcrm Krumstabc ist es gut lebcn."
**) Vert. »Na dezen volgt de eerwaardige abl." Volgens een vers van een oud kerkschrijver.
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Maar 't hoofd droeg de kroon van den winter zijns levens.
Een wijde alma-viva omgolfde hem tevens.
Ik keek als een knaap, die een pot heeft gebroken,
Totdat hij mij vaderlijk toe had gesproken:
»Wat kijkt ge verwonderd? Ik ben maar een mensch,
»Reeds dood van eene eeuw 1 Ik ben Peter ken Dens
*)
»Mijn schaapjen, mijn leerling, die hier ligt te marren,
»Ik daal tot u neer uit den schoot van de starren.
ïSchep moed! Wat ontstelt gij, als hadt ge misdaan?
»Och! stel u toch zoo lummelachtig niet aanl
i H e t feest van uw' Bisschop is heden genaderd.
3>Gij hebt lang genoeg in mijn handboek gebladerd,
»Dat boekjen, bij dag en bij nacht bestudeerd,
ïWaaruit men waarachtig geen verzenkunst leert.
»A1 is het zoo groot niet als dat van mijn oom was,
»De summa summce van den Heiligen Thomas; **)
»'t Is groot genoeg voor dezen jongeren tijd,
»Die ongaarne meer folianten verslijt,
»En liever ze, als schatten, bewaard in de hoeken,
»En wetenschap put uit nieuw modische boeken.
»'k Heb eerbied nochtans voor uw theologie,
»Want timeo hominem unius l i b r i . . . ***)
»Die zoo studeert mag wel een vers of •tvat maken.
»Welaan d a n , laat vrij nu den boezem eens blaken
»Van dichtvuur 1 Nu kunt ge aan het tokkelen gaan!
» 0 p , o p , span de lier! roer de cither maar aanl" —
Zoo sprak hij. Ik wilde zijn handen gaan kussen.
De nachtstoet verzwond als een leger van musschen.

*) Een beroemd godgeleerde van de XVII eeuw aan de Hoogeschool te Leuven, en wiens
handboek der godgeleerdheid nog met vrucht in zwang is.
**) De H. Thomas van A/Duinen, Doctor Angelicus en de geleerdste der middeleeuwsche
schrijvers.
••*) Spreuk van Cicero: »Ik vrees den man, die één boek goed gevat heeft,"
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Van nu af begaf ik mij driftig ten spel;
'k Ging tokklen — maar, achl het gelukte niet wel.
Want toen ik vol moed den Parnas ging betreden,
Viel, plof! mij de troon van mijn bed op de leden;
En toen ik het snarentuig greep van den wand,
Ontwaakte ik, en vond — eenen schoen in mijn h a n d . . .
Vaarwel, zachte peluw, gij, troost mijner leden!
Ik vlieg, daar ik hunker naar 't hoogtij van heden.
Mijn geest bleef toch vol van uw beeld, Monseigneur!
Gelijk een kristal, waar de zon, rijk van kleur
Doorstralend, op schittert. Van daar de tafreelen.
Die zelfs bij den dag in mijn brein bleven spelen;
Geen punt des heelals of het werd mij een glas,
Waarin ik, o Bisschop, uw weldaden las.
Want even als immer de bijmoêr de bijen
Tot heilzamen arbeid zoo geestvol kan leien,
Maar zonder haar 't honigrijk woest wordt en wild.
De bijenkorf zelve, als bij aardbeving, trilt,
Hare inwoners toomloos als drinkebroers razen,
Elkander vernielen of vluchten als dwazen —
Zoo port Uw Doorluchtig Persoon ook de jeugd
Tot arbeid en tucht aan met liefde en met vreugd,
En wel zoo doeltreffende in 't goede te sterken,
Dat zelfs bij Uw afwezen de invloed blijft werken.
Daar Gij (als de zonne) niet daaglijks hier praalt.
Maar, vaak achter wolken verscholen, toch straalt.
Doch hoe zulke goedheid naar waarde bezongen?
Wat harten hier wenschen, ontberen de tongen.
Hoe grooter het voorwerp der lofuiting is.
Zoo meer slaat schier altijd de zangtoon ook mis.
Schoon wentelt de Maas hare schuimende baren,
Die, dartel als schaapjens, door Nederland varen.
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Hier drenkt zij de bosschen met 't zilveren n a t ,
Daar kruipt ze als een slang door het dorp en de stad,
En levert haar heilvocht in kolken en kreeken,
Aan grachten, fonteinen en bronnen en beken,
Giet leven en groei op de strandvruchten uit
En wiegt op haar spiegel de kielen vooruit;
Gelijk een vorstinne, die de erflijke staten,
Doorreizend tot welvaart van hare onderzaten,
Terwijl zij alom hare weldaden spreidt
En eerteekens vindt, haar door liefde bereid;
Zoo wandelt de Maas ook vol zegen en vrede.
Zoo deelt iedre golfslag zijn weldaden mede.
Ziedaar, Monseigneur, uw volmaakt zinnebeeld!
Van daar dat het ons thans aan lofzangen scheelt.
Wie zou het bestaan, dezen Maasstroom te meten?
Dien zou 'k een' verwaanden hansworst mogen heeten.
Zou ik met mijn karige beentjens dien plas
Doorstappen, als of hij een kikkergracht was?
Hier sta ik, och arm'! met den babblaar vol tanden.
Stampvoetend van kommer, en klap in mijn handen,
Niet anders dan iemand, die, wachtend aan 't veer.
Zich moê schreeuwt: »haal over, haal over... een heer!" —
Neen! 'k kan uwe grootheid, o Bisschop! niet zingen.
O ! Icarus zaliger wilde gaan springen ,
Och , hem strafte zijne vermetelheid. Ach!
Hij plakte aan de schouders een wiekenbeslag,
Ging op als een vleermuis... Maar eensklaps, o jammer!
Daar suisbolt hij neer als een dronken Schiedammer
(Hem was door het zonvuur het plaklijm ontgaan)
En is er tot heden nog niet opgestaan.
Hij die niet meer kan doet het best van te staken.
Hoe zoude ik dan nog aan een lofbeeld geraken?
Geen veer heeft geduld, en geen stalen pen moed,
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Geen kleur heeft schakeering, geen zonnestraal gloed,
Geen hart vindt gevoelens, geen geest schept gedachten,
Geen spreker vindt woorden, geen dichter heeft krachten,
Te schildren gelijk aller hart U vereert.
(Wie heeft ooit een' Engel gefotografeerd ?)
Aanvaard dan, daar niemand uw beeld weet te geven,
O Bisschop! o kroon en geluk van ons leven 1
Deez' toonen (al schijnt ook V collodiiim zwart)
Tot dank, als A& fotograf ie van ons hart!

PRIESTER-LIED,
DEN EERWAARDEN HEER G. BOOSTEN TOEGEZONGEN. *)

Hes is ons aangeboden
In dit ondermaansche dal,
Kroon en troon en rijkskleinoden,
Diamant, goud en kristal,
Gebazuinde wereldglorie,
Lustgenoegens en viktorie —
Alles wacht ons in 't verschiet;
Maar dat wil de priester niet.
Zijn bestemming is veel kleiner
In het oog der IJdelheid;
Maar ze is grooter, grootscher, reiner
Voor den God der eeuwigheid.
Deeler van Gods heilgenaden.
Spreidt hij door zijn vrome daden,
Stroomende als een heldre vliet,
Hemelzegen op 't verdriet.
Bidden voor den staigen vrome;
Bidden voor den boeteling;
Bidden voor den blinden loome;
*) 17 Maart 1866.
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Bidden voor elks zaliging;
Bidden in paleis en stulpe;
Bidden voor een ieders hulpe;
Bidden, bidden, anders niet,
Is het schoone Priesterlied.
Biddend brengt hij 't godlijk offer,
Blakende van hemelmin;
Biddend opent hij den koffer
Voor het arme huisgezin;
Biddend zuivert hij de harten;
Biddend lenigt hij de smarten;
Biddend psalmt hij 't daaglijksch lied;
Biddend werkt hij, anders niet.
Priester door de Wijdings-orden 1
Aller zielen Bruidegom I
Zulk een man zijt gij geworden.
Engel van Gods Heiligdom 1
Zij uw gansch Apostel-leven
U en elk ten heil gegeven I
Doch, als gij Gods zegen biedt,
01 vergeet dan de uwen niet 1

©AMfATE
BIJ HET

INHULDIGINGSFEEST
VAN

ROERMONDS RRUG,

at spreidt uw waterbouw een pracht,
O Neêrland, op Uw vindingskracht 1
Moest vaak Europa U bewondren,
Wanneer 't Uw vlootvuur hoorde dondren,
Zien Oost en West en Noord en Zuid
Steeds naar Uw wereldhandel uit,
Nog meer verbaasd zien alle streken
U stroomen leiden, stormen breken,
Ja, zelfs d' ondwingbren Oceaan
Met dam en dijk in boeien slaan.
Zend vrij, o nijver volk van readers 1
Op 't schuimend zout Uw watertreders!
Elk vreemde scheepskiel strijkt de vlag,
O Vaderland, voor Uw gezag 1
Daar vleugelklapt weder
Uw nijverheids veder!
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Hoe schalt op de Maas
Uw scheppend geraas!
Hoor rotsklompen scheuren!
Zie steenpijlers beuren,
En ijzeren staven,
Uit mijnen gegraven 1
De vuurstralen blinken,
De drijfhamers klinken.
Getergd zijn de bosschen,
Om de eiken te lossen,
Vereend zijn twee stranden.
Door honderden handen;
Der Maasgolven rug
Verheft eene brug.
Wees welkom, eeuwendurend teeken
Van Vaderlandsche nijverheid!
Hoor Limburgs Dochter tot U spreken,
Omglansd van hooger majesteit:
Mij, stedemaagd, die twee rivieren
Tot dubblen waterspiegel had.
Mij komt een nieuwe brug versieren.
Hier baant mijn toekomst zich een pad.
O drietal Roere's
O Bruggentrits,
Tot voedsters van
Door meer dan

gezellinnen!
zoo nieuw als oud.
mijn huisgezinnen
één geslacht gebouwd!

