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AAN MUNE LEERLINGEN.

Aan mijne Leerlingen.
Een kort gedichtje, lief en vloeiend,
Verkwilct het hart en voedt den geest;
Ook weet ik wel bij ondervinding,
Dat ge allen gaarne dichtjes leest.
Dies bied ik u, mijn beste Vrienden,
Een kleinen bundel versjes aan;
Waarin, voor uwe kinderjaren,
Veel goede en schoone dingen staan.
Mijn dichtjes wezen u een ruiker,
Van bonte bloempjes geurend zoet;
Waarin, gelijk het naarstig bijtje,
Gij honing vindt in overvloed.
Aanvaardt ze zoo, mijn lieve Kindren;
Herleest ze vaak, begrijpt ze goed,
En leert er nu en dan van buiten;
Zoo blijft de kruim in uw gemoed.
Wanneer gij dan, in later tijd,
Die goede lesjes niet vergeet;
Gelijk het bijtje, vlijtig zijt,
En steeds u braaf en eerlijk toont;
Dan acht ik mij, voor 't geen ik deed,
Genoeg beloond.
JACOB STINISSEN.

2

FABELEN.

FrABELEN.

De Piji.
Een pijl werd, door den boog,
Almachtig hoog
Gedreven in de lucht;
En riep in zijne vlucht
Den vooglen toe :
als gij
Bezoek ik vrij
De wijde hemelsfeer. —
Ja zeker — sprak een spreeuw, een aardig dier
Maar door eens anders hulpe komt ge hier,
En door u zelve valt ge neer. —
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Spin en Zijdeworm.

Wat zijt
Ge traag in 't geen ge doet !
Zie eens, hoe luttel tijd,
Dat ik besteden moet;
Om met mijn weefsel, fijn
En licht gelijk satijn,
Die wanden
Te randen. —
Zoo sprak de spin den zijworm aan.
't Is waar —
Zei deze;
maar
Uw rag is broos en ras vergaan.
Mijn werk
Is sterk,
En wordt, in dorp en stad,
Wel hoog geschat.
Ik ken noch overmoed,
Noch zotte gril;
Maar arbeid immer stil
En goed.
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De Wijnrank en de 01m.
Een wijnrank, door den storm
Van haren steun geslagen,
Hing kwijnend neergebogen
Ter proof van slek en worm,
Van woesten wind en dondervlagen.
Een olm was door haar lot bewogen,
En dacht, daar hij de wijnrank nam,
Ze hield omhoog gericht
En vlocht om zijnen stam :
— Ik heb geen vrucht te dragen;
En 't is mijn plicht
Een vruchtbre plant te schragen. —

— 16 —

Twee Vogeltjes.

Een aardig vogellijn, nog jong
En zonder ondervinding, sprong
En wipte rond een net, toidat
Het, buiten zijne weet, geyangen zat.
Doch 't scheen daar recht verheugd.
Het deed zijn buiksken deugd
Aa'n lekker, voedzaam graan.
Toen vloog een meesje daar
Voorbij
Gegroet, gegroet,
Blijf toch een weinig staan ! —
Zoo sprak de kleine kluizenaar;
— Er is hier overvloed ;
Nog nimmer kreeg ik fijner beet.
Kom herwaarts, eet
En drink gerust,
Zooveel ge lust.
'k Verleen
U graag een deel;
Ik heb, voor mij alleen,
Toch veel to veel.
'k Aanvaard uw aanbod met plezier ;
Zoo'n brokje zou me smaken,
Meewarig Vriendje ; maar
Kom eerst eens hier,
En toon me toch langs waar
Ik weer kan buiten raken.

Van het Bijtje.

v.
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Len bijtje, jong en onervaren,
Wou honigzeem vergaren,
Op zijn manier.
Het dommelde onbedachtzaam voort, nu hier
Dan daar, in tuin en wei,
Op veld en hei.
Wees toch behoedzaam, Kind ! —
Vermaande de oude bij — men vindt
Geen honig steeds, waar bloemen staan.
Och, Moeder ! laat me maar begaan —
Zei 't onbezonnen ding, en 't gonsde blij
Van bloem tot bloem, en aasde uit al de kelken.

— 18 —
De honigoogsttijd was voorbij ;
't Gebloemte stond to welken;
En 't bijtje riep : — nu kom en prijs
Mijn werk ; 't is Godenspijs ! —
Toen proefde moeder Bij, en sprak bedaard :
Mijn Kind, gij hebt slechts gal vergaard.—

Doghond en Ketting.

Een dogge lag
Geheel den dag
Zijn meester te verwijten,
Dat hij, gelijk een dief gebonden,
Zijn schoonste levensstonden
In slavernij moest slijten.
— 0 ! mocht ik ook eens vrij
En lustig zwieren,
Als andre dieren —
Zoo zuchtte hij
Wat zou ik dan gelukkig zijn !
Terwijl ik nu hier lijd en kwijn —
Maar 't hielp hem niet, zijn bitter smeeken,
Hij wist het fel.
Dies grolde hij, en rukte fel,
Om zijne boei te breken....

- 20 -

Nu meende men op 't hof,
Dat razernij den doghond trof.
klonk 't overal,
— 0, wee !
Wat vreeslijk ongeval !
Zoo eens die rekel los moest raken,
Hij zou ons alien kraken —
En ieder ging verward,
Met schrik in 't hart.
Maar krak !
De ketting brak;
Het klagen was gedaan;
En kwispelstaartend op een draf,
Liep meester dog, met blij geblaf,
Recht op de keuken aan.
Er zijn ook lieden van dat slag,
Die knorren dag aan dag;
En die gemaklijk zwijgen,
Wanneer zij brokjes krijgen.

De Bladeren en de Wind.

Ik zag de gele blaren, dwarlen, dalen,
In 't licht der najaars-zonnestralen.
Terwiji ze, door den wind gedreven,
In 't luchtruim mochten ommezweven,
En op- en nedervaren,
Geloofden zij de vooglen to evenaren,
En lachten luid
Den arend uit,
Die snel en hoog
Tot bij de wolken vloog.
Met zulken waan,
Was 't gauw gedaan.
De wind kwam tot bedaren,
En 't juichend heer
Van trotsche blaren
Viel weemlend neer

- 22 -

En werd, langs Beek en gracht,
In 't slijk versmacht.
Ik dacht :
— Wel velen zijn zoo trotsch.
Zij pochen hoog en laag,
En schijnen als een rots
Den storm te wederstaan.
Maar houdt de wind hen niet meer recht,
Dan is hun 't zwijgen opgelegd;
Dan vallen zij, gelijk de blaan,
Om nooit meer op te staan.

—

—

De Beek en de Linde.

Ik sta, gelijk een arme plant,
Te treuren aan den oeverkant.
Mijn voet verrot in 't water.
Het dood-vervelend golfgeklater
Verdooft mijn zoet geruisch.
En komt het wilde windgebruis
Mijn tooisel rooven,
Dan wordt het woedend neergestoven,
In deze kille beek,
En verre naar een vreemde streek
Gevoerd. — Zoo sprak de linde vol mishagen.
— Wel — zei de beek — hoe durft ge klagen ?
Hoe meer mijn water u besproeit,
Hoe meer gij groeit en bloeit.
Beschouw den spar in 't schrale zand :
Zijn wortels zijn verschroeid;
Uit stam en takken druipt zijn bloed;
En toch is hij steeds welgemoed.
Getroost u in uw lot;
En help u zelf, zoo heipt u God. —

--
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De Knapen en de Keien.

