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W einig had ik mij , toen ik voor rmiin hointig jaren het
Eerste Deel deter GEDICHTEN in het gaf, , durven voorspellen ,
dui ik Peas het ooq over den riffden druk daarvan ton laten
gaast. Oak de laaidunkendsle inbeelding der eergierige jeugd ton
tick znlk ee.nen bijval niet hebben durven beloven, en nu ik later
heb leeren inzien, hoe vele mii ontbrekencle kundigheden tot
eene waardige beoefening der poezij warden vereischt, verwondert het mij to meer dat Gediehten, in eenen leeftijd vervaardigd , Coen ik, weer nog dan nu, van alle verkregen
hennis was verstoken , zoo vele lezers en zoo 'reel ondersch,eiding hebben mogen verwerven. Men ton mij misschien van
onopregtheicl verdenken, indien ik, war waarheid nogtans ,
verklaarde dat ik dien bijval meer aan een bijzonder fortvin,
dan aan bijzondere verdiensten toesehrike.
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Wat er van zijn move, ik beken ongeveinsd dat ik wet
wenschte tot op dit oogenblik nog geen enkekn versreyel te hebben
laten drukken ; niet, voorzeker, uit eene te geringe — maar
welligi uit eene te groote mate van roembejag en eergierigheid.
lfenige stukken in deze bundels vervat, Welke ik bekwamer
acht tot verkleining dan tot instandhouding mijner dichterlijke
Per, zouclen dan zeker voor het oog des publieks verborgen
blijven , en alles wet ik van mijne dichtoefeningen wenschen
zou openlijk aan anderen te vertoonen, zou zich welligt in
e'e'n enkel boekdeeltje laten verzamelen.
Afaar mijne geschiedenis, to dezen aanzien, is misschien
die van alle schrijvers en dichters. Geen hunner zal, geloof
ik, zich beklagen le laat en te weinig — moor wel te vroeg
en te veel to hebben uitgegeven. Hadden coif, door nziddet

der drukpers, geen zoo gemakkelijk me verlokkend voertuig ter
verspreiding onzer opstellen, missebien dat de waardij der
nieuwe letteren niet zoo zeer door die der oude zou overschaduwd Het vele middelmatige doet afbreuk aan den
tom, van het weinige voortrefelijke ; zoo is het met iederen
schrifver in het bijzonder ; zoo is het met de letterkunde eens
volks in het algemeen.
Ik heb mij niet kunnen weerhouden van in dezen nieuwen

druk althans een pair stukkezt nit te monsteren, die men in
de vorige uitgaven vindt. Niemand zal daarinj iets verliezen,
want niemand voorzeker zon het teruggehondene ten viifdezt male
begeeren te lezen. Wie nogtans Been mindere bladzijden in
deze dan in de vorige uitgaven verlangen moat, zij claardoor
te vrede gesteld, dat het verlies der onderdrukte stukken door
andere verstrooide gedichten van onztrent hetzelfde tijdvak 'in
deze uitgave is verved.
_En hiermede zij aan den tijd het verdere lot dezer bundels
aanbevolen! Meer dan mijn eigen room is die der vaderlandsake letteren mij dierbaar : daarom wench ik van learte dat
eenmaal deze Gedichten , naar billijkheid, bij de minst lofwaardige mogen gerangsckikt warden, die wij vervolgens zylletz
bezitten.
T.
1831.
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KUNSTGALM.

Wel hem, die door Apol belonkt,
Het hart in kunstvuur voelt ontvonkt,
Het edelst, dat ons klopt in de aadren;
Die de eerkroon van den Roem behaalt,
Den zegekrans van lauwerblaadren,
Door Marsias vereerd , door Momus onbesmaald!
Wel hem, der kunst tot wraak geschapen,
Die ze aan des schenders klaauw ontwringt ,
En met haar tooverkracht te wapen,
De zielen schokt en binnendringt!
Weg met een rijmelzwerm, die, magtloos op te stijgen,
Geen invloed kent van hooger sfeer,
Maar in het voetzand ligt te hijgen
11. 1. Ged. 1.
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KUNSTGALM.
En deernis whit in pleats van eer!
Neen, volg' geen luistrend oor hem langer:
Zijn koude wanklank roert ons niet.

Het godlijk vuur-alleen is 't kenmerk van den zanger :
Het schittert in zijn oog en vonkelt uit zijn lied.
Wat waant gij , vadze beuzelaren !
Dat gij den kunsttoon treft, dien Pindus zanggod looft?Verbergt de kruin , verbreekt de snaren :
Apolloos vloek rust op uw hoofd!
Neen, geen weerspannig rijm , aan kreuple maat gebonden,.
Die zielloos klept en klinkt, op afgepasten toon ,
Werktuigelijke kunst, door smaakloos graauw gevonden ,
Is de eedle taal der goon.
Neen, wie in 't kloppend hart geen hooger drift voelt branden,.
Wie kalm en koud het speeltuig snaart,
Die werp' het hooploos nit de handen:
Zijn offer wordt Apol onwaard'! —
't Is hij, met stouter geest geboren ,
't Is hij, van duizend uitverkoren,
Hij, stand en kreits ontvoerd door ingeschapen drang,
't Is hij, wien Pindus gan de onsterflijkheid beschoren,
Hij, die zich, hun gelijk, in hemelval doet hooren

KUNSTGALM.
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En die geheel zijn ziel doet leven in zijn zang!
Zoo steeg der vaadren lied op de Agrippynsche toonen;

Zoo klonk hun gouden her, gelijk geen andre klinkt!
't Zijn zij, Wier lauwer groent, al gruizen koningskroonen;
Wier heilig loflied rijst, schoon Paros marmer zinkt!
Wendt schaamrood de oogen af, kunstmoordende eereloozenl
Reikt naar geen zegekrans van onverdord gewas;
Leert, luistrend naar hun godspraak, blozen
En duikt in uw =eras!
Maar, gij, bestraald door heller glansen,
In d'opgetogen geest door Phebus gloed verlicht!
Komt! slant het tintlend oog op Pindus eerekransen,
En slingert ze om de kruin, den nijd in 't aangezigt!
Komt! zingen wij, verrukt, dat de aarde er van moog wagen,
Den kouden rijmer stom,
En voeren we uit vervlogen dagen
Der kunsten gouden eeuw weerom.
Streeft voort, het enge perk te buiten!
Stijgt op, stoutmoedig op, het rijmelrot voorbij!
Het tere in afgunst weg, onmagtig ons te stuiten,
En heffe door zijn nijd ons hooger in waardij!
Komt! laat der kunsten outers rooken!

KUNSTGAIM.
Slaakt zangen, waar het hart in spreekt!
Het heilig offer zij ontstoken,
Den loggen stoet ten spijt, Wien, iu zijn slijk gedoken,
De wierook en het vuur ontbreekt!
1801.

TAFEREEL
VAN DEN

VIERDAAGSCHEN ZEESLAG.

— Van 's weerelts aenvang troffen
Noit heldendichters rijcker stoffen
Om hoogh to streven, en in ly
Te leggen out Athene en Rome.
Schoon Perseus eenen zeedraek toome,
In enklen schijn en schildery.
Wy vliegen hier, zoo d'ouden razen,
Op Beene vliegende Pegazen.
De waerheit hoeft geen logendicht,
Noch valsche verwen, schoon in 't blaeken.
Zy tekent 's lants geschiede zaeken,
Zoo klaer gebleeken als het licht.
VONDEL.

TAFEREEL
VAT DEN

VIERDAAGSCHEN ZEESLAG.

Wat hoogt het effen vlak der vloeden
En plast den rug der stranden week?
Geen rukwind loeit, geen stormen woeden,
Geen wolken verwen 't zonlicht bleek.
Wat kaatst en klotst van allerwegen
De golven dan de golven tegen
En kleedt het meir in rouw en nacht?
De heldre hemel blinkt en lacht.

Van waar die blaauwe zwavelvlammen,
Dat vuur, gespat langs vloed en me,
Die slagen, die op de oevers rammen
En dreunen op den boom der zee?

S

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Geen onweer doet het luchtruim blaken,
Geen bliksem vlamt , geen donders kraken;
Een zomerkalmte kust den grond,
En — siddring spookt de plassen rond!

't Is Neerlands vloot, 't zijn Englands kielen,
Met zeil en vlag aan steng en top :
Zij doen de baren tuimlend krielen
En spatten 't zeenat luchtwaarts op ;
't Is oude wrok , op nieuw aan 't gloeijen,
Die 't vunr doet lands de waatren vloeijen ,
En losbarst in verderf en dood,
En dondert met gevleugeld lood.

De Ruiter wenkt : de zeilen zwellen;
't Is rep en roer aan boeg en boord.
„ Ten strijde !" roept hij, „ bootsgezellen !"
„ Ten strijde !" rolt de weerklank voort.
„ Men wreke, in eedle drift ontstoken,
„Den hoon, nooit streng genoeg gewroken,
„ Den hoognmed, die ons 't voorhoofd biedt
„ De leeuw vreez' voor den luipaard niet !"

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
„Staat pal!" weergalmt het, stout en moedig,
Van Englands vloot den omtrek rond:
„Staat pal nu, Britten! wreekt u bloedig,
„Al zinke uw laatste kiel ten gond!
„Bedwingt, aan zijn gezag ontwrongen,
„Een yolk, dat u to lang bedwongen —
„Te lang u heeft bedekt met smaad...
„Ter wraak! het our der wrake slaat!"

Daar werpt, van veete en wrok aan 't branden,
Zich magt op magt en drom op drom;
Daar giert uit de ijzren ingewanden
Een hageljagt van kogels om.
Daar teistert, naar de moordbevelen,
De krijgsorkaan de zeekasteelen
En overbuldert, wijd en zijd,
Den wraakkreet en het doodsgekrijt.

De Ruiter zwaait en strekt den degen
Eri wijst Treslong het roemrijk spoor,
En Tromp rukt Sweerg den vijand tegen
En vecht Van Hoist en Evers voor:
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Zij dagen Albemarles hen den,
Zij tasten Barkley in de lenden
En tarten Mings en Askue
Met al de roovers van de zee!

De bloedvlag rolt de kreuken effen;
De moord tast rond met gierengreep;
De donders morslen, waar zij treffen;
De moed staat pal bij beiden scheep.
Men add, schoon eigen kielen kraken,
Geen slagen , dan die de andren raken,
En hitst, van bloed verzaad en klam,
Den dorst op nieuw in heeter vlam.

De laag barst los: de kielen keeren
En buldren weer ter wederzij';
Men vuurt in wenden en laveren
En rept de lont aan loef en lij;
Men wart zich in elkanders vloten,
Dat weerzijds raas en sprieten stooten,
En boort, zoo diep men scheepstuig ziet,
Maar telt elkanders zeilen niet.

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Geen magt verdunt, hoe digt omgeven,
Hoe fel bestookt of kloek verrast;
Geen zeil wendt uit den slag den Steven,
Spijt grondschot en gevelden mast.
Vergeefs versmelt er tal van knechten;
Gewonden en verminkten vechten
En blazen, stervend, nog hun cooed
Hun spitsbroers in het wraakziek bloed!

Gelijk staan Brit en Nederlander,
Gelijk, voor 't eerst, in 't krijgsgeding;
Hun beider bliksem zengt elkander,
Hun kogels botsen onderling.
De woede raast van beider schepen;
Wie aangrijpt voelt zich aangegrepen,
En wie zijn prooi tot gnus vermaalt,
Besterft het, als hij zegepraalt.

Niet feller storten boschgedrogten
Zich woest en ziedend op elkaar;
't Zij afgeweerd of aangevochten,
Ze boeten 't worstlen even zwaar.
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
In 't vlammen van gehitsten toren,
Verstompen ze op elkaar hun horen,
En brullen moord en schrik door 't boscit
En wringen, eerst verscheurd, zich los.

Maar heftig blijv' het bloed aan 't koken
En geen der kampers wijke of zwicht',
Het zwaard moet eindlijk opgestoken:
Het nachttioers schuift het strijdperk digt.
„Beeft!" gilt het afscheid, „ beeft dan morgen!
„Met woekerwinst betaalt ge 't borgen!
„Den laatsten dag, die nog u wacht,
„Bekoopt ge met uw langsten nacht!"

Met weerzin strijkt de vlag van boven,
Met weerzin klieft het anker 't zand;
Met weerzin wordt de wraak verschoven,
Die 't Neerlandseh harte gloeit en brandt.
„ Beef, Albemarle!" roepen ze alien:
„Beef, England, met uw duizendtallen:
„ Geen droppel bloeds, door u gestort,
„ Waar ge ons geen kop voor schuldig, wordt!"

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Maar, 't zonlieht toont zich 't feit to schamen
En de ochtend keert, in rouw gehuld;
De wolken pakken stuivend zamen,
De stormvlaag, (lie ze losscheurt, bruit.
Natuur, gestoord in 't vreedzaam rusten,
Staat dreigend op langs zee en kusten;
En toont, bij de aanbraak van den dag,
Wat zij in 't strijden met'l vermag.

Verschrikiijk •weept de wind de baren
En spat ze elkaar in wedloop voor;
Baldadig scheurt hij zeil en garen
En splintert mast en stengen door.
De kielen, diep in 't nat bedolven,
Herrijzen eensklaps met de golven
En vlammen op hun vijand neer,
En zinken naar den afgrond weer.

De donder gromt met forsch geklater
En rolt langs dek en boorden heen;

Tot bergen zwelt het vliegend water
En barst tot op den boom van een.
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Het stampend schip, in 't wild geworpen,
Kan 't nederplassend nat niet slorpen,
En zwalpt, nit koers en streek gejaagd,
Aan 't geeslen van d'orkaan gewaagd.

Dan vruchtloos spilt hij woede en krachten,
En teistert wat hem weerstand biedt;
Dan vruchtloos beukt hij beider magten:
Men telt dien derden vijand niet!
Hij havene, in zijn baldervlagen,
De kielen, ver van een geslagen
Of, brijslend, op elkaar gestort:
Geen vuurmond, die gesloten wordt!

Vergeefs de takels afgesmeten,
Gegierd, dat romp en bodem beeft;
Vergeefs de kabels stuk gereten:
Geen bootsman, die zijn zeilen reeft!
Barste alles uit gewricht en harren,
Men waagt zich om elkaar to sarren,
En is alleen, wat knelle of prang',
Voor 't koelen van de woede bang!

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Onschendbaar, wat ook moog verzwinden,
Eischt Neerlands wimpel 't oud ontzag;

aerust, in alle vier de winden,
Toont Reiter zijn ontrolde vlag.
Geen schandvlek zal hare eer besmetten!
Geen noodstorm zal zijn moed verzetten,
Noch breidlen ooit een leeuwenkracht,
Die England en de zee veracht!

Wie is er, die in 't nijdig blaken,
Die kraeht schokt uit haar naven los?
Wie is er, die zich diets durft maken
Te brallen met den leeuwendos?
Hij zal de klaauwen deerlijk branden!
Hij brengt zijn stukgestooten tanden
Druipstaartend t'huis voor roofgewin,
En krimpt zijn zwellende onmagt in.

Mislukt is uw vermetel pogen,
Gefnuikt, o Brit! uw troetelwaan;
Uw onmagt heeft nw hoop bedrogen,
En Neerland sart uw bliksems aan!

15
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DE YIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Vergeefs bezwoert gij, 't of te matten,
Vergeefs, de schande 't na te spatten ,
En 't in te zwelgen voor uw deel...
Haar klaauw klemt om nw eigen keel.

Diep, diep erkent ge, in 't vruchtloos veinzen,
De loosheid op den moed onnut ;
Diep eindlijk voelt ge, in 't eerloos deinzen,
LTw

kracht tot zwichtens uitgeput.

Hij wijkt, de Brit, hij zoekt zijn gaten!
Hij bergt en hecht zich op zijn platen,
En ankert met gekeerden boeg,
De zee noch Neerland sterk genoeg!

Daar schuilt hij, loerende nit zijn holen,
De luipaard, voor zijn prooi te kleen;
Daar schuifelt ze, achter 't net verscholen,
De slang, en lokt den leeuw er heen.
Maar vruchtloos, hem een strik te zetten:
Die leeuw verwart zich in geen netten;
Hij tuchtigt wie hem krijg verklaart,
Maar acht de list den strijd niet waard'.

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
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Verkrop dan , Brit! uw wrok geduldig,
Leer krimpen, eer u 't zwellen rouwt;
Gelukkig, schoon de schandstraf schuldig,
Zoo thans verachting ze u onthoudt...
Maar, neen! niet strafloos heeft, in 't razen,
De nijd zijn gift weer uitgeblazen;
Niet strafloos weer den moed gehoond,
En 't slangenhoofd den leeuw getoond!

Neen, neen! hij zal het eerloon vergen
En 't blood, dat hem ten zoen behoort;
Niet kostloos zal hem valschheid tergen,
En vlugten met de zege voort:
Hij zal zijn kracht tot wraak verlagen;
Het roofdier uit bet moordhol jagen,
En sleuren 't naar de vlakte weer,
En plettren 't, rondgeslingerd, neer!

Breek aan, o dag, die 't aan zult staren!
Gewenschte morgen, licht en blink!
Hef rasser 't hoofd van nit de baren,
Opdat de Brit er to eer in zink'!
D. I. Ged. 1.
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Daag schooner aan de ontgloeide kimmen,
Nu Neerlands praal ten trans zal klimmen;.
Nu Neerlands vuist, in gift en gal,
Den dollen zeehond smoren zal.

Hij rijst, de dag, die de eer zal wreken,
De dag van roem, van schande en straf!
De Reiter doet weer d'aanval steken
En sleept den Brit den Theems weer af.
Op nieuw zijn lont en moed ontstoken,
Op nieuw de lagen losgebroken,
En wijd en zijd, langs strand en stroom,
De lucht verpest van zwavelstoom.

„Brand los! grijp vast! klamp aan en enter!"
Weergalmt op nieuw de krijgsschreeuw voort.
Men grijpt en rijt en scheurt aan flenter,
En vuurt en vecht en klampt aan boord.
Men schaaft de stevens weer to splinter,
Men zwenkt ze hier en draait ze ginder,
En zet zijn vaartuig op de proef,
Dat slingert tusschen lij en loef.

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Men werpt en zwaait met dreg en bijlen
En haakt ze vast in boord en gang;
Men boost terug wie over ijlen,
En sabelt in het digt gedrang.
Men smakt op zij', wie 't waag' to stuiten;
Men dringt, wie indrong , weer naar buiten
En stort zich worstlend in den vloed...
De vloten drijven in haar bloed.

Hier jaagt, tot op den barn doornageld,
Een redloos wrak het noodschot rond;
Maar vruchtloos, waar het kogels hagelt,
Schreeuwt de angstgil nit metalen mond!
Vergeefs zijn hulp- en reddingkreten!
Vergeefs gekapt en uitgesmeten,
En lek gestopt en droog gepompt,
Geen prooi, die aan den ldaauw ontkomt!

Daar peilt, tot in den grond geschoten,
De ranke romp het peilloos weir;
Daar stort in de overladen booten
Het pakkend yolk zich gillend neer :
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Maar eensklaps kantelt magt van troepen
Door 't overwigt de ligte sloepen,
En plompt en plast in 't ruime sop,
En zoekt er 't zinkend wrak weer op.

Ginds Windt een zwarte nevel de oogen
En wentelt zich om schip en want;
De vlam en 't vuur slaan naar den hoogen,
En hol en opstal staan in brand.
Vergeefsche raad, in d'angst to zoeken!
De vlam grijpt vlag en touw en doeken,
En zengt , zoo ver zij vonken spat,
En 't kruid — het kruid heeft vuur gevat!

Het kneust en kraakt en ploft en klettert,
En scheurt en smijt de kiel van een :
Zij breekt en barst en splijt en plettert,
En 't Yolk stuift door de wolken heen.
Het ijzer,, wars van eigen zwaarte,
Vliegt rond, als spaanders van 't gevaarte;
Het anker werpt zich op de ree,
En 't vreeslijk vuur ontsteekt de zee.

DE VIERDAAGSCIIE ZEESLAG.
Verschriklijk weerkaatst allerwegen
De teisterslag van de oorlogsro8 :
De lijken slaan den hemel tegen,
De wrakken spanen d'afgrond toe.
't Neemt alles deel aan de ikren plagen;
't Krimpt alles voor de geeselslagen,
En schrikt en trilt van d'oorlogsschreeuw,
Behalve Neerlands waterleeuw.

Laat buigen data wat op dorst steken,
Laat zwichten , wien 't aan krachten faal' ;
Laat England dan de horens broken ,
Voor Neerland is de zegepraal!
Geen weerstand strait' die zee van vuren!
Zij zeng' tot binnen Londens muren!
Geen droppel bloeds vervloei' to min,
Want Englands trots verdrinkt er in!

Hij valt , hij zwicht , hij knarst de tanden,
Hij buigt, de Brit, hij bluscht de lont
Hij ziet zijn schepen redloos branden :
Zij zinken met zijn waan ten grond !
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Hij laat den hoogmoed kruipend zakken;
Hij strijkt de vlaggen van zijn wrakken,
En wordt als krijgsbuit meegesleurd,
Van bloed en schaamte roodgekleurd.

Triomf, het pleit is uitgewezen!
De slang kwijnt aan den leeuwenbeet !
De zegevlag is opgehezen ;
Gedaverd heeft de zegekreet!
De Brit leert Neerlands lof vermelden !
Hij volgt den sleep der waterhelden,
Ten borg van zijn verloren pleit,
En tuigt van Neerlands meerderheid.

Triomf, zwiert uit uw gloriestanders ,
Betemmers van het zeegedrog,t!
Triomf, roemruchte Nederlanders !
Geluk op d'eedlen wedertogt!
Het vaderland strekt de armen open:
't Mogt veilig op zijn zonen hopen!
't Wacht juichend in zijn schoot hen weer,
Gelauwerd met onsterflijke eer.

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Maar, hoe ! wie is 't, die, stout en schendig,
Die welkomst in zijn spijt vertraagt?
Wie is hij, spoorloos en ellendig ,
Die weer den leeuw tot worstlen daagt?
Wie moet zijn zege nog vergrooten?
Wiens bloed zal vloeijen bij 't vergoten',
En mee getuigen, wijd en zijd,
Van Neerlands moed in strijd op strijd?

Wie is 't?... Ter hulp! aan goer en reepen!
Wend om! wend om! bespaar uw mem!
De zwangre zee gaat zwaar van schepen!
't Is Robbert, Englands waterbloem!
Deins, Neerland! met uw matte benden,
Leer vlugten, leer den steven wenden;
Behoed uw vlag voor dieper smet,
En drijf in uw moeras to wed.