Ziet thans uw jongre zuster rijzen.
Gepantserd met heldinnenborst!
U zal ze een nieuwe heilbron wijzen.
Waar Roermonds hart naar welvaart dorst.
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Op spil en as, op wiel en wagen,
Op armen van het vrij verkeer,
Door vlijt en wilskracht voortgedragen.
Legt schat op schat zich bij mij neer.
ïZoo is die brug voor nageslachten
Het blijvend beeld van burgervlijt,
De stoutste vorm van mijn gedachten,
Aan 't welzijn van mijn volk gewijd."
't Feestuur
Naakt
't Feestvuur
Blaakt
Liedren schallen
Vlaggen prallen
Schoten knallen
Roermonds fiere leeuw ontwaakt.
Neen, die leeuw is niet geschapen
Om te slapen
Op het wapen
Van een grafelijk geslacht I
Roermonds lelie moet weer groeien,
Welig bloeien
Bij het nieuwe zonnegloeien.
Dat haar thans met zooveel pracht
En zoo hoopvol tegenlacht I
Op I o Dochter der Nassouwen!
Oude telg van Gelderland!
Biedt met waardig zelfvertrouwen
Op de brug die Gij mocht bouwen,
Uwe rijke Zusterhand
Aan geheel ons Vaderland!

JdtET jiALVE-EEUWFEEST
VAN

iiiiiisiii ^aiiii
19 J U L I 1869.

oe zit gij daar aan twee rivieren
M Gelijk een nest, waar 't tierelieren
Van vele vogels wordt gehoord,
O Zang- en toonkunstminnend oordl
Klavier, klaroen, of veel en orgel,
't Is alles werktuig voor uw doel;
Met adem, vingerdruk of gorgel
Verriedt Gij steeds Uw kunstgevoel.
Zie 1 vijftig zonnen bleven staren
Op Uwen kring van kunstenaren,
En nu nog luistert 't firmament
Naar tonen, hem zoo lang bekend.
De taal der klanken was Uw leven;
God deelde ze aan Uw boezem meê.
De tonen, door U aangeheven,
Verspreiden immer lust en vree.
Wat waar' 't een grafplaats van ellende,
Indien natuur geen klanken kende!
o Zoet gekeuvel 1 zacht gezuis,
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o Blij gekabbel, lief geruisch,
Die ritselt in het loof der boomen,
Die lispelt in de labberkoelt',
Die spelemeit in 't schuim der stroomen,
Die heuvel en vallei doorjoelt.
De regen met zijn blonde tranen,
De donder met zijne doffe orkanen;
De hagel met zijn knersend ijs,
't Is zingen op verscheiden wijs,
't Is zieletripplen van Gods'werken,
't Is hemeladem vol genot,
Zacht drijvend als op Englenvlerken —
't Is alles één concert voor God.
MuziekI o ziel van alle feesten!
o Spraak der harten en der geesten I
Muziek is de algemeene taal.
Haar kweelt de teedre nachtegaal;
Haar spelt de kwinkslag van den kwartel;
Haar fluit de vink, haar zingt de spreeuw;
Haar toont de visch in zijn gespartel;
Haar meldt de viervoet in zijn schreeuw.
Het minnend hart zingt zijn verlangen;
De voedster wiegt het kind, in zangen.
De priester heft een treurlied aan
Bij 't eind van onze levensbaan.
De krijger tijgt ten strijde in 't zingen,
De werkman staakt zijn zanglust niet.
De slaaf doet de ijzren keten springen
Bij 't schallen van een vrijheidslied.
o Zalig oordl waar 't zieleleven
Blijft op der klanken wieken zweven I
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De melodie is ieders tolk-,
De harmonie is die van 't volk.
Zij is het middelpunt der kringen
Vol zielen-adelende kracht;
Zij is de school, waar door het zingen
De deugd met vreugde wordt betracht.
De tooverende kunstakkoorden,
o Roere, klonken langs uw boorden,
Sinds vijftig jaren vol bestaan.
0 1 Hef het jubelfeestlied aanl
Wat rijken scheurden! tronen vielen 1
Wat volken daalden in het grafl
De toonkunst bleef uw volk bezielen;
Uw Harmonie zwiert nog haar staf.
Wel mag zij vrij dien scepter dragen,
Zij, rijk omkranst in vroeger dagen,
Zij, die, als Kunsten-eersteling,
Uit Brussels hand de kroon ontving I
o Pronkjuweel van Gelre's graven!
o Eerbiedwaarde mijterstad 1
Roermond 1 verrijkt met zooveel gaven.
Als ooit een andre stee bezat I
Hoe schittrend Gij ook waart voor dezen,
Die groot zijt, kunt nog grooter wezen.
Geliefkoosd oord van kunstgevoel I
Uw eind ligt verre, en hoog uw doel!
Verbreed uw vlucht, gelijk een arend
Zich badend in den zonnegloed!
En 't heden aan 't verleden parend,
Treed fier de toekomst te gemoet.

A A N DEN Z E E R E E R W . Z E E R G E L . H E E R D I R E C T E U R ] . R Y K E R S
NA DESZELFS HERSTELLING.

—=>-5=

»Dixit autem illi angelus: Ego sanum ducam
et sanum tibi reducain.'*
Job, V. 20.

A.
auw parelt de uchtendzon de bloemkens, nat van tranen,

'öBi Of zie I reeds uitgedost doorkruis ik Roermonds lanen
Op roof van feestgebloemt' waarin de lente blaakt;
Kom, laat ons, arm in arm, gelijk een tweetal Engelen
Een krans van roosjes en viooltjes samenstrenglen:
Zijn feestdag is genaakt.
B.
Geen bloem, maar mirtenloof mocht mijne slapen sieren 1
Mijn boezem vond geen rust en kon geen feestdag vieren 1
Mij paste bloem des velds noch spelemeiend lied;
'k Lei eiken krans ter neer voor zuchten en gebeden.
Sinds dat 'k hem heen zag gaan, toen hij met droeve schreden,
Ons, treurenden, verliet.
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Maar nu, nu zwelt mijn borst, van zaalge weelde dronken,
Bij deez gelegenheid ons heden mild geschonken
Tot aad'ming van ons hart, dat naar zijn welzijn haakt;
Zoet bruise dan de lierl Hij mag heur klanken drinken;
Zijn deugd en mijne vreugd moet in mijn lied weerklinken;
Zijn feestdag is genaakt.
A.
'k Liet u in stilte alleen uw zilte tranen plengen...
Achl Broeder, wie moest niet uw rechte smart gehengen?
Wie kon nog juichen, toen ons oog hem niet meer zag?
Ik weet het, toen het uur zijns afscheids had geslagen.
Toen zweegt gij stil en badt voor zijn bedreigde dagen...
Thans is 't zijn heiligdag 1..
Zijn stemme was bedreigd als offer zijner liefde.
Is dit de reden, die tot hier ons harte griefde.
Terwijl zijn deugd als pand, zijn telgen steeds bewaakt?
Dan laat ons dezen dag zijn priesterdeugden prijzen!
Ik voel de dankbaarheid in mijnen boezem rijzen....
Zijn feestdag is genaakt.
B,
Wij, kroost zijns harten, wij, de veerkracht van zijn leven.
Wij zijn door U, o Godl Hem als een pand gegeven.
Geen plaats, geen dag, geen uur, die niet zijn hart verried.
Dat hart zoo afgetobd, om 't onze te volmaken,
Dat hart eens vaders, voor wien thans de harten blaken
In 't dankend jubellied.
A.
Maar Broeder, welk een klank klinkt klinglend mij in de ooren?
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B.
Dit is het klokjen van den hoogen kleinen toren,
Dat allen samen roept ter heilige bidkapel.
A.
Nooit klonk het mij zoo schoon, zoo vroolijk en zoo h e l . . .
Kom 1 met u neergeknield bij 't teeder orgelspelen.
Zal ik in uw gebed en zuchten mede deelen,
En zien of God ons hart geen heul en laafnis schenkt...
Het feestuur naakt, hoort hoe het belletjen ons wenkt.
Zij zwijgen, en zij gaan, en komen peinzend teeder
En knielen, vol van hoop, in 't Huis des Heeren neder.
Twee Engelen gelijk. Het orgelspel begint
En op hun wangen stijgt een zachte rozentint;
Van liefde klopt hun hart, dat overslaat tot bidden;
Triomf! o Wie verschijnt daar eensklaps in hun midden?
Een Priester! Lof zij G o d ! het dierbaar Opperhoofd,
Des letterheiligdoms, zoo lang van Hem beroofd!
Zijn offerand vangt aan! Ik zie Gods Englen zweven.
Waarvan er een Hem ons nu weder heeft gegeven.
o Heemlen! opent U , en dauwt van uit de wolk
Den zegen Gods op 't hoofd van 't jong studentenvolk.
Zoo roepen beiden blij, en ganschlijk opgetogen —
En vreugdetranen zijn 't, die paarlen uit hun oogen
Zoo blijde is dezen dag het lief studentenpaar;
En zingend bidden zij met de studenschaar; —
»— o Vader des Heelals! Weldadige Opperkoning,
Neem van het kinderhart de reinste huldbetooning.
Wij plengen U den traan, om zijne kwaal geschreid.
En offren U den zucht van liefde en dankbaarheid!

279

Gij, die den dauwdrop giet, den regenvloed doet stroomen,
o Laat Uw zegening ook op uw dienaar komen.
Gelijk de lentezon op 't bloemveld der natuur.
Versterk, ontvlam in Hem het gloeiend levensvuur!
Laat uit ons kinderhart en zijne jubelpsalmen
Hem vreugde, zegen, heil en welvaart tegen walmen!
Gij hebt zijn ziel beproefd, o Heer, en ook ons hart.
Verlaten moest Hij ons, zijn kwaal was onze smart.
Thans is Hij weergekeerd, de Vader, tot de zijnen;
Een uwer Englen mocht hem op zijn pad verschijnen;
Die Engel heeft gezegd: «gezond, frisch en hersteld
Verschijn' de Leeraar weer op 't roemrijk letterveld;
Zijn stem, zoo wijd beroemd, in 's werelds wijdste palen
Zal ons weer klinken, en die klank zal ons herhalen
Het woord, dat Hij steeds sprak, vóór deze jongste smart :
»Studenten! ik bemin U met een vaderhartl"
U, Zeegnaar, danken wij: De schoone regenboog
Prijkt na den korten storm weer voor ons kinderoog.
Laat immer zijne deugd voortaan ons pad beschijnen;
Dan zingen, jublen wij, als uwe Serafijnen,
En bidden zonder end het slotwoord van den zang_:
»Hij leve, in aller heil en aller liefde, lang! —
24 Juni 1870.
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Drie-Gezusters-lVensch,
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AAN EEN KINDJE, BIJ ZIJN EERSTE H. COMMUNIE.