De school was uit.
Drie jongens, flink en blond,
Als blieken alle drie gezond,
Vermaakten zich verheugd en luid,
Als vogels, losgelaten uit de muit,
Aan d'oever van een helder meer.
Zij smeten steentjes, rond en glad,
Al over 't spiegel-effen nat.
En 't was dan elken keer
Een blij geschater,
Wanneer, met kracht der hand ontgleden,
Het keitje sprong en sprong langs 't' water,
En ging dan zachtjes naar beneden.
— Wel jongens ! — riep de kleine Klaas,
Met veel misbaar,
Wat zijt ge dwaas
Waarom geen keisteen, groot en zwaar,
Met veel geweld in 't meer gesmeten ? —
En pas is dat geweten,
Of Klaasje rolt een kei den oever af,

3
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Pardaf ! pardaf !
In 't helder nat,
Dat bruisend uit elkander spat.
De steenbrok zonk
Terstond, en ieder lachte met den snack
Terwijl het achter 't drietal klonk :
— Men ziet het vaak,
Dat grooten, in hun hoogmoed, nederdrijven,
`'Naar kleinen, in hun eenvoud, boven blijven.

;
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Twee Vogelnestjes.

Een aardig vooglenpaar
Had, in een kerselaar,
Zijn nest
Gevest ;
Waarin twee jongskens geel gebekt.
En de oudjes vlogen oost
En west, al azend voor hun kroost,
Dat 's avonds warmpjes werd gedekt.
De lieve Lente vlood;
De Zomer kwam ; de jongskens werden groot.
En op een schoonen morgenstond,
Verlieten zij hun nest, en trokken vrij
En stout de wereld in; zij vlogen rond,
Zij waren vlug
en wijs, zoo meenden zij.
Weer was de Lente daar.
Nu maakten ze elk een nestje klaar :
Het een verkoos den hoogsten boom
Der streek ;
Het ander bouwde bij den zoom
Der beek.
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Maar zeekren avond stak
Een hevig onweer op :
De regen viel, het waaide sterk; en krak !
Daar lag de top
Des booms,. waarin het nestje stond,
In spaanders op den grond.
Het beekje zwol en zwol,
En stroomde 't ander nestje vol.
Te hoog, to laag; 't is beide slecht.
Ik raad :
— Houd middelmaat ?
Dan komt ge steeds terecht. —

1
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De Kat en de Vlieg.

Het was een lieve lentemorgen.
De zonne blonk, en op ons dak,
Daar lag, gerust en zonder zorgen,
Een reeds bejaarde kat op heur gemak
Te spinnen.
Zij dacht, door hoogmoenchier van hare zinnen
Beroofd, aan heure macht,
Aan muffs en rat, die zij beloerd had en geslacht,
Aan kaas en spek, aan 't lekker sneedje ham,
Dat ze ongestraft zoo vaak uit spinde en kelder nam.
Ze zei, met trotschheid in heur kattenhart :
'k Ben grijs
En wijs
'k Heb menigmaal 't gevaar getart.
In 't jagen ben ik goed ervaren !
Die mij bedriegt, is fijn; wie zou mij evenaren ?

— 3o —
Terwijl ze dus haar zoet verleden smaakte,
En voor de toekomst grootsche plannen maakte,
Krijgt ze onverwachts een vlieg in 't oog,
Die wat to dicht voorbij haar vloog.
Dat maakt de kat verduiveld kwaad.
slaat
Naar 't kleine dier den klauw vooruit
Doch mist haar buit,
En tuimelt morsdood op de straat....
Dat is het lot van alien,
Die soms iets doen, uit trots of wraak.
Men ziet ze, om een geringe zaak,
In eenen afgrond vallen.

— 31 —

De Potbloemen en de Boomen.

Een rozelaar, vol zoeten geur,
Beyond zich hoog, to zaam
Met fijn gebloemt' van allerhande kleur,
In 't open vensterraam
Van een kasteel. Het struikje sprak met trots
— Hoe vindt gij gindschen eek,
Vriendinnen lief; die linden aan de beek,
En al die boomen in het bosch ?
Die dwergen,
Zij durven vergen,
Dat wij, de bloem der bloemen,
Hun grootheid roemen.
Hoe nog die kale boomen
Van glorie droomen,
Daar ze ons zoo hoog zien staan !
In hunne plaats, ik zou van nijd vergaan.
Wij prijken hier op onzen troon,
En zien op hunne vale kroon
Verachtend neer. —
Het waaide plots ; de rukwind maakte 't bont
Hij sloeg de boomen heen en weer,
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En smakte pot en bloemen op den grond.
Dat zag een grijze wandelaar,
Die vele dingen had beleefd.
Hij dacht : — Zoo hoog geplaatst zijn, biedt gevaar,
Voor wie geen kloeke wortels heeft.
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De Vuurpiji en de Sterren.

Eens zag ik, op den buiten,
Een kermis met een vuurwerk sluiten.
't Gesternte blonk, de lucht was hel.
Een vuurpijl schoot zoo snel
En steil omhoog,
Dat hij de bollen aan d'azurenboog
Geloofde
nabij to zijn. ,
En dat zijn schijn
Den sterrenglans verdoofde.
Hij sprak vol eigenwaan
De gouden lichten aan :
Maakt plaats voor mij
In uwe dichte rij.
Volgaarn,
zei zacht een hemelbloem;
— En blijft ge hier, dan oogst gij roem.
Terwijl de ster nog sprak,
Gaf, boven in de lucht,
De trotsche pijl een klak,
En keerde met een zucht
Naar de aarde weer.

- 34 Vaarwel, gij flauwe Vonk, —
Zoo klonk
Het uit het juichend sterrenheer;
— Men komt ons niet nabij,
Wanneer men wil.
Ik heb er velen zooals gij,
Die boven andren wilden blinken,
Beschaamd en stil
Zien nederzinken.

De Waternimfjes.
Zij hadden weer hun werk verricht,
Hun werk van alle dagen;
En gingen met hun oudste wicht,
Langs bosch en hagen,
Een wandelingsken doen.
De lieve zonne zond,
Door 't geurig lentegroen,
Haar avondgroet; en in het rond
Weergalmde nog der vooglen blij geschal.
Terwijl het kind, in 't frissche dal,
Zich bloempjes zocht
En kransjes vlocht,
Bespeurde 't, op een drassig meer,
Ontelbre diertjes lief en teer.
Het waren waternimfjes hemelsblauw;
Hun kleedje blonk als morgendauw.