Maar, neen! de lafheid moog zich sparen,
De val is grootsch, dien de eer gebiedt!
Wie de overmagt in 't schild durft varen
Verlaagt zich door de neerlaag niet.
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Neen, stratloos zet ge niet Inv tanden,
o Brit! den leeuw in de ingewanden;
Niet kostloos zuigt uw heete dorst
Het hartebloed nit Neerlands borse

Staat pal! ontsluit uw donderkelen,
Wreekt, helden! elken geeselslag!
Ontsluit ons nieuwe schriktafreelen,
Afzigtlijk nare vierde dag!
Wat zult ge? sleept gij Neerlands luister,
In 't zinken, mee naar 't nachtlijk duister,
Of kroont haar, als gij nederdaalt,
Ben roem, die zonder zinken praalt?

Ja, schittrend zal die luister klimmen
Door mist van tijd en toekomst been:
De vierde dag verlicht de kimmen
Voor Neerlands grootscher roem alleen.
De Ruiter staat, en biedt den steven!
Geen Britten doen de Ruiter beven;
Al heft hun waan den trotschen kop,
De Ruiter steekt dien hooger op!

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Sta vast dan , Brit! met alle uw magten!
Geen trots make it de zege diets!
Waar dapperheid en moed u wachten,
Zegt zwakheid en vermoeijing niets.
Vergaan, wie ooit den leeuw verkloeken !
Laat Robbert Albemarle zoeken!
Laat England barsten aan zijn wean,
De Ruiter zal de Britten staan!

Laat baldren dan de moordmusketten,
En dreun' de lucht van 't wraakgegil;
Last vuur de zee in vlammen zetten,
En dring' de bloedstroom ze uit hear kil!
Laat teistren al de foltertuigen!
Laat al wien 't lust de nekken buigen,
En krimpen voor het Britsch geweer,
De Ruiter buigt den nek niet neer!

Vergeefs zijn flanken aangegrepen,
Hij duizelt, wie er 't hoofd aan stuit;
Vergeefs geboord tot in zijn schepen,
Wie ze indringt, dringt ze nooit weer uit!
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DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Geen zee van dwergen zal 't gelukken
Dien muur van helden om te rukken!
Al staan er storm en golven voor,
Zijn vastheid breekt de branding door.

De spijt moog vrij de woede hitten,
Haar onmagt strekt den waan ter straf:
Verheft uw donders , trotsche Britten!
Zij stuiten op uw koppen af.
Wie aan uw bliksem ook zich brande,
Gij schiet op Neerland hem te schande;
Wie laf het hoofd voor snorken bukk',
Op Neerland bonst gij 't uwe stuk!

Verspild zijn uw bezweken krachten,
Verijdeld is uw zegepraal;
Verdund zijn uwe ontelbre magten,
Vernield, o Brit! ten vierdemaal!
Ten vierdemaal den strijd begonnen,
Ten vierdemaal den Brit verwonnen,
Den Brit ontzag en pligt geleerd,
En Neerlands grootbeid onverzeerd!

DE VIERDAAGSCHE ZEESLAG.
Daar druipt hij weg, van schrik bekropen,
En angstig ziet hij rugwaarts om;
Hij bloost zijn havens in to loopen,
En vindt er smaad voor wellekom.
Zijn schaamte ontveinst vergeefs zijn wonden:
Zijn neerlaag galmt uit duizend monden,
En Bunt geen weerwraak aan zijn haat,
Dan de afgunst , die ze alleen hem laat.

Triomf! ten spijt van wien 't moog deren,
Stijgt Neerland op, in steiler vlugt!
Laat de afgunst in haar gift verteren,
Want Neerlands lof doorstroomt de lucht.
Laat duin en zee dien lof vervangen!
Het vaderland weergalmt van zangen
En schatert uit iu 't zegelied :
„De leeuw vreest voor den luipaard niet!"
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UITBOEZEMING.
Ahl gu'elles sont douces les larmes,
Qui coulent Jur les maux d'autrui!
LEONARD.

-

Thin vloeit het hemelsch bloed door de onverbasterde ader,.
II6m, die weldadig is nit ingesehapen zucht;
Hij toont zijne afkomst aan van Bien algoeden Vader.
In wiens ontsloteu arm de lijdende onschuld vlugt;
Hij is het beeld van d'Albehoeder,
Hij, hulp en toevlugt van zijn broeder,
Wien de omzwaai van het noodlot treft:
Hij, in wiens ziel der deugden moeder,
De deernis, zich verheft.

IJITBOEZEMING.

29

Ja, uit haar milder schoot alleen
Ontspruit wat goed is en verheven. —
Geen vlek moog op um wandel kleven,
Gij koude, met een hart van steen!
Wat strenge pligt gij na moogt leven,
Dat maakt niet deugdzaam, wreedaard neen.
De deugd is teeder en lieftallig;
Zij spreidt den zegen om zich heen.
Die deugd alleen is God gevallig;
Er is er, zonder liefde, geen.

Wat doemt gij, vrome boetgezant!
En wilt dat 's hemels wraak den zwakken mensch verniele?
Wat slant uw geeselende hand
En scheurt het ligthaam op, tot heeling van de ziele?
Och, smoor dien vloekkreet in uw mond:
Pleng zegen, zegen om a rond:
Zie daar des hemels reinste leere!
Vertroost den droeven in den 'mod,
En boet en vast niet, God ter eere,
Geef, God ter eere, d'armen brood.
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UITBOEZEMING.
Wat schimpt gij op uws broeders druk,
Gij, trotsche rijkaard! onverteederd?
't Is niet dan 't misdrijf, dat vernedert,
Maar nooit verneert ons 't ongeluk. —
't Gebrek gilt rond: verhoor zijn stenen:
't Heeft niets dan oogen, om te weenen,
Dan tranen, die uw hand niet droogt!
Och, last ze u vruchtloos niet bespatten!
Neen, wissel ze in, de laatste schatten,
Waarvoor 't uw hulp te koopen poogt.

Waar vlugt gij, droeven? vlugt niet, neen!
Komt, voelt mijn hart van deernis kloppen:
Waar jaagt een valsche schaamte u heen?
Waar wilt ge in de enge borst het nijpend wee verkroppen?
Eischt, broeders! wat mij 't noodlot gaf,
Ik smeek u 't als een weldaad af;
Dat toch uw leed geen bijstand schuwe!
Klaagt! neemt mijn hulpe, deelt uw pijn;
Eischt! wat mijn heil is, is het uwe,
Spreekt! wat uw smart is, is de mijn.

UITBOEZEMING.
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Neen, schroomt niet, schaamlen! aan mijn borst
Den nood, die u verteert, te klagen:
Mir, stilt uw honger, lescht uw dorst;
Neemt wat gij mist en hoeft; neemt, zonder kwellend vragen.
Och, moest ik ook, om u te voen,
Mijn laatste brood door midden breken,
'k Zou 't met een dankbren traan doorweeken;
'k Zou ijlings u ter hulpe spoen,
En andren niet van de eer versteken,
Op hunne beurt mij wel te doen.

Wie is hij, die zich ginds, met schrik,
De ontvleeschde handen slaat voor de oogen?
'k Lees angst en argwaan in zijn blik:
Hij schreit mijn deernis aan en schuwt mijn mededoogen.
't Is een misdadige, die vlugt,
Die 's hemels straf gevoelt en aardsche staffe ducht,
En in gebrek en vrees zijn leven poogt te rekken:
Hon stand, rampzaalge, die mij vliedt!
Keer, 'k wil uw ziel ten troost, 'k wil u ten bijstand strekken,
Ik wil uw redder zijn; ik ben uw regter niet.
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UITBOEZEMING.
o Zoetst gevoel van 't menscMijk hart!
Wat haalt bij uwe onschatbre waarde?
Gij zuigt het moordend gift uit d'angelsteek der smart,

En stort, gelijk een God, den zegen uit op aarde!
Neen, valt den redder, die u hoedt,
Rampzaalgen! niet gebukt te voet,
Met opgetogen dankbetooning:
Uw redding viel zijn deernis ligt:
Zijn deugd verschaft zichzelf belooning...
Hoe duurder hij u client, hoe meer gij hem verpligt.

Ja, 't hulpzaam harte zwelt en jaagt
En heft zich juichend naar den hoogen,
Als 't, weenende in zijn vreugd, den traan der smarte vaagt
Van de ingegroefde Wang, van de uitgekreten oogen.
Wat vraagt het naar erkentenis
Daar weldoen zelf 't een weldaad is,
En 't zelf den dank zich weet verschuldigd?
Belangloos in 't gevoel, bewierookt of gelaakt,
Vereert en looft het God, wien 't nog te meerder huldigt,
Daar hij ons d'eersten pligt het zoetst genoegen maakt.
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IHTBOEZEMING.
God! moog, ten tegem

van 't wee,

.Dat reinst gevoel zich meest verheffen!
't Voert alle deugden met zich mee,,
't Weert alle rampen, waar zij treffen.
Heel 't menschdom zij, door menschemnin,
flen maagschap en j4n huisgezin,
-t Zij 't ademe in paleis of stulpe.
God, teederst wader van uw kroost!
Ge onthieldt mij schatten, 't wee ter hulpe,
Oeh, laat mij tranen, 't wee ten troost.

I). I. Ged. 1.
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JAN VAN SCHAFFELAAR.

Toen 't vuur der tweedragt vlainde in 't rond
En veld won voor zijn gloed,
Toen 't land zich tegen 't land verbond,
Verhit op eigen bloed :
Toen Hoeks- en Kabeljaauwsgezind,
Door woesten haat gespoord,
Door d'eigen dollen wrok verblind,
Zich zat braste aan den moord:
Toen 't buitenlandsche krijgsgetier
Voor slot en vesten kreet ,
En 't fel inwendig knagend vier
Naar Neerlands hartak beet:

JAN VAN SCHAFFELAAR.
Toen leefde Jan van Schaffelaar,
Met heldenziel in 't lijf,
Stoutmoedig in het bangst gevaar
En ongehoord bedrijf
Wie Curtius van Rome noem',
Geev' Schaffelaar deu lof,
Wiens meerder deugd , met minder roem,
Den Romer overtrof.
Verborgen deugd is dubbel schoon :
Haar vlekt gees vleijerij,
Die al de deugd der koningskroon
Ontluistert iii waardij.
Gij vraagt mij weer een hartig lied,
Op vaderlandsehen trant :
lk weiger u mijn zangen niet ,
Zij zijn voor 't vaderland.
Toen titrechts fel ontvlamde wrok
Haar bisschop had ontzet ,
En stout zijn knechten tegentrok
Met veldspeer en musket :
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JAN VAIN SCHAFFELAAR.
Toen 't Amersfoortsche laijgsgeweld
Den Stichter bij stand bood ,
En 't hem ontweldigd Barneveld
Bel

e en beschoot :

Toen 1 eefde Jan van Schaffelaar,,
Met held enziel in 't lijf,,
Stoutmoedig in het bangst gevaar
En ongehoord bediijf.
Hij klimt den steilen toren op
Met achttien rappe mans ,
En geeselt op der Hoekschen kop
Met slagen nit den trans.
Hij daagt des vijands bussen uit
En kaatst hun vlammen weer,
En hagelt , nit een damp van kruid ,
Een jagt van kogels neer.
Hij heukt en kneust wie naken mag ,
En houdt onwrikbaar stand,
En velt en stort met houw en slag
Er honderd neer in 't zand.

JAN VAN SCHA ITELAAR.
Maar,, de overmagt verwint den cooed,
Hoe fier en forsch gespoord :
In 't eind vervloeit het dapperst bloed
En 't heldenvuur versmoort.
Versehriklijk rolt het stormgerucht
En 't wraakgeschrceuw in 't rond;
Het krijgsgebulder scheurt de lueht
En davert lungs den grout!.
En kerk en toren selault en kraakt:
Ze wagglen daar ze staan;
Het vitur,, dat kings de leijen btaakt,
Grijpt kerk en toren aan.
„ rat raad?" roept Jan van Schaffelaar,
„ Mijn makkers in 't verdriet!
„ Al lack ik om mijn lijfsgevaar ,
„ Ik lach om 't -awe niet."
„ Geef op , Beef op dan kerk en trans !"
Gilt alles , diep ontsteld :
„ Breek of dan de ongelijkste kans,
„Eer gij 't met ons nusgeldt.
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JAN VAN SCHIE/ELAAR.
Dc toren brandt, de grondvest trilt :
„ Wie kent hier schrik noch schroom?

„ Geef op , geef op! geen tijd verspild!
„ Wij stikken in den stoom."
„ Wij geven 't op , wij geven 't op !"
Roept Schaffelaar, met spijt :
Wij buigen dan den harden kop,
„ Verwinnaars in den strijd 1"
Maar , „ Neen !" zoo schreeuwt hun ruw getier,
„ Eerst losprijs voor ontslag!
„ Of smoren zult ge in vlam en vier,
„ Spijt opgaaf en verdrag!"
„ Wat eischt dan nog uw woest rnisbaar ,
„ Gevoelloos voor ons Teed?"
Wij eischen Jan van Schaffelaar 1"
Vervolgt de woeste kreet.
„ Neen!" herhaalt het kloek bescheid
En alley hider stern :
„ Zoo hem uw wrack den dood bereidt,
„ Zij treffe ons dan met hem !"

JAN VAN SCHAFFELAAR
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Maar, „ Neen! zoo wis , zoo waar ik leefr
Valt Schaffelaar hen in :
„ Wie 's vijands wraakeisch tegenstreev',
„ Waardeert mijne eer to min!
„ Aan mij is de eer , aan mij de pligt ,
„ Zoo heilig aan mijn moed!
„ Op mij-alleen weegt heel het wigt
„ Van aller dierbaar bloed.
,, De grondvest trill, de toren brandt ,
„ De tijd eischt kort bestel :
Reikt. alien, reikt voor 't laatst me my hand,
„ En vaart voor eenwig, wel !"
Hij rekt de leden rank nit een
En hoort geen weerspraak meet.;
Hij wringt zich door het kijkgat heen
En ploft van d'omloop neer.
„ Daar hebt gij Jan van Schaffelaar !"
Weergalmt hij in zijn val:
Vcrbrast en deelt hem met elkaar,
,, En lescht nw heeten gal.
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JAN VAN SCHAFFELAAR.
„ Steekt op de klingen , forsch en zwaar,
„ Bluscht bussen en musket :
„ llaar hebt gij Jan van Schaffelaar..
„ Mijn makkers zijn gered !"
Hij stort, hij valt , hij ledebraakt
En stuiptrekt in den dood,
En 't bloed , waarnaar de woede blaakt,
Beschaaint en kleurt ze rood.
Het krijgsvuur bluscht, de brand gaat nit,
En 't schriktooneel wendt af,
Maar de eerkroon, aan Been zwaard ten buit,
Omtudt het heldengraf.
\Vie Curtius van Rome noem',
Ueev' Schaffelaar den lof,
Wiens meerder deugd , met minder roeni,
Den Romer overtrof.

B E P E.

VV' gi

hem , die 't wislend lot te outzien heeft noch te duchten ;

Die zelf zijn erfgrond bonwt en 't werken zich niet schaamt;
Die, onbekend en vrij, in vaderlandsche luchten,
Op eigen hodern aamt.

Hem, wien zijn kudde kleedt, hem, wien zijn wingerds drenken,
Hem, wien zijn akker voedt en graan tast in zijn schuur;
Hem, wien, bij zomerbrand, zijn }women schaduw schenken ,
Bij winterkoude, Your.

Gezegend, die dos leeft , die, met zijn lot te vreden,
Voor vloed noch ebbe schroomt iii 's werelds ranke kiel;
Gezegend, die dus zwoegt , met onvermoeide leden
En onbezwaarde ziel.
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BEDE.

Gelukkig boven peil, die, wars van aardsche zorgen,
Des daags met ijver zwoegt en 's nachts verkwikkend rust;
Wien de onschuld wiegt in slaap en wien zij, elken morgen,
Weer vrolijk wakker kust!

Schenk, hemel! mij dat lot: schenk, na zoo zoet een Leven,
Mij eens een kalmen dood, in diep vergeten staat;
En dat geen mailmen praal, voor trotschaards opgeheven,
Mijn needrig graf verraad'.

Naar het Eagelsch van

POPE.

BEMOEI)IGING.

Makkers! roept geen wee en ach,
Om de rampen van den dag,
Om het leed van luttel stonden
En de smart van ligte wonden,
Die geen wanhoop heelen mag:
Rooit de distels nit uw gronden,
Met een opgeruhnden lath.
's Avonds zinkt tie zon in 't mein,
Maar des ochtends rijst zij weer,
En zij droogt de digte droppen
Van de natbeweende knoppen,
En zij spreidt er gond op neer.
Moog ons 't lot van daag versehoppen,
Morgen brengt bet hooter eer.
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BEMOEDIGING.
Waartoe toeh zoo dwaas gemord?
't Leven is reeds veel te kort;
Lang genoeg voor zielsverdrieten,
Maar te vlugtig voor 't genieten;
Dikwijls in den bloei verdord!
Laat de bron dan niet vervlieten ,
Die zoo ligt geledigd wordt.
Grieft het nijdig lot een poos ,
Treat het oils , meedoogenloos ,
Met versnelde teisterslagen
En het wigt van duizend plagen,
Arruchten nit Pandoraas doos :
Laat de rozen dorens dragen,
.tan de dorens groeit de roos!
Waagt dan , speelt dan, vrij en blij,
In des level's loterij ,
Schoon zoo karig met haar prijzen ;
Wien zij thans die toe moog wijzen ,
Morgen is 't aan tt of mij :
't Laagste heeft de kans tot rijzen,
't Hoogste staat den val nabij.

BEMOEDIGING.
Werpt den teerling onvervaard :
Spelen is geen zuchten waard ;
Laat den vrek van angst verkniezen ,
Wie wil winner, leer verliezen ,
In gelid( en druk bedaard. —
Stond ons zelv' ons deel te kiezen ,
Och , wie leefde er ooit op de aard ?
Neenit dan wat u 't lot bereidt :
Gistren stond , in nedrigheid ,
Quintius zijn grond te delven ;
Thans , in kapitool-gewelven
Shaft hij Romes majesteit ;
Morgen kromt hij weer zichzelven
In zijn boerschen arrebeid.
't Noodlot houdt de stalen spil :
't Keert die naar zijn blinden wil ,
Door geen reden te overtuigen:
Wie dan wijs is, leer zich buigen ,
Hon zich voor dien doove stil ;
Sla zijn zwaai aw hoop in duigen ,
Glimlacht om die kind ergril .
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BE MOEDIGING.
Droeven ! wischt uw oogen droog ;
Tilt geen aardsche ramp zoo hoog ,
Door geen tranen te overkomen.
Hoe veel schat gij , hoogstgenomen ,
't Wuft geluk , dat a ontvloog ?
't Is alleen wat blijder droomen :
Allen zit de Yank in 't oog.
Op dan ! op , verheugd van zin !
Woekert met uw klein gewin ,
Leert uw korte blijdschap sparen ,
Laat den droe v en weemoed varen :
De garde loont dien veel te min;
Over vijftig vlugge jaren
Heeft een ander menschdom ze in.
Kort uw leed met wijzen spot ;
Bergt a voor het tuimlend lot;
Leert zijn gunst bij voorraad borgen ,
Maar vergeet voor weergaaf zorgen ,
En bedriegt den blinden god :
Rekt het uitstel elken morgen
Door verlenging van 't genot.

BEMOEDIGING.
Dobbert rustig Tangs den vloed ,
Schuilt, zoo ras de storm er woedt,
En ontduikt de dondervlagen;
Treffen onverwachts de slagen ,
Duldt ze met geharden moed;
En, mag weer het zonlicht dagen,
Koestert u in zoeler gloed.
Bus, geliefkoosd vriendental !
Smaak te minder 's levees gal
Om te meer zijn zoet te smaken :
Moog het ook een wijshoofd weaken,
Dartel door het tranendal;
Leer 't gelnk u dienstbaar maken ,
Spijt het wentlend lotgeval.
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IN HET ALBUM
VAN EEN BEVALLIG

LAINDMEISJE.
.Polite, as all her life in courts had been;
Tel good, as she the world had never seen.

't Minnewichtje zwierf verjaagd :
't Had zijn moeder moe geplaagd,
En zij joeg, door nets verbeden ,
Uit den hemel 't naar beneden,
Waar bet, kermende in zijn nood ,
Bad otn schnilplaats en om brood.

bilge Chloe vond het wichtje
Met de traantjes in 't gezigtje ,
En zij boog zich aan zijn zij':
„ Knaapje !" sprak ze , kom met mij :
„ Och, hoe stormt en giert het buiten !
„

Zal n hatje en hart. ontsluiten."

IN HET ALBUM VAN EEN LANDMEISJE.
't Wichtje prees , in looze vreugd,
Chloees schoonheid naast haar deugd ,
En sprong dartlend met haar mede;
't Wischte de oogjes , wel to vrede,
En vergat welras zijn smart
In haar hutje en in haar hart.

Thans beproett de guit zijn treken
En vliegt om door buurt en streken,
En ontvlamt en zwiert zijn lont ;
Grijpt zijn pijlen, treft en wondt ,
En lokt duizend herders binnen,
En doet duizend herders minnen.

Alles is in rep en roer :
't Wichtje groeit in al 't rumoer,,
En verleidt, in 't listig kozen,
Al de minnaars tot trouwloozen;
Maar wie Chloe hoort en ziet,
Wordt ten tweedemale 't niet.
D. I. Ged. 1.
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50 IN HET ALBUM VAN EEN LANDMEISJE.
In haar hartje stelt het wetten,
Om haar hutje spant het netten,
En het vangt er ziel en zin,
Willig of weerspannig, in;
't Lokaast nit haar wenkbraauwboogjes
En het ketent met hare oogjes.

TOEEIGENING.

Meisje , dat uw beeld herkent !
Vindt gij ligt de zwakke prent
Flamm van schets en weinig sprekend:
Liefde heeft mij ze uitgeteekend.
Minnegoodje! zie in gunst
Uit hare oogjes op uw kunst.

0 D E
AAN DE

DICTITKUNST.