H E T GELOOF.
{Het jongste kind, in V wit gekleed, met een kruisje in de hand).
Is stroomen van brons-erts, gesmolten tot klokken,
Die christlijke kinderen tempelwaarts lokken,
Zoo vloeien de godlijke liedren te zaam
Van 't drietal. Geloof, Hoop en Liefde is haar naam.
Zij stemmen den zang in verrukkende akkoorden.
Ik strekke tot tolk van de hemelsche woorden.
't Geloof bracht u heden den Christus, uw Heer.
Die kostbare gave — o houd haar steeds in eeri
Zij schittert als licht op uw wereldsche paden.
Treed vrij in dien glans, o Gij kind der genaden.
't Geloof steeg met u uit de bakermat af,
En deelt met u weer in het sombere graf.
Voor 't aanschijn van God kent de ziel geen gelooven:
't Is alles begrijpen en weten daarboven.
Dien God mocht gij heden ontvangen, o kindl
Hij zocht naar een hart, dat het zijne bemint.
») I. A. Alb. Th's Volkj-AImanak voor Ned. Katholieken 1871.
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Uit naam van 't Geloof treed ik wenschend U nader,
De Kerk blijve uw Moeder, en God blijve uw Vader!
D E HOOP.
{Het jongere kind, in 't blauw gekleed, mei een ankertje in de hand.)
Als stroomen van zilver, gesmolten tot schalen
Voor de offers van God, waarin de Engelen dalen,
Tot bidden vereend met de biddende schaar.
Zoo vloeien drie zustergezangen te g a i r ;
Geloof, Hoop en Liefde, die hemelsche geesten —
Zij zingen met mij op het feest aller feesten.
De Hoop is van G o d ; want van Hem komt het Goed.
Vraag God! Daar Hij wil; want zijn wezen is zoet.
Bid God! Daar hij kan; want Zijn wil is almachtig.
Een God in het geven is eindloos waarachtig.
De Hoop vergezelt u, verheft uwe waarde,
En daalt weer met u in den schoot dezer aarde.
Geen hoop meer in 't Hemelrijk 1 want daar ontvangt
De ziel al den schat, dien ze op aarde verlangt.
Uit name dier Hoop wijd ik u mijne zangen.
Vervulle God immer Uw heilig verlangen.
DE LIEFDE.
{Het jongste kind, in 't rood gekleed, met een hartje in de
Als stroomen van goudstof, gesmolten tot kronen.
Waarmee zich der Heiligen beelden vertoonen,
Zoo vloeien de godlijke liedren te zaam
Van 't drietal. Geloof, Hoop en Liefde is haar naam.
Zij stemmen den zang in verrukkende akkoorden.
Ik strekke tot tolk van die hemelsche woorden.

hand)
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De Liefde trad heden met God bij u in.
De liefde is Gods geest en der deugden vorstin.
Het kruis predikt liefde door alle de wonden,
Die Christus liet openen voor onze zonden.
't Altaar is haar zetel, en de offerdischbank
De tafel der liefde, waar voedsel en drank.
Door God u bereid, u is medegegeven
Als kracht in de deugd en als pracht in het leven.
Gods liefde geleidt uwe kindsheid; zij bloeit,
Zoolang uwe ziel voor Gods goedheden gloeit.
Zij sterft in het graf niet, maar stijgt in den hemel
Met u voor Gods troon boven 't starrengewemel,
De hemel is liefde. De liefde blijft staan.
Al mocht ook deze aarde in het duister vergaan.
Uit name dier liefde wil 'k heden u groeten,
O ! Mocht Gij steeds liefde op uw wegen ontmoeten!
1870.
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Christus' Bruid ! Een van uw zonen
t^^^ Ziet heden zich met zilver kronen;
Hij treedt in jubel! Vier Patronen
Bestralen van hun hemeltronen
Als starren aan d' azuren trans
Hem met een bovenaardschen glans.
Zoo slingert zich die heilgen-krans
Hier om dit eerebeeld des Mans: *)
Zie R O S A , de eersteling der rozen,
Die op Columbus' akker blozen,
Tot Sittards Patrones verkozen,
Bewaakte tegen 't gif der boozen

*) Dit gedicht met ht-t portret van den J u b i l a r i s , omgeven door de medaillon-portrelten
van zijn lecrarcnd personeel, werd gecalligrafeerd en geïllustreerd door wijlen den verdienstelijken Roermondschen kunstschilder F . Van Schoonhoven. In de hoeken der plaat prijken
in medaillons de beelden van de H. R o s a , Patronesse van 's Jubilaris' geboorteplaats Sittard,
van den H. Alphonsus, stichter der Congr. v. d. Allerh. Verlosser, van den H. Christoffel,
Patroon van R o e r m o n d , en van den H . J o a n n e s , den doopheilige van den Jubilaris.
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Heur troetelkind; als jongeling,
Die Gods genaden vroeg ontving,
Zag zij hem groeien, in den kring
Der Christnen, tot Gods lieveling. —
ALPHONSUS leidde zijne schreden
Op 't pad der kennis en der zeden
In Wittems hartverrukkend Eden. —
CHRISTOFFEL zag hem priester kleeden
Door Paredis
Daar stapt de held
Op 't uitgestrekte Christenveld;
Wie is er, die uw oogsten meldt,
o Priester, die uw zaaitijd telt
Met vijf-en-twintig vruchtbre jaren?
Wie kan op heel uw streven staren ?
Gij koost de vlucht der adelaren!
Als pelgrim zagen u de scharen
Van Davids kroost, bij de Jordaan
Gelijk weleer JOANNES staan. —•
O! Volg nog lang de Apostelbaan I
Daar wuift het hemelrijpe graan
Door u gekweekt. O! wat trezoren
Voor Jesus' Kerk zie 'k door u g l o r e n I . . .
Wij, die u kennen en u hooren.
Uw priesters en uw professoren,
Door 't licht der zonne gepenseeld,
Omzwieren uw aanminnig beeld,
Daar één gevoel ons allen streelt:
Dat heeft de Liefde hier geteeld.
26 December 1872.

•h-H

—

Mi lUQii f i i i i i i i.
BIJ DIENS BENOEMING TOT PASTOOR T E EPEN.
^ . ^
een kroon van goud is waard uw geestig hoofd te omkransen;
Uw levenskroon ontleent heur waarde aan hooger glansen,
Studenten-levensgids, als Leeraar van Gods Wet.
Geslachten heeft uw woord naar Jesus' Hart gezet,
Een Joseph steeds gelijk, in Roermonds Nazareth.
Nu vraagt de wereld U wat rozen voor haar doornen;
Spreid ze uit! Zij rijpen U tot kroon der Uitverkoornen.
Oud- Valkenburg, Juli 1880.

—

H>^M

—

jlAN DEN VOET VAN DEN VESUVIUS.
(|JX'l8m;iDr? in \é oneembfnboe^ oan J10 sfaö |>snru[anum.)
=>.<=
ees mij gegroet, o Berg! Uw zaad en oogst is vuur!
o Hel in 't Paradijs der weligste natuur I
Een hemel schiep dit dal door straal- en kleurgemengel.
Waar zulk een hemel glanst, daar wordt de mensch een engel.
Napels, 1873.

ƒ AN DEN WELEDELACHTBAREN HEER J ^ E. DE I[AS
EN

JEVROUWE ^OPHIA CLAYAREAU,
ter gelegenheid van hun vijf-en-twintigjarig huwelijk.

'u mag de gouden lier twee gouden harten zingen,
^ y De liefde en dankbaarheid de fijnste snaren dwingen
Tot lof- en bruiloftsdicht van twee, die God bewaart
Als levensstichters van het schoonst gezin op aard;
Twee Eng'len, door den Heer den menschen afgezonden;
Twee zielen, door den eed der trouwe saam verbonden;
Twee takken van één boom, door liefde hier geplant
Op 't Eburoonsch gebied in 't stille Nederland;
Twee twijgen van één stam, met hemeldauw bepereld.
En groeiend door de deugd tot vreugde van de wereld.
Wat blad en bloesem knopt er in der liefde gloed I
Wat zoele schaduw luwt dat lommer te gemoet
Aan wees en weduwvrouw en schaam'le huisgezinnen.
Die beider namen als van twee verkoornen minnen,
Sophie en Eduard voor eeuwig griffen op
Het liefdehout, dat rijst naar 's Hemels hoogen topl
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Groei op, bloei voortI o boom, waarin Gods Englen spelen.
Zij vingen vogelen, om 's Hemels heil te deelen;
Dat is 't vereeuwigd kroost, dat meê zingt vóór en na;
o Zalig bruiloftsfeest door 's Hemels heilgeni I
o Gouden dageraad van 't zilvren feestgetijde!
Bestraal ons kinderhart, dat als een vogel blijde
Het zegenlied verkondt; wees welkom, waardig Paarl
o Bruid en bruidegom vóór vijf en twintig jaar 1
Gods zegen blijve op U met zijnen zoeten vrede I
HoorI bloed- en aanverwant en vrienden stemmen mede.
Heil, sieraad des gezins! heil, toonbeeld van de deugd 1
Heil, edel tweetal, bloei tot Neêrlands eer en vreugd;
Die liefde en wetenschap met Godsdienst weet te paren;
Wij sling'ren in uw loof de zilv'ren jubelblaren.
Dat zilver worde goud; dat goud, eens diamant.
Tot dat de liefde ons leidt in 't eeuwig jubelland.