— 36 —
Zij hielden, in den zonneglans,
Een blij gedans ;
En zweefden lustig heen en weer
En op en neer.
Wel — sprak het wicht — hoe kan het zijn ?
Die vliegjes dartlen rond,
Alsof hun niets to vreezen stond ?
Dat troebel water is venijn.
Waarom niet op een bloemelijn
Gespeeld ? Daar vindt
Men reine kleuren
En zoete geuren. —
Toen zei de vader : — Kind,
Een les voor kleinen en voor grooten
Is, in hetgeen ge zegt, besloten.
Voor velen is 't vermaak
Een groote zaak ;
Maar is de keuze, die gij doet,
Niet goed;
Dan komt gij dikwijls, tot uw straf,
Beslijkt er af. —

— 37 —

De Leeuw.

Een temmer had
Een leeuwken uit zijn nest genomen,
En gansche dagen zat
De man het welp te richten en te toomen.
Hij zou den leeuw zoo tam
En zoetjes maken als een lam.
Daarin
Gelukte hij ook min
Of meer. Hij prees, den jongen koning
Van 't dierenrijk, en bracht hem in zijn woning.
Eens wondde met zijn tanden
De leeuw zijns meesters hand en
Bemerkte bloed.
Dat wekte zijnen wilden aard, en 't oog
Vol gloed,
Bewoo

— 38 —
Hij zijne manen fel
En brulde; maar de temmer zond bij tijds
Zijn ruwen metgezel
Naar 't hemelsch dierenparadijs.
Betrouw u niet to gauw
Op lieden wreed
Van aard. Het goede, dat gij deedt,
Wordt vaak beloond, met krauw
En beet.

Het Bloemtuintje.

Een varier had een grooten gaard,
Waarin een hoekje werd bewaard
Voor 't kind, op wiens gedrag
Er nooit het minst beklag
Moest zijn gedaan.
Eens werd dat voorrecht aan
De kleine Bella toegestaan.
Het lieve kind
Was blij gezind.
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Zij plantte en zaaide bloemen
Van allerhande kleur,
Van allerhanden geur,
Die ze alle wist to noemen;
En gansch den zomer bleef haar klein
Gebied van onkruid rein.
Eens rukte zij het klemmerkruid
Met rank en wortel uit;
Omdat, zooals zij kloeg,
Die plant geen bloempjes droeg.
Haar vader, die het zag,
Trad nader bij
eens komt de dag,
En zei :
Mijn kind, dat gij,
Bij 't zien van dit gewas,
Verheugd zult zijn.
Herplant het ras,
En draag er zorge voor,
Als voor het fijnste bloemelijn.
Dien raad gaf 't kind gehoor.
Nu had de Herfst den tooi geroofd
Van bosch en veld, en ook in Bella's gaard,
Geen enkle bloem gespaard.
Alleen het veil verhief het hoofd,
En mocht nu, door zijn duurzaam. groen,
't Gemis aan fijn gebloemt' vergoen.

—

41 —

Zoo worden in den tegenspoed,
Wen vrienden ons verlaten,
De smarten soms verzoet,
Door hen, op wie we in blijde dagen,
Met koelheid, ja, met haat en
Verwensching nederzagen.
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Twee Knapen.

't Was Mei.
In eene wild-bebloemde wei,
Met geurig kruid doorweven,
Waarop de zon met liefde blonk,
En 't vogellijn recht aardig zong
Van lust en leven,
Vermeiden zich twee knapen vrij
En blij,
Al in de lommer van de boomen.
De kleinste zat in stilte neder,
En scheen to droomen.
Hij vlocht een krans
Voor zijne zuster teeder.
De grootste gooide in wilden dans
Zijn pet naar mulders op,
Die in den top
Der linden zaten,
En 't jeugdig loover vraten.
Dit duurde zoo geruimen tijd;
Totdat opeens de klak
Bleef hangen aan den hoogsten tak.
De knaap had spijt;
Zijn lustig spelen was gedaan,
En in zijne oogen blonk een traan.
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Hij smeet met hout en steen,
Met al hetgeen
Hij krijgen kon;
Maar wat hij ook verzon,
Hij bleef van zijne muts beroofd,
En wist geen raad.
Nu schoot hem een gedachte in 't hoofd,
Gedachte tot een slechte daad :
Hij stoof
Naar zijnen kameraad;
Hij greep diens pet en smeet ze in 't loof,
Daarboven bij de zijn.
En toen hij ook den makker weenen zag,
Verkeerde zijn gegrijn
In blij gelach.
Zoo gaat het vaak op onze dagen
Men hoort soms menschen klagen,
Om tegenslag in hunne zaken,
Om ongeluk of zielepijn;
En die hun bange zuchten staken,
Wanneer ze zien, dat andren ook rampspoedig zijn.
De tranen in een anders hart
Verzoeten hunne smart.
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Alsem en Honing.

Een lanterfant,
Een jongen, die den bras
Van 't leeren gaf, zag op een alsemplant
Een bie, die druk aan 't azen was.
— Wat zoekt ge daar ? —
Zoo spotte hij.
En zij :
— Ik gader honing zoet en klaar !
- Wat, honing op een alsemblom !
't Is dom ! —
Was 't wederwoord.
En 't bieken ongestoord :
— Wel bitter is het kruid;
Toch trek ik zeem er uit.
Is de arbeid somtijds alsem, kleine man;
De honing is de zoete vrucht er van. —

Van den Os.
Een os lag eens, zoolang hij was,
Tot over de ooren in het gras.
Hij dacht, terwijl hij 't lekker maal herkauwde,
En hoopvol in de toekomst schouwde :
Wat is mijn nieuwe meester goed
En braaf ! ik moet
Hem prijzen
En dank bewijzen.
Een week
Of tien geleen, bewoonde ik de armste streek
Der aard. Ik troll er eg en ploeg,
Door schrale hei en zandig land;
Ik zwoegde er vroeg
En laat, en kreeg
Wat mager halmen op den tand,
Of vond mijn kribbe leeg.
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En hier, o Hemel lief, hier vloeit
Een klare beek ; hier groeit
Het malsche Bras in overvloed.
Ik leef hier onbekommerd ;
Ik doe mijn buik to goed;
En geef, belommerd
Door 't ruischend loover,
Der zoete rust mij over.
Wat wenscht men meer ?
Mijn ossenharte brandt
Van liefde voor mijn nieuwen heer.
Toen kwam de man, den drijfstok in de hand,
En riep : Vooruit, en mede naar de stad !
Gewis voor prijs —
Zoo meende de os — wel hoog geschat !
Aan mij de kroon, het eerbewijs --Zoo hoopte hij ; maar ach !
Denzelfden dag,
Kwam hij in 't slachthuis aan,
En 't hopen was gedaan.
Ik prijs den ondank niet;
Doch kus ook niet de hand,
Die streelen komt en vleien ; want
Men hoort en ziet,
Dat menigeen zijn leven lang
Maar dienst bewijst uit zelfbelang.
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Ever en Ram.