Wie zijt gij, door geen grens to perken,
Verheven geest ! onstoflijk beeld!
Wat zijt ge en wat uw wonderwerken,
o Dichtkunst, echte godenteelt!
Van waar die ongepeilde krachten,
Die, uit een vuurstroom van gedachten,
Zich storten op 't ontroerd gemoed?
Van waar, in 't ongevraagd ontwellen,
Die drift, die 't hart doet hooger zwellen,
En ombruist door 't ontstoken bloed?
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ODE AAN DE DIGHTKUNST.
Daar zijn er, wier ontvlamde pennen
Dat vuur doen vonklen in hun lied;
Daar zijn er, die uw almagt kennen,
Maar die haar schetsen, zijn er niet.
Door breidelband noch boei to stuiten ,
Stijgt ge omvang en begrip to buiten
En kent geen afgebakend spoor,
Maar drijft op nooit gekorte vleuglen ,
Ten spot van wetten en van teuglen ,
't Heelal en 't ongesehaapne door.

Gij vaagt ons met uw tooverlonken
De neevlen weg van ziel en zin ;
Gij schept en ademt met uw vonken
Uw zusters vuur en adem in.
Gij schittert , gij , de scbrik der snooden !
Als keursteen aan de kroon der goden ,
Ms luister van hun feestdisch uit ;
Gij laat uw lauwren niet versterven
Voor Zeuxis gloende wonderverwen
Of Spartaas dondrend krijgsgeluid.

ODE AAN DE DICHTKUNST.
Gij zijt het, die, in hooger kringen,
Voor lager dwang u nooit verzaakt;
Die nooit zich schatting of laat dwingen,
Maar al wat is zich cijnsbaar maakt;
Gij zijt het, die, in 't heerlijk pralen,
Geen luister schept nit vreemde stralen,
Maar flaauwer lichten luister leent;
Die, vonklend, in uw gouden noten,
In verwen, door geen tijd verschoten,
De krachten van al 't school' vereent.

Waar heerscht gij, vorsten, die, vermetel,
Uw banvloek haar in 't aanzigt spat?
Waar huist gij, dwingren, aan wier zetel
De wilkeur haar in kluisters vat?
Wie durft haar tot het juk verwijzen?
Wat woelt gij, wreevle Dionyzen!
Die ze aan uw troon to keetnen tracht?
Terug! zij zal uw purper zengen,
Zij zal u smaad voor lauwren brengen,
Bij d'afschuw van het nageslaeht.
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ODE AAN DE DICHTKUNST.
Terug, met legerspits en dolken,
Verwinnaars, trotsch op roem en buit!
Buig, overmoed der heldenvolken!
Haar adem bluscht uw blister uit.
Wat jammert ge om uw nederlagen,
Kleinmoedigen, to diep verslagen
En schaamrood om uws vijands lof?
De dichtkunst hoort, zij wreekt uw zuchten,
Zij komt: de Magare&s vluchten,
Zij spreekt: Messene ligt in 't stof.

Wie is er dan zoo steil gevaren,
En bukt niet voor haar almagt neer?
Een Orpheus trilt de gouden snaren,
En de afgrond geeft zijn prooi hem weer.
Wie zijn ze, zoo verstaald van harten,
Die rotsen in versteendheid tarten,
En tijgers, in hun hol vergrijsd?
Wie loochnen 's wonders wapentuigen?
Het manner neigt, de rotsen buigen,
De dichtkunst wenkt, en Thebe rijst.

ODE AAN DE DICHTKUNST.
Neen, oudheid, rijk in fabelvonden,
Hier bcuzelt wis uw speling niet:
Moog geest noch brein die kracht doorgronden,
Gevoel' ze, wie ze in de aadren ziedt !
Getuig', wie, tot haar dienst verheven,
De ziel voelt aan de oraaklen ldeven,
Die ze uit haar tempels galmen doet;
Besliss', wie, in haar glans gezeten,
't Heelal durft voor haar lonk vergeten
En wegsmelt in haar toovergloed.

Die gloed, wat wanklen moge of wijken,
Vlamt eeuwig, door geen magt gestuit :
Verweldigers van honderd rijken!
Uw bloedstroom dooft dat vuur niet uit.
De dichtkunst, u ter straf geschapen,
Daagt vreeslijk eens uzelv' to wapen,
En tooit zich met de zegekroon;
Zij teistert de aartsgeweldenaren,
't Zij met de bliksems der Pindaren,
't Zij met Alcefis dondertoon.
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ODE AAN DE DICHTKUNST.
Die gloed, den zwaai van 't lot to boven ,
Straalt bastaardij in 't blind gezigt;
Het nachttloers , door haar voorgeschoven ,
Verzengt hij met zijn vlammend licht ;
't Verheevne doet hij schooner pralen ;
De waarheid zet hij in zijn stralen
En stelt haar naakt aan 't misdrijf voor ;
Hij stroomt, met nooit getaanden luister,,
De domheid na in 't zwartste duister,
En teekent haar afzigtlijk spoor.

Wie mag, o gloed! uw vuurstroom gronden?
Wie is uw wondren oorsprong wis?
Waar grenst gij , aan geen peil verbonden ,
Oneindige , als de godheid is?
Wie mag uw diep geheim verraclen ?
Wat geest ontwart de wonderdaden ,
De tooverkracht van 't gloeijend lied?
Terug van 't nooit gelukt bedoelen!
Daar zijn er, die uwe almagt voelen,
Maar die haar schetsen, zijn er niet.

HET GEPLUKTE BLOEMPJE.
AAN LIZE.

Lieve bloem! waar is

uw

blos?

Welk een wreedaard reet u los
En versmeet u, na 't genieten? —
Ziet gij wel die kleur verschieten ?
Och, wat vlugt de schoonheid snel!
Lieve Lize! ziet gij 't wel?

Arme bloem ! waar bleef uw gloor?
Gistren nog verguldde Auroor
Zorglijk uw fluweelen blaadjes ,
'Mans verstrooit de storm

uw

zaadjes,

En verstuift uw dorren knop...
Lieve Lize! merk het op.
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HET GEPLUKTE BLOEMPJE.
Arme bloem, verbleekt van kleur !
Gistren trok uw balsemgeur
De oogen naar uw gouden verwen :
Thans vertreedt men u in 't sterven ,
En geen Zefir stort een traan...
Lieve Lize ! denk er aan.

Anne bloem, vertrapt in 't zand!
Och , een enkle wulpsche hand
Reet uw teethe kroon aan stukken :
Droeve vrucht van dartel plukken !
Bloempjes zijn zoo ras onttooid :
Lize ! peen, vergeet het nooit.

GOEDE REIS,
AAN MIJN JONGSTE DOCHTERTJE,
BIJ HARE GEBOORTE.

Levenshulkje! steek in zee,
Voer uw vraehtje naar de roe,
Die ginds opblaauwt uit de baron:
Kindje-lief! geluk in 't varen!
bobber zoet en zachtjes voort:
Welkom en geluk aan boord!

Ginderheen geleidt de togt ;
Ginderheen, langs klip en bogt,
Waar de wijkplaats ligt verseholen,
't Heuglijk Bind van al ons dolen.
Goede reis naar de overzij!
laiiir den wind en ganstig tij!
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GOEDE REIS, AAN MIJN JONGSTE
Maar, helaas! hoe blij van geest,
Vaders hart is diep bevreesd
Voor de stormen, die u dreigen,
Stormen, onze zeeen eigen...
Dan ik rust op Gods bestel:
tact me n kussen en vaar wel!

Neen, niet altoos, dierbaar kind!
't Gaat niet altoos voor den wind,
Regt op de oevers aangelegen :
Dikwijls loopt de reis ons tegen;
't Gunstig koeltje draait en keert:
Nog gelukkig, die laveert.

Dikwijls stuwt een dolle orkaan
Al zijn vlagen huilend aan ,
Die de golven woest doen koken
En den steven fel bestoken,
Tot dat boord en bodem beeft :
Wel hem, die zijn zeilen reeft.

1)OCHTERTJE, BIJ HARE GEBOORTE.
Dikwerf werpt een dondervlaag
Mast en takels overstaag ,
Rukt en ploft ons in de kolken,
Neemt en smijt ons naar de wolken,
Kneust ons kieltje lek en rank,
En verplet het op een bank.

Wel hem, die, langs effen vloed,
Rustig naar de haven spoedt;
Die aan 't slingrend roer blijft waken ,
En zijn ankers weet to haken;
Die de diepten zorglijk peilt,
En zich op geen klip verzeilt!

Steek, mijn kindje! steek in zee,
Dobber zacht naar gindsche ree;
Rol uw wimpeltje uit de kreuken.
Moog geen storm uw scheepje beuken..!
Maar, ik rust op Gods bestel:
Laat me u kussen en vaar wel!
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ZIJCHT
BIJ DE RAMP VAN LEYDEN
OP DEN TWAALFDEN JANUARIJ, 1807.

Ja, 'k zag het gloeijend puin van de omgestorte muren,
En rilde toen ik 't zag:
Wat eeuwen slopens moest verduren,
De grondvest en de onwrikbre muren,
Vergruisd, verbrijzeld door een slag!

Bedaar, geschokte geest! herroep, met kalmer zinnen,
't Afzigtelijk tafreel, dat voor mijn oogen spookt;
Dring anderwerf dat schouwspel binnen
En staar den steenklomp aan, waaruit die bloedplas rookt.
Bedwing uw huivrende angstvervoering,
Vaag nacht en nevel weg, die 't uitzigt u belet;
Heradem, krimpend hart, ter prooi aan uwe ontroering,
En met het gloeijend puin door d'eigen slag verplet!

ZUCHT BIJ DE RAMP VAN LEYDEN.
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Maar, God! Wiens kouder ziel bedare,
Op nieuw versmelt de mijne in 't wee, dat zij herziet ;
Wiens onversaagder blik den jammer tegenstare,
Mijn blik, mijne oogen kunnen 't niet.
Rolt voort dan, ongekuischte toonen!
Klink somber, doffe snaar, van tranen nat geweekt!
Moge elders de eer de kunst bekroonen,
Ze is stom, waar 't nokkend harte spreekt.

o Euvlen, die to wel onze eigen blindheid staven!
o Vruchten van den gruwelvond!...
Wat werktuig, groote God! spatte alles uit zijn naven,
Plofte alles op d'ontzonken grond?
Geen bliksem, door uw alvermogen,
Ter straf, geslingerd uit den hoogen,
Geen donder van uw vuist, tot gramme wraak gespoord,
Maar 't hooggeroemd vernuft, waarop wij, wormen, bogen,
't Gewrocht van onze vlijt, het werktuig van den moord.

Men zegt, dat op den stond, toen Leydens grondvest kraakte,
Toen 't solfer met den hemel streed,
Toen de aarde dreunde, 't luchtruim blaakte,

64

ZUCHT BIJ 1)E RAMP VAN LEYDEN.
En de afgrond corder openspleet:

Men zegt, dat op dien stond de geest des doemlings waarde ,
De geest van helschen Schwartz, met gruwzaam vreugdgevoel ;
Men zegt, dat teen zijn schim, teruggesleurd van de aarde,
Is neergeploft in dieper poel.

Ja, boet' hij daar al 't wee, dat eeuwen reeds beschreiden,
Dat Neerlands boezem scheurt, van hartebloed bespat!
drukte op hem-alleen de ramp van 't jammrend Leyden ,
En 't puin van de omgeworpen stad!

Wroet, wroet niet, met verscheurde vingren,
o Moeder! naar uw znigling rond;
Vergeefs, die steenen weg to slingren:
Wat weet gij waar uw woning stond?
Laat af, laat af van 't hooploos dwalen...
Maar, wie zet inoederliefde palen?
Wat weerstand, die haar cooed verbaast?
Zij rukt gevaarte en steenklomp neder,
Zij vindt haar kind verpletterd weder
En zinkt er zelf verpletterd naast!
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ZUCHT BIJ DE RAMP VAN LEYDEN.
Wien roept gij met uw luide kreten,
Lief wichtje, dat de handjes wringt?
Zijt gij van God en mensch vergeten,
Dat niet uw klagt ze in de ooren dringt?
Och, arme wees! 't is vruchtloos kermen!
Wie mag zich uwer nog ontfermen,
Waar nergens troost meer overschiet?
Vergeefs kruipt gij dien puinhoop nader
En krijt om moeder en om vader...
Helaas, de dooden hooren niet!

Waar strompelt ge op uw krukje henen,
Gij, kranke grijsaard, zwervensmoe?
Wat poogt ge om hulp en troost to weenen?
Gij mist tot zelfs de tranen toe.
Wat zoekt en tast en grijpt ge in 't ronde?
Geen hand, die heul brengt aan uw wonde,
Geen schouder, die uw zwakheid beurt:
De rank, waar langs gij de armen regtte,
De halm, waaraan ge uw leven hechtte,
Werd afgeknot en weggescheurd.
Ged. I.
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ZUCHT BIJ DE RAMP VAN LEYDEN.
Spoed aan! geen klagt, geen tijd to spillen,
Rampzaalge, door uw smart ontzind!
'k Hoor ginds een vrouw, een wichtje gillen:
't Is ligt uw ga, 't is ligt uw kind...
„ Help!" roept hij, „ help me er henen rukken;
„ Trap al mijn rijkdom vrij aan stukken,
„ Geef, geef mij vrouw en kind slechts weer."
Men graaft, men boort; men vindt ze... o smartel
De zuigling krijt aan 't moederharte,
Maar 't moederharte klopt niet meer!

Wien beurt gij op uw matte schoudren,
o Zonen! nit lien grafkuil voort,
Terwijl gij rouw pleegt om uw oudren,
Welligt in 't eigen puin versmoord?
Waar gaat gij 't bloedig rif geleiden?
„ Wij gaan 't herkennen," zeggen beiden:
„ 't Is zwart gevlekt van stof en slijk."
Zij siddren, daar zij 't nederstrekken,
Zij wasschen 't bloed of van de trekken,
En, hemel! 't is huns waders lijk!

ZTJCHT BIJ DE RAMP VAN LEYDEN.
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o Aaklig tal van schriktafreelen,
Die spoken voor mijn scheemrend oog!
Laat andren met uw schets zich streelen,
U galmen op een toon, die 't hart verrukken moog!
Het mijn, van diepen rouw doordrongen,
Schreit zang en klanken stom, die rillen van mijn luit;
Al wat ik huivrend heb gezongen,
Drukt niets dan siddring uit!

Lig, Joffe Fier! ter neer: um dienst is me overbodig;
Wijk, magtelooze heul der tooverzoete kunst!
'k Heb troost voor 't morrend harte noodig:
God! schenk mij dien in gunst.
Kroone andren thans dan de eereloover,
En hang' het luistrend oor aan 't galmen van hun lied;
'k Heb tranen voor den rampspoed over —
Gezangen heb ik niet.

DE HERTENJAGT.

De ridder van Holster, het hart vol van moed,
En het bloed
Vol van vuur, trok aan 't jagen.
De horens doorkionken het bosch op en neer,
En de echoos weergalmden en kaatsten ze weer,
Voor dat nog de dag was aan 't dagen.

De herten verschrikten, en vlugtten gezwind,
Als de wind,
Voor de speren en kogels;
't Was rep en rumoer, waar men rende en men blies,
En 't hondengebas en het paardengebriesch
Verjaagden de ontwakende vogels.

DE HERTENJAGT.
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Men draafde het bosch op en neer, neer en op,
In galop,
Dat de stammen bewogen;
Men snuifde het stof en men stoof er door heen,
En 't was als of ridders en knapen door een
Op rossen met vleugelen vlogen.

Zoo hield men het vol, wat men mogt en men kon,
Schoon de zon
Reeds den grond had gespleten;
Men smachtte, ter lessehing van 't vuur en den moed,
Naar buit en naar stroomen van 't nagejaagd bloed,
En reeen en ridderen zweetten.

Maar eindelijk schoot men een hert, in zijn loop,
Overhoop,
En het suizebolt neder:
De honden bespringen het, wreed om het felst,
De ridders doorboren hun prooi om het snelst,
Nog duizendmaal feller en wreeder.
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DE HERTENJAGT.
Vergeefs heft het dier den verstervenden kop
Nog eens op,
En schijnt deernis to smeeken ;
Vergeefs barst zijn woede , stuiptrekkend, nog uit;
Men sleurt het door stof en door struiken als buit,
En doet al de veldhorens steken.

De ridder van Holster reed, moedig en fier
En met zwier,,
Naar zijn slot met zijn knapen ;
Het vreugdegeschrei wederkaatste in de lucht ;
Men blies en men schalde met juilend gerucht ,
En klinkte met speeltuig en wapen.

Maar, eensklaps verneemt hij gedruis in Ele streek
Van de beek,
En een plassend geklater :
Hij sluipt er naar toe, en hij glaurt langs een boom,
En zoekt er, en staart er, en ziet van den zoom
Een badende nimf in het water.

DE HERTENJAGT.
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Zijn boezem wordt eng, en hij hijgt, en hij trilt,
En hij gilt,
En barst nit in vervoering;
De schoone springt op, en zij schreeuwt, en vliegt heen,
En laat den verbijsterden ridder alleen,
Ter prooije aan zijn brandende ontroering.

In 't eind rent hij heen, en hij vindt zijnen drom
Wederom,
Maar met dolende zinnen.
Het hert werd, doorboord, van zijn knapen getorscht,
Zijn hart lag, doorboord, in zijn hijgende borst,
En zoo trok men 't slot weder binnen.

VERJAARDAG.

Nimmer moegerende Tijd ,
Voerman, die den wagen rijdt
Over bergen en door dalen!
Laat mij, laat mij adem halen:
Waar toch jaagt gij in galop ?
Voerman, hou eens even op.

Welk een onafzienbaar end
Hebt gij rustloos afgerend,
Zonder pleistren, zonder poozen,
Over dorens en langs cozen,
Onverdacht op weg en spoor,
Tusschen klip en afgr,ond door!

VERJAARD..k.G.
Vijfentwintig jaren lang
Holt gij met gezweepten gang ,
En vergeet uw span to stallen ,
Door wat noodweer overvallen !
'k Zit te duislen van d'orkaan
Voerman , leg eens even aan.

Sneller dan een bliksemschicht
Snort mij alles voor 't gezigt;
Wat zich opdoet aan mijn oogen ,
Is als rook voorbij gevlogen ;
Waar ik ginds den blik op sla ,
Laat ik aanstonds achterna.

Gistren joeg uw dolle vaart
Toomloos door een rozengaard ,
Waar ik bloemen vond te plukken ;
Maar gij bleeft mij voorwaarts rukken
Ik vertrad den schoonsten knop ,
En den doren greep ik op.
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VERJAARDAG.
Toef eens, keer eens, zwenk eens viug,
Voerman , Mugs Inv baan terug:
'k Heb op reis zoo veel vergeten ,
En verloren en versmeten;
Hou eens op toch! keer eens weer!
Maar gij hoort of keert niet meer.

Waar toch met die drift naar toe?
Jaagt gij dan uw rossen moe
Om den slagboom te eer te winnen ,
Waar ons rusten zal beginners?
Waar dan (zeg het) stuit uw draf?
En gij antwoordt : „ Aan het graf."

Daar, helaas ! en daar alleen
Loopt dan 't hobblig rijpad heen ,
Dwars door bui en onweersvlagen;
Daar eerst einden pijn en plagen
Daar ontsluit de rust de poort
Voenntin! rij in Godsnaam voort!

DE IJZEREN EEUW.
Est-il eneur des satirigaes
Qui, du present toujours blesses,
Dans leer matins panegyriques
Exaltent les silWes passes?
VOLTAIRE.

Stof niet, met ontzind geschreeuw,
Steiloor I op uw gouden eeuw,
Die Been penning goads zag blinken;
Smaal niet, in verblinde spijt,
Op de vrucht van onze vlijt,
En den schat, waar wij met) klinken,
Trots Saturnus bedeltijd.
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DE IJZEREN EEUW.
Wel ons , dat Prometheus gunst
Ons het laatst koos voor zijn kunst
En de klei zoo Iangzaam kneedde !
Wel ons , dat uit Pyrrhaas dragt
Zwakker teelt is voortgebragt,
Die, met rust en lust te vrede ,
Om den waan der Titans lacht.
Schimp niet met ontzind geschreeuw,
Steiloor ! op onze ijzren eeuw,,
Die geen nijd wekt aan de goden ;
Die, door slechter niet verjaagd ,
Schot en lot geduldig draagt ,
En, in lief en leed vervloden ,
Kronos gunst niet wedervraagt.
Droeve gunst, te bijster groot !
't Aardrijk liet den zwangren schoot
De ongeteelde vrucht ontglippen ;
Honig droop uit schors en riet ,
Nektar vloeide uit elken vliet ,
En de melk vloot in de lippen ,
't Zij men drinken Wilde of niet.

DE IJZEREN FEM.
Vindt gij 't ligt gekocht vermaak ,
Vrienden! wel het best van smaak ,
Hoe aanlokkend zich 't vertoone?
Voelt gij niet het liefst den lust
Eerst ontvlamd en dan geblust ;
En verrukt niet meest de schoone,
Die men minst gemaklijk kust?
Ver van ons 't eenzelvig heil,
Dat , voor elken luiaard veil,
d'IJver-zelv' ontwent te zorgen;
Weg die vreugd in overvloed ,
Die geen kieschen smaak voldoet,
Maar die, gistren reeds als morgen ,
Walging wekt van al het zoet.
Zoo vervloog die gouden tijd ,
De aandrift en den prikkel kwijt
En ontzenuwd van 't genieten;
Altijd bloeide 't lenteloof,
Altijd hing de vrucht te roof,
En de vooglen en de vlieten
Suisden altijd de ooren doof!

77

78

DE IJZEREN EE UW.
Matheid hield er de armen vast:
Nimmer smeet men pijn en mast
Van de bergen neer in 't water;
Nimmer bragt een vlugge buis
Dwars door tij en stroomgedruisch,
Bij 't weergalmend vreugdgeschater,
Puik van Britschen haring t' huis.
Nimmer werd het woud belaagd ,
Noch een ho trtsnip opgejaagd,
Noch de 11 eihaas neergeschoten ;
Nimmer feestmaal aangediseht ,
Noch de most tot wijn gegist ,
En in klaar kristal gegoten,
ITit den zeeplas opgevischt.
Nimmer greep een rappe moed
Paarlen uit den hollen vloed,
Gouderts nit de steenrotskloven;
Nimmer smolt men 't oeverzand
Tot doorschijnend diamant,
Noch sloeg ooit arduinen hoven
De aarde op 't weigrend ingewand.