Kunst en Liefde*^
Jm

^ruiloffslieö fer nn nan i?en ^etgisrfj |\unsf?naar en
nn

^EÖjrlanösrl? JYunnfenares.
-

^

^

^

6

I,
wee gespelen had de Kunst
Die de Liefde haar als gunst
Afvroeg, om door haar bestieren
Beider leven te versieren.
Kunst had beiden opgekweekt,
Daarom zij zoo droevig spreekt:
^Slavenhandel is verboden
Bij de Christnen en de Joden.
Neen 1 ik sta ze noode u af,
Daar ik hun het leven gaf."
Liefde sprak : »Wel 1 Dwaze deerne 1
Klaar is 't, als een gaslanteerne.
Dat hun kunstnaarsleven wint
Als de Liefde hen bezint.
*) Verschenen in »Het Kersouwken." Jaarboek voor 1874.
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Liefde schenkt aan uw gespeeltjes
Fijner handjes, zoeter keeltjes,
Reiner hartje, sterker moed,
Om gewrochtjes, fraai en goed.
Te doen rijzen voor den trone
Van de Bron van 't ware schoone ;
Liefde, als zij in beiden blaakt.
Schept van beiden één volmaakt." —
sSchalk! gij zijt een advokaatje!
(Sprak de Kunst haar, na dit praatje)
Zeg mij dan eens welgezind,
Hoeveel schats gij geeft voor 't kind ?
Jozef, dien een kroon mocht smukken,
Kostte twintig zilverstukken
Aan den rijke' Ismaëliet;
Daarvoor geef ik Petrus niet.
Wijs mij ergens op deze aarde
Goud en zilver van zoo'n waarde 1
Waar een edelsteen op aard'
Mijner Antonette waard ?
Zij, die tweede Tesselschade,
Schenkt geen Huijgens zelfs genade,
Noch aan Barlaeus zijn zij,
Trots hun aller kozerij.
Niets kan helpen, scheut noch boertje.
Ze is het tweede Blancefloertje
Van den Amstel; en het IJ
Voert nooit schatten aan als zij.
Zulk een fleurtje kost verwonderd:
Elke koopprijs loopt ten honderd,
Staven zilver moesten 't zijn.
Staatsiemantels van satijn.
Bekers, goudgeld, welgerekend.
Paarden, valken, bont geteekend,
19.
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Sperwers, havikken, zeer vlug —
Dat kreeg Blancefloer terug.
Doch dat al kan hier niet baten;
'k Mag haar voor dien prijs niet laten." —
Liefde nam daarop het woord:
ï'Voor die dochter van het Noord,
Voor die blonde der Bataven
Bied ik u geen gouden staven,
Maar 'k vereenig deze als Bruid
Met den Dietschen Zoon van 't Zuid,
Met den telg van de Eburonen,
Die zich hun blijft waardig toonen
Door zijn peinzend scheppend hoofd . . . .
Is dat prijs genoeg beloofd?"
Kunst zei: »Ver, dat ik 't belette;
Petrus trouwt met Antonette;
Grooter prijs is niet op aard;
Beiden zijn elkander waard." —
»Amen!" zegt de Liefde weder.
En zij drukt de handen teeder
Van de Kunst, die 't zelfde deed.
En de Kunst vergat heur leed,
Ging met Liefde zich vereenen...
II.
Bruid en Bruidegom verschenen
Voor de Liefde, die vooraf
Hun een les in 't trouwen gaf.
Die de Kunst had opgeschreven.
En de Liefde in had gegeven:
«Zangster (sprak zij) gaat Vorstin
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Wórden van het huisgezin.
Liedjes hoeft zij niet te zoeken
In de muzikale boeken,
Fantazieën, scheppingslied,
Die Beethoven, Haydn biedt.
Laat aan Haendel zijn Messias;
Laat aan Mendelsson de Elias!
Haar toekomstig notenboek
Isi>Maria Hazebroek,
Of, de kunst van wel te koken."
Heil! zoo 't schouwken steeds blijft rooken!
Heur klaviertje slaat voortaan
Hooger, scheller tonen aan;
't Wordt dra in een wieg herschapen,
Waar een engel ligt te slapen,
's Moeders hart en 's Vaders beeld.
Schommlend wordt dat tuig bespeeld.
Klankjes, kreetjes, lachjes, zuchtjes,
Traantjes, schreeuwtjes, klachtjes, kluchtjes.
Zijn de noten in akkoord
Op het zoete Moeder-woord.
Teekenstift en lessenaartje.
Woordenboek en wereldkaartje,
Moeten wijken in den hoek
Voor het groote huishoudboek.
Keuken, kelder, huis-vereeren,
Buiten verder niets begeeren,
Trekken aan het wiegetouw,
Is het leven van een vrouw.
Haar gemaal zal spekuleeren.
Dat de schijfjes niet mankeeren.
Hij blijft waken als een haan.
Of de zaken heerlijk staan.
Hij gaat met de vrouw te r a d e .
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Wat in 't leven komt te stade. —
Bruid en Bruigom! luistert goed,
Wat een huis al hebben moet:
Koffiemolen, kurketrekker,
Konfituur-stel, ochtendwekker,
Precieus thee-garnituur,
Doofpot, en een tang voor 't vuur;
Kaasstolp, chokoladekopjes,
Taarten- kaas- en suikerschopjes,
Allerhande vleesch en worst.
En — een appel voor den dorst;
Saustherinen, botervlootjes.
Meubels met antieke pootjes,
En een winkel stoffe er bij
Voor de mans- en vrouwskleedij;
Kindergarderobe, bedjes,
Leiband, valhoed, tabouretjes,
Poppegoed en kindermeid.
Een paar katten en een geit;
Notenmuskaat-raspjes , — krakers,
Veel profijtertjes en blakers,
Roomkom, waschkuip, rattenval,
Tafelvorken zonder tal,
Modieuze chiffonnière,
Trommeltjes en étagère.
En een spaarpot vol van geld,
En een hart, op deugd gesteld
En op vlijtig godsdienstplegen.
En daarbij Gods milde zegen
Maken, dat hoeft geen bewijs,
Van 't gezin een paradijs.
Daarom eerst uw God gebeden
Vóór de stichting van dat Eden." —
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III.
Even na die vroede reen
Vlogen Kunst en Liefde heen,
Wachtende in Jehova's tempel,
Op wiens vaak beschreden drempel
't Echtpaar aantijgt zedig schoon;
In haar hairkruin zwiert een kroon
Van vergeet-mij-nietjes; rozen
Liggen op 't gelaat te blozen;
Om haar leden huift een waas
Schittrend als kameliaas.
O ! Men merkt het, al haar leven
Is alleen Gode eer te geven,
Als een stijgende adelaar.
Als zij orgels schept uit haar
Nachtegalen-borstregister.
Daarnaast prijkt de kunstmagister.
Deken van Sint-Lucas-Gild,
Die penseel en beitel drilt.
Statig treedt de man ter zijde,
Diep van blikken, die het wijde
Des heelals doorkruisen, om
Op te roepen 't schepslendom,
Hun zijne idealen vragend,
En de stoffen voor zich dragend
Ter bezieling, kunstenaar,
Tot Gods eer, ten steun van h a a r . . .
Jeugdige, verheven zielen!
Weest gelouterd 1 Naast u knielen
Ongeziene Geesten om
't U verwachtend Heiligdom.
Straaltjes scheemren. Wolkjes stijgen.
Hartjes popplen.

Lipjes zwijgen.
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Op zijn zetel rust het Lam.
Uit de harten welt een vlam,
Liefde spreidend voor het Wonder
Van wat boven, o p , of onder
De aard bestaan kan. Op 't altaar
Zit geknield een englenpaar
Met gestreken schacht en oogen,
Handen kruislings ingetogen;
Liefde en Kunst zijn 't, die haar twee
Telgen wachten in Gods stee.
't Koor ontsluit zich. Stille schreden
Des geheimnisdienaars treden
't Outer opwaarts, 't Hemelkoor
Kweelt het Sacramentslied voor.
't Heilig offer sterft. De zonden
Vluchten. En uit aller monden
Stroomt een zee van vroom gebed.
En de tolk van 's Heeren wet.
Vragende aan het hart zijn meening,
Spreekt de orakels der vereening;
Bruid en Bruigom, hand in hand,
Spreken, elk van zijnen kant:
»Ik geef u mijn christen trouwe
U als man, en u als vrouwe." —
»Ik (zoo roept Gods dienaar uit).
Ik, uit naam des Heeren, sluit
Dezen bond der harten. Vrouwe,
Neem 't symbool van beider trouwe,
D'onverbreekbren gouden ringl
En ontvangt Gods zegening!
God van Abraham! Uw zegen
Stroom' gelijk een lenteregen
Op dees bloempjes, u gewijd!
Mogen zij in later tijd
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Nog haar liefdevruchten toonen
In de zonen van haar zonen,
Tot in 't vierde nageslacht!" —
IV.
't Sacrament is nauw volbracht,
Of daar boven aan den hemel
Ziet men, tusschen 't stargewemel,
Een paar Englen van 't altaar.
Liefde en Kunst, die de oogen zagen
Als gekuifde duifkens vragen
Naar de blauwe hemelvest.
Hoor 1 Wat ruischt daar zoet orkest!
Kleuren tintien! Wat verblijding!
Kunst en Liefde brengen tijding
Van heur zending, zingend schoon.
Meer dan één bekende toon
Vloeit te zamen met die klanken,
Om den liefde-God te danken;
En op aarde galmt een stem:
Zingt met 't blij Jerusalem !

OP HET ZILVEREN JUBELFEEST
VAN DEN H E E R J. W A T E R R E U S .
als ]5ciofiionöüritiijjsr.
R O E R M O N D , 7 MEI

1874.

^..^

% | ^ kroont de Geest des tijds met lauwren en olijven
^Ji!^ Als jubilaris in het spreken en het schrijven
Voor 't Godgevallig kroost, die engeltjes op aard.
Gelijk de Heiland ze eens rondom zich had geschaard
En streelend zeide: »laat de kleinen tot mij komen!"
Hebt Gij niet Jesus' stem in uwe ziel vernomen?
Gij, die zoo velen aan uw liefde hebt verplicht,
o Gids, o Leeraar, beeld van 't christlijk Onderricht!
Die stem sprak U van liefde, uit Jesus' Hart gesproten;
Die liefde deelt Gij mede aan uw geloofsgenooten
Door middel van de pen, door middel van het woord:
Van Maatschappij en Kerk hebt Gij het hart bekoord,
Toen zij den hemeloogst van uwe taak aanschouwden;
Zij dongen met den tijd om U in eer te houden. —
o God! voleind in hem dien schoonen stralenkrans,
Die schittert om zijn hoofd; o! schenk hem gouden jaren!
Blijf bloemen van geluk voor zijn gezin vergaren.
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En neem de doorne weg, die kommer mededeelt
Aan geurge rozen, door het levensheil geteeld 1
Geef hem 't jarental van 't Patriarchen-leven,
En 't dierbaar Vaderland de vruchten van zijn streven 1
Lang bloeie zijne school gelijk een Nazareth!
Dat is ons aller hoop en heilwensch en gebed!

Np^cr:
•••••' ?fl

If yrariL
I.