Een slachter had een lam gedood;
Zijn handen waren rood
Van 't bloed. Hij hing het beest
Aan eene ladder op. Dat zagen
Van uit de wei, door 't loof der hagen,
De schapen fel bevreesd.
Wat zijt ge blood !
Wat zijt ge laf !
Die daad is snood
En vergt een straf. —
Riep uit het bosch een everzwijn.
Hardvochtig moet ge zijn;
Uw broeder wordt vermoord ; uw kroost, gevild.
Gij zwijgt, als hadt gij 't zoo gewild.
Wij weten 't wel, Heer Ever, — kwam
Een grijze, wijze ram;
— We zijn zoo dapper niet als gij ;
Maar meent ge, dat ons hart
Niet bloedt, bij zoo'n moorderij;
En 't ons niet innig smart,
Wanneer men 't heilig recht
Vertreedt ? maar wederstand is ons ontzegd;

- 48 -En onrechtvaardigheid
Bereidt
Toch vaak haar eigen straf.
Wel stroopt men 't vel ons
Maar, vriend, dat vel wordt perkement
Een trom, die 't yolk ten strijde ment ;
Het hart in woede doet ontgloeien ;
Het menschenbloed doet koken
En vloeien....
Zoo achten we ons genoeg gewroken.
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Zwaluwen en Musschen.

Een zwaluw had haar nest
Vernuftig onder 't dak gevest.
Zij hadden wel hun best
Gedaan, de lieve vogels ! Dagen waren
Zij in de weer geweest,
Om bouwstof to vergaren.
En als hun werk voltrokken was,
Veraamden zij, en vierden feest.
Hun vreugd was ras
Voorbij. — Terwijl ze een goede poos
Al azend, heen en weder togen,
Kwam stout en loos
Het musschenvolk gevlogen,
En nam het nest] en in.
De zwaalwen mochten buiten dolen,
En hielden zich verscholen
Op dak en tin.
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De musschen hadden overvloed :
Zij zaten warm, en smulden goed ;
Zij vlogen in en uit,
En 't jilpten luid.
Zoo is 't :
De vlijt wordt onderkropen ;
Zoo komt de list,
En gaat met 't voordeel loopen.
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De Raaf en de Nachtegaal.

Een raaf zat op
Den top
Eens booms te babblen,
Te rabblen,
Te pochen ongehoord. Haar droef gekras
Weergalmde door het struikgewas,
Waar meester nachtegaal
In stilte lachte met die gekke taal,
En menig kwetsend woord.
Zijn jongskens waren fel gestoord,
En riepen luid : — Maar hoort
Die snapster toch !
Mijn kindren,
't Kan ons niet hindren —
doch kijkt naar boven;
Was 't antwoord;
Een Bier, die zoekt te rooven !

- 52 Pas hield de zanger op van spreken,
Of 't woedend dier kwam neergestreken,
En viel het zwarte babbelwijf
Op 't lijf.
De jonge nachtegalen zwegen.
Gaat zedig
En vredig
Langs stille wegen;
En wacht u voor den schijn ; •
Dan zult ge steeds gelukkig zijn.

Het Paard en de Stoomwagen.

Een paard zag, op een ijzerenbaan,
Een stoomtuig staan;
Een wagen, zwart bestoven,
Gereed om ver op reis te gaan.
Gij poogt vergeefs mijn roem te dooven.
Verlaten en bespot,
Zult gij weldra, in 't een of 't ander kot,
Te roesten staan
riep 't nijdig paard. •
— Kom, loopen wij om prijs !
BeWijs,
Dat gij mij evenaart
Aanvaard; ja, kampen wij;
Dan is 't gedaan met uwe zwetserij
Besluit het stoomgevaart.

- 54 Daarmede begint het te blazen,
Te razen,
Te rollen, te rollen,
Langs huizen en boomen,
Langs bergen en stroomen
En 't paardje, te draven, te hollen,
Te brieschen,
Te niezen,
Totdat het buiten adem, nat
Bezweet en afgemat,
Bezwijkt; terwiji het stoomtuig voorwaarts spoedt,
Beschaving brengt en overvloed,
En overal met geestdrift wordt begroet.
De Slenter is verbolgen
En poogt Vooruit te volgen.
Vooruit, door niets gestuit,
Staat nimmer stil, en Slenters rijk is uit.
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Het Veldhoen en de Weiman.

Een veidhoen zat
Gevangen in een strik,
Dien de oude weiman Rik
In 't kreupelhout gespannen had.
De vogel schreeuwde alsof men hem vermoordde;
Hij ging zoo wild en luid
Te werk, dat gansch de buurt het hoorde.
De jager vloog er heen, en maakte 't beestje buit.
Erbarming — bad het veidhoen
laat me vrij ;
Wat kunt ge toch met mij
Verrichten ? Zie, ik ben zoo nietig kleen,
En hard en mager als een been;
Ik zou op uwen disch,
Waar alles keurig is,
Maar weinig opzien baren; 'k smeek u, laat
Me vrij ; dra komt de lieve Zomer aan;
Die maakt me malsch en vet, ge moogt er staat
Op maken; dan de Herfst, en 'k word' gebraan.
Ik zal een beetje zijn,
Zoo lekker en zoo fijn,
Zoo uitgezocht,
Als ooit een vorst er eten mocht.
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zei de oude jager;
Gij pleit niet slecht
— Maar 'k stel niet veel vertrouwen
In uw gepraat; ik zou het mij berouwen.
Om 't kort to maken, vet of mager,
En hoe gij preekt of bidt,
Nog heden gaat gij aan het spit. —
De jager stak
Het veldhoen in zijn weitasch, loeg en sprak :
'k Heb liever eenen vogel in den zak,
Dan zeven op den tak.

—5
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Het Zwaard en de Ploeg.

Er was eens, lang is 't al geleden,
Een heerlijk dal,
Waar bloemen bloeiden zonder tal;
Een zalig oord, waar hand in hand, de Vrede en
De Liefde als broer en zuster op den troon
Gezeten waren. Menschenbloed had nooit
Den grond er gedrenkt en 't werk, dat hoofd en harte tooit,
Bracht heil en zegen aan, in elke woon.
Daar werd op zekeren dag, nabij den ploeg,
Een zwaard gelegd, dat ramp en nood
Verspreid had heinde en ver ; en rood was, rood
Van 't bloed des vijands. 't Oorlogswapen loeg
Weg van mij,
Een helschen lach, en sprak vol hoogmoed :
Gij, domme ploeg, onedel werktuig, zinnebeeld der slavernij !
Getrokken wordt ge door den plompen Gs,
En recht gehouden door een ruwe boerenhand.
Ik flikker aan de zij des braven;
Ik word gedragen door het moedig ros;
Ik sla den vijand neer, en help van 't Vaderland
De glorie staven ! —
De ploeg aanhoorde kalm die trotsche taal,
En zei : — Gij glanst, 't is waar,
Somwijlen in de hand der dappren; maar
Ge zijt toch slechts een moordend staal.
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Als gij verschijnt, dan waart
De duivel der vernieling over de aard
Dan zegt het yolk aan liefde en vree vaarwel;
Dan wordt het zaligste oord een hel.
Waar mijne schaar als zilver blinkt,
Daar heerscht er broedermin en levers
Waar ik de krone span, daar klinkt
Het lied der vreugd; want steeds zal de arbeid blijheid geven.
Hoe milder 't onderricht
Beschaving brengt en 't yolk verlicht :
Hoe hooger mijne glorie klimt,
Hoe meer uw heerschappije krimpt.
Aan mij de toekomst, u 't verleden,
Zoo wordt het gansche wereldrond een Eden. —

GEDICHTJES.
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Ondank.