DE IJZEREN EEUW.
Vrienden! roept geen tijd terug ,
Die, te deerlijk stroef en stug ,
Van zijn boerschheid zou doen geeuwen ;
Die, op rang noch aanzien prat,
Drijfveer noch beleid bezat ,
En, tot schist der volgende eeuwen ,
Afbrak waar hij aanvang had.
Wel ons, dat het rijp verstand,
Door behoefte ontboeid van band,
Nn zijn kiemen weet te ontwikklen!
Wel ons, dat een sporende eer,,
Zoet en prangend, keer om keer,
't Vlug vernuft, door frouden prikklen ,
Opvoert tot een hooger sfeer!
Wel ons, dat het blij vermaak,
Thans van ongemeener smaak,
Door geen walging wordt bekropen ;
Wel ons, dat het lokkend zoet,
Eertijds een verwaarloosd goed,
Thans met zorg valt aan te koopen,
Slechts door arbeid en door moed!
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DE IJZEREN EEUW.
Vloek kleev' op des luiaards rust!
Vrienden! werkt met vlijt en lust:
Werken smoort de zielsverdrieten;
Dwingt de wankle gunst van 't lot;
Viert tot loon uw neiging bot;
En, verbiedt men u 't genieten,
Des to zoeter is 't genot!
Trots der dwazen laid geschreeuw,
't Welzijn dan van de ijzren eeuw!
Vrienden! ze is ons alien 't naaste.
Wee hem, wie haar zoet verpest
En belastert wat ons rest!
Ze is, beweert men, de allerlaatste:
Wat het laatst komt is het best.

LEVENSLAMPJE.
In Pride, in reas'ning Pride, our error lies;
All quit their sphere, and rush into the skies.
POPE.

Flikker door des werelds nacht,
Levenslampje! vonkel zacht,
Niet met trotsch geschoten stralen,
Die verblinden, waar zij pralen,
Of verzengen door hun kracht:
Levenslampje, vlam en flonker
Als een starlicht in den donker,
Met een onbenijde pracht.
D. I. Ged. 1.
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MIJN LEVENSLAMPJE.
Blinke en hlaak' het stout gemoed
Tergend en in laaijen gloed ,
De afgunst in de grijnzende oogen ;
Zwaai' het zijne ontstoken lont
Roekloos door de ruimte rond
En vermetel naar den hoogen ;
Blaaz' de trotschheid en de waan
Telkens weer de fakkel aan,
Tot de brandstof zij vervlogen
En het lemmet uitgegaan !

Sluit u voor dat vlammen digt ,
Levenslampje, dat mij licht,
Door geen hoogmoed aangeblazen,
Noch beg-11111rd door duizend clwazen .
Met den iiijd in 't aangezigt.
Laat die heller spranken schijnen
En verschieten en verdwijnen
En verzwinden in hun vaart ;
Levenslampje! licht de mijnen ,
Tot de liefde de asch vergaart.

MIJN LEVENSLAMPJE.
Schittert aan een steiler trans,
Heft u met gevreesder glans,
Met ontleenden pronk en luister,
Glinsterwormen, uit uw duister! —
Zwaait, in uw gewaagde vlugt,
Vuur en vlam door ruim en lucht,
En beproeft, in 't aamloos rennen,
Uw ineengeschroeide pennen,

Trotschaards, door uw val berucht!
Thing den blonden god der dagen
IJit zijn gouden zonnewagen
En ontheister beemcl en bron:
Blaker, wulpsche Phaeton!
Praal met uw geleende zon,
En verdool in 't hollend jagen,
Tot Jupyn den bliksem tilt
En in 't stof u nederdrilt !

Koester, waar ge uw stralen spreidt,
Levenslampje, dat mij leidt!
Flikker, door Been damp verschoten,
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MIJN LEVENSLAMPJE.
In uw engen kring besloten,
Door geen hoogmoed uitgebreid.
Laat er schittren, laat er tanen,
Maar verberg u voor de orkanen ,
En versteek uw stillen gloed
Vo or den woesten zwijmelvloed,
Die zijn golven zilt met tranen
En zoo dikwijls kleurt met bloed.
Laat het stormen , laat het razen ,
Maar verschuil en sluit u digt ,
Levenslampje, dat mij licht !
Tot een sterker togt zal blazen ,
Die uw zachten glans verbleekt ,
Maar een andre pit ontsteekt.

HET BLOEMPJE VAN DE HOOP.

in des levens rampwoestijn,
Vrienden, groeijen rozen;
Rozen, die welriekend zijn,
Groeijen in den zonneschijn,
Bloeijen er en blozen.
Maar, voorzigtig, dartle hand,
Die de bloem wilt plukken I
Van de scherpgepunte plant
Rijt een vlijmende angeltand
U to valsch aan stukken.
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En, bedrogen, schoon hij slaag',
Wie de bloat" mag rooven:
Naauw ontscheurd aan struik of haag ,
Is haar blos verlept van vaag
En haar geur verstoven.

Vrienden, och ! de roos verbleekt
En verlokt niet langer ;
't Afgedorde knopje breekt,
Maar de doren wast en steekt ,
Van besmetting zwanger.

De open wonde gaapt en bloedt
En verdiept bestendig;
De angel knaagt en vlijmt en wroet,
En vergiftigt met zijn gloed ,
En verzweert inwendig.
Vrienden, wie hij boort in 't hart,
Zorgloos voor 't verrassen 1
Staan uw wonden droef en zwart ,
Ik weet balsem voor uw smart,
'k Weet er kruid voor wassen.

HET BLOEMPJE VAN DE HOOP.
't Is niet als de roos van fleur,
Doodlijk in 't bekoren :
't Is van onverpesten geur,,
Groen en onvernist van kleur,,
Zonder valschen doren.
't Schiet en bot uit slijk en stof,
Schoon het rampen regent;
't Groeit en bloeit in elken hof,
Tot des wijzen Planters lof,,
Die onze akkers zegent.
Teistren ons de orkanen wreed
Met hun distelroede ;
Kwijnen we aan den angelbeet,
En belacht het lot ons leed
In verstaalde woede:
't Kruidje spreidt zijn geuren road,
Balsemzoet van wasem :
Legt het op uw diepste wond,
't Maakt weer lijf en ziel gezond
En het hart haalt asem.,
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HET BLOEMPJE VAN DE HOOP.
Weegt u 't hangend hoofd te zwaar,
Onder 't leed gebogen:
Riekt het lagchend kruidje maar,
Aanstonds is de hemel klaar
En de damp vervlogen.
Moet gij gindsche bergen op,
Dwars door netelstruiken,
Staroogt op den steilen top:
't Kruidje staat in vollen knop
Op de kruin te ontluiken.

Loeit met aaklig schrikgeluid
De afgrond ginds u tegen,
Als zijn kaak zich opensluit,
Tilt het kruidje 't hoofd er uit
En het wasemt zegen.
Wien dan 't gif in de aren sloop,
Laat hem 't kruidje rieken;
Zoek' hij 't, waar zijn voetpad loop':
't Is het Bloempje van de Hoop:
Plnkt het, acme zieken!

HET BLOEMPJE VAN DE HOOP.
't Is dat bloempje, rein van fleur,
Argloos in 't bekoren ;
't Is dat bloempje, zoet van geur,
Groen en onvernist van kleur,
Zonder valschen dorm.
Neemt en tast en riekt het vrij ,
Kweekt het in den boezem;
't Opent zich , hoe guur het zij,
En bemaalt het barst getij
Met verjongden bloesem.

't Wordt een groenend schaduwdak,
Als de orkanen loeijen ;
En verdort een enkle tak,
Dien de storm, in 't woeden , brak ,
Duizend andre bloeijen.
Blakere ook de bliksembrand
Bloemgewas en loover,
Sla hij onzen oogst in 't zand
En verwoest' hij vrucht en plant,
't Kruidje schiet ons over.
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HET BLOEMPJE VAN DE HOOP.
Laat de roos door valschen schiin
't Argloos hart verrassen ;
Schuil in d'angel boos venijn,
Ik weet balsem voor uw pijn ,
'k Weet er kruid voor wassen.

't Leeft en bloeit met lust en tier
Al de jaarsaizoenen ;
't Groeit en pronkt tot lof en sier
Van den teedren Hovenier,,
Die den hof deed groenen.

WILLEM DE EERSTE.

Dit 's Vader Willems beelt. Verlosser van ons landt,
Wat hebt gij staals gekeert op 't punt van uw verstandt!
Wat hebt gy leets beleeft! een werelt vol verloops:
Den twist van Paaps, van Geus, van Luthers, en van Doops.
Uw deugt, uw moedt, uw list, uw zorg, uw goet en bloet
Verdreef met Godt het juk van 't liehaam en 't gemoet.
G. BRANDT.

WILLEM DE EERSTE.

Wat drift doorwoelt mijn kloppende arm
En zet mij 't zwellend hart in gloed?
Wat kracht is in mijn ziel gevaren?
Wat heilig vuur doorstroomt mijn bloed?
Een godheid rolt van voor mijn schreden
Der jaren sluijer van 't verleden,
En leidt mij door der eeuwen nacht:
Wat wondren zal ik op zien dagen?
Lands waar d'onwissen blik geslagen?
Verrukking, leen me

OW

tooverkracht.
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WILLEM DE EERSTE.
Verdoof, o roem van duizend helden!
Ga schuil in 't stof van tijd en graf:
Waar deugd en moed voor grootheid gelden,
Wint Neerland u 't in grootheid. af.
Krimpt in, Romeinen! buigt u, Grieken!
De glans van Neerlands ochtendkrieken
Verdooft uw trotschen middaggloor!
Deinst, schimmen, van triomf omtogen!
Zinkt weg van voor mijn starende oogen,
Want Nassaus beeld verrijst er voor!

Het rijst, van hellen glans omschenen,
Door tijd noch wentlend lot verdoofd;
Het rijst, door nacht en neevlen henen,
Gelauwerd om 't eerwaardig hoofd.
Nog vlamt, aan de ijzren heup geregen,
Zijn schriklijk staal 's lands beulen tegen,
En toont zich met hun bloed geldeurd;
Nog pronkt, als zegelmerk van trouwe,
Pe wond, die Neerland stortte in rouwe,
Door Spanje in 't eerlijk hart gescheurd.

WILLEM DE EERSTE.
o Held, die me aanblikt uit uw 'ulster!
Ik duizel op uw schittrend spoor;
Waar rukt gij me uit het tastbaar duister
Dien ongepeilden lichtstroom door?
Kan 't zijn? ontzinkt me, in mijn vervoering,
De zwarte schandeeuw van beroering,
Waarin mij 't nijdig lot verstiet ?
Kan 't zijn? mnzweeft me, op al mijn treden ,
De weerglans van der vaadren zeden ,
En leef ik bij hun nakroost niet ?

Ja, 'k zie u, nooitvergeten dagen ,
Geboekstaafd met ondoofbaar goud!
'k Zie wondren , waarvan eeuwen wagen ,
En kindsche krachten , 't lot to stout.
'k Zie de onvolwassen sterkte kampen,
Die, worstlend met een zee van rampen ,
De heerschzucht uit den zetel stoot;
'k Zie 't nietigst yolk, verachtst van waarde ,
Den geese' van den schrik der aarde ,
Wiens scepter Oost en West gebood.

9'6
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WILLEM DE EERSTE.
Ja, breekt van uit den stroom der tijden ,
Gij, borgen van die wondren! aan:
\Terschijnt! getuigt het foltrendst lijden,
En staaft hoe 't Teed is doorgestaan!
Stijgt op! beschaamt llw hastaardloten,
o Vaders, nit hun hart verstooten!
En blozen ze om hun heldenstam!
Breekt los van nit uw strafspelonken,
Gedrogten, van den moordlust dronken,
En tuigt hoe it de roof bekwam!

Wie is hij, in dien drom van schimmen,
Dat monster, waar de hel van gruwt?
Wie is hij, die mij aan komt grimmen,
Den walgende afgrond uitgespuwd?
Wie is 't? zijn tijgerblikken waren!
De looden lip met borstelhairen
Krult grijnzend naar de koopren kaak;
Hij slaat de klaauwen , roodbedropen,
Bloedgulzig naar zijne offers open,
En smacht van nooit geleschte wraak:

WILLEM DE EERSTE.
't Is Alva. Spanjes grondvest kraakte,
Toen 't schrikdier losbrak nit den band;
De schoot, die 't als met afsehuw slaakte,
Kromp weg van gift en solferbrand.
Hij is 't! hij komt met dolk en keten!
Geen bloedhond moordt met scherper beten,
Geen roofgier hongert meer naar buit;
Hij is 't! hij zwiert zijn martelroede,
En kookt van wrok en tijgerwoede,

En gilt zijn duivlenwellust uit!

Hij is 't! hij komt! 't ml Neerland gelden!
Naar Neerland stuwt de hel hem voort;
Hij trapt op Vlaandrens vruchtbre velden
En blaast en schuifelt schrik en moord.
Aan Flips verkocht hij al zijn plagen:
Aan Flips, wel waard dien steun to vragen,
Die gruwlen, in zijn hof gebroed.
Hij is 't! hij komt met krijg en knechten,
En rooft voor Spanje Neerlands regten,
Bezoldigd met haar hartebloed.
1). I. Ged. 1.
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WILLEM DE EERSTE.
Ter hulp! wie zal de landpest stuiten,
Die aangiert met uitheemsch geweld?
Wat borstweer houdt den springvloed buiten,
Dien grens noch afstand paten stelt?
Terug, terug! hij woedt verbolgen:
Wat stand houdt heeft hij ingezwolgen,
Vergruizeld, wat hem weerstand biedt;
Reeds rijzen zijn verbreede plassen;
Reeds wankelt Neerland op hare assen...
Maar — Nassau staat, en wankelt niet.

Is hij, met Perseus kracht gewapend,
Die 't schrikdier op zijn prooi verrast;
't Is hij, die 't, naar zijn offers gapend,
Kloekmoedig in de hartaAr tast;
't Is hij, die, trots geweld en listen,
't Gedrogt den roofbuit zal betwisten,
Dien 't aangrimt in gesarden dorst;
't Is hij, die al 't geweld der vloeden,
Der stormen, (lie op Neerland woeden,
Terugstuit op de stalen Borst!

WILLEM DE EERSTE.
Daar stond zij, bleek en doodsch verlegen,
De Maagd, van hulp en heul ontbloot ;
Haar schaker stuift haar vlammend tegen,
En dreigt en brengt haar schande en dood.
Om niet, dat, sinds haar prilste jaren,
Hoe trouwloos ook haar hoeders waren,
Geen smet mogt kleven op haar jeugd;
Om niet, dat ze elken klaauw ontwrongen,
Ontzag voor zich heeft afgedwongen,
Gehandhaafd door hare eigen deugd:

Vergeefs! geen deugd, geen drang van beden,
Geen wraakkreet komt den gruwel voor :
Een ijzren arm omvat haar leden
En grijpt tot in haar boezem door.
't Geweld, verhit in boos begeeren,
Zal de ongerepte wreed schofferen,
Vertrapplen haar in slijk en draf:
Reeds wringt ze in wanhoop heen en weder,
En zwijmt voor 't woedend ondier neder,
Maar — Nassau keert den gruwel af!

99

100

WILLEM DE EERSTE.
't Is hij — wat de oudheid moog verdichten
Die d'omtrek van gedrogten vaagt ;
't Is hij, die, trouw aan riddeiplig,ten,
Te wapen vliegt voor Neerlands maagd.
Hij scheurt van haar bezweken laden
Den booswicht, die haar waagt to schenden,
En redt de diepverdrukte braid;
Hij vaart, om 't eerloos gruweiplegen,
Het razend ondier vreeslijk tegen,
En daagt het tot vergelding uit.

Die kamp zal Spanjes hoogmoed rouweu ,
Beteuglen zal hij 't roofgewin ;
Europa zal lien strijd aanschouwen ,
En zien er les en voorbeeld in.
Streng zal de kreet van bloed en magen
d'Ontrouwen voogd tot reekning dageii
Voor misbruik van geleende magt ;
Streng zal de wraak de tuchtroe beuren,
Den rooverklaauw 't gezag ontscheuren,
In weerwil van zijn reuzenkracht!

WILLEM DE EERSTE.
Ter heirvaart! op ! het pleit beslechten!
Den dwang de trotsche wiek gekort!
't Is Flips, die trapt op wet en regten,
't Is Neerland, dat vertreden wordt!
Ten bijstand, wie hare eer wil wreken!
Den Spanjaard straffen, niet hem smeeken:
Geen klagt dringt tot tirannen door!
Den nek van nit den band gewrongen,
Ten wedstrijd moedig meegedongen,
Want Nassau vecht n alien voor!

Laat de uitkomst achter neevlen wijken,
En 't zwerk ga van verwoesting zwaar,
Hij zal de bergen effen strijken
Voor de opvaart van zijn heldenschaar.
De heerschzucht moog de tanden knersen,
De martelboeijen vaster persen,
Maar Nassau knot haar geeselroe ;
De bloedraad moog zijn vierschaar spannen,
't Geweten krimp' voor zielstirannen,
Maar Nassau zweert het vrijheid toe!
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De pestdamp moog den omtrek smetten ,
En dooven 't opgaand flonkerlicht,
Maar Nassau zal hem palen zetten,
Al demp' zijn lijk de giftwel digt!
Laat stormen over stormen jagen,
Hij wringt zich door orkaan en vlagen
En slingert ze onverzeerd uit een;
Dreig' Neerland op hem stuk to spatten,
Te vaster blijft hij 't nog omvatten,
Gerust, wat neerploffe om hem heen.

Zoo staat, schoon Jovis gramschap donder
En 't hemeldak de pijlers kromm',
Zoo staat er Atlas rustig onder
En strekt er steunende armen om.
Al waggel ook 't geschokt gevaarte,
Hij dwingt het in gelijke zwaarte
En klemt het op zijn aspunt vast;
Al dreigt het op hem neer to breken,
Nog staat en torscht hij, onbezweken,
Hoogmoedig op den hemellast.

WILLEM DE EERSTE.
Maar, doller teistren woester vlagen
De rotsen, op hun wortels pal ;
Te scherper bijt, in 't gulzig knagen,
De springvloed op den koopren wal.
De donder bruit, de stormen huilen,
En slaan en plettren wal en zuilen
En 't heilge spat in stof te niet;
De bliksems van het Zuiden branden
En vlammen neer op de offeranden ,
Die de outerdwang zijn Moloch biedt.

Waar tast ik in dim nacht van rampen,
Onzeker wat ik aangrijp, rond?
Ik volg, door de opgepakte dampen,
Verwoesting langs d'ontzonken gr, ond.
Is 't waarheid? zult ge uw moordbesluiten,
Segovia! te onzalig uiten,
Ter gunst van Spanjes martelleer ?
Zal Flips, door vuur en foltertuigen,
Het kostbaarst bloed uit de aders zuigen
En spatten 't op zijn purper neer?
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Ter hulp ! ik zie zijn g,ruwelrotten
En de offers, voor hun wrack geroofd!
Reeds rooken ginds de hofschavotten
Van Egmonds romp en Hoornes hoofd!
Ter hulp! de hontmijt smookt en vonkelt!
Pe vlam, die fangs de lijken kronkelt,
Rrengt d'opgewrongen kreet omhoog !
Ter hulp! daar hoor ik de offers gillen,
Die stervend op de lansen drillen ,
Tot sehonwspel can 't wellustig oog !

Terug! waar jaagt de sehrik mijn schreden
Door jammren en door gruwlen voort?
Waarheen, door de omgeramde steden,
Bij maagdenkracht en vrouwenmoord?
Waar volg ik, dwars door vuur en vonken,
Den roof, die, ongelescht en dronken,
Den muil al wijder openspart?
Waar dwaal ik , daar de bloeddorst marteit,
Met kindren can de zwaarden dartelt,
En trapt op 't zwanger moederhart?

WILLEM DE EERSTE.
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Weg, nit dien digten drang van plagen,
Waar 't angstig bloed van afsehrik stolt;
Terug van Alvaas zegewagen,
Die, rood en kalm, door tranen rolt.
Voort, naar de volgedrongen wallen,
Waar Spanjes done duizendtalien
De harde koppen stuk op slaan;
Waar helden, die den dood verduren,
Nog vaster dan de onwrikbre muren ,
In 't harnas van de weerwraak staan!

Thing door... Maar heeft mij de angst bedrogen,
Of gaapt hier de open jammerkuil?
Geraamten seheemren voor mijne oogen,
Met handgewring en hulpgehuil!
De honger knaagt met stalen tanden
En vlijmt door rif en ingewanden
En bijt de laatste hartaAr af;
De spoken rammlen, knikkend, neder,
En heffen 't magtloos hoofd niet weder,,
Maar stromplen naar 't ontfermend graf.
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WILLEM DE EERSTE.
Waarheen, waarheen het oog te wenden,
Wear 't harte niet van deernis smelt ?
Langs waar gedrongen uit de ellenden,
Die teistren met hernieuwd geweld?
De wanhoop raast van spijt en woede:
Stuiptrekkend voelt zij Spanjes roede,
Maar, moegemarteld, kromt zij neer.
De wraak verheft d'ontvlamden donder,
Maar, afgepijnigd, krimpt ze er onder
En zieltoogt op hear stomp geweer.

Daar zwoegde, in puin en bloed bedolven,
Ons heilig erf near 't bang behoud;
Daar zonk het in de ontboeide golven,
Gevreesder dan van 't Noorderzout.
De vloed , door dijk noch dam te stuiten,
Sloeg alle perk en peil te buiten,
En bruiste langs de ontwrichte kust;
De hoop, geklemd aan Neerlands wrakken,
Liet angstig 't hoofd, in 't zwalpen, zakken,
En 't heldenvuur was uitgebluscht.

WILLEM DE EERSTE.
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Doch neen! geen straal van licht moog blinken,
En bloedrood dreig' de ontstoken trans,
De redder komt, wat neer moog zinken,
En kreunt zich aan geen wisselkans.
Laat worstlen de aangestuwde magten,
Hij komt, en steunt op eigen krachten,
En volgt zijn zelf gebakend spoor;
Laat huilen de aangegierde winden,
Verzekerd van de kust to vinden,
Breekt hij de branding rustig door.

Wat siddre dan en zwichte in 't prangen,
De schutsgod zweeft langs d'open vloed;
Het noodlot moge in twijfel hangen,
't Is Nassau zelf, die uitspraak doet.
De landpest moog den oogst verdelgen,
En zweet en bloed en tranen zwelgen:
De redding staat in Nassaus hand;
Uit puin en asch, tot een gestoven,
Delft hij een trotscher pronkstuk boven:
Dat pronkstuk zijt gij, Nederland!
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De heirvaart moge uw grenzen winnen ,
En jaag langs d'ingetrapten grond,
Maar Nassaus geest ontgloeit van binnen ,
En Nassaus zwaard vlamt buiten rend.
Moog Flips u reeds zijn offer schatten ,
Zijn klaauw zal om uw keel met vatten ,
Want Nassau laat u niet ten buit!
Mogt ge, afgesold door folteringen ,
U zelf in Spanjes ketens wringen,
Nog wrong hij n haar ketens uit.