BIJ DE EERSTE H. COMMUNIE VAN MARIETJE.
XT^ens stond te Nazareth een Engel, hemelschoon,
-f^^ Die daalde, op Gods bevel, van 's Heeren glorietroon,
Voor eene jonge Maagd, Maria, vol van deugden;
Zij werd het heiligdom van alle christenvreugden.
«Ik groet U," klonk zijn taal, »want met U is de H e e r l "
En needrig boog de Maagd zich voor den Engel neer.
Maria! met dien naam in Jesus' Kerk geboren!
Is U hetzelfde lot ook heden niet beschoren?
Is niet Uw lieve God, de Christus Uwer jeugd,
Vereenigd met Uw hart, als oorsprong aller deugd?
Is Jesus niet gedaald van Zijne liefde-altaren,
Om Uwe reine ziel voor zonde te bewaren?
o J a ! Gods Engel daalde ook heden bij U neer,
En sprak: !>Maria! Juich! Avant met U is de Heerl"
Gods afgezant is hier de Priester, de gewijde.
Die U den Christus bracht op 't heuglijk feestgetijde.
*) I. A. Alb. Th.'s Volks-Almanak voor Ned. Katholieken 1875.
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En uw gezegend hart, dat nu dien Jesus draagt,
Zegt ook Maria na: »Ik ben des Heeren MaagdI"

Ook ik deel uw geluk.

Uwe ouders deelen 't mede.

En vieren in hun huis een feest van heil en vrede.
Het Nazareth voor U is uw geboortestad;
En ik herhaal u blij wat de Englentaal bevat:
»Maria! Wees gegroet, in uwe feestgewaden!
U groet ik, bruid van God, en kind van Zijn genaden 1

O! blijf uw waardigheid getrouw tot in den dood 1
D a n , dan is mijn geluk en dat der Ouders groot.
Dan wordt uw levenskrans de schoonste krans van deugden,
Die van uw voorhoofd straalt; en gij blijft kind der vreugden.
Eens zegt gij de aard vaarwel met zoeten dankbren lach.
En zegent nog het feest van uw Communiedag.

IL

OP EEN NONNETJE.
Het Duifje van Barmhartigheid.
o.<=

'te
' : \ i / Blanke duif in Noachs ark!
Met dauw van Gods gena bepereld.
Wat vloogt gij spoedig uit de wereld
Naar 't binnenste van Jesus' Kerk?
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Op vleugeltjes van vroom gebed
Ontvloodt gij 't kwaad, dien vluggen sperwer,
Dien zondegeest en rampverwerver.
Die menig duif heeft nagezet.
En Jesus sprak: »Mijn zoete duif!
Kom schuilen in mijn bruiloftszalen!
Kom leppen aan mijn feestbokalen,
Gevuld met de allerzoetste druif!
sHier, duifje lief! blijf Ik uw H e e r ,
Uw bruidegom, uw vriend, uw vader!
K o m , lieveling, treed fluksjes nader!
Zet hier u aan mijn zijde neer ! . . . . "
Klapwiekend vloog het naar 't altaar.
Daar stond de Apostel van Gods vrede,
Gekomen uit de Mijter-stede,
Uit naam van God, d'Alzegenaar.
Hij hoorde duifjes zoete taal:
»'k Wil kuisch, arm en gehoorzaam wezen;
Ik heb het d'Englen voorgelezen,
Eer ik verscheen ter heiige zaal."
En Gods gezant, ziet, plaatste een kuif
Van roode roosjes om de slapen
Van 't schepseltje, voor God geschapen.
Hoe schoon, o God! blinkt thans uw duif!
Thans wordt ze vaak door Manna-zoet
Van graan, gedaald uit 's Hemels hoven,
Met geestelijke spijs van Boven,
Ten eeuwgen leven frisch gevoed,
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Thans drinkt ze reeds, hier op deze aard,
Den geestelijken drank der Engelen.
Komt zich er soms een traan bij mengelen.
Het is een traan, die vreugde baart.
Thans vliegt ze vrank en vrij in 't rond
Door Jesus' hofje, vol van vruchten;
En hoort ze daar een zieltje zuchten,
Zij troost haar op den eigen stond.
o God! wat werkt het duifje schoon!
Om 't dwalend menschdom te bewaren,
Spreidt zij op boetelingen-scharen
Haar vleugeltjes gelijk een kroon.
Gezegend zijt ge op uwe baan,
Van daag zoo moediglijk begonnen!
De glans van duizend wereldzonnen
Moet bij uw zending achterstaan.
o Duifje! spring maar immer voort
Op takjes aller schoone deugden!
Gij zijt reeds 't voorwerp onzer vreugden,
o Blijf de luister van dit oord I
En draag ook in uw hemelvlucht
Ons op uw blanke, reine wieken 1
Draag allen, zondaars, armen, zieken,
In hooger sfeer, in zoeter lucht!
o Blanke duif van Noachs ark.
Die den olijftak draagt van vrede 1
Voer ons eens op dat takje mede
Naar 't eeuwig bloeiend starrenzwerk!
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III.

AAN DEN WELEERWAARDEN HEER

Jos,
BIJ ZIJN

Muhlenberg,

BENOEMING TOT PASTOOR T E JABEEK.
—--^.-,-.=4
cT^aar staat een meiden op den berg.
^ ^ Zijn wieken slaan aan 't draaien:
De Heer van boven spreekt: »Ik verg,
Dat goede wind blijv' waaien;
Want Jabeek moet gezegend zijn,
Gezegend boven allen.
Dan zullen, welk een zon ook schijn.
Diens wieken nimmer vallen."
Daar giet het water, dat het spat
Als stroomen naar beneden;
De dorre zanden drinken 't nat.
De polder wordt een Eden.
Als watermeulen vloeit de doop
Op 't dorre veld der zielen;
Het doopkind zal, o zoete hoop.
Als hemelburger knielen.
De meulen perst ook olie uit
Schier doodgewrongen zaden;
't Is balsem, die de pijnen stuit;
Ook balsem van genaden.
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Wanneer Gij met apostel-tred
Het Oliesel gaat dragen,
o Herder, aan des zieken bed,
Om hem in 't leed te schragen.
Uit menig boomstam, forsch van leen.
Zaagt nog de meulen planken;
Gescheiden, worden die weer één
Tot kasten of tot banken.
De boomstam is het huisgezin,
Waarvan twee leden scheiden;
Gij zegent beider huwlijk in,
En God vereent ze beiden.
De meulen maalt ook snuiftabak
Tot neuskruid, om te niezen;
Al baart dat soms wat ongemak.
Het sterkt de hersenvliezen.
Zoo strooit de Priester 't bitter kruid
Der Boete in 't zondig harte;
De deugd komt in; het kwaad treedt uit;
Weg is der ziele smarte.
Doch 't fijnste, dat de meulen maalt,
Is heilzaam graan of koren.
Dat op den disch als heilbrood praalt,
Elk spijzend naar behooren.
Zing hier, mijn lied! nog eens zoo frisch!
Verhef een luid Hosannah!
Want wat de Priester offert, is
— Bidt aan! — het hemelsch Manna!
Dat legt hij in den leliekelk
Van 't kinderlijke harte:
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Dat biedt hij biddend vroom aan elk,
Die zucht op 't bed van smarte;
Dat deelt hij aan de zijnen m e ê ,
Die 's Heeren Tafel naken;
En met het Manna daalt Gods vree
In harten, die het smaken.
o VVondre Meulen van dit oord!
God deed u hier verschijnen,
o DraaiI o draai, in Gods Naam, voort;
En niemand zal hier kwijnen.
En plaagt soms eens de nood wat erg.
Hij zal zich, zeggend, paaien:
Ik heb mijn meulen op den berg;
Koml laat Gods wind maar waaien 1

,—g^..<...j^.--^—,

IV.

OP HET JUBELTIJ VAN DEN HERDER SCHACKS,
ff ^hrirli, 6ij T^fnlo, gfnienè,
4..<=

p heur heldren golvenspiegel
Stoeit de Maas met zacht gewiegel
En met stoomend scheepsgebrom,
Zwarte rokken, bonte kleeden.
Slingerend om frissche leden.
Naar het strand van Blaricom.
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Op zijn draaiende ijzren vleugels
IJlt het stoompaard zonder teugels
Langs de baan van Veluas; *)
En op zijne grauwe manen
Voert het vrome karavanen,
Of het hier een beêvaart was.
Fedibus apostolorum
Tijgen andren, vol decorurn,
Pad en laan en veldweg door,
Met den lachkuil op de wangen,
En bezield van 't zoetst verlangen,
't Feest te zien van den Pastoor,
Vaandels hangen hier te
Dartiend in de lucht als
Kransen slingren door
Eertropees staan rond te
En daar hoor ik buskruit

wuiven,
duiven;
elkaar;
prallen;
knallen.. ..

't Is, j a , of het kermis waar'.
Meer dan kermis. Hoor dat luiden!
Zie die knapen! Kijk die bruiden!
Hoor die klanken van het feest!
Luister naar die zoete akkoorden,
En zeg mij, of gij hun woorden,
Zonder traan in de oogen, leest?
Meer dan kermis. In den tempel
Zie ik siersels, van den drempel
Tot aan 't tabernakelkoor.
Englen zaamlen er de beden,
*) Veluas =

Venlo.

20.
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Die parochianen heden
Slaken voor hun heer Pastoor.
Meer dan kermis. Wat gewemel
Daagt er aan den starrenhemel
Voor mijn half verbijsterd oog ?
O! Daar zie ik zeveti Englen
Zeven kleuren samenmenglen
Tot een wondren regenboog I
Met oranjekleur geschreven,
Maalt een Engel, vol van leven,
Eene schoone letter S:
Scientia, die, vol begeeren,
Zich naar 't zonnelicht blijft keeren,
Is des Hemels dienares.
Rood als bloed, maar lief als rozen,
Zie 'k de letter C daar blozen
Aan het hemelsch firmament:
Charitas, zoo heet het teeken
Van de Liefde, nooit bezweken.
Als ze eens is in 't hart geprent.
In een kleur, iets minder prachtig,
Maar in 't werken even machtig,
Prijkt een H , in 't violet:
't Is de werelddeugd op'^aarde,
't Is Humanitas, die waarde
Aan de christen deugden zet.
Och! Wat staat daarnaast geschreven?
Purperrooskleur zie ik zweven
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In den vorm der letter A:
Amor Dei straalt mij tegen:
't Is des Hemels mildste zegen,
't Is de parel der Geni.

Geel als 't vuur van vlammenstralen
Gaat de letter C weer pralen
In den heldren deugdenglans:
Cura animarum, klinkt het;
Groote zielen-ijver blinkt het
Teeken aan den hemeltrans.