Geen rampspoed maakt zoo droefgezind;
Niets grieft een ouderhart zoo zeer;
Niets baart der ziele meer
Verdriet, dan ondank van een kind !
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Rust roest.

Rust roest !

een spreuk van groot gewicht,
Waarin er vrij wat waarheid ligt.
Rust roest ! eene oude leuze,
Die altijd helder klinkt,
En in een schild veel schooner
Dan adeltitels blinkt !

— 63 —

Naar School !

De school verzuimen doet hij niet;
Door dik en dun, trekt hij er heen.
Al is hij jong, al is hij kleen,
De school verzuimen doet hij niet.
Des ochtends is hij vroeg to been,
Bij 't wekkend kraaien van den haan.
Hij wascht zich goed; hij kleedt zich aan,
En trekt naar school met vlugge schreen.
De plicht vermaant, de plicht gebiedt !
Het harte hoog ! het harte rein !
Al is hij jong, al is hij klein,
De school verzuimen doet hij niet.
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Vroeg en laat.

Wij leeren vroeg, we leeren laat
Het goede doen en rein bewaren.
De meester geeft ons wijzen mad;
Hij staat ons bij met raad en daad.
In onze harten zal zijn zaad
Gedijen, ook in later jaren.
Wij leeren vroeg, we leeren laat
Het goede doen en rein bewaren.

4.-
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't Viooltje.

't Viooltje was ontstaan,
En Flora mocht wel roemen,
Op 't geen zij had gedaan :
Zij had de paarl der bloemen
Doen spruiten langs de baan.
Zij had de rijkste kleur
Van haar palet gekozen,
En uit haar reukedoozen,
Een hemel-zoeten geur.
Toen vroeg ze met een lack :
- Wat kan ik nog u geven ? —
En 't bloemken, vol ontzag :
- Wat gras langs mijne dreven,
Waarin ik schuilen mag.

Arbeid.
Arbeid maakt het lijf gezond !
Jongens, wilt dat goed onthouen.
Steekt de handen uit de mouwen,
Vroeg en laat, ten alien stond.
Eigen kracht en zelfvertrouwen
Plengen heil en zegen rond.
Arbeid brengt het beste goed !
Jongens, wilt dat goed onthouen.
Eigen kracht en zelfvertrouwen,
IJz'ren wil en stalen moed
Strooien, ook in schrale gouwen,
Gouden graan in overvloed.
Arbeid maakt het leven zoet !
Jongens, wilt dat goed onthouen.
Zij, die 's zomers noestig bouwen,
Trots den fellen zonnegloed,
Zullen nimmer moeten rouwen,
Als de droeve winter woedt.

Recht door Zee !

De zonne gloort;
De stille zee bekoort.
De kabels los, we zijn aan boord !
En fluks de zeilen ree !
Wij steken blij van wal,
En varen recht door zee.
Wie op de ree
Nu droomen blijft, is mal.
Bezint,
Men roept :
Eer gij den tocht begint ! —
Wij slaan den raad niet in den wind;
Maar zijn de zeilen ree,
Dan steken wij van wal;
En varen recht door zee.
Wie op de ree
Nu droomen blijft, is mal.
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Goeden Morgen !

Als 't Oost zijn gulden poort ontsluit,
Gaan boven al de lichtjes uit,
Die vriendlijk pinkten heel den nacht.
De hemel bloost, en de aarde lacht;
En alles juicht met nieuwe kracht
Goeden morgen !
De lieve bloempjes op de hei;
De blaadjes van de klaverwei ;
De hoppebel, de korenaar,
Zij worden 't jonge licht gewaar;
En knikken minzaam al to gaar :
Goeden morgen !
Er wordt gejubeld overal :
Omhoog, omlaag, langs berg en dal.
De vogel vliegt van 't donzig nest;
En vroolijk klinkt het door 't gewest :
Als woudgezang of veldorkest,
Goeden morgen !
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God is Liefde.

Op de hei,
In de wei,
Op den berg en in het dal;
Waar we gaan,
Waar we staan,
Waar wij ook onze oogen slaan ;
't Klinkt steeds overal :
God is liefde !
God is liefde !
Kweelt het juichend vooglenheer ;
God is liefde
Geurt 't ontluikend bloemken teer;
God is liefde !
Lispelt zacht de lentewind ;
God is liefde !
Bidt de moeder bij het kind;
God is liefde
Zegt het liefderijke hart,
Wen het lenigt nood en smart.
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't Ruischend blad,
't Bruisend nat,
't Zonnelicht, dat speelt en spat;
Morgenrood en avondpracht;
Maneglans,
Sterrendans ;
Alles jubelt, dag en nacht :
God is liefde !

Naald, Draad en Vingerhoed.

De naald, de draad, de vingerhoed
Zijn dingen, die een meisje goed
En tijdiglijk hanteeren moet.
De naald, de draad, de vingerhoed
Vergaren vrede in 't burgerhuis,
En brengen brood in de arme kluis.
De naald is meer dan schatten waard,
Meer dan een doekspeld van robijn,
De draad heeft grooter heil vergaard,
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Dan 't fijnste lintje van satijn
Wil als een zijden draad niet zijn :
Wees zacht van aard, niet licht geraakt
En wen ge werkt, dat men niet zeggen moet
't Is met de heete naald gemaakt ! —
Want haastige spoed is zelden goed.
.

—
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De Schaar.

Ik steel niet met de schaar;
Dat biedt gevaar.
Zij heeft een koppel oogen,
Waarmee zij heeft bedrogen.
Zij heeft twee scherpe beenen,
Waarmee zij heeft doen -weenen.
Ik steel niet met de schaar.
Maar wen
Ik nog wat ouder ben,
Dan zverk ik met de schaar.
De schaar !
Dat is mijn moeders wapen;
Zij strijdt er mede gansch het jaar.
Als andren niets doen, geeuwen, slapen,
Zit zij te werken vroeg en spa,
Te knippen en te snijden.
Ik zal altijd de luiheid, mijden,
En volgen moeders lessen na.

1.1
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Het Huisje van den Wijze.

De Wijze deed een -woon,
Een nederig huis zich bouwen.
Men kwam zijn work beschouwen,
En niemand vond het schoon.
Van buiten was 't gemeen;
En siecht geschikt van binnen;
Onwaard van zulk gezin, en
Voorzeker veel to kleen.
Zoo wist eenieder wat.
Toen zei de man met rede
Gelukkig zoo de vrede
Dit huisje steeds omvat ;
En zoo rond dezen haard,
Zoo klein en ongelegen,
Zich steeds, als milde zegen,
Ike trouwe vriendschap schaart.
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Geluk.

Wie denkt ge, dat op aard
Het meest geluk vergaart ?
Hij, die in overvloed zich baadt;
Of hij, die, diep geleerd,
Den loop der hemelbollen gadeslaat ;
En zee en aarde, berg en dal doorgrondt ?
Hij, die de wapens stout hanteert,
En to alien stond
Met eerbied wordt vermeld,
Omdat hij lauwren won op 't oorlogsveld ?
0 neen !
Maar hij alleen,
Die kalme dagen slijt;
Die nooit een anders heil benijdt;
En immer zegt, tevreden met zijn lot :
Ik help mij zelf, zoo helpt mij God ! —
Die altijd zich bedwingen kan,
En vreugd geniet met deugd gepaard;
Dat is de man,
Die 't meest geluk vergaart.