Maar neen , de stroom moog hooger wassen
En blusch' den laatsten schemergloed ,
Nog tintelt heimlijk, ander de asschen ,
Een sprank van onverdoofden moed.
Nog hield zich de onmagt, struiklend, tegen,
En beurde , in slijk en dras gezegen ,
Zich, steunende aan den rietstaf, op ;
Nog greep de zwakheid , stervend, krachten ,
En bad, tot laafnis in 't versmachten,
Om weerwraak op den Spaanschen kop !

WILLEM DE EERSTE.
Die kreet drong wijd en zijd in de ooren,
En blies weer 't vitur in de aadren aan ;
Die wraak, bij lief en Iced bezworen,
`Lou Flips op schande en sehade staan.
Te paller stond, in 't hooploos kampen,
Die vastheid, ingescherpt door rampen,
Gesteund door Nassaus heldengeest ;
Te voller Monk, in 't pakkend duister,
Die grootheid uit met schooner luister
En wortelde in de orkanen meest.

Ontsluit mij, 's lands orakelbladen!
De wondren van uw rijk trezoor;
Leent me een uit duizend heldendaden
En maalt ze mijn verbeelding voor.
Wie is hij, die, met vaste schreden,
Den noodorkaan durft tegentreden,
Den dood durft aanzien, onverbleekt?
't Is van der Weill

hij treedt mij naderl

't Is Leydens roem, 't is Leydens vader,
De rots, waar Baldes waan op breekt.
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„ Wat wilt gij," zegt hij, vast van zinnen,
„Gij helden, door den honger woest!
„ Zal 't leven dan van de eer het winnen,
„ Waar de eer van 't leven schikken moest?
„ Keert weer naar de aangevochten waRen !
„Door honer of door Spanje vallen:
„ Wat acht gij 't roemrijkst voor uw moed?
„Komt, stelt mijn lijf uw . lust to vreden,
„ Verzaadt u aan mijn stramme leden
„En lescht u met mijn stollend bloed."

Zij siddren. Schaamte kleurt de wangen,
Gedoodverfd door gebrek en smart;
Hun ziel blijft aan de lippen hangen,
Wier klanken branden op hum hart.
„ Voort!" roepen ze uit, „eer ze ons verrassen!
„Die schandvlek van onze eer gewassehen!
„ Den Spanjaard van den wal verplet!"
Zij stormen naar de ontvolkte veste,
Zij geven 't lijf aan 't land ten beste,
En 't land is met de vest ontzet!

WILLEM DE EERSTE.
o Grootheid, door geen roem to loonen!
o Voorbeeld, dat geen Rome schonk!
Laat lauwren minder deugd bekroonen,
Die deugd vraagt geen geleenden prank.
Laat Spanje dan haar banvloek slaken,
En teistren, waar haar slaken raken :
Geen bliksem, die zijn doel beschiet!
Breek Flips door dammen en door dijken,
Hij vindt in Neerland heldenlijken,
Maar slavennekken vindt hij niet.

Houdt stand dan, hoe de nood moog stijgen,
Gij helden, slechts in aantal kleen!
Wat ook de dwingland prijs moog krijgen,
't Zij overzwalpt moeras alleen.
Waakt op! reeds is de vonk ontglommen,
Uit Leyden trouwe vest geklommen,
En rijst en schittert hooger aan;
Zij gloeit op nieuw in hart en aren,
Op nieuw voor haardstee en altaren,
En zengt de Spaansche legervaan.
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Waakt op, en boeit de vlammende oogen
Aan Nassaus blinkend heldenzwaard;
Wat voor den noodstorm zij vervlogen,
't Heeft zich oni Nassau zaamvergaard.
lle vrijheid en het regt verdwalen,
Verbannen buiten grens en palen:
Naast Nassau houden beiden stand;
De Maagd verflens' van tooi en verwen,
Do Leeuw moog angstig rondom zwerven:
VVaar Nassau is, is Nederland!

Zoo Meld, toen Romes grootheid taande,
En 't Gallisch zwaard haar losprijs woog,
Zoo Meld Camillus d'aadlaar staande,
Die angstig 't kapitool ontvloog.
De Tiber mogt in boeijen stroomen,
Uit Vejes inuren morzelt Romen
De schenders van haar regten neer;
Haar grondvest kromuf de stalen spijlen,
Camillus grijpt de bundelbijlen
En brengt ze Romes vaadren weer.

WILLEM DE EERSTE.
Zoo keert hij, met den schat beladen,
De schutsgeest van ons heiligdom;
Zoo keert hij met de pronksieraden
En hangt ze Neerlands maagd weer om.
De woede mogt den tempel slechten ,
Hij keert met de omgeschopte regten
En staaft ze met het heldenstaal;
De heerschzucht mogt de vierschaar smetten,
Hij keert met de overtreden wetten,
En spreekt met hare orakeltaal.

Triomf! reeds wappren Nassaus vanen
Van burgten en langs vesten rond ;
Reeds zinkt de troon der Kastiljanen
In Neerlands week bebloeden grond.
Reeds mist, in 't ongelescht versmachten,
Het schrikdier zijn verbraste krachten,
En suizelt van zijn roof en moord ;
Reeds ziet het, met verwilderde oogen,
Het vlammend wraakzwaard uitgetogen,
En wringt zich naar zijn holen voort.
D. I. Ged. L
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WILLEM DE EERSTE.
Hij vlugt, hij vlugt, nog zat van 't razen,
De bloedhond, die zich Alva heet;
Hij kwam, tot barstens opgeblazen,
En druipstaart, even laf als wreed.
Door Nassaus wapen aangevochten,
Verstuift het ras der roofgedrogten,
En laat zijn prooi in 't vlieden na;
't Brengt niets van al zijn buitvergaren
Dan 't merk van Nassaus beukelaren
Naar 't moordhol van Segovia.

Triomf! reeds stork, met looden slagen,
's Volks almagt op den dwingland neer!
Moog al wat leeft van 't wonder wagen,
Want Neer/and draagt geen lduisters meer!
Zijn goed en bloed in 't wee verloren,
De Spaansche beul is afgezworen,
Vervloekt met al zijn heerschappij,
En, in een poel van ramp verdrongen,
Pit d'afgrond worstlend opgewrongen,
Noemt Neerland zich aan d'aardbol vrij!

WILLEM DE EERSTE.
Toen knarste Spanjes haat de tanden,
Nog jookrig naar d'ontwrongen buit;
Toen smeekte 't 's afgronds ingewanden
Een ander vreeslijk spooksel nit.
't Geweld lag schaamrood afgestreden
En krimpte de ingetrapte leden,
Onmagtig en verminkt, in een;
De hel doorzocht haar zwartste hoeken,
En spoog, op Spanjes jammervloeken,
De list naar Neerlands bodem heen.

Daar schuifelt ze, aan haar pod ontweken,
En kronkelt met vermomde vaart;
Zij dekt met slinksche slangentreken
Den ingeschapen wolvenaard;
Zij nadert in 't gevloekt geleide
Van Parma en Requesens beide,
En stilt het krijschend wraakgehuil;
Zij hongert om haar proof to ontzielen,
Maar lokt, gespitst op wis vernielen,
Haar vleijende in den open muil.
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Zij komt, maar Nassau trouw blijft waken,
Wat inslaap' voor haar logenlach;
Hij tact naar haar verniste kaken
En scheurt het loosgesponnen rag.
Hij rukt haar huichlende inborst buiten ,
En leest er Spanjes vloekbesluiten,
Verborgen in 't bedrieglijk hart;
Hij grijpt de valsche bloemen open,
En de adder ligt in 't kruid gekropen,
Van gal en giftig speeksel zwart.

Maar, smaadlijk in 't bedrog bedrogen ,
Verbergt zij nu haar doel niet meer;
Zij straalt haar zwadder, zaamgezogen ,
Op eens op haar ontmommer near.
Op eens wendt al de halt van Spanje
Van Neerlands kop zich op Oranje
En ramt op hem-alleen zich mat;
Zij kropt de giftige aders voller
En stort op hem-alleen te doller,
Die al haar kracht te brijzel spat.

WILLEM DE EERSTE.
Vergeefs! al roere Euroop de lenden ,
Al barste 't Vatikaan van spijt,
Geen banvloek ml de glorie seltenden,
Die hooger klimt uit elken sfrijd.
Vergeefs, al woedt de magt der hoven,
Die werelden voor krijgsbuit rooven
En 't good uit Montezumaas graf:

Voor Nassau krimpt zij hijgend neder,
Op Nassau stuit zij attmloos weder,
En duizelt op zijn grootheid af.

Struiptrekkend kromt zich, matgestreden,
De zieledwang gefnuikt in 't zand;
Zijn geeselroe ligt stomp getreden,
Zijn zwaveltocrts heeft uitgebrand.
De dwinglandij, in 't hart verbeten,
Mist marteldolk en kerkerketen,
En neigt de stukgekneusde kruin;
De heerschzucht, zwijmende op haar wrakken,
Laat d'ingekorten scepter zakken
En waggelt langs het stortend pain.
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Toen strikten Nassaus vaste vingren
's Lands pijlen in een enklen band;
Toen greep hij 't roer, verwrikt in 't slingren,
En ankerde aan 't herwonnen strand.
d'Ontblaarden tuin, te dor verschoten,
Versiert hij met verjongde loten,
Gedrenkt, gemest met Spanjes bloed;
Hij legt den Leeuw op nieuw te slapen,
Maar geeft de Maagd de speer tot wapen,
Bij de eerkroon van den vrijen hoed.

Toen viel de duistre voorhang open
En de Almagt lei haar wondren bloot :
De nacht , in ramp en rouw verloopen,
Verhoogde 't blijder morgenrood.
Met vaster wortlend zielsvermogen
Blinkt Neerland stouter de aarde in de oogen,
Gedost in nieuw ontloken jeugd;
Zij spelt, met steiler vaart gestegen,
Het standpunt van haar luister tegen,
Gewrocht van eigen moed en deugd.

WILLEM DE EERSTE.
Toen werd hem eerbied afgedrongen ,
Die 't oog dorst op die grootheid slam;
Toen bood Euroop , tot lof gedwongen,
De schatting van haar hulde ze am.
De gouden welvaart bragt haar vruchten
Van 't wereldrond naar Neerlands luchten,
En heelde de ingegroefde wond ;
De donzen vrede dauwde zachter,
En liet de tweedragt schaamrood achter,
Met uitgevlamde solferlont.

Maar, Spanje smeulde, Spanje wrokte,
Door nooit geleschte spijt geknaagd,
En, boozer, naar 't in haat verstokte,
Door bloeddorst en door wraak gejaagd.
't Verscheurde in 't eind. de laatste banden :
Dolzinnig greep het rond, in 't branden,
En spuwde de aarde in 't aangezigt;
't Verraad ging van zijn euvlen zwanger;
De rijkskroon vreest geen sluikmoord langer,
En 't gruwelstuk is uitgerigt !...
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Maar, ruk niet, zangster! scheur niet wreeder
De hartewond van Neerland bloot:
Rol 't opgeslagen rouwfloers neder...
Wat euvlen zijn een vorst te groot?
Breng bloemen aan en eerlaurieren,
Om 't heilig lijk des helds te sieren,
Des redders in 't bewierookt graf;
Des vaders, die, met bloed en leven,
De vrijheid kocht voor later neven
En stervend hun ten erfdeel gaf.

Ja, zaalge schim, mijn oog verschenen!
Neem de offers van ons staamlend lied;
Zijn roem en rang in rook verdwenen,
Nog zijn de deugd, de erkentnis 't niet.
Is de erfschat ons in 't wee ontvallen,
't Gemis voor 't minst betreuren we alien,
En schreijen op uw graf om troost...
Maar hoe! of houdt me een droom bedrogen?
De schim ontwijkt mijn starende oogen
En dekt het aanschijn, weent en bloost.

WILLEM DE EERSTE.
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o Vaderland, beklad met vlekken,
Veracht , zoo ver gij waart benijd!
Die blos verkleure uw doodsehe trekken
En verw' ze rood van schaamte en spijt...
Waar dwaal ik?... Ylamde uw gloed me in de aadren
Doorlucht geslacht van heldenvaadren!
d'Onteerden stam ten dieper blaam?
Werd van uw geest mijn brein bevangen,
En schetst ge uw wondren in mijn zangen,
Opdat zich 't nakroost dieper sehaam?

o Neerland, in uw slijk aan 't wroeten ,
Bespot, zoo ver gij waart gevreesd!
o Vaderland, vertrapt met voeten!
Wat offers brengt gij Nassaus geest?
Ten wedstrijd, waar de lauwren groenen,
Die 's vaders gramme schim verzoenen!
Het heilig praalgraf mist ze lang!
Ten wedstrijd in den kamp der volken ,
Eer ze in den muil der Noorderkolken
U stormen uit Europaas rang!
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Ontwaak ! de ontruste schimmen waren,
En spoken rond met jammerklagt.
Wat suit en treurt ge in doodsgevaren?
De nood alleen schenkt reuzenkracht.
Nog flikkert ginds, in 't stormig duister,
Een laatste sprank van d'ouden luister,
Een vonk van ongebluschten gloor;
Ze ontvlamme en rijz', in pracht verschenen,
Zij schitter' door de dampen henen,
En 't licht strale onbeneveld door!

Zoo stijgt de blonde god der dagen,
Aan Thetis zilvren koets ontvlugt,
Op nieuw ten diamanten wagen,
En geeft zich op in hooger lucht ;
Het zonnespan rept hoef en manen
En breekt den dissel door de orkanen,
Zoo ras Auroor de poort ontsluit;
De nacht verzengt zijn zwarte vlerken
En 't licht rolt 's hemels wonderwerken
Op nieuw voor 't juichend aardrijk uit.

HUISSELIJK GELUK.

Lasst mil Kronen l'zirsten schema,
Sorgen ihren Himmel say:amen,
Drückt doch

2nich

kein eitler Zwany!

Frezide, sey du mein Gesang!
Freud° , die bei Hymen's Kerzen ,
Treues Weib, an Leiner Hand
Melia frahe Seele .fand.
VON KLEIST.

Hoort gij wel die stormen jagen?
Ziet gij die gezweepte vlagen
Zwerven in verhaaste vitigt?
Ziet gij die verstrooide dampen
Zamendringen, zamen kampen
En verwaaijen door de luelit?
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't Is de beeldnis van de dwazen,
Die op eer en kwelling azen,
Slingren in den tuimelstroom;
Die in nacht en nevel waren,
En, in duisling omgevaren,
Dolen in hun zwijmeldroom.

Maar het zonlicht breekt de buijen ,
En het togtje van het Zuien
Blaast de stormen voor zich nit;
De open hemel blikt ons tegen,
En de stralen van zijn zegen
Tintlen op het lagchend kruid :

't Is het zinbeeld van 't genoegen,
Dat de kalme ziel doet zwoegen,
Door geen bangen droom ontrust;
Dat, door dwazen wuft versmeten,
Maar de schat van 't rein geweten,
De onschuld in 't verborgen kust.

HUISSELLIK GELUK.
't Is het zinbeeld van ons leven,
Dierbre, mij ten schat gegeven,
Schat, mij weer dan rijkdom waard'!
't Is het lot, ons aangerekend,
Door geen zorgen zwart geteekend,
Door geen bangen droom bezwaard.

Zalig, wat zij meerder derven,
Zalig, die ons deel verwerven,
Dankbaar elk geniis getroost;
Zalig, wie zijne armoe smade,
Die zijn rijkdom in zijn gade En zijn roem vindt in zijn kroost!

Mij die rijkdom, mij die zegen,
Mij die roem, met eer verkregen,
Voor den schimp der dwazen schuil;
Mij dat lot, door hen versmeten,
Maar de schat van 't rein geweten,
En voor kroon noch troon to roil!
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HUISSETAJK GELIJK.
Dringt me aan 't harte, dierbre panden
Voelt het kloppen, voelt het branden,
Voelt het van verrukking slaan!
Panden, die de ziel verengelt,
Banden, die het hart omstrengelt !
Ja, de hemel lacht ons aan.

Slant, verdwaasden! de angstige oogen
Vrij naar rang en rijksvermogen,
Van benaauwde zorgen zwart;
Jaagt naar schimmen, bralt met schatten ,
Door uw hoven niet te omvatten:
'k Heb mijn rijkdom aan mijn hart.

Och, wat droomt gij, diepverblinden !
Buiten u 't geluk te vinden,
Dat weerbarstig u ontvliedt?
Waant gij 't uit uw goud te delven?
Al 't geluk woont in onszelven,
En ik zoek het elders niet.

HUISSELIJK GELUK.
Dringt me aan 't harte, dierbre schatten,
Rijkdom, door mijn arm to omvatten;
Rijkdom, niet gevoelloos koud!
Trotschaards, door den waan bevangen!
Koopt mijn wellust voor uw rangen,
Koopt hem, kunt gij 't, voor uw gond.

Panden, mij aan 't hart gesloten,
Weerzijds dierbre lotgenooten1
Wenscht gij van den hemel meer?
Vraagt gij ooit, in stile bede,
Rang en schat voor rust en vrede,
En de schim der wereldsche eer?

Knelt mij vaster, dringt mij nader,
Kindren van een zalig vader!
Moeder van een bloeijend kroost!
Kent ge, u strenglende om mij henen,
Tranen, die de smart doet weenen,
Zuchten, die de droefheid loost?
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Zon van vrede, zon van liefde,
Die des levens nevel kliefde,
Waar hij ooit mij heeft ontrust!
Blink in blister, lonk in zegen,
Licht mijn effen voetpad tegen,
Waar 't genot mij zalig kust.

Grier' de storm dan vrij daar buiten,
'k Zal hem uit mijn wanden sluiten,
Waar de rust mij binnen wacht;
Laat dan vlaag en noodweer huilen,
'k Zal me in mijn gezin verschuilen ,
Waar de zon mij tegenlacht.

Laat dan 't scheepje grafwaarts varen!
Bolt dan, snel vervloeide jaren,
Naar den eindpaal voortgestroomd!
'k Roep , bij d'afscheidsgroet aan 't leven,
Stervend van mijn kroost omgeven:
God, wat heb ik zoet gedroomd!

WENSCHEN.

Wie wil handlen met verstand,
Legg' zijn wenschen aan den band;
Wie te ras hen uit laat vliegen,
Zal te deerlijk zich bedriegen,
Want zij kennen lucht noch land.
Wie hen

ooit te slaken pleeg,

Laat hem zeggen wat hij kreeg
Voor zijn wachten en zijn schroomen:
Zoo er ooit een t'huis mogt komen,
't Was met bet de handen keg.
Waan niet, als de zwerver vond
Waar gij duidlijk hem om zondt,
Dat hij weerkeert op uw wenken:
Zonder aan uw last te denken,
Doolt hij telkens verder rond.
D. 1. Getl. 1.
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Telkens in uw hoop gestuit ,
Zendt ge er duizend om den brit,
Dien gij inwacht, op te sporen;
Maar 't is tijd en spijt verloren ;
Al de ontronwen blijven nit.
Droevig zit ge in druk en kruis :
Yruchtloos waant ge, op elk gedruisch ,
Dat zij naadren met de schatten;
Maar zij vhigten , wilt gij vatten,
En bedrogen zit gij t' huis.
Zendt ze dan geen stap te wijd;
Neon, er is, uw zorg in spijt,
Nooit wat goeds mee nit te regten :
Allen zijn trouwlooze knechten :
Nimmer passen ze . op hun tijd. —
Wie (lie kwelling wil aan kant ,
Hon dan 't noodig' bij der hand,
Hebb' het nntte slechts van nooden ,
En mistrouw zijn trage boden ;
Wie wil handlen met verstand ,
Legg' zijn wenschen aan den band.

vRIENDENRAAD.

Tracht gij naar geluk en vreugd,
Streef niet naar die stroeve deugd,
Die, met afgewend gelaat,
De oogen voor zich nederslaat;
Die een zoet genot ontvlugt
En den hemel tegenzucht.

Wenscht gij rijkdom tot uw deel,
Til geen schatten goods to veel,
Wier metalen last, in 't kort,
Zwaar voor hun bezitter wordt,
Wien geen wensch meer overschiet,
En die eindlijk nets geniet.
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VRIENDENRAAD.

Wilt ge een wijfje voor uw bed,
Dwaal niet naar het stijf salet,
Kijk niet naar gemaakten tooi,
(Wie zich opschikt, is niet mooi)
Noch meet ooit een lieve

Met den zilvren duimstok na.

Maar bedoelt gij rein genot,
Huichel niet ter eer van God;
Handel met een open oog;
Wisch uws broeders tranen droog;
Lach en dartel naar uw lust,
En hou hart en ziel in rust.

Maar begeert gij overvloed,
Honger niet naar geld en goed;
Woeker, zonder slinksch beleid,
En verkwist met karigheid;
Leer genieten, wat gij smaakt:
Goud heeft nimmer rijk gemaakt.

YRIENDENRAAD.
Maar verlangt ge een lieve bruid,
Zie naar deugd en onschuld uit,
Onbesmet van hart en geest,
En gezond naar ziel en leest;
Kies, o Ides niet , als gij trouwt,
U een steenen pop , in 't goad. —

Wel hem, wat zijn rol verbeeld',
Die zijn spel naar waarde speelt:
Die de deugd in vreugd betracht
En geluk voor schatten acht;
Die een wijfje, dat hem lijkt,
In de lonkende oogjes kijkt!

Vrienden! 't zij ons aller wench:
Schoon to veel voor eenen mensch,
Bidden we eehter, keer om keer,
Voor elkaar Bien zegen neer;
Maar, o dwaas, wie, bij Bien schat,
Nog om andren rijkdom bad!
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Toen ik , na een matten dag ,
Moe en loom to sluimren lag
Onder 't hangend loof der boomen,
Zweefde, langs den sehaduwgrond,
Heel de rei van tooverdroomen ,
Loerende op de looverspond',
Mijn bemoste slaapstee rond.