K staat in het groen te pralen.
Wie zal 't zinbeeld ons vertalen ?
Kyriï-eleüon !
't Is 't gebed van 't liefdrijk harte,
Dat een troost zoekt in de smarte,
Waar 't de menschheid helpen kon.
Bij de zes komt nog een zeven:
De Engel zet eene S er neven
In vergeet-mij-nietjes-blauw:
Sanctitas, zoo heet die gave,
Die den ondermaanschen brave
Frisch maakt als den uchtenddauw.
Zeven Englen aan 't penseelenl
Wat beduiden die tafreelen?
O 1 Daar breekt de zonne door 1 . . .
En daar straalt ze op al die tinten. . . .
't Kerspel leest op zeven printen
S-C-H-A-C-K-S, den naam van zijn Pastoor.
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Zon der zonnen! Heer der Heerenl
Blijf de kleuren steeds vermeeren
Van dien lieven regenboog I
Blijf hem lang, nog lang beschijnen,
Totdat hij eens moet verdwijnen
In den Hemel, uit ons oog!

jBiJ DEN

D O O D VAN

A U G U S T DE

(AAN DE DIEPBEDROEFDE OUDERS.)

h^H
•5^0^w levensdroom is dan verdwenen!
; i ^ . Vaartwei, geliefden! Ik ga henen.
Het Hemelsch licht is mij verschenen.
Te Roermond trad ik 't leven aan;
Te Weert vervolgde ik mijne baan.
Stort bij de Roer uw afscheidstraan!
Wat pijnen u het hart doorsneden —
('k Heb troost voor U steeds afgebeden)
Zoo hebben ouders nooit geleden!
Veel heeft u mijne jeugd beloofd.
Doch God heeft mij van u geroofd
Voor zich. Zijn naam zij steeds geloofd!
Ik moest een huwlijksparel wezen
Aan uwe kroon. Doch wat te vreezen!
Ik ben voor God nu uitgelezen.
Gij treurt, daar gij mij niet meer ziet!
Ik zing uw naam in 't Englenlied,
En troost omhoog uw aardsch verdriet.

RAS.
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Wat ouders ooit voor kindren deden,
Dat hebt gij mij gedaan, 't Verleden
Stelle U in uw verdriet tevreden 1
Te •Roermond, op mijn jaargetij,
Daar vindt gij me aan Pauline's zij
En Boven, in haar Englen-rij.

April iSjó.

©F A M S Ï ' i m B A M . *)
's geen geringe vrouw, de deftige Amstelmaagd,
Die op haar burgerhoofd de Keizerskrone draagt,
En in het hecht gewricht van hare fijne vingeren
De draden van 't bestier des Oceaans voelt slingeren,
Des handels Koningin, die wereldschatten torscht,
Daar ieder burger eens gehouden werd voor vorst.
—!--<•••>—-1-

Op

ecu 'ciliocJct bet üinetMiiooti.

'

'em, die het veld der Wet beploegt met fijn verstand,
^ 9 ^ Ten dienste van den Vorst en 't Volk van Nederland,
Hem past een ridderkroon als zinbeeld van zijn streven.
Zij 't eikenblad het beeld van een langbloeiend leven!
-^^•—WVVw- . ^ ^ -

AAN EEN BOEKDRUKKER VAN DEN PAUS. '^
crave kunst, die Coster schiep en uwe hand verbreidde,
^ ^ Opdat langs Maas en Rijn zich 't waarheidslicht verspreide,
Vlecht u door 's Pausen hand een adellijken krans.
Zoo smeedt de Letterdruk uw stalen ridderglans.

*) Pius-Almanak 1678.

HULDE AAN HAARLEMS BISSCHOP,

Z, D, H. Mgr, P, M, Slikkers.
2 SEPT. 1878. *)
—'vuvft-•-«^^ t i^>-«—/yw—

» D e engel der Bataven verzamelde in gouden ofTcrschalcn dit reukwerk van tranen en gebeden en bood
het den Allerhoogste aan . . . . D e God des Hemels zag
gunstig op zijne kinderen neer. Hij wenkte: en een der
Geesten, die 's Heeren bevelen in deszelfs aanschijn
lezen, snelde op radde wieken n a a r beneden en deed
in de ziel van den Stedehouder van Christus op a a r d e
de gelukkige gedachte ontstaan, om in Nederland een
verdienstelijken Priester met de Bisschoppelijke w a a r digheid te doen bekleeden."
F. J. VAN V R E E , »Drie dagen te Amersfoort."

grilde in mijn hand een lier als die van Bilderdijk,
En vloeiden, stroomden mijne woorden uit den gorgel,
Verrukkend, grootsch, verteedrend en bezield, gelijk
Het speelziek pijpenspel van Haarlems tempel-orgel —
Dan steeg mijn dichtertaal meer waardig tot uw Troon,
Omfonkeld van Gods Geest met zeven-paarlen-kroon.
Doch klinkt mijn hulde-zang ook minder stout en machtig,
Uw zegen, Monseigneur, maakt mijne tonen krachtig.

*)

Pius-Almanak 1879.
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Gelijk alom de zon heur stralen uitzendt, schoon,
J a , schilderachtig schoon als waren 't Gods penseelen,
Zoo, waarde Kerkvoogd, zie ik Uwen Bisschopstroon
En heinde èn ver den glans van Gods Kerk mededeelen.
Een glans, waarin een God aan 't volk zich openbaart.
Een glans, die Englen vormt van menschen op deze aard I
Want, waar een Vorst der Kerk regeert in naam des Heeren,
Daar ziet men vreugd en deugd en welvaart zich vermeêren.
o Haarlem 1 Bakermat van eer voor 't Vaderland!
Laat anderen uw lof verkonden uit d' historie.
Uw glansboek openslaan met trotsche mannenband,
En Egmonds Mannenrij doen pronken tot uw glorie!
Laat andren reppen van uw Ridderen-gemoed,
En van uw eens zoo mild vergoten Heldenbloed!
Moge uw Schrevelius uw roem bij Grieken wreken —
Mijn hart kan thans alleen van uwen Bisschop spreken.
Ik heb u, Haarlem, lief om uw aiouden glans:
Hier tooverden weleer met kleuren, die nooit tanen,
Ostade, van der Helst, met Berghem, Wouwermans;
Hier zong zijn jongste lied de zwaan van Bato's zwanen;
Hier stierf een Bilderdijk! Graaf-Koning Willem-Twee
Droeg overal zijn naam van «Haarlems Burger" meê.
Doch welke starren ook om uwen schedel blinken,
Ik laat alleen den naam van Haarlems Bisschop klinken.
o Haarlem! waartoe meer van uwen roem gerept?
Laat dan alleen den naam van Laurens Coster hooren,
Den schepper van de kunst, die geest in schrift herschept;
De losse letterdruk is op uw grond geboren!
O! Buige de aarde vrij bewondrend voor hem neer,
Ik buig met eerbied mij voor d' Engel van den Heer,
Die ons ten Hemelstrijd volmakend sterkt en zegent,
Terwijl op zijn gebed ons 't Hemelsch Manna regent.
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Doch, Haarlem, waart gij schoon—-gij waart ook lang miskend!
Gij laagt, o kind der Kerk, in ballingschap gesmeten,
En dorst niet glinsteren aan 't Christlijk firmament,
Niet pronken in de rij der heilige planeten!
De Christen, die u zag, staarde u met weemoed aan,
Den reiziger gelijk, die, op zijn pelgrims-baan
Door uwen plas gestuit, gedwongen was te bidden:
>Wie neemt, o God, het Meer van Haarlem

uit ons midden?"

Die klaagtoon steeg omhoog, en werd ginds Hollands tolk.
Een Engel daalde omlaag: 't was de Engel der Bataven,
Die als een baak verscheen aan 't fiere watervolk;
Hij straalde op hunnen geest en stortte in 't hart dier braven
Een wil, een geestkracht uit, die louter wondren wrocht,
En paradijzen schept uit eene waterkrocht.
Thans golft een ander Meer van gouden korenaren;
Thans rijzen, God zij lof, hier huizen en altaren.
Dat, Haarlem, is het beeld van uw herstelden glans!
Doch 't herderlooze kroost verbeidde staag een Herder.
En Neêrlands Engel daalde op nieuw van 's Hemels trans,
En toog, op Gods bevel, klapwiekend henen — verder
Dan 't land van Willibrord — hij vloog naar ' t V a t i k a a n ,
En bracht bij 't Opperhoofd der Kerk Gods ordning aan:
»Oud-Holland worde weer in ouden glans herboren!"
En Petrus heeft uw vest tot Mijterstad verkoren.
Hoezee! Het tranen-meer der Christnen is gedroogd.
De Kerk herneemt haar troon! De vreugde kent geen palen,
Als weer een Vorst der Kerk den roem des Lands verhoogt;
En de aarde ziet verbaasd het Haarlansch Bisdom pralen.
Het leeft in SNIKKERS voort, verjongd als de adelaar.
Die zegepralen wint uit ieder doodsgevaar;
En Hollands steden, die vorstinnen van den handel,
Gevoelen 't welzijn van den Priesterlijken wandel.

BIJ H E T H U W E L I J K *)
Dan ^uniie |\cninf|[ij^e j^oog^eöen
PRINS

M E N D R I K DER^ NEDERLANDEN
EN

PRINSES

ƒ!AARIE VAN P R U I S E N ,
24 du^.

1878.