—
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Goud en Rozen.

Als, na den korten zomernacht,
Des morgens vroeg de zonne lacht,
De hemel glanst van kleurenpracht,
De bloeme geurt, de vogel zacht
Ontwaakt, en babbelt blij en luid;
Dan spring ik ook de veeren uit;
Want vader zegt : — De morgenstond
Heeft goud en rozen in den mond. —
Ik kleed mij aan en wasch mij goed.
o Lieve God, behoed
Ik bid :
Weer dezen dag mijne ouders zoet;
Ik breng in huis mijn besten groet;
En welgemoed, gezond en stork,
Begin ik stil mijn daaglijksch werk;
Want vader zegt — De morgenstond
Heeft goud en rozen in den mond. —
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Ter Rust !

De zonne zendt haar avondgroet,
En statig leidt een wolkenstoet
Der sterren koningin
Haar weidsche rustplaats in.
De vogel staakt zijn teeder
Gezang, en zoekt in 't nestje rust;
Doch morgen kweelt hij weder
Van heilgenot en levenslust.
Geschommeld door den zoelen wind,
Sluit 't bloemelijn zijn kelkje dicht.
Reeds wemelt 't gouden sterrenlicht;
En gij, mijn Kind,
Ge dartelt bier nog rond,
Als 't bieken in den morgenstond.
Ter rust ! uw wieg is klaar,
En moeder wacht.
Een kusje bier, een kruisje daar,
En daarmee goeden nacht !

8

Boterbloemen en Anjelieren.

't Was kermis in
Ons huisgezin.
Er werd, ter eer
Van moeder teer,
Een heuglijk feit herdacht.
En Judith, tien jaar oud,
Een hart van goud,
Had zelf een ruiker saamgebracht,
Van anjers en van boterbloemen ondereen.
— Er zijn — zoo sprak het kind verlegen,
- Geen rozen bij; ik vond er geen.
Maar, liefste Moeder, ruik eens goed :
Die boterbloem heeft nu den geur gekregen
Der anjelier, een geur zoo balsem-zoet
- Kom hier, — zei moeder toen;
En gaf heur schat een zoen;
- Kom in mijne armen, beste Wicht.
Ga steeds met menschen om
Van eer en plicht;
Dan vaart gij
Gelijk de boterblom.

Speelgoed.

Daar ligt het speelgoed, op den grond
Dooreen, de gansche kamer rond;
Het speelgoed klein en groot,
Het speelgoed groen en rood :
Een hobbelpaard;
Een houten zwaard;
Geschut van lood : geweer, kanon;
Soldaten van karton.
Een hoepel, zweep en top.
Een wiegje zonder voet;
Een popje zonder kop.
Trompet en fluit, en ander goed
Voor allerlei muziek.
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Dat alles ligt daar in de war,
Nabij de molenwiek
En bij de kermiskar.
Dat alles ligt nu door elkaar,
Als had een koene legerschaar
Daar strijd geleverd vol gevaar.
De kleinen,
Zij hadden gemaakt en gebroken,
Gespeeld en gedrild met gedoe;
En waren dat leven nu moe.
Ze vlijden zich neder, en loken
De slaaprige lonkertjes toe.
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De Boer.

De zonne gloort, de lucht is blauw,
De bloeme geurt in bosch en veld.
Reeds staat hij daar, voor dag en dauw,
Ten strijd gereed, gelijk een held.
Hij strooit het graan met voile hand;
Hij zingt een lied en bant het leed,
En, met de korrels op het land,
Valt menig droppel van zijn zweet.
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De hemel zegent mild zijn werk;
De zonne stooft en rijpt het graan.
Weer staat hij daar, gezond en sterk,
Om 't gulden koren neer to slaan.
De zeisen krast, de zeisen klinkt;
ruime veld;
De garven dekken
De vreugde hem in de oogen blinkt,
En uit zijn hart een danklied welt.
Het Noorden raast; 't is guur en stuur ;
Te zijnent barnt geen bange nood
In 't glimmend stoofken knapt het vuur,
En op den disch prijkt lekker brood.
Hij zaait en maait ; Zij gaart en spaart.
De vrede troont, de vreugde lacht,
De liefde stoeit aan hunnen haard,
Bij zomerdag en winternacht.
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H et Woud .

•

Door de frissche lommergangen,
Ruischt een zoete melodij,
Schalt een feestlied vrij en blij.
Mengt uw stemmen in de zangen ;
Wie beladen zijt en rouwt,
Komt, en rust in 't juichend woud.
Reuzeneiken, steunpilaren
Van het zwakke klemmerkruid,
Slaan hunne armen hoedend uit,
Over mossen, bloom en blaren.
Wie beladen zijt en rouwt,
Komt, en rust in 't veilig woud.
De avond nadert ; loof en twijgen
Zijn in rozenwaas gehuld ;
Zoete vree het woud vervult ;
Winden bidden, boomen nijgen ;
Wie beladen zijt en rouwt,
Komt, en rust in 't heilig woud.
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Arme Moeder.

De lucht was dik betrokken
Met wolken aaklig grijs;
En heide en weide waren
Bedekt met sneeuw en ijs.
.

Een weduw zat to rillen
Bij d'uitgedoofden heerd,
Waarin het laatste turfje
Sinds gister was verteerd.
Geen kruimel in de spinde;
Geen geinster in de schouw,
Voor 't zwakke, kranke wichtje,
Dat honger leed en kou.
En in het schamel wiegje,
Van deksel schier ontbloot,
Te kermen lag om voedsel,
Te kampen met den dood.
Fen kaarsje brandde treurig,
Een kruisje stond er bij;
En knielend bad de moeder :
Heer, laat het schatje mij »
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En wilder loeide 't Noorden,
En vloerde meer en beek;
Geen enkel hemellichtje
Door 't somber wolkfloers keek.
En toen de morgenzonne
Het hutje weer bescheen,
Was 't blanke serafijntje
Met 't kinderzieltje heen.
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Het Blinde Kind.

Men zegt, dat aan
D'azurenbaan
Er diamanten bloemen pralen ;
Dat madeliefjes in de dalen,
En roosjes in den gaard
Zoo wonderschoon zijn uitgedost,
Als nooit een overrijke vorst
Het was op aard'.

Men zegt, dat zon
En maan; dat bron
En vliet, dat weide, woud en velden
Den lof des Allerhoogsten melden;
Dat menig blozend kind
Zich baden mag in al die pracht,
En zóó, voor hoofd en harte, kracht
En vreugde vindt.
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Ik zou, bij nacht
En dag,' die pracht,
Dat zoete heil volgaarne derven;
Ik zou wellicht van blijdschap sterven,
Zoo 'k op mijn levenstocht,
Al was het maar een enklen keer,
Mijn moeder lief, mijn moeder teer
Aanschouwen mocht.
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Lieve Moeder !