Eensklaps stort er me een op 't lijf:
Waar gevloden? ik verstijf!
'k Hoor de donders rommlend kraken,
'k Zie de bliksems dreigend blaken,
'k Staar den afgrond in den schoot;
Steile bergen, zwaar als lood ,

DROOMEN.
Plettren neer van uit hun naven!
'k Voel mij onder 't puin begraven...
Help ! ter hulp! ik sterf, ik stik..!
Maar, ontwaakt en koud van schrik,
En met angstig zweet bedropen,
Sla ik de oogen siddrend open:
'k Wacht den doodslag op mij neer...
Doch geen blaadje schijnt to beven;
Niets dan kalmte kust de dreven
En de maan belonkt mij teer
Zegt, bedrukten! lijdt gij nicer?

Maar, bekomen van mijn sehroom,
Geeft de slaap mij nieuwe krachten,
En een zoete wonderdroom
Dekt mij met zijn donzen schachten :
'k Zie den wellust en 't vermaak,
Die verwislen naar mijn smaak,
En mij troetlen en mij streelen
Met hun lachjes en gespelen;
'k Ben ten top van eer gesneld;
'k Hou de spil van 't lot gekneld,
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En de wereld dient mijn wenken
Met den cijns van haar geschenken
'k Wil mij baden in lien schat
'k Hijg en zwoeg en grijp en vat
En spring op in 't gretig azen...
Maar de ontwaakte stormen razen :
Al mijn grootheid stort ter neer ...
Zegt , benijden! smaakt gij meer ?

Wie toeh legt mij 't raadsel nit,
't Raad sel , bij mij opgekomen ,
Hoe veel 't waar verschil beduidt
Tusschen 't waken en het droomen?
Wie beslist er,, waar ik gis ,
In verdrieten , in vermaken ,
In genot en in gemis ,
Of ons droomen niet ook waken —
En ons waken droomen is ?

DE DOOD
VAN

EGMOND

EN

HOORNE.

MET DEN GOUDEN EEREPRUS DER MAATSCHAPPLT VAN TAAEEN DICHTKUNDE IN DEN JAKE

1806 BEKROOND.

Laat gansch Europa weten,
Dat Spaujes rijk alhier voor ceuwig is vergeten ;
Dat gees gebied op aard (hoe diep gegrond het schijn')
Daar 't refit is onderdrukt, kan ooit bestendig zijn ;
En ieder Vorst graveer in hart en in gedachten
't Geyaar, van wet en yolk gering to durven aehten.
0. z. VAN IIAREN.
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VAN
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Vaar op, mijn geest, met stouter vleuglen,
Vaar op, vaar op! ontstijg het stof!
Geen onmagt zette uw aandrift teuglen!
Ontwaak : het geldt der vaadren lof.
Wat eedler wedloop moogt gij wagen?
De lauwren kraken! durf ze vragen:
Geen schooner krans worth opgegaard!
Ten strijd, ten strijd, verrukt van zinnen!
Wie zich geen glorie poogt to winnen,
Maakt zieh de glorie nimmer waard.
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Bruis door mijn aders, bruis er sneller,
Heldhaftig bloed van vrije teelt!
Black, diepe wrevel, blaak er feller:
Gij zijt me als erfenis aanbedeeld!
Dat Rome naast Athene zinke,
Maar Neerlands mister schooner blinke,
En straal' met onuitwischbare eer !
Dat elders lof noch wierook stijge,
Maar wie van Neerlands grootheid zwijge,
Besnaar' het speeltuig nimmermeer!

Ja, Spanjaards! hoort de zegetoonen,
Der vaadren schim ten zoen beloofd!
Voelt de offers van hun dankbre zonen
Ontvlammen op uw schuldig hoofd!
Blijve op uw laatste, uw verste neven
De schandsmet van uw gruwlen kleven,
11w schuld geprent in 't aangezigt;
En moge uw kroost, met smaad ontweken,
Zijn vloek eens op uw graven spreken,
Bij 't rijzen van ons zegedicht!
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Geschiedrol, schets me, op gouden bladen,
Der vaadren deugd, in voile pracht;
Ontscheur der beulen euveldaden
Den sluijer van der jaren nacht:
Maal Breero, door 's lands zieltiranncn,
Met stam en eedlen, wreed verbannen,
Ter prooi aan 't onmeedoogend lot;
Maal Willem, de eer van Nassaus bloede,
Ten offer aan verraad en woede,
En Hoorne en Egmond op 't schavot.

Ja, schimmen, die, aan 't graf ontweken,
Me omzweeft en op mijne offers ziet!
Gij spoort niet vruchtloos me u to wreken,
Gij wijst vergeefs me uw wonden niet.
De stroomen bloeds, die nog ze ontvloeijen,
Doen feller 't mijne in de aadren gloeijen,
Ontvlammen 't hart in stouter drift;
Het hart, dat liefde tot zijn waders —
Dat wrok en haat tot hun verraders
Onwischbaar diep zijn ingegrift!
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Ja, 't gloeit voor u, vergode schimmen,
Voor u, die nood en dood vergat,
En 't vratig monster dorst begrimmen,
Dat met zijn klaauw u hield omvat;
Voor u, die 't kloek hebt afgestreden
En 't stervend op den nek dorst treden,
Omgord alleen door eigen moed;
Voor u, die, kampende om uw telgen,
Het aan uw bloed zich zat liet zwelgen,
Ter gunst van Inver zonen bloed!

Zoo trouw sleeks vliegt de ontwaakte moeder
Den woesten wolf in wanhoop aan,
Die hongrig huilt om roof en voeder,
En tanden naar haar kroost durft slaan :
Zij leert gevaar en vrees verachten,
En strijdt met stouter leeuwenkrachten,
Hoe feller 't ondier haar benaauw';
En, zwieht zij, moe geweerd, ten leste,
Zij geeft het al haar bloed ten beste,
Maar redt haar zuigling uit zijn klaauw!
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Waar heen, waar heen dan holt ge, in 't woeden,
En spilt, barbaren! ijdle kracht?
Vreest leeuweu, die hun welpen hoeden,
En spotten met der tijgren magt.
Vergeefs, hoe dol van wrok bezeten,
Verheft gij, Flips! nw gruwelkreten
En stapelt schuld en offers op;
Vergeefs het vruchtbaar bloed to plengen,
Dat wrack en wrekers voort zal brengen,
Ten zoen van elk verzwolgen drop. —

De geest des kwaads, zijn poel ontvlogen,
Koos Spanjes erf ten liefsten buit,
En spoog het gift, er ingezogen,
Op Neerlands eersten wasdom
Hij stijft en steunt, in 't hitsend stoken,
De heerschzucht, nit haar hol gebroken
Voor wraakkreet en gesmeek verdoofd;
Hij dagvaart, nogmaals neergestoven,
Den zieledwang der hel naar boven,
En braakt een Alva, hun aan

hoofd.
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Het komt , het monster : 't nadert wrekend ,
En brast aan 't bloed, waarin 't zich baadt;
Het komt. het is van God geteekend,
Het is gebrandmerkt in 't gelaat.
Hij komt, die Alva : de garde trilde;
De moord vlamt nit zijn blik in 't wilde,
En 't bloed spat op zijn tred omhoog;
Hij komt, en scherpt op prooi de tanden,
Met banvloek in de onvleeschde handen
En martling in 't afzigtlijk oog.

MM schriklijk woedt, met ijzren horen
De dolle stier, op roof verhit;
Het boschzwijn wet, in mindren toren,
Den slagtand van 't gekromd gebit ;
Min heftig branden ze, in hun woede,
Dan Alva brandt, in koelen moede,
Gekronkeld in zijn slangenplooi...
Op Bens en als to lang bedwongen,
Kiest, grijpt hij, aan zijn kroft ontaprongen,
En Hoorne en Egmond is zijn prooi
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Waar zinkt ge, onttooid van pracht en luister,
Geschonden en in 't stof verlaagd,
Waar zinkt ge uit praallicht weg in duister,
o Neerland, pas ontloken maagd?
Wie ruilt, van helschen nijd aan 't blaken,
Den blos voor doodverw op uw kaken,
En smet u laf in 't schoon gelaat?
Wat haalt ge op eens , verrezen wonder!
Het hoofd van nit den opgang onder
En dooft in nacht uw dageraad ?

De bliksem, van 't gebergt geschoten,
Rukk' marmren transen neer ten val;
't Gewigt der ijzren donderklooten
Roll' bergen of in 't angstig dal:
Nog feller tot in 't hart getroffen,
Dreigt Neerland dieper neer to ploffen ,
Spijt alle zielkracht, alien moed;
En 't land, ontwoekerd aan de zeeen,
Bedolven onder 't wigt der wee6n ,
Zinkt neder in een zee van bloed.
D. I. Ged. I.
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Vergeefs acht de onschuld nog zich veilig,
Als of 't geweld het regt ontziet!
Het spot met heilig en onheilig ,
En weet van regt of onregt niet.
Vergeefs dat Hoome, in vaste handen ,
Den zeestaf klemt der Nederlanden,
En langs den vloed hun roem verbreedt;
Dat Egmond, Wien 't zijn beul benijdde ,
De zege ontscheurde aan Thermis zijde
En 't brallend Frankrijk siddren deed.

Vergeefs, daar alles ligt geschonden,
Werpt de onmagt nog, als laatsten schoor,
't Gewigt van eeden en verbonden
Ten slagboom aan de heerschzucht voor:
Vergeefs, zij schopt dien woest aan stukken
En plondert, waar zij heen moog rukken,
En martelt met haar geeselroA,
Zij trapt wat overluid moog klagen,
Van wetten of van regten wagen,
Met looden voet den gorgel toe.
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Vergeefs dat godsvrucht, deugd en reden,
Met zusterlijken band omgord,
Gewetensdwang voor de oogen treden,
Die blindlings op haar nederstort:
Vergeefs! hij zwiert, van woede dronken,
Den blaauwen toorts van solfervonken,
En schiet den vloek van 't outer neer;
En doet, in helschen lust ontstoken,
De houtmijt God ter eere rooken...
De moord, zie daar zijn godsdienstleer!

Vergeefs dat alles dreig' te stikken
In 't zengen van de ontvlamde lucht;
Vergeefs dat voor des ondiers blikken
En edel en onedel vlugt';
Vergeefs, het blaast zijn gif in 't ronde,
Schoon 't hijgend Neerland zink' te gronde,
En 't monster naast zijn prooi verga!
Vergeefs, het stort, van spijt te wreeder,
Verscheurende op zijn offers neder
En spuwt wat vliedt zijn zwadder na!
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Blink uit, blink uit, o deugd der vaadren!
't Gevaar is keurtoets van den moed:
Grijp aan 't gedrogt in hart en aadren
En wring 't zijn gif in eigen bloed!
Waakt op, gij helden! vliegt te wapen:
Geen leeuwen zijn voor 't juk geschapen,
Geen wilkeur sleep' ze aan ketens rond!
Waakt op, verguist het dwanggevaarte,
En laat een troon van looden zwaarte
Verzinken in uw drassen grond!

Ja, glansrijk blinkt gij de aarde in de oogen,
En heft het hoofd in eedle spijt;
Wat eer met de eeuwen zij vervlogen,
13.w eer bekreunt zich lot noch tijd!
't Geweld moog met gejaagde stappen,
Door magt van drommen, 't land vertrappen
En martlen waar het reiken moog :
Wat bast zijn magt? wat baten drommen?
De dwang moog slaven neer doen krommen,
De helden staan den dwang te hoog!
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Terug dan! wendt uw vloekbanieren,
Gij hecht ze in vrijen grond niet vast;
Terug ! wij kunnen zegevieren
Of, beulen ! sterven, als 't ons past.
Geen bloedplakaten of schavotten,
Geen foltring zal de vastheid knotten,
Geworteld tot in 't vrij gebeent:
Geen onmagt zal den moed verdooven.
Die, wisselkans en lot to boven,
Zijn veerkracht aan 't gevaar ontleent.

Terug dan, Flips, met al uw benden!
Vlie schaamrood naar uw trotsch gebied;
Terug ! al kneust ge ons lijf en lenden,
Ons weigrend harte kneedt gij niet.
Beer weer! Ides ander yolk tot slaven:
't Wil hier geen koningen tot graven,
't Wil hier geen kluisters tot zijn wet;
't Wil eigen meester zijn en heeten,
't Wil regt en vrijheid van geweten
En teuglen wie het palen zet!
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Neen, roem van Neerlands heldentallen,
Heldhaftigst in nw martelstraf!
Neen, vrees niet dat ge, in 't roemrijk vallen,
De vrijheid met u sleept in 't graf:
Niet nutloos, Egmond! zult gij sneven,
Niet vruchtloos , Hoorne! komt ge om 't leven :
De schuld ontgaat haar vonnis nooit!
Uw asch verstuiv' met vloed en vlagen,
Zij zal een oogst van helden dragen,
Als mad, in vruchtbren grond gestrooid.

Gelijk als de eik de trotsche toppen
In statelijke stilte hult,
Als Iris glans de zilvren droppen
Met zevenverwig licht verguldt;
Maar vreeslijk ruischt met forscher takken,
Als de onweerswolken zamenpakken,
En dekken 's hemels glans en goud;
En feller zweept met al zijn roeden,
Als stormen op en om hem woeden
En siddring rondspookt door het woad:

DE DOOD VAN EGMOND EN HOORNE. 151
Zoo laagt ge, in rust gezonken leeuwen,
Door 't zoet der stilte in slaap gesust ;
Zoo scheurde ge, op de gruwelsehreeuwen,
U brullend los uit slaap en rust;
Zoo stegen uw ontwaakte krachten,
Ten schrik van de aangestuwde magten,
In 't barnen van den bangen nood ;
Zoo blonkt ge, in 't huilen van de orkanen,
En schudde trotscher de eedle manen,
Van bloed uit eigen aders rood.

Pal stondt gij, pal als hechte rotsen,
Waarop de zee haar baren breekt;
Wat golven ook u tegenklotsen,
Geen golfslag, die uw grond doorweekt:
De branding beuke op dam en dijken,
Zij brengt hun bouwstof in de slijken,
Die ze op de stranden nederplast:
't Geweld moge, in 't verwoestend wrokken,
Uw ingeschapen sterkte schokken,
Het schudt haar wortels dieper vast.
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Pal stondt gij, pal, wat beefde of bukte,
Wat zwichtte of viel, vermast van 't leed,
't Zij vreemd geweld u tegenrukte
Of eigen kracht uzelv' bestreed;
't Zij 't ruig des yolks den wraakdolk wette;
Den stormram in den tempel zette
En kerkroof pleegde, in blinden moed ;
't Zij priesterwoede knarsetandde,
't Geweld naar eedler offer brandde
En weerwraak nam op schuldloos bloed.

Die offers waart ge, onwrikbre helden,
Verheven twee, in trouw beroemd,
Gij, van wier deugd uw telgen melden,
Wier graf ze omtuilen met gebloemt 1
Gij, Egmond, beuklaar in het strijden,
Gij, Hoorne, toevlugt in het lijden,
En borgen van 't bezworen woord;
Gij, roersels van der zonen zangen,
Gij, door het zwartst verraad gevangen
En door het dolst geweld vermoord!
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U voegt zij, de eerkroon, die wij strenglen,
In kinderlijk gevoel vereend,
En met cipres en lauwer menglen
En tranen, die de erkentnis weent;
U, in 't geloei der martelvlagen,
Door d'eigen rukwind neergeslagen ,
Gestort uit de opgestegen pracht;
U, tweelingzonnen, zaam verschenen,
Na d'eigen luister, zaam verdwenen,
Bij 't zinken van der gruwlen nacht.

o Euvlen, die op de eeuwen smetten!
o Jammren, zonder grens en spoor!
De bloedraad trapt op cad en wetten
En dreigt en straft er de onschuld voor!
't Geweld verschopt het regt vermetel
En zet den moord op d'open zetel
En daagt er zijn verwezen buit,
En maakt er, in zijn schrikgedingen.
Zijn regters tot zijn doemelingen,
En 't misdrijf spreekt het vonnis uit!
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Maar waartoe al die euveldaden,
Gij tijgers , die op de onschuld aast!
Wordt dan uw schande op haar geladen?
Wordt u haar kroon op 't hoofd geplaatst?
Vergeefs uw gruwlen op te tassen!
Uwe offers zijn uw klaauw ontwassen —
De magt te sterk des euvelmoeds!
Geen schanddood vlekt hun roemrijk leven,
En Flips zal diep geschandvlekt sneven,
Al sneeft hij op een zegekoets.

De parel, schoon de kolk der aarde
Hare ingeschapen pracht bedekk',
Behoudt haar kostbare eigenwaarde,
Wat slibber ze in den poel bevlekk'.
Zij schept geen gloed uit vreemden blister,
Zij mist haar schoonheid door geen duister,
Die in zichzelf haar glansen houdt;
De kroon doe ze in haar schittring blinken,
De golfslag doe haar dieper zinken:
Haar waarde hangt aan slijk noch goud.
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Stijgt op dan, helden! trots de ellende
En 't rot, dat op uw grootheid grimt;
Om 't even, of de deugd in 't ende
Den zetel of 't schavot beklimt!
Geleid langs marmren eeretrappen,
Gedoemd de ladder op to stappen ,
Een standpunt wacht ze aan d'eigen top :
\Vat voet zich op haar schedel zette,
Wat moordbijl haar de kruin verplette,
Zij stijgt ten zelfden hemel op !

Verheft dan 't hoofd, verheft het moedig,
Al bukt uw hals voor 't moordend staal;
't Geweld vervolg' zijn zege bloedig,
Uw neerlaag is uw zegepraal.
Wat lauwren ook een Alva kroonen,
Met woeker zal de roem u loonen
En stralen op uw graven neer!
Dat Flips van wrevel knarsetande!
Zijn zege brengt hem niets dan schande;
Uw neerlaag is uw eeuwige eer.
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De sehrikdag naakt met slepende uren,
De zon verschuilt haar schaamrood licht,
De gruwel spookt in Brussels muren
En 't moordtooneel staat opgerigt.
't Is daar, waar vorsten trouw vergelden;
Daar loonen beulen dienst van helden
En schenken deugd haar martelkroon;
't Is daar, waar 't zwaard het bloed zal plengen,
Dat Neerlands zaak voor God zal brengen
En 't pleit hernieuwen voor zijn troon.

Wie zijn zij, die, met kalm geweten,
En 't oog ten hemel heen gebeurd,
Bij 't schaatren van de lasterkreten,
Ter strafplaats worden voortgesleurd?
Zijn 't muiters, die hunne eeden smetten,
Of stay ers van verbond en wetten,
En wrekers, waar een dwingland heerscht?
Wat kreunt het zich de ontvlamde woede?
Zij grijpt en zwaait haar teisterroede,
En oefent die op de onschuld 't eerst.
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Vaart voort, en durft dan vonnis vellen,
Barbaren, in uw vreeslijk pleit;
De deugd moog vrij haar regten tellen,
Hare onschuld is haar gruwzaamst feit.
De schrik treedt voor, de beulen naken,
De wroeging slaapt, de gruwlen waken,
Het strafzwaard blinkt in 's moorders hand;
Het offer ligt in 't stof gebogen...
't Wendt eensklaps alles de angstige oogen
En 't eerlijkst bloed stroomt weg in 't zand.

Waakt op! wat mart ge, in 't hart verslagen,
Gij, die op 't aaklig schouwspel staart?
Wat smoort ge uw wrok in pijnlijk klagen,
Daar 't bloed der vaadren druipt van 't zwaard?
Waakt op! scheurt los de uitheemsche bandeni
Doopt in dat bloed de ontboeide handen,
En heft ze, dat de hemel 't ziet!
Zweert, met dat eigenst bloed in de aders,
Zweert wraak aan uw vermoorde vaders
En breekt die heilige eeden niet!
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Wischt of dan van de ontvlammende oogen
Den traan, die langs uw wangen beeft;
Geen nood! schoon beide uw pijlers bogen,
Tiiomf! de laatste drieman leeft!
Hij leeft, ten val van 't woedend Spanje,
Hij leeft, die Willem van Oranje ,
Die grootste van zijn naam en bloed!
Hij komt, voor Neerlands roem geschapen ;
Haar regt ter wrake blinkt zijn wapen;
Haar redding kroont zijn heldenmoed.

Hij zal 't gedrogt met kracht bespringen,
Dat nog den roofmuil openspart;
't Moog zich in duizend bogten wiingen,
Hij zal het treffen tot in 't hart.
't Moog, van gesarde spijt aan 't blaken,
Zijn giftvitur hem in de aadren braken,
En moorden door een helsch venijn:
Nog stervend zal hij 't vaster grijpen,
De krachten 't uit de lenden nijpen
En schutsgod van zijn nakroost zijn!
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Ja, Spanjaards! 't uur der wraak zal komen:
Uw misdrijf heeft uw straf bepaald;
Het kostbaar bloed, dat ge eens deedt stroomen,
Worth duizendvoud door 't uw betaald.
De wormen, die gij dacht to treffen,
Die wormen zullen 't hoofd verheffen
En knagen 't reuzenbeeld ten val!
Diep zal uw trotschheid nederstorten
En de ingetrokken slagwiek korten,
Die langer u niet heffen zal.

Veigeefs, door waan alleen gesteven,
Den kop gebeurd, van kracht beroofd:
Door diepe schande neergedreven,
Kromt hoogmoed eindlijk 't hangend hoofd.
In 't eind klimt uit den drang der baren,
Uit d'ijzren nacht van tachtig jaren,
De zon van Neerland op ten trans,
Terwijl uw luister, moe van blinken,
In• 't bloed, door u verbrast, zal zinken,
En dooven zijn getaanden glans.
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Dan zal, na duizend heldenstukken,
Waarvan 't verhaal 't begrip verbaast,
De leeuw zich 't eerloos juk ontrukken
En straffen, wat op roofbuit aast.
Dan voelt gij, door zijn tand verbeten,
Uw wrokkend hart van een gereten,
En Munster brengt aan Brussel wrack!
Dan zult ge u laf en weerloos neigen
En smeeken, wat gij eens mogt dreigen,
En vlugten met verwonde kaak.

Zoo bukt zich de adder eindlijk neder,
Die vruchtloos al haar gif verspoog,
En wringt zich krimpend heen en weder,
Met afgestreden spijt in 't oog.
Zoo voelt zij, in 't venijnig knagen,
Zieh door den Herkles neergeslagen,
Wiens knods zij aangrimt tot haar straf;
Zoo kromt zij zich, in 't pijnlijk boeten,
En kust en lekt 's verwinnaars voeten
Met tandelooze kevels af.
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Triomf! 't gedrogt is wel getroffen!
Het stuiptrekt met gekneusden kop !
Triomf! het heft, in 't nederploffen,
Met veerkracht Neerlands grootheid op!
Die grootheid zal, na 't schendig kwijnen ,
Met ongezienen blister schijnen,
De zaamgepakte wolken door;
Die luister zal geen perk gehengen;
Deg wereld zal hem offers brengen
En de afgunst buigt het hoofd er voor.