't Y7\ranie-Nassau-Huis herleeft 1
( ^ ^ Het gouden snoer der liefde weeft
De zegekleuren van Germanje
Aan vredeskleuren van Oranje,
En bindt vol nieuwe harmonie
Prins Hendrik en Prinses Marie.
De Godheid hoorde beider eed
Van hechte trouw in lief en leed,
En Pruisen, Neêrland stemmen mede
In dezen echt van liefde en vrede,
Die hoogre Wijsheid eeuwig sluit
Voor deze Bruidegom en Bruid.
*) I. A. Alb. Th's. Volks-Almanak voor Ned. Katholieken 1879.
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Gods wil wenkt over beider Huis;
Hun beider wil ontmoet Zijn Kruis,
Waar beider oor Gods stem vernamen,
En beider hart in beê verzamen.
o Zalig Huis, waar Man en Vrouw
Gods AVil aanbidden in hun trouw!
Dan wordt verzacht de stramste pijn;
Dan zal het zure zoetheid zijn;
Dan worden zelfs de felste doornen
Een heilskroon voor twee uitverkoornen.
En sporten, hun door de aard bereid.
Als ladder tot hun zaligheid.
Dat vuur vlamt in de teedre borst
Van de Vorstin en van den Vorst;
Dat is de liefde van Gods kindren.
Die 's werelds stormen niet vermindren;
Dat is de glans van 't Huwelijk,
Die de aarde schept tot hemelrijk.
Zet nu. Prinses, gerust den voet
Op onzen bodem, die U groet,
o Bloem, die uit Germanje's tuinen
Ten sieraad wordt van Hollands duinen!
Elk zingt U welkom, blij van zin,
Als Nederlandsche rijksvorstin.
Uw afscheid ver van land en maag,
Uw intrede in het schoon den H a a g ,
Uw bruidskrans en Uw mirthenslinger,
De trouwring aan Uw blanken vinger,
Herinnren U aan Gods bevel,
Van. 't eerste Ja tot 't laatst Vaarwel.
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Wij weten, dat Uw levenskrans
Gevlochten is uit deugdenglans.
Meer, ja, dan goud en diamanten.
Die spelen tusschen fijne kanten.
Zijn de versierselen der Vrouw:
Haar milde goedheid, liefde en trouwI
Is zoetvol zoete honigzeem.
Is schittrend vorstendiadeem,
Nog zoeter kan heur harte laven,
Nog rijker blinken heure gaven.
Wanneer zij dalen in het hart
Van een voor Haar geknielde smart.
Gelijk de dauw voor 't zonlicht smilt,
Zoo wordt ook iedre traan gestild,
Nu Gij, Marie, aan Hendriks zijde.
Met ons komt vieren 't feestgetijde;
Nu groent het al op nieuwe wijs.
Nieuwe Eva van ons paradijs I
Nu schalt het Koninklijke Hof
Van nieuwe feesten, nieuwen lof;
Nu klapt de welvaart in de handen;
Nu davert het langs Neêrlands stranden.
En klinkt als ééne stem alom:
Leve onze Bruid en Bruidegom!
Prins Hendrik, die ons allen siert.
Steeds alles met ons medeviert,
De zeevaart, landbouw, handel, kunsten
Bevoordeelt met Uw hooge gunsten,
De voogd der zee, de voogd van 't land,
Gij waart ons aller rechterhand!
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Gelijk de zoete lach eens kinds,
Gelijk de tocht eens lentewinds,
Gelijk de zilvren stem der stroomen,
Gelijk het lommer onzer boomen,
Gelijk na storm de regenboog,
Zoo staat Gij beiden voor ons oog I
Heil UI zoo groet U 'tpekelnat;
Zoo vieren U èn dorp èn stad;
Zoo melden U groene eerebogen;
Zoo spelt U 't dundoek uit den hoogen;
Rondom Uw schreên van reê tot reê
Klinkt U het »Heil U!" en 't »Hoezeel"

AAN

DEN

HOOGGEBOREN

IVAN

GRAAF

D'ANSEMBOURG,
EN DE

HOOGGEBOREN

LUDMILLA DE LA FONTAGNE

GRAVIN

D'HARNONCOURT-UNVERZAGT,

bij hun jiuwelijk,
1882.

yrillus, Methodus bekeerden
Een Jongeling en eene Maagd;
Hun, die het Heidendom vereerden,
Had God het hart voor zich gevraagd.
Ludmilla was de naam der schoone, *)
Die Bruid werd van den edeling;
Zij schitterde op zijn Hertogs-trone
GeHjk een gouden huwlijksring.
Des daags gelijk de zonnestralen,
Des nachts gelijk de zilvren maan,
*) De H. Ludmilla is uit den stam der grafelijke ramilie d'Harnoncourt.
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Kwam zij van 't burchtslot nederdalen,
De hand vol goud, in 't oog een traan.
Den armen wees, den kranken broeder
Vertoonde zij haar christenmin.
Zij werd de katholieke Moeder
Van ieder christlijk huisgezin.
Een spiegel van de christendeugden,
Een pronkjuweel van huwlijkstrouw,
Bleef zij het voorwerp aller vreugden,
Troost-engelin in leed en rouw.
Zij prijkt thans in de hemelrozen
Vol geur en glans van heiligheid;
Te Praag tot Patrones verkozen,
Heeft zij haar gunst alom verspreid.
Ludmilla! daal in dees landouwen!
Elk hart klinkt als een voglenlied.
Wanneer we in U het beeld aanschouwen
Der Heilige, die de aard verliet.
Als Engelen die Vrome prijzen,
Dan loven wij haar petekind.
Hoor in de klanken, die U rijzen
Hoe ieder U vereert en mint.
Dat Gods genade U steeds omzweve.
En wasdom schenke aan uwe woon!
De heilige Ludmilla weve
De paarlen in uw liefdekroon!
Haar naam en deugd zijn U gebleven.
Daarom ook juicht dees vriendenschaar:
Dat Ivan en Ludmilla leven
Zoolang als 't oudste menschenpaar!

^—•A/\/v^.c^

1.
avert, zangen, langs de velden
Van het Blitterwijksche groen.
Waar de vooglen vreugde melden.
Zoo als wij, in 't frisch plantsoen,
't Geldt een Echtpaar te vereeren....
't Huwlijk is een Koningdom,
Waar de Liefde komt regeeren
Over Bruid en Bruidegom.
2.

De echtknoop is te zaam gestrengeld.
Onder zegening van God;
Beider harten zijn verengeld
In een zelfde zielsgenot.
God, doe steeds het heil vermeeren
In dat echtlijk Koningdom,
Nu de Liefde komt regeeren
Over Bruid en Bruidegom.
3.

Schud, o huisl uw feestbokalen,
Tintlend van gezondheidsdrank 1
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Laten wij nog eens herhalen
't Feestlied bij der glazen klank.
Wees, o Echtpaar, dat wij eeren,
Aan uw zangers wellekoml
En gij, Liefde, blijf regeeren
Over Bruid en Bruidegom I

.si^^f?)
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ONZE

VAAN.
1.

M

eil Vaan, gij zinnebeeld
^^^^ Van 't lied, dat blij gekweeld
Ons aller harten streelt 1
o Vaan, door Kunst geteeld.
Ontplooi uw pracht
Als englenschacht
Tot vreugd 1
Waar gij zult gaan.
Daar heerscht voortaan
Rechtschapenheid en deugd.
2.

Bewandel dezen grond,
En voer den zangersbond,
Die uwen lof verkondt.
Met roem en luister rondl
Dan meldt ons lied
Geen zielsverdriet,
Maar vreugd.
Waar gij — enz.
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3.

Daal, Geest der zangen, neer
Van uit de starrensfeerl
Dan klinke telkens weer
Ons loflied, u ter eerl
Waar gij regeert,
Wordt God vereerd
Met vreugd I
Bij onze vaan.
Daar heerscht voortaan
Rechtschapenheid en deugd.

*^^::^=r-~-,

VAN

DEN H E E R J . J . EYCK
EN

MEJUFFROUW ELIS. HARST,
12

5»LPRIL

1882.
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00 blinkt een Bruid in hoofschen zwier
„icy Met parel, onyx en saffier,
Gelijk dit Huis, op 't juublend heden,
In drieërhande soort van leden.
Als ooit de lier een zang vermag.
Dan ruischt ze op dezen jubeldag,
Gezaligde eed- en echtgenooten,
Twee stammen van tien frissche loten 1
U, man, die Rafael steeds zijt
Der prille jeugd, u toegewijd.
Met uwe Elisabeth, als vrouwe
En moeder, 't schoone beeld van trouwe.

*) Fius-AImanak 1883,
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Daar sedert vijf en twintig jaar
Uw huwlijkskroon voor 't jeugdig paar
Tot vruchten botte, rijp van zegen 1
Hang looverkransen allerwegen I
Steek feestvuur aan, o kleine steel
Zing jubelliedren, vol van vree!
Juich, christenkerk als Bruid des Heeren I
Gij kunt nu driewerf triumfeerenl
Een echtpaar viert zijn zilvren feest.
Hun zoon, als zendling van Gods Geest
Betreedt, op 't ouderlijk verjaren,
Als Neomist Gods heil-altaren.
Hij stijgt tot God, hij daalt weer neer.
En deelt het Lichaam van Ons Heer
Aan 't klein Kommunie-kindje mede,
Zijn zuster, die haar eerste trede
Waagt aan het Engelenbanket.
Hier is 't hernieuwde Nazareth 1
o Jubilanten, Moeder, Vader,
o Dochter, treedt uw Feestling nader
Ter Kerk, waar 't eerste Sakrament
Hem 't eeuwig zegel heeft geprent!
Ontvangt van hem het Hemelsch Manna!
En zingt voortaan een nieuw Hozannal
Heil hem, die in Gods Naam verschijnt.
En straks weer uit uw oog verdwijnt,
Om, zendeling van 't Evangelie
In 's Heeren gaard, gelijk een lelie
Te schittren, tot dat de aard bekeerd
Haar God vereert, die 't al regeert 1
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^UBELFEEST.

(UIT NAAM DER PAROCHIANEN).

aar staat, zoo flink van leest
En geest,
De vrome held van 't jubelfeesti
De Nederhorst-den-Bergers danken
Met woord en praal en blijde klanken
Den lieven zoon van Rotterdam,
Die herwaarts als hun herder kwam
Bij 't gloeien van zijn liefdevlam.
o Veerei juich thans meê
In vreêl
Gij waart zijn eerst Gethsemané,
Toen 't Polderjongens-oproer blaakte,
En hij, als Priester, u bewaakte,
Gelijk een moeder 't woelziek kind,
Dat ze aan de wieg zoozeer bemint
En troost voor zijne traantjes vindt.
*) Pius-Almanak 1884.
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Sinds liefde van Gods Hart
In smart
In zijn gemoed geschapen werd,
Sinds schoot door alle menschenstammen
Zijn liefdegloed de felste vlammen;
Gevaar of ziekte, ramp of dood
Bleef hij trotseeren in den nood.
Wanneer het ziele-heil 't gebood.
Zoo kwam de Cholera
Hem na;
Hij sloeg zijn kranke broeders ga.
En bood zijn leven voor hun leven.
Men zag hem langs de bedden zweven.
Gelijk een held zoo onversaagd.
Totdat hij 't offer had gevraagd
Van 't ondier, dat aan 't welzijn knaagt.
Hem gaf het Neêrlandsch Rijk
Gelijk,
En schonk hem menig huldeblijk;
Maar God in bovenaardsche sfeeren
Zag zijne liefde in hem regeeren,
En zegende zijn Priestersbaan....
Heil hem I zijn jubeldag breekt aanl
En aarde en Hemel zijn voldaan.
2 December 1883.