Zie, weder zijn we bier vergaard,
Op uwen blijden dag.
In aller oogen blinkt de lach,
En vreugde schatert rond den haard ;
Daar veer 't gezin u vieren mag;
o, Lieve Moeder !
Gij werkt en zorgt het gansche jaar;
Wij zijn gekleed, gevoed ;
En is ook de arbeid steeds niet zoet;
En schijnt de toekomst soms wat naar ;
Gij strijdt toch voort met kloeken moed,
o, Lieve Moeder !
Wel zwaar is uwe levensplicht,
En karig soms het loon;
Maar eens, -wij maken van uw woon
Een paradijs vol geur en licht,
Waar Gij zult rusten op den troon,
o, Lieve Moeder !
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Blijf onder ons nog lang en blij,
Bevrijd van wee en smart;
In valt de kamp ook soms wat hard,
\Vij staan vol moed aan uwe zij,
En steunen u met hand en hart,
o, Lieve Moeder

-
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De Plant.

De plant schijnt vol gevoel,
En aan haar levensdoel
En lotsbestemming steeds to denken.
Zij volgt getrouw des Scheppers wenken
Zij kiemt en groeit;
Zij schiet en bloeit;
En heeft haar bloem een stond geblonken,
En heeft zij ons haar vrucht geschonken,
Dan valt ze, sluimert, richt zich op,
En biedt weer blad en knop.
Dat groeien
En bloeien,
Dat leven
En geven
Geschiedt,
Omdat zij de stralen der zonne geniet.
Wij zullen, gelijk eene plant naar het licht,
Steeds hongren en dorsten naar waarheid en plicht.

De Wind.

Waar komt de wind vandaan ?
En werwaarts mag hij gaan ?

Hij rukt vooruit in dolle vaart,
En plundert bosch en gaard ;
Hij huppelt over beemd en land,
En liefkoost bloem en plant.

Hij worstelt rond der bergen kruin,
En woelt in 't mulle duin ;
Hij dobbert op de wijde zee,
En brengt den regen mee.

— 92

—

Hij jaagt het somber onweer op,
Maar blaast het stof van knop
En bloom, en nadert, rijk bevracht
Met vruchtbaarheid en kracht.
Waar komt de wind -vandaan ?
En werwaarts mag hij gaan ?

De Bron.

Bronne, met uw zilvren water,
Dat, met heimlijk lief geklater,
Kabbelt over kei en zand;
Frisch en zoet is 't aan uw rand,
Als de zomerzonne brandt.
Velerlei gebloemte teeder
Buigt zich welig, blozend neder
Over uw kristallen nat.
't Vee, dat gulzig klaver at,
Drinkt den nectar van uw vat.
Mildlijk laat ge uw golfjes leiden,
Om to laven beemd en weiden.
't Beekje, dat zich juichend spoedt
Naar den breeden, wilden vloed,
Voedt gij altijd even goed.
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Nuttig zijt ge, dat is zeker.
Vriendlijk biedt gij steeds den beker
Dieren, bloemen, gras en kruid,
Alles drinkt volop er uit,
En het kost geen rooden duit.
Maar uw water heeft slechts waarde,
Zooals menig ding op aarde,
Wen het helder is en rein.
Evenzoo, bij groot en klein :
Zuiver hart en helder brein !
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Een Lentemorgen.

Nog blikt het maantje vriendlijk neer,
Op bergen en in dalen,
Door 't loover heen, in 't zilvren meer ;
Nog klinkt bij wijlen lief en teer
De zang der nachtegalen.
Nog pinkt de star in 't hemelsblauw
En lacht ons minzaam tegen ;
Bepareld is het kruid van dauw,
De bloempjes sluiten 't kelkje nauw ;
't Is nacht nog allerwegen
Doch langzaam wordt het Oosten klaar
En maan en ster verbleeken ;
De vleermuis fladdert hier en daar,
Maar wordt het jonge licht ge -waar,
En vlucht naar donkre streken.
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Zie, ginder aan den Oostertrans
Verschijnt de gulden zonne;
Op loofgewemel, golfgedans,
Alom giet zij heur stralenglans;
De dag is weer begonnen.
De dartele eenden, blank van veer,
Doorklieven 't helder water
En duiklen jolig op en neer;
De vogels vliegen heen en weer,
Met kwetterend lustgeschater.
Het windje kust den bloemenhang,
En speelt met 't jeugdig loover;
Het morgenklokje's klingel-klank
Vermengt zich met der vooglen-zang,
In harmoniegetoover.
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Mijn Knijfje.

Nu heb ik toch een knijf, Goddank !
Een beste knipmes, scherp en blank.
't Is Sinter Klaas, die gister nacht
Mij 't lang gewenschte knijfje bracht.
Nu heb ik toch een knijf, Goddank !
Niet om te snijden hier en daar
In deur en venster, stoel en bank,
In schoolgerief en lessenaar.
Ook om te kerven in den bast
Der boomen, dient mijn mesje niet.
Ik weet te goed dat zulks niet past,
En dat het vader baart verdriet.
Om ergens kattekwaad te doen,
Gebruik ik 't handig knijfje niet;
Maar als wij in het meiseizoen,
Bij bloemengeur en vooglenlied,
Door bosch en velden wandlen gaan,
Als paardjes loopen op een draf,
Dan snijd ik, links en rechts de ban,
Wel eens een kleinen rotting af,
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En is het buiten koud en guur;
En jaagt de sneeuw door woud en gaard;
En zitten wij, bij 't knappend vuur,
Gezellig koutend rond den haard;
Dan maak ik met mijn knijf een top
En voor mijn zus een houten pop.
Ik meet en snijd, ik kap en klief,
En maak mij allerlei gerief.
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Lui zijn.

Ik wil naar school niet ga an vandaag;
De zonne brandt, men hijgt en 2:weet.
't Is beter nu in bosch en haag;
Daar kent men boeken, straf noch leed.
Daar knikken u de bloempjes toe.
Van zingen noch van spelen moe,
Wipt 't vogellijn er onbedacht,
Terwijl de zon door 't louver lacht.
Daar hol en rol ik heen en weer;
Ik fluit, ik zing en nog, en meer
Ik lees er bloemen tot een tros,
En vlij mij neer op 't zachte mos.
Daar is het fermis iedren dag;
Daar klinkt het lied, daar blinkt de lach.
Zoo dacht een kleine lanterfant,
Die in het bosch was aangeland.
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Hij zocht er zich een speelgenoot,
Bij vele dieren klein en groot;
In 't rillend loof, in 't ruischend riet,
Bij 't geurend bloempje langs den vliet.
Maar 't klonk alom :
geen tijd, mijn Kind;
Trek gij naar school, en leer gezwind;
De luiaardij zich leed bereidt.
Uw beste vriend is werkzaamheid.

Winter.