Dan, plekje gronds , zoo rijk aan waarde,
Met kostlijk bloed zoo mild besproeid!
Dan ziet eens de onderworpen aarde
Haar noodlot aan uw wenk geboeid;
Dan hoort ze, op haar verspreide gronden ,
De wetten uit uw koopren monden
En beeft voor uw gesard geweer ;
Dan, helden! brengt uw looden donder
Den trotschaard, die zich opheft, onder
En smakt hem in zijn onmagt neer.
1). I. Ged. 1.
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Dan dwingt gij, d'aardbol omgevaren,
De zee den breidel in de keel;
Dan brengt ze, als offers van haar baren,
schatting van elk werelddeel.
Haar kolken laat ze u weerloos peilen ;
De winden wenden naar uw zeilen
En voeren Neeriands wimpels rond;
Vrijmagtig rijst ge, uit dras en duister,
Als scheppers van uw eigen mister,
Gij, scheppers van uw eigen g,rond!

Zoo spat de bergsprong, lang bedolven,
De weigrende aardkorst forsch van een,
En stroomt, met opgehoopte golven,
Door velden en door vlakten heen.
Gem mastbosch sluit op nieuw zijn kerker;
Hij breekt, bij elke welling sterker,
Den weerstand, die zijn loop verstoort;
Hij scheurt de klippen, die hem tergen,
En rolt zich, uit het hart der bergen,
Tot in het hart der zeeen voort.
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Maar, vliedt eens voor der stormen woede
Die welstroom naar zijn oorsprong weer,
Zinkt eenmaal (dat de hemel 't hoede!)
Ons erf, op nieuw, geschandvlekt, neer:
Blijf, God der vaadren! 't kroost bezielen;
Laat, wat de orkanen ooit vernielen,
't Onwrikbaar zijn in deugd en cooed;
En, welk een Flips weer in dorst breken,
Het moog zijn Hoorne en Egmond wreken,
Als telgen van hun wrekers bloed.

Laat, zoo naar de eettwge wet der dingen,
De nacht eens weer den dag verdrijft,
Een nieuwe bron van licht ontspringen,
Die d'ouden loop met roem beschrijft;
Maar komt in 't eind, na 't heilloos dooven,
Geen andre zon voor Neerland boven
En bukt zij voor der jammren last,
Laat, wordt haar pracht in puin begraven,
Haar helden niet vergaan als slaven,
Maar vallen, als 't aan helden past.
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Zoo stort een eik , in 't hart getroffen,
Met onweerhouden kracht ten grond,
En jaagt, in 't vreeslijk nederploffen,
Een killen schrik den omtrek rond.
Zoo slaat, in 't aaklig loeijend weder,
De donder wat hem afstuit neder,
Als hij ten afgrond nederschiet;
Zoo moog, Bataaf, gedoemd to zinken,
1Lfw kracht tot in uw neerlaag blinken,
En loochen in uw val zich niet!

HET LENTEROOSJE.
Welaan dan, frissche bloem, ontioik
En , eer de tijd uw luister fnuik',
Verlaat uw struik!
Ga Fyllis borst bekleeden!
BiLDERDIJK.

Dartlend strijkt de lente neder,
Sierlijk pronkt de schepping weder,
In den hoogtijdsdos getooid:
Reppen we ons naar de open tuinen,
Waar natuur d'ontloken kruinen
Bloemen aan de voeten strooit.
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HET LENTEROOSJE.
Neem van uit de blijde dreven ,
Siersel van mijn lenteleven,
Siersel, dat mijn liefde koos !
Neem van uit de rijke gaarde
Schatting van de lagchende aarde:
De eerst ontloken lenteroos.

Neem haar, door mijn hart geschonken ;
Laat ze vrij aan 't uwe pronken ,
Vrees niet dat zij 't nog bezeer';
'k Heb de vingers wet gestoken ,
Maar de dorens afgebroken ,
En het roosje kwetst niet meer.

Neem het, lieve ! neem het veilig...
Och, de wonden zijn mij heilig ,
Vrij ik immer u er van;
't Zegt niet, of mijn vingers bloeden:
Mag ik u your de angels hoeden ,
Welk een angel vlijmt er dan ?

HET LENTEROOSJE.
Neem het bloempje! 't moge u voegen!
't Is het beeld van rein genoegen,
Onvermengd met wrang verdriet.
'k Heb de wingers wel gestoken ,
Maar de dorens afgebroken:
Dorens geeft de liefde niet.

Neem het bloempje, neem het, lieve!...
Hemel, waar het lot mij grieve,
Breng haar nooit de wonden toe!
Laat, wat ramp ons zij beschoren,
Haar de roos en mij den doyen,
En ik kus de slaande roe!
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HET RAD VAN AVONTUUR.

Noodlot draait zijn wentlend rad;
Rijdt en rolt den aardbol plat,
Bergen op en over holen;
't Rost en jaagt en zwiert en giert,
Toom en teugel bot gevierd,
Rond en om naar lijn en polen,
Door zijn luimen voortgestierd.
Holt het over schat en pracht,
Het verplet ze door zijn vracht
En vermaalt ze, waar zij blinken;
Schokt het tegen troonen aan,
Zij verbrijslen, daar zij staan,
En verstuiven en verzinken,
Met de heerschers en hun wain.

HET RAD VAN AVONTTIUR.
Maar gezwenkt , in vlugge vaart,
Tilt het andren op van de aard ,
Die zich slingren om zijn speeken;
't Voert hen voort, uit slijk en puin ,
Tot op zetels van arduin,
Waar zij 't hoofd ten hemel steken ,
Met den roofprijs op de kruin.
't Werpt , in d'onbesuisden loop,
Wat omhoog snelt overhoop ,
En verheft wie nederzijgen;
't Rolt naar boven met Tibeer,
Maar met Yarns komt het neer;
't Moog met Cesar steiler stijgen,
Met Pompejus stort het weer.
Allen, rondom opgetast,
Klemmen we aan het rad ons vast,
Als in wedloop voortgestoven;
Allen, op den prijs verhit,
Draven we in den dollen rid ,
Maar wij wentlen onderstboven...
Veiligst wie in 't midden zit.
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Allen, langs verscheiden spoor,
Tuimlen wij de wereld door,
Slingren , schokken , zwenken , zwaaijen ;
Wat zich ophief, glipt en glijdt ,
Wat ter neer lag, rijst en rijdt,
Tot het rad, in 't eeuwig draaijen ,
d'Een bij d'ander nedersmijt.
Allen op de struikelbaan ,
Wagen lust en rust er aan,
Om een eindweegs voort to rollen ;
Wien het plettend rad verniel',
Wie er steeg of nederviel —
Allen grijpen 't aan, en hollen...
Niemand steekt een spaak in 't wiel.

AAN EEN GEVALLEN MEISJE.

Neen, weerhou, in 't bang verdriet ,
Meisje-lief! uw tranen niet;
Laat ze vrij uw wangen groeven:
Waartoe zoudt gij schoon behoeven?
Al uw vreugd verstoof als kaf...
't Roosje brak in 't bloeijen af.

Eens der maagclen roem en eer,
Nu der maagden roem niet meer;
Eens der knapen ziel en zucht,
Nu van elken knaap ontvlugt,
Nu verstooten , waar gij vliedt...
Neon, weerhou uw tranen niet.
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Heeft dan, hemel ! 't gruwzaam gift,
De onuitroeibre tooverdrift,
Die het jeugdig hart doet jagen ,
Zulk een naren sleep van plagen?
Brengt dan de ingeschapen gloed ,
Die zich omspreidt door het bloed ,
En gevaren en geweten
En de wereld doet vergeten ,
En gedoofd wordt noch gesmoord ,
Zulk een tal van jammren voort ?

Neen, weerhou, in 't bang verdriet,
Meisje-lief! uw tranen niet ;
Laat ze langs uw wangen leken ;
Laat den laatsten blos verbleeken;
Al uw schoonheid vlood reeds heen :
Zonder onschuld is er geen.

Schrei dan, schep in tranen lucht !
Schrei, als ge omdwaalt door 't gehucht ,
Schaamroocl voor het oog der buren,
En u wegdringt bangs de muren ;

AAN EEN GEVALLEN MEISJE.
Als uw speelnoot u ontmoet,
En uw speelnoot a niet groet,
En hare oogen of laat dwalen,
Of ter loops ze neer laat dalen,
En met deernis op u ziet...
Neen, weerhou uw tranen niet.

Ween dan, droeve! bloos en weep,
Als gij, met uw schande alleen,
Knapen, die u liefde zwoeren,
Schimpende om u rond ziet loeren;
Als er hier u een ontwijkt,
En er daar u een bekijkt,
En een Binder wijst en fluistert,
En een naast hem gluurt en luistert,
En in schampren glimlaeh sehiet...
Neen, weerhou uw tranen niet.

Schrei dan, meisje! schrei dan luid,
Als de jeugd het kransje sluit,
Waar u de eerkroon werd geboden,
En a titans vergeet to nooden;
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Xis zij speelt en zingt en danst ,
En der maagden lokken kranst ,
En haar namen op doet stijgen ,
Maar den uwen blijft verzwijgen ,
En een ander de eerkroon
Veen, weerhou uw tranen niet.

Maar, herdenkt ge, in al die smart,
Aan den moorder van uw hart ,
Die uw zwakheid , loos, verraste,
Aan uwe onschuld zich vergastte ,
En, verzadigd , u verstiet...
teen, weerhou uw wraakbee niet!

Vreeslijk zij u zoen beloofd !
Schande brandmerk' hem het hoofd ,
En ontdekk' zijn helsche lagen ;
Ramp en teeknen al zijn dagen ;
Wroeging rijt' zijn hart van een;
Wanho op strekk' haar klaauw er heen ,
En vervolg' hem op zijn sponde
Dreigend spook uw beeld ze in 't ronde,

AAN EEN GEVALLEN A/EISJE.
En uw weeklagt roep' er laid
Hem zijn zwarten grime' uit !

Hem strekk"s hemels wraak ter straf,
U sleep' ras de smart naar 't graf :
Leg er 't matte hoofd to rusten:
Waartoe zou u 't leven lusten ?
Al uw rijkdom was uwe eer...
Wat toch heeft een meisje meer?

Maar, als ge, aan gezwollen borst,
Bloode 't welig wichtje tors cht ,
Dat u dankbaar poogt te kozen ,
En u koontjes biedt van rozen ;
Dat u aanlokt en u vleit,
En u toelacht, als ge schreit ,
En zich vastdringt aan uw midden;
U om liefde schijnt te bidden,
U de lipjes tegensteekt ,
En een teeder lonkje smeek t:
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AAN EEN GEVALLEN MEISJE.
Maar, als ge in de ziel verrukt ,
Vaster dan 't in de armen drukt,
En een vreugde in 't hart voelt blaken,
Die geen maagdenboezems smaken ;
Als gij zalig , meer en meer,
't Kust en troetelt duizend keer;
d'Adem van zijn lipjes vangen
uw borst het in wilt prangen,
En voor eer, noch rang, noch gond ,

Nergens voor het ruilen zoudt:

Wisch dan, wisch dan 't schreijend oog ,
Wisch dan 's wichtjes koontjes droog ,
Door uw tranen nat bekreten;
Leer dan spot en lot vergeten.
Waar de nood u daag' ten strijd ,
Moedermoed verwint altijd ;
Waar u jammren overvallen ,
Moedertrouw doorworstelt ze alien;
Waar verleiding knaagde aan de eer,
Moederliefde heelt ze weer.

AAN EEN GEVALLEN MEISJE.
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Wisch dan de oogen , ban de smart;
Hoor een hooger stem in 't hart!
Moog geen wereld zich erbarmen,
Sluit , getroost , uw kind in de armen ;
Roep het, in verrukking , toe:
„ Wichtje ! zijn wij wel te moe
„ Schoon verschopt door een verrader,,
„ Kind ! hier boven hebt ge een vader ;
„ Volgt de schande ons hier in 't graf,
„ Kind ! de hemel rekent ze af."

Beur dan 't hoofd uit al den hood
't Moederhart is 't lot te groot ,
Als zij 't kind er vast mag pressen ,
Dat hare eigen borsten lesschen.
Dank dan nog, in al 't verdriet ,
Dat ge een weelde in 't hart geniet ,
Die uw ramp kan doer,. benijden ;
Dat in d'alsem van het lijden ,
Waarmee 't lot uw beker volt,
Nog een vreugdetraantje rolt.

D. 1. Ged. 1.
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BIJ HET

LIJKJE VAN EEN KIND.

't Kruipend rupsje, moe gekropen,
Afgetobd in de enge eel ,
Brak zijn kluisje fladdrend open,
Klapwiekte uit zijn dorre schel.
Zie, daar wiegt het, zie, daar zweeft het,
Aardschen damp en druk ontvlugt;
Hooger vliegt het, hooger leeft het,
Zat gespeeld in lager lucht.
Voedster, droog de natte wangen,
Tuur niet op de doode pop ,
Blijf niet aan het webje hangen:
't Vlindertje is niet weer to vangen:
's Hemels englen vingen 't op.

ZEGEZANG
N A DE

OVERWINNING BIJ NIEUWPOORT.

Triomf! heft aan met schaatrend zingen,
Verwinnaars, die met Maurits vocht!
De Spanjaard ligt in 't stof te wringen
En stuiptrekt naar den ademtogt.
Heft aan, ten vloek van de outerslaven!
Zij kwamen om hun wrok te laven,
Maar stikken van bedwongen spijt!
Triomf, roemruchte teelt van Geuzen!
taut Spanje 't hoofd te barsten kneuzen,
Waar gij voor Neerlands regten strijdt!
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De hel, bevrncht van gif en zwadder,
Spuw' Flips en met hunne Alvaas op:
Wij grijpen de ingeslopen adder
En plettren haar den drakenkop.
Wij trapten de omgewrongen jukken
Van ligchaam en van ziel aan stukken
En krompen voor geen martelpijn;
Wij dreigden, toen geen bede geldde,
Wij daagden onzen beul to velde,
En 't staal pewees hem wie wij zijn.

Tuig, Nieuwpoort, dat ons op zag komen!
Tuigt, staten van den rijkstiran!
Tuigt, lienvelduin en Noorderstroomen,
En, Spaansche knechten! tuigt er van.
Dat Albert vrij van hoogmoed zwelle,
Den Geus beschimp' met Izabelle:
Hun bloed wiesch hem de smetten af!
Hat vrij hun wrevel wrokk' en blake,
Geen strenger, dan ons aller wrake,
Geen dieper, dan hun beider straf!

BIJ NIEUWPOORT.
Daar lag, in slijk en puin verzonken ,
Ons dierbaar erf in wanhoop neer;
De boei, die 't eens was omgeklonken,
Ontsloot zich en omsloot het weer.
Vergeefs, in stout ontvlamd en toren,
Den dwingland eeuwig afgezworen :
Zijn bastaardzaad bleef ingeplant ;
Vergeefs, na zoo veel Teed en lijdens ,
Vergeefs , na dertig jaren strijdens...
De doodklok sloeg voor Nederland.

„ Op , op !" roept Maurits, fel aan 't branden ,
En dagvaardt heel zijn wapenstoet :
„ Wat suft gij met verslapte handen
„En spaart uw nutloos heldenbloed?
„ Te wapenl vliegt het uiterst wagen !
„De doodklok heeft voor ons geslagen :
„ Om 't even, waar onze uitvaart zij !
„De dwingland moet zijn offers derven I
„ Volgt ! of in 't leven, of in 't sterven,
„ Wie volgen durft is eeuwig vrij1"
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„ Te scheep dan! scheep, naar Vlaandrens
„Den Spanjaard in zijn nest verrast !
Te scheep dan! scheep!" weergalmden alien,
„En sneuvien we, als 't aan helden past!"
Men gaat, men landt , men slaat zich neder,
Men zendt de ontvrachte kielen weder :
Geen onzer, die aan aftogt dacht !
En, tusschen zee en 's vijands steden
Pen weerpas rondona afgesneden ,
Zie daar hoe Maurits Albert wacht !

Trig, Nieuwpoort, dat ons staal zag woed en !
Tuigt, staten van den rijkstiran !
Tuigt, heuvelduin en Noordervloeden,
En, Spaansche knechten! tuigt er van.
Laat Albert nu den kop verneeren ,
En Izabel van spijt verteren :
De schande volgt de trotschheid na !
Zij zien dan, die ons laf besmalen ,
Als Neerland tot hen at' wil dalen ,
Hoe ver to hoog hen Neerland sta!

BIJ NIEUWPOORT.
Ontzaglijk schudt de leeuw zijn manen
En daagt wie nog hem aangrimt nit;
Den wapentros der Kastiljanen
Omvat zijn klaauw als zegebuit.
We ontscheurden dien aan 's vijands benden ;
Wij boorden in hun ijzren lenden
En grepen hen in 't wrokkend hart;
Wij voelden daar hun woede branders,
En 't bloed , dat droop van onze handen ,
'hag giftig en van gruwlen zwart.

Wij wrongen ons hun horden tusschen
En zwaaiden 't zwaard hun drommen door;
We ontvlamden tromp en donderbussen
En 't vuur beschreef ons schriklijk spoor.
Wij trapten over bergen dooden ;
Wij velden wie ons staal ontvloden ,
En spaarden wie het sarden niet.
Hun waan ligt diep in 't stof gebogen ,
En op het puin van 't Spaansch vermogen
Weergalmt en rolt ons zegelied !
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Triomf! heft aan met schaatrend zingen!
Het vaderland is vrijgewaard!
Triomf! heft op, zwiert rond de klingen
En lauwert Maurits heldenzwaard.
Triomf, wie streng gewroken storven!
De Veer heeft zoen en wraak verworven,
En de Admirant bezuurt zijn waan;
Hijzelf, hij brengt naar 't hof der Staten ,
Mendoza zelf, ons bait gelaten,
De maar' van Spanjes neerlaag aan.

Nu lekken ze ons in 't stof de voeten,
Gebukt voor de opgeheven knods;
Nu vleijen ze om hun schuld to boeten,
Die lafaards, in den voorspoed trotsch.
Maar dieper zal hun hoogmoed dalen!
Nog duurder zullen ze ons betalen
Voor 't bloed, in boozen lust verbrast;
Hun kroost zal nog na eeuwen beven,
Zoo yank een teelt van dappre neven
Naar 't zwaard van Neerlands reddren tast.

BIJ NIEUWPOORT.
Nu zweren ze onze hoei to slaken,
Die hoei, door ons tot gruis vermaald;
Nu willen ze al hun martlen staken,
De beulen, die 't aan geesels faalt.
Maar schriklijk grijpt de ontwaakte woede,
In hunne plaats, de ontvlamde roede,
En tuchtigt hen met strenge straf;
Nu krimpen ze, op hun beurt, de lenden,
En schrikken nieuwe rooverbenden
Van d'aanslag op ons erfdeel af.

Nu beedlen ze om verdrag en vrede
En deinzen met hun heerschappij;
Ze erkennen nu, met duren eede,
Voor 't eerst en eeuwig Neerland vrij
Maar niet zoo ras 't hun kwijt gescholden!
Maar niet zoo ligt is 't ons vergolden,
Al 't misdrijf van him euvelmoed!
Nog meerder woeker afgeheven!
Nog hooger u op prijs gedreven,
Oranje, Hoorne en Egmonds bloed!
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Triomf! laat wagglen 's werelds troonen,
Als Neerlands nek het juk verveelt!
Het driemanschap herkent zijn zonen
En 't vaderland zijn heldenteelt.
Gezangen ! dreunt, en wappert, vanen!
Nn dooft de glans der Kastiljanen ,
Ten schrik van elken zielstiran :
Tuig, Nieuwpoort, dat ons aan zag landen!
Tuigt, Noorderzee en Vlaamsehe stranden ,
En, Spaansche knechten! tuigt er van!

H. TOLLENS, Cz.

GEZAMENLIJKE DICHTWERKEN.
II.

GEDICHTEN.
TWEEDE DEEL.

Snelpersdruk van SURINGAR.

GEDICHTEN
VAN

TOLLENS, Cz.
TWEEDE DEEL.
Zesde druk.

Kenau Hasselaar.

L MEUWARDEN.

G. T. N. SURINGAR.
1855,

INHOIJD.

--..........._

DE DICHTER

Blade.

1.

LIEDJE

-

13.

AAN EEN PASGEBOREN WEES

-

17.

—

26.

HET HUWLIJKSHULKJE

-

29.

AAN EEN BEVALLIG MEISJE

-

31.

BIJ DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE

-

39.

'S LEVENS KAARTSPEL

-

46.

ALBRECHT BEILING

-

49.

AAN CORNELIS LOOTS

-

58.

AAN MIJN OUDSTE ZOONTJE

-

65.

ICENiku HASSELAA R

-

73.

NIEUWJAARSGROET VOOR 1809

JUBELZANG VOOR DE MA ATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T
A LGEMEEN

81.

HERMAN DE REITER

113.

OP DE 00GEN VAN MIJN JONGSTE ZGONTJE . .

122,

INHOUD.

iv
DE EERSTE STAP

Bladz. 125.
-

129.

LENTE

-

141.

ZOMER

-

147.

HERFST

-

153.

WINTER

-

159.

DE MOEDER

-

165.

VERJA ARGROET AAN MUNE VROLIF

-

177.

HET DICHTERLIJK GEVOEL

-

181.

MUNE Z ANGSTER

-

189.

AAN MUNE KINDEREN
DE JAARGETUDEN :

DE DICHTER.
EITGESPRONEN BIJ HET OPENEN NAN DE ALGEMEENE VERGADERING
DER HOLLANDSCHE MAATSCHAPPU VAN FRAALIE KUNSTEN EN
METENSCHAPPEN, OP DEN

1). IL Ged. 2.

22

VAN WUNMAAND,

1814.

1

DE DICHTER.

Veen, waant niet dat ge uit keur van klanken
De ziel des dichters vat en voelt;
Dat ge uit het flikkren van haar spranken
De vlam kent, die zijn borst doorwoelt :
Och, zielloos, ledig zijn die noten,
Hoe rijk, hoe welig uitgegoten,
Hoe stout, hoe smeltend neergevloeid;
Och, doofgeglinsterd, uitgeblonken ,
En ijskoud zijn die tintelvonken
Bij 't vuur, dat in zijn binnenst gloeit.