Clacu JbcctOetwaaic^cu
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2 December 1883.
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'ruisvaarder, feestheld, wees gegroet
f^4^ Uit naam van Sint-Franciscus-stoetI
Waar is, o ridder onzer dagen
De beukelaar, door u gedragen?
Waar is uw bliksemend rapier?
Waar is uw lans, o strijder, fier
Op 't twalef-jarig zegepralen
In deze aan God gewijde zalen? •
Weihoe? De vian zwijgt als een visch.
Ofschoon het hier zijn feestdag is.
*) Pius-Alnanak 1884.
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D E ENGEL.

o Godgewijde tortelduiven I
Franciscus-zusters I laat vrij wuiven
Bloemslingers, handgezwaai en schrift 1
Wat hij deed is in 't hart gegrift
Van d' Ongeschapen en Alzienaar,
Van wien hij de onvermoeide dienaar
En liefde-apostel was, aan 't bed,
In school, alom, waar 's Heeren wet
Viel van zijn lippen als een balsem,
Verzoetend 's levens bittren alsem.
HET

KIND.

o Beeld van Christus-zelf op aardl
U stroomt in gouden golvenvaart
Het lied der blijde erkenning tegen,
U, reinst kanaal van Hemelzegen,
U, Vader van het christenvolk,
U, zilveren bazuin, Gods tolk,
U, ongewiekte christen-engel,
U, roos van deugden, op den stengel
Des Evangelies ingeplant
Door Christus' eigen priesterhand!
D E ENGEL.

Die ridder draagt om zijne slapen
Den jubelkrans. Zijn geestlijk wapen
Was Gods-vertrouwen, 's Heeren woord,
Dat hem bezielde in ieder oord;
Gods liefde vloeide hem door de aadren;
De kinderkens om zich vergaadren,
Hen op te kweeken tot Gods kroost.
Dat was omhoog der Englen troost.
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Den arme een rijkdom zijn, en tranen
Te drogen van Gods onderdanen,
En al wat waar is, schoon en goed,
Zag in en door hem de Englenstoet.
HET KIND.

Waar trekt hij heen? met zooveel honderd?
Hoevele steden staan verwonderd
Dien pelgrim aan te staren ? 7 Zand,
Den Bosch, Sittard, het Vaderland
Ziet hem alom, als uitgezonden
Door God om Jesus te verkonden
Met bede en zang in pelgrimstocht,
Waar Gods genade wondren wrocht
In 't Beeld van Onze-Lieve-Vrouwe ,
Maria's dienaar en getrouwe. —
üGod geve" — bidt de christenschaar —
»Hem menig, menig jubeljaar!"

TER EERE VAN 0. L. VROUW DER JAPEL LORETO VAN THORN,
(^ij \ii \nmp^mï

Dan ^aar ^e?[ö). 2)

»Kom, mijne vriendin^ kom. Gij zult gekroond
worden."
(Hooglied IV. 8.)

VTW"aar de Linden,
SkS Trouwe vrinden
Van de Heiige Moedermaagd 1
Zij omzweeft u,
En zij geeft u
Alles wat uw hart Haar vraagt.
Sinds lang meldden
Thorner velden,
Hoe ze uw Moeder is geweest.
Op dan, allen!
Luid moet schallen
'tjuichlied op Haar Kronings-feest I

Twalef maanden
Bloeien aan den
Troon van ieder jaar uit in;
i) Pius'Almanak i88€.
a) Gezongen op de wijze: Vader IHus.
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Mei, gij blonde,
Gij, gezonde,
Zijt der maanden Benjamin!
Vol behagen,
Zijn uw dagen
Aan Maria toegewijd;
Daarom galmen
Onze psalmen
IH haar schoonen bloementijd.
3.

Bij u vindt er
Niemand winter.
Altijd lieve lente-Maagd,
Smeltloos reine
Met den Kleine,
Dien Ge als God op de armen draagt 1
Jesus-Kindje,
Ach, wie mint je
Met een hart als Gij ons boodtl
Met uw zinnen
Leer ons minnen
Uwe Moeder tot den doodi
4,

Een Hosanna
Voor het Manna,
Dat Ge ontvingt in Uwen schoot 1
Hem te ontvangen
Is 't verlangen
Van alwie verkeert in nood.
Jesus' Moeder,
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Geef den Hoeder,
Onzen Jesus, aan ons hartl
En, vol zegen.
Vóór en tegen,
Juichen wij in alle smart.
5.
Gods vertrouwen,
Doe aanschouwen
Onze ladder Hemelwaartl
Daarop klautren.
Daardoor loutren
Onze smarten reingeklaard.
Maagd der Maagden!
Wie behaagden
Van het christenvolk u 't meest ?
Zij, wier harten
ü hun smarten
Toevertrouwden, rein van geest.
6.

Mededoogen
Uit den hoogen
Daalt ons van Maria neer;
Want Haar armen
Vol erbarmen
Smeeken voor ons bij den Heer.
Daarom loven
Wij u boven,
En in 't ondermaansche dal;
Gij verblijdt steeds.
Want Gij zijt steeds
Onze Moeder bovenal!
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7.

Och, wat rozen
Nu nog blozen
Die er waren reeds verlept I
O! wat gaven
Voor die braven,
Daar Gij haar herschapen hebtl
01 wat minne ,
U, Vorstinne
Van het Hemelsch Koninkrijk I
Gods genaden
Op dees paden
Zijn Uw eervol Moederblijk.
8.

Het verlangen
Aller zangen
Was Maria's hulp in nood;
Hoeveel kranken,
Die U danken:
Star der zee, wat zijt Gij groot!
Laat de stemmen
Nooit beklemmen,
Als wij zingen Uwen lof.
Die wij roemen:
Bloem der bloemen
Van Gods uitgelezen hof!
9.

Op dees feesten.
Vorst der geesten.
Allerliefste Gabriel I
Help ons groeten
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Bij 't ontmoeten
Van Maria's heilkapell
01 Hoe straalt zij,
En wat praalt zij
Met uw Plena gratia!
Dat uw Ave
Ons steeds lavel
Ze is ook hier zoo vol geni.
10.
Duizend jaren
Zijn gevaren
Over 't Vorstlijk Thorner Stift,
En Gods leere
Met Uwe eere
Is in ieders hart gegrift!
Steeds ontvingen
Jongelingen
Raad en bijstand in hun nood;
Vele maagden.
Die U vraagden,
Prijzen Uwe goedheid groot.
11.
Koene ridders,
Gods-aanbidders,
Legden hier hun wapens neer.
Om in boete
Hier de zoete
Maagd te dienen van den Heer;
Eedle nonnen.
Als de zonnen.
Blonken hier om Uw Kapel;
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En de Paters
Als Confraters
Traden zingende uit hun cel.
12.
Ol ziet heden
Samentreden
Duizenden ter Uwer eer;
U verkonden
Onze monden
Als de Moeder van den Heer.
Stargewemel
Aan den Hemel,
Diamanten van Gods troon I
Ziet hoe heden
Hier beneden
Uw Vorstin ontvangt de kroon I
13.
Liefde-psalmen
Hier weergalmen
Wat Maria voor ons is.
Dit feest toont haar:
Leo kroont haar
Door den Bisschop Paredis.
Na het eeren
Gaan wij keeren,
Doch Maria blijft ons bij.
Altijd duren
Ons deze uren
Van Haar Kronings-feestgetij.

GOUDEN JUBELFEEST *)
VAN

DEN

HEER

JAN CONRAD SMIETS,
GEDURENDE 5 0 JAREN

Lid der Broederschap van »de Geloovige Zielen des Vagevuurs,"
in de Sint Mathias-Kerk ie Maastricht gevierd

öen IS '^oDenilier 1883.

,Yf\ Schouwspel, de uitgebluschte vlam van 't Vagevuur
( ^ ^ Verandert hier in goud op 't feestlijk Jubel-uur I
Sints vijftig jaren stond een trouwe van de Leden
Der Broederschap, die door hun feesten en gebeden
De droefsten van de schaar, die 't Hemelrijk behoort,
Verlost en, door Gods gunst, ten Hemelladder spoort.
Die Man is Jan Co?irad! Die advokaat der dooden
Zijt Gij, o Broeder, wien dit feest wordt aangeboden!
Komt, zangers 1 dichters, komt! en zingt het jubellied!
Hier schaft de Hemel stof, als de Aarde ze u niet biedt. —
Doch, neen! 't heeft hier geen nood. Geen Vondel hoeft te zingen
Op 't Feest, waarmede wij den Feesteling omringen.
*) Den Jubilaris, 82-jarigen Vader van den Dichter, door de Broedermeesters aangeboden.
Het stuk is opgenomen in den Pius-Almanak voor 1887.
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Een Jonkvrouw — schoone Maagd, wie zijt gij in ons koor? —
Verschijnt, en zingt: »Geeft mij, o Broeders, thans gehoor!
Verschroeid is nog het goud van mijne zwierge lokken;
Doch, Hemelzalige, ben ik tot 't feest getrokken.
Ik smachtte in 't Vagevuur, en voelde wat gij deedt
En badt ter liefde Gods, in mijn nalijvig leed.
Ik was der wereld lust, en mocht, eerst na veel boeten,
Den blijden dageraad der Hemelzon begroeten.
U allen mijnen dank! Maar U , o Feestling, thans
Uit 't jublend Hemelsch hof den gouden Jtibelkransl
Gij waart der trouwsten een, dien God zoolang bleef sparen,
En tot een toonbeeld gaf aan uwe Broederscharen."
o Schouwspel, nieuwe troost dauwt op dit avond-feest!
Daar klinkt een mannenstem. Wie zijt gij, blijde geest?
De zilvren vlok omgolft den mond, omglanst den schedel.
Twee dobbelsteenen houdt zijn eene hand, en edel
Zwaait de andre een gouden staf: »Ik ben van deze kerk
De schutspatroon, en daal van Gods azuren zwerk.
Gij, lieveling van Sint-Afattijs, zoolang geleden.
Gij waart de Syndicus van alle plechtigheden.
Ontvang den Jubehtaf, en steun nog jaren voort,
Tot God-zelf u ontvangt aan zijne Hemelpoort!"
Zoo spreekt de Zielen-Maagd, zoo spreekt de Apostel samen.
En, Jubilaris, wij, wij allen zeggen: Amen!
Zoo wordt Uw Jubelfeest, op Broederlijke wijs.
Gekruid tot voorsmaak van het Hemelsch Paradijs.
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