Wij springen in het groene dal,
Of bij den gullen waterval,
Nu niet meer hand aan hand.
Geen bloempjes, aan den rand
Der beek, staan nog te geuren ;
En 't babbelzieke vogellijn
Zit, in den zonneschijn,
Geen liedje meer te neuren.
Het veld is kaal ;
De weide, vaal;
Het woud, beroofd van loover ;
En, met een blanke sprei gedekt,
Geeft moeder Aarde, moe en mat,
Der zoete rust zich over,
Tot weer de zon Naar wekt.
Nu heerscht, in dorp en stad,
In menig huisje, bange nood.
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De vader, zonder werk,
Is somber als het zwerk.
De haard is koud; geen brood
Komt op den disch. De moeder lijdt,
En 't kindje kreunt en krijt.
Wij zullen over de armen
Ons steeds erbarmen;
Erbarmen, zoet erbarmen
En lenigen hunne pijn;
Want de armen onzp broeders zijn.
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Mijn werk is af.

Mijn werk is af, mijn Kind, en gij,
Ge kent uw les; nu zullen wij
Op ons gemak, bij bloem en groen,
Een wandelingsken doen.
Aanschouw de wei in hare pracht,
De weide glimmend als smaragd :
Een vriendlijk oord, een groene zee,
Een beeld van rust en vree.
Het helder beekje kabbelt zacht
En onverdroten dag en nacht.
Zoo vloeie ons leven kalm en zoet,
Voor klip en rots behoed.
De vogel bouwt; hij wipt en springt,
En orgelt, gorgelt dat het klinkt.
Zoo werken en zoo zingen wij,
En leven vrij en blij.

<9
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Het Vinkje.

Ik had, wanneer de velden
En weiden onder sneeuw
En ijs begraven lagen,
Een kleinen oink gevangen,
En in een muit gezet.
Ik dacht : -- het arme dier
Vindt buiten nu geen voedsel,
Geen graan, geen wormpje meer;
Het mist een donzig nest en
't Heeft honger nu en kou. —
Ik bracht het zwakke beest
In onze warme kamer,
En vulde nu en dan
De bakjes van zijn muitje
Met lekker vogelzaad
En versch en helder water.
Toen was het vinkje blij,
En dacht wel in zijn eigen :
--- De knaap verzorgt me goed;
Hij heeft mij innig lief;
Hoe zal ik hem beloonen...?
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Wat kan ik voor hem doen? —
En het begon to zingen,
Te zingen, dat het klonk,
Zoo lustig en zoo aardig,
Als in den zomertijd.
En vloog het somtijds been
En weer in onze keuken,
Dan kwam het zaad en kruimels
Uit mijne handen pikken,
En mij met zijne pluimpjes
Zoo zacht de wangen streelen.
Maar toen de lentezonne
Weer alles wakker kuste,
En reeds de blijde vogels
In 't kiemend loover zongen,
Dan deed ik 't kooiken open,
En schonk den kleinen vink
De zoete vrijheid weer.
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Leentje.

Leentje heet ons jongste kind,
Schoon en lustig als een lach.
Ze is van alien diep bemind,
Mild gekoesterd heel den dag.
Leentje zoo blond,
Leentje zoo mollig en rond;
Ze holt
En rolt;
Ze hippelt
En trippelt
Kousvoeteling over den grond.
Suikerdoosjen, Engel-lief —
Lacht de moeder immer teer ;
Snaakje, Guitje, Hartedief
Juicht de vader keer op keer.
Leentje zoo blond,
Leentje zoo mollig en rond;
Ze holt
En rolt ;
Ze hippelt
En trippelt
Kousvoeteling over den grond.
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— Boterhamkens, kook en drank ! -Roept ons Leentje vol van lust;
Ze eet en peuzelt uren
En is 't buiksken vol, zij rust.
Leentje zoo blond,
Leentje zoo mollig en rond;
Zij holt
En rolt;
Zij hippelt
En trippelt
Kousvoeteling over den grond.
Laat ze spelen, loopen, springen;
Zoo begint de levensbaan.
Laat ze vrat__;-en, smullen, zingen;
Morgen komt het zorgen aan.
Leentje zoo blond,
Leentje zoo mollig en rond;
Zij holt
En rolt;
Zij hippelt
En trippelt
Kousvoeteling over den grond.
Lieve God,
Hoed ons Leentjen op haar wegen;
Zend uw vaderlijken zegen
Op haar aardsch en eeu -wig lot.
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Goud.

De sterren verbleeken;
de bloemekens blozen.
De windekens stoeien
in 't ruischende hout.
De zonne verrijst uit
een bedde van rozen,
F.n cchiet (door het loover
haar pijlen van gowl.
Op de eenzame vlakte,
de bloeiende heide,
De herder vol zorgen
zijn kudde beschouwt.
De runders herkauwen
den klaver der weide,
En loonen met boter,
zoo geluw als goud.
De bijen verzamen;
de vogeltjes sparen.
In 't bosch wordt gehouwen,
op d' akker gebouwd.
Wie arbeidt met rede
kan schatten vergaren
Gezondheid, genoegen
en dagen van goud.
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Ontwaakt clan, gezellen,
en wipt uit de veeren,
Terwij1 u het Oosten
zijn luister ontvouwt.
Wij moeten ons reppen;
wij moeten ons weren;
Want vroeg in den morgen
vergadert men goud,
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Het Beekje.

Zingend springt de reine bronne,
Tusschen riet en malsche varens.
Zachtjes vloeit het fielder beekje,
Door het wild-bebloemde
Door de beemden, velden, wouden,
Zoekt het zich een weg to banen,
Naar de moeder aller beken,
Naar de wijde, diepe zee.
Maar in gindsche, groene delling,
Rijst een berg tot in de -wolken
Badend zijne trotsche kruine,
In den gloed der avondzon.
Uit zijn heimnisvollen boezem,
Dondert eene stem gebiedend :
Verder niet, gij nietig water,
Blijf bier staan, en kus mijn voet ! —
Bidden, klagen zou niet baten.
Als een slave voor den dwingland,
Zwijgt het kalme beekje, hopend
Op den tijd, die rozen baart.

Immer hopend, maar ook werkend;
Werkend stil en zonder ruste,
Om zich eenen weg to boren,
Door het harte van den reus.
Dagen vliegen, maanden, jaren.
Uit de vrije, milde bronne
Borrelt steeds het reine water;
Rustloos deint het beekje voort.
ZO6 ontstaat een stille vijver,
Waar de reigers komen azen;
En de grijze visscher droomend
Soms een dartel baarsje vangt.
J aren rollen, jaren, eeuwen.
Stadig `vast de heldre vijver;
Tot hij, in een meer herschapen,
Heen en weer de schepen draagt.
Stormen komen; baren woelen,
Woelen door den trotschen berg; en
't Beekje snelt naar zijne moeder,
Naar de -wijde, diepe zee !
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Ik wilde wel een bietje zijn,
Een bietjen op de tuilen.
Dan kon ik in die bloempjes fijn
Mij dag en nacht verschuilen,
En drinken vroeg, en drinken laat
Het zoetste van de honingraat.
— Maar, Jongen lief, de vogel,
De vogel is gevangen;
En in het net is 't vischje,
Het vischje blijven hangen.
Ter weide ligt het paardje,
Het heeft zijn been gebroken;
En 't bietje mist zijn angel,
Het heeft er mee gestoken.
Dan blijf ik liever, als voorheen,
Een goede, flinke jongen,
In alles ongedwongen.
Ik blijve met mijn lot tevreen,
Ik zorge voor een helder brein,
En hou het harte rein.