4

DE DICHTER.
Neen, waant niet dat gij 't uit hoort drukken
't Gevoel, dat in zijn aadren welt,
Gij zielen, die hij mag verrukken,
Gij harten, die hij lenig smelt!
Onzuiver, hoe zij roerend rijzen,
Wanklankig zijn die tooverwijzen
Bij 't lied, dat hij inwendig speelt;
Flaauw, levenloos , als doode vlekken
En schaduwen, zijn al die trekken
Bij 't in zijn ziel geteekend beeld.

Ja, 't is een godheid, ja, waarachtig,
Een godheid, die hem drijft en spoort;
Een wezen, onbegrensd almagtig ,
Dat hij inwendig spreken hoort;
Een godheid, die door brein en aren,
Naar wilkeur, om en rond gevaren,
Van hooger schepping zwanger gaat;
Een godheid, in hemzelv' besloten,
Maar die in zwier van aardsche noten
Haar wondren niet vertolken

DE DICHTER.
Neen, waant niet dat de pracht der talen,
De tooi van blinkend kunstvernis,
Dien vuurvloed van gedachten malen,
Waarvoor geen klank, geen tongslag is.
Vergeefs, of toon en taal zich kneden
Zich buigen laat en om laat smeden
En smelten in het gloeijend lied;
Vergeefs, of vuur noch adem koelen:
Wie uiten mogen wat zij voelen,
Gevoelen d'echten dichtgloed niet.

Getuigt gij alien, ingewijden,
Wie de invloed van Bien god vervult;
Getuigt, van duizenden benijden
Om de eerkroon, die uw schedel halt!
Getuigt, als de aarde uw kunst bewondert,
Terugbeeft als uw g,ramschap dondert
En wegsmelt als gij tranen stort;
Als duizenden van eerbied knielen:
Getuigt, of door uw eigen zielen
Uw eigen kunst bewierookt wordt.
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DE DICHTER.
Neen, andren moog zij met zich slepen,
Verlokken door haar flonkergoud,
Verbazen door haar wondergrepen :
Den dichter is zijn kunst te koud.
Laat Rome Maroos eerzuil bouwen,
Zijn beeld in kostbaar marmer houwen
En heffen in haar trotschen muur;
Augustus hem zijn toovertoonen
Met vorstengunst en schatten loonen :
De dichter doemt zijn zang te vuur.

Neen, neen, wie aan zijn klanken hangen,
Zich koestren aan zijn gloeijend lied,
Hij drukt zijn ziel niet uit in zangen,
Hij ademt in zijn verzen niet.
Den gloed, zijn aanzijn ingedreven,
Wordt ademtogt noch lucht gegeven,
Maar blaakt en vonkelt onvoldaan;
De vlam, inwendig omgedragen ,
Hoe tintlend in zijn bloed aan 't jagen,
Poogt vruchtloos de aadren uit te slaan.

DE DICHTER.
Getuigt het, Phebus keurgenooten,
Wier eerkroon met geen eeuwen dort I
Getuigt, de wieken aangeschoten,
De ziel van zangen vol gestort!
Getuigt, wanneer door geest en aren
Verbeelding en verrukking varen
En 't hart van aandrift overvloeit —
Getuigt het, van vervoering dronken,
Hoe luttel van de ontvlamde vonken
In de nitgestroomde zangen gloeit.

Getuigt, als duizend hemelbollen
Die weemlen voor uw aangezigt,
Door 't onafmeetbaar ijdel roller
En schittren van verblindend licht;
Als de aanblik, waar hij rond moog dwalen ,
De wondren der natuur ziet pralen,
Haar heerlijkheid en glans aanschouwt,
En , in aanbidding opgenoxnen,
De ziel in zangen nit wil stroomen:
Getuigt, wat is uw loflied koud!
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DE DICHTER.
Getuigt, als zich de stem last hooren,
De drift, die onuitbluschbaar brandt,
Regtschapen harten ingeboren,
De zucht voor 't heilig vaderland;
Wanneer uw vuist, aan 't zwaard genepen ,
Tirannen van uw grond zou zweepen,
Vermalen op hun wereld-roof;
En 't wrevel bloed, in 't heftig vlieten,
Zijn wrok in zangen uit wil schieten:
Getuigt, wat zijn uw bliksems doof!

Getuigt, getuigt, wie, opgetogen,
Tlw rijkdom in uwe armen knelt;
Wier hart, van diepen clank bewogen,
In tranen van verrukking zwelt;
Getuigt, wie, in genot verengeld,
:fan vrouw en kinders vastgestrengeld,
Geen maat kent aan uw zielsgevoel;
En, magtloos hem in 't hart to sluiten,
Dien wellust wilt in zangen uiten:
Getuigt, wat zijn uw klanken koell

DE DICHTER.
Neen, neen! hoe steil de kunst moog rennen,
Hoe toovrend zij haar toonen sla,
Zij leert ons nooit den dichter kennen:
Zij bootst alleen zijn indruk na.
De taal, waarin zijn ziel mag spreken,
Heeft maat, noch klank, noch tooi, noch teeken,
Noch teugel van de wilkeur aan;
Ze is 't jagen van de borst van binnen,
Ze is 't vonklen van de ontroerde zinnen,
Zij is het bigglen van een traan.

Aanschouwt hem, aan 't gewoel ontweken,
Ontvlugt aan hoog en laag gemeen,
Verdoold in onbezochte streken,
In mijmring met zichzelv' alleen:
Bij 't hoog geruisch der digte bladers,
Klopt, tintelt hem het bloed in de aders ,
Ontwaakt, doorstroomt hem 't innig vuur;
Zijn adem hijgt, zijn blikken gloeijen,
Zijn ziel wil uit zijn boezem vloeijen,
Verrukt, verweldigd door natuur:
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DE DICHTER.
Wat waant gij? dat zijn hartsontroering
Naar klank en maat zich buigt en kneedt?
Dat hij, in 't vonklen der vervoering,
Van kunstwet en versiersels weet?
Oc weinig denkt hij, opgetogen,
Ontvlamd door ongeschetst vermogen,
Aan vonden van den beuzelgeest;
En poogt hij met haar tooi te pralen,
En waagt hij tot haar of te dalen,
't Is uit: zijn dichtgloed is geweest.

Neen, doelloos, als verstrooide spranken,
Als snikken van verstikten dorst,
Ontglippen onbestemde klanken
In mateloos gevoel zijn borst.
Geslingerd, waar zijn droomen willen,
Gevoelt hij louter polsen trillen
En 't bloed van driften rondgewoeld ;
En, elken hartstogt prijs gegeven,
Verbijsterd en verstomd gebleven...
Ziedaar hoe hij zich dichter voelt.

DE DICHTER.
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Neen, neen! laat kunst en vlijt gelukken
Wat eeuw op eeuw verbaast en boeit :
Onmagtig zijn zij uit te drukken
Wat in des dichters aders gloeit.
Getuig, hoe stem en speelstift toover',
Wat nadruk schiet uw zangen over,
Ontvonkte, die de dichtluit snaart?
Wat lanwren ze ooit u moog verwerven,
Uw vlammen zijn verdoofd tot verwen ,
En uw gevoel in kunst ontaard.

Wat waant gij, achtbre lettergrijzen,
Die de oudheid in haar pracht aanschouwt ,
En ons Homerus wonderwijzen
Spitsvondig en met zwier ontvouwt?
Wat waant gij 's dichters geest te vatten,
Zijn doel , zijn ziel, zijn vuur te schatten ,
Uit spranken, hier en Binds verstrooid?
Neen, neen! hoe spits ge 't brein moogt slijpen,
Gij leert der klanken kracht begrijpen,
't Gevoel, het vuur des dichters, nooit.
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DE DICHTER.
Neen, neen! hij zou te laag hem honen ,
Te diep hem smaden, W en koel,
Wie ooit des dichters stoutste toonen
Zoo hoog hield als zijn flaauwst gevoel.
Een godheid is hem ingevaren,
Een godheid, die in stem noch snaren,
Maar in de ziel haar almagt stort;
Die, door geen zintuig ooit te aanschouwen ,
Haar kracht laat voelen, niet ontvouwen,
En door geen brein begrepen wordt.

LIEDJE.
-........,..--

Al wat leeft en braaf is zingt.
Zingen is de lust van 't leven,
't Zij de blijde veldjeugd springt,
Of de grijsheid zit te beven ;
Alles stemt en kweelt zijn lied:
Slechts de boozen zingen niet.

Zoet ook zijt gij, zoet , o zang!
Valt ons 't nijdig lot te bang,
Gij verheft de matte spieren;
Smoort het hart in diep gezucht ,
Gij geeft borst en adem lucht
En stort kracht in merg en nieren;
Heelt geen balsem de open wond,
Gij maakt weer de ziel gezond.

l4

LIEDJE.
Zoet ook zijt gij, zoet en schoon !
Als de teedre kindertoon
't Luistrend hart weet in te dringen ;
Als de zacht gebogen stem,
Met onnooslen val en ldem,
't Moederliedje na wil zingen...
'k Vlieg , verrukt, naar 't lieve wicht
En ik kus het mondje digt.

Als een forsch gestemde Bard,
Met verjongden gloed in 't hart,
d'Oorlogsdreun heeft aangevangen;
Als zijn kreet te wapen gilt,
En de veldspeer dreigt en drilt ,
Bliksemt uit zijn heldenzangen...
'k Raak besef en rede kwijt :
Geef me een zwaard, ik vlieg ten strijd!

Als de ruispijp klinkt en speelt
En de herder klaagt en kweelt
En zijn trouw zweert op zijn rietje;
Als hij liefkoost in zijn klagt,

LIEDJE.
En naar Finis weermin smacht
In zijn smeltend minneliedje...
'k Paar mijn deernis aan zijn stem,
En smeek Fillis meA voor hem.

Als een jeugdig moeder juicht,
En de teethe klankjes buigt
Naar den lust van 't lagchend wichtje ;
Als zij 't beurtlings vaster klemt,
Beurtlings weer het toontje stemt
Van 't eenvoudig kinderdichtje,
o Dan rijkst van al wat leeft,
Wie een vrouw en kinders heeft!

Maar de diep bewogen smart
Trilt haar noten, dof en zwart,
Treurt en speelt met trager grepen;
Och, zij tast mij in 't gemoed..!
Maar de ontroering is zoo zoet ,
Schoon mij 't hart wordt toegenepen :
'k Smelt onwillens weg in 't wee,
En ik schrei van wellust me&
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Doch zoo dra de feestnap zwelt
En de vreugd de snaren stelt
En het drinklied klinkt en klatert ;
Als de boert geen teugel acht,
Maar uit dartle toonen lacht
En met schelle kreten schatert...
'k Roer het mee dan, los en luid,
En ik gil mijn blijdschap uit!

Al wat leeft en braaf is zingt.
Zingen is de lust van 't leven,
't Zij de blijde veldjeugd springt
Of de grijsheid zit to beven;
Alles stemt en kweelt zijn lied:
Slechts de boozen zingen niet.

AAN EEN PASGEBOREN WEES.

Houdt iemandt wang van tranen droogh ,
Geen menseh, maar eenigh woedigh dier
Moet hem gewonnen hebben.
1100FT.

Struikje, van de plant gereten,
Door een rukvlaag neergescheurd;
Wichtje, dat de levensketen
Nog maar weinig uurtjes beurt!
Troont gij, van 't heelal begeven,
Weesje, mij een aanblik af?
Pracht gij, de armpjes opgeheven ,
Om een welkomstgroet in 't leven
Of een traan op 't oudergraf?
D. II. Ged. 2.
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Ja, gij eischt den kreet der smarte,
Kreet, die in de zielen boort,
Kreet, dien ook de Hemel hoort,
Kind, dat onder 't moederharte,
Pijnlijk met haar neergeknield,
Reeds uws vaders uitvaart hieldt!
Kind, ter kwader uur gewonnen,
Dat ten tooisel en tot baat
Ligt gedost in rouwgewaad,
En uw webje hebt begonnen
Met uw moeders levensdraad!

Ja, ik breng voor welkomst-zegen
Rouwklagt bij uw bakermat;
Zie, ik strooi uw treurig pad
Lijkcipres voor bloemen tegen,
Anne, van mijn tranen nat!
Kind, dat reeds uw eerste kreten,
't Eerste licht, dat a bestraalt,
Tot zoo duur een prijs betaalt,
Zonder wat u 't kost to weten!
Dat den schoot hebt omgewroet,

AAN EEN PASGEBOREN WEES.
Waar gij 't lijf hebt uitgesparteld,
En, bevlekt van moederbloed,
Toch van onschuld lacht en dartelt!
Dat, haar lijkbaar in 't gezigt,
En uw wiegje naast haar sponde ,
't Vrolijk oogje slaat in 't ronde,
Of gerust to sluinaren ligt !

Xtaar gij strekt uw armpjes open,
En grijpt road met een voor een;
'k Zie al meer uw traantjes loopen,
Bigglen door uw lachjes heen;
'k Hoor al meer uw zuchtjes klagen,
Hoe de dorst uw lipjes droogt;
'k Voel uw hijgend hartje jagen,
Aan Been moederborst gezoogd...
't Is een voorproef van de rampen,
Die de zwarte toekomst draagt,
Die u dreigend tegenkampen,
In 't vooruitzigt opgedaagd.
Ja, gij leert bij voorsmaak kennen
Wat u 't nijdig lot belooft,
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En u vroeg de jammren wennen,
Die u hangen boven 't hoofd;
Ja, gij voelt den geesel treffen,
Geesel, die it streng kastijdt,
Als gij de armpjes op wilt heffen,
Maar vergeefs om liefde krijt;
Als gij 't mondje zaam voelt kleven,
Maar vergeefs naar lessching smack;
Als ge uw lonkjes rond laat zweven ,
Maar geen moeder tegenlacht.

Hemel, zie bet, hoor het kermen!
God, Wiens wil alleen geschiedt!
Moog uw goedheid zich ontfermen:
Armer schepsel hebt Gij niet.
Gij kunt redden, Gij herstellen ,
Waar ons uitzigt middel mist ;
Hoor die zuchtjes boven wellen,
Zuchtjes, ongetroost gekwist;
Wil, o God! die traantjes tellen,
Die geen aardsch vermogen wiseht.

AAN EEN PASGEBOREN WEES.
Zie, daar ligt het, neergesmeten,
Yoortgesleurd in rouw en wee,
Hulploos van 't heelal vergeten
Zwervende op de levenszee!
Och, daar zwalpt het eenzaam bootje,
Dat langs klip en hanken giert,
Lek alree op 't eerste stootje;
Zonder bootsman voortgestierd !
Zie, daar doolt het, ras bedolven ,
Ras ten prijs aan 't wuft geval;
Spel der winden, prooi der golven!...
Waar of 't eindlijk landen zal?

Ja, ik breng a rouw en plagen,
Jammren, door mijn angst voorspeld,
Tranen nit mijn hart geweld,
Roosje waar de orkanen jagen,
Elken rukwind blootgesteld!
Weesje, neen! geen vaderarmen
IJlen, waar gij struikelt, aan;
Neen, geen hart zal openstaan ,
Waar ge u koestren en verwarmen
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En de handjes rand moogt slaan;
Neen, geen moeder zal u kozen,
Als gij ze aanlacht en ze streelt,
Noch gestaag , bij tusschenpoozen,
In uw lonken, in uw blozen,
Zoeken naar uws vaders beeld;
Neen, zij zal niet opwaarts vliegen,
Niet ontwaken op uw kreet,
Noch u weer in sluimer wiegen ,
Voor zij zelf van sluimren weet;
Neen, geen wader zal belonken ,
Hoe zij, pronkend met haar last,
Nan uw vleijen zich vergast;
Noel' , van hefde en weelde dronken,
Aan haar hoezem neergezonken,
Beiden klemmen aan zich vast;
Neon, geen moeder zal u leeren
Hoe gij 't eerste klankje smeedt,
Noch zich kwellen en zich weren
Tot gij stamelt hoe gij heet;
Neen, zij zal niet met haar Eppel'
't Rollend liedje, dat zij zong,

AAN EEN PASGEBOREN WEES.
Als 't uw mondje wil ontglippen,
Kussend vangen van uw tong;
Neen, geen vader zal u schragen ,
Steunen in d'onvasten tred,
Als gij d'eersten stap zult wagen
En het wanklend voetje zet;
Neen, geen voedster, neen, geen hoeder
Spreidt met zorg uw sponde zacht,
Houdt aan 't ritslend wiegje wacht;
Neen, geen vader, neen, geen moeder
Bust u zeegnend goeden nacht.

Zie, daar ligt het, weggesmeten,
Neergewaaid in 't rollend zand,
Bloempje, van den steel gereten ,
Struikje, zonder moederplant!
Zie het krimpen, zie het rillen ,
Aan orkaan en kou gewaagd ,
Stuiven, waar de stormen willen ,
Door den wijden hof gejaagd.
Och, voorzigtig! wie komt plukken,
Wie er zamelt, wie er zaait!
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Trap het bloempje niet aan stukken ,
Dat

uw

voeten tegenwaait.

Maar inijii tranen, teeder wichtje,
Tranen, die ik vruchtloos keer,
pollen, langs uw aangezigtje,
Op uw drooge lipjes neer:
Zie, het wil ze gretig lekken,
Maar verwringt het mondje bang...
,Ta, de tranen smaken wrang;
Wee, wien zij tot laafnis strekken!
Arme wees! hoe vroeg alree,
Lept gij ze uit uw beker mee!

Til uw handjes, hef het oog
Schreijend op naar God omhoog;
Kindertranen maken teeder ;
Ik kniel naast uw wiegje neder :
God van liefde, groot en goed,
Gij, die worm en miertje voedt,
Gij, die troost en redt in rampen!
Zie een weerloos wormpje kampen ,
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Kruipen, krimpende, U te voet.
Zie ter neer, het ziet naar boven!
't Vraagt, in bang en luid geween,
Hu1p van U, van U-alleen:
Gij-alleen kunt troost beloven,
Gij dien schenken , anders peen!
Ja, Gij zult het, ja, voorzeker !...

Zie, het duldt en kust de roe,
Op Uw woord gerust te ma;
Zie , het drinkt zijn wrangen beker
En luikt weer zijn oogjes toe.

1\11E-U WJ AARSGROET

VOOR

1809.

't Oude jaar, het leven moe,
Look de vaakrige oogen toe,
Om den doodslaap in to varen;
Kegels tooiden baard en hairen;
Grijs en mat van ramp en roues,
Stierf het nog van enkle kou.

Vraag niet naar zijn levensloop,

Die door de oude bogten kroop ,
Vol van leed en leeg van lusten:
Laat de dooden vreedzaam rusten!
Was niet alles gaaf en goed,
't Zure suikert best het zoet.

NIEUWJAARSGROET VOOR 1809.
't Nieuwe jaartje, blij van zin,
Stelt het leven beter in;
't Ligt te zeegnen in de luren
En geeft feest aan vriend en buren;
't Strooit geschenken allerweeg'
En zijn wieg van wenschen leeg.

Trekkers van den horoskoop!
Nadert bij den blijden doop:
Zegt ons of in 't jeugdig wezen
Vreugd en welvaart zijn te lezen ;
Of een gunstig jaarplaneet
Over 't wichtje staat als peet.

Peter, hoe uw naam ook zij!
Sta uw doopzoon minzaam bij;
Leer zijn aanleg tijdig peilen;
Hoed hem voor zijns vaders feilen;
Geef een leiband aan zijn drift
En geluk voor pillegift.
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Nu dan, jaartje, welkom hier!
Groei en bioei met lust en tier;
Laat ons vreugd aan u beleven;
Strek ten gids aan later neven;
Wiseh met roem den onderblaam
En verdien een goeden naam.

Wilt ge eens dartlen in uw jeugd,
Speel en stoei in eer en deugd;
Zie de wereld, ken haar kluchten,
Maar proef nooit haar wrange vruchten,
En maak alles, wat gij doet,
Dubbel voor uw sterven goed.

Gaat gij dus een wijzen gang,
Jeugdig jaartje! leg dan lang,
Sehiet dan spoedig uit de kluiten!
Schenk uw stamhuis brave spruiten;
Weef uw web gezegend of
En daal vrolijk neer in 't grail

HET HU W LIJKSHULKJE.

Roeijers op de stiller baren!
Taalt gij naar gewaagder zee,
Wilt ge in 't huwlijkshulkje varen ,
Neemt een goed gezelschap met.
Mooglijk dekt de nacht de stroomen ,
Eer gij landt aan beter oord;
Hoe dan d'avond doorgekomen,
Hadt ge een kwaden gast aan boord?
Mooglijk razen vloed en winder
En het krakend kieltje giert;
Wie dan zal de reven binden ,
.11s geen ander 't roer bestiert?

30

HET HUWLIJKSHULKJE.
Wijslijk, als gij zee wilt bouwen,
Goed geld dan scheep gepraaid;
Zorglijk eenen koers gehoutm,
En op eenen boeg gedraaid!
Dan gestuurd met zachte gangen,
Raadgepleegd met stroom en peil;
Rustig, schoon gij wind moet prangen,
Maar ed. ) waakzaam oog in 't zeil.
Dan moog buiten 't onweer loeijen,
Binnen zijn kompas en kaart;
Laat het ebben, laat het vloeijen,
't Zegt niet, als gij spelevaart.
Lieflijk dan, de klip to schuren ,
Ills het scheepje vlot en drijft ;
Lieflijk dan, het moedig sturen ,
Wee dan hem, die ankren blijft.
Roeijers , laat de zwaarden neder,
Hijscht de zeilen! vaart op buit!
Kiest de liefde maar tot reeder
En de trouw tot bootsman nit.

AAN EEN BEVALLIG MEISJE.

Kwel mijn matten geest niet langer,
Dartle, die om liedjes plaagt!
Och, wat pijnt gij d'armen zanger,
Wien zijn eigen her mishaagt!
Maar gij wilt het? ik moet zwichten,
Schoon mij stem en adem faalt:
Wie toch zou geen liedje dichten,
Als gij 't met een kits betaalt?

Doch verwacht niet, have schoone,
Dat mijn strenggestemde geest
U met valsche bloemen kroone
Op uw schaatrend vreugdefeest;
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Waan niet dat ik wierook plenge,
Die in ijdlen geur vergaat ;
Neen , het offer, dat ik brenge,
Zij een warme vriendenraad.

Maar met oogjes , hel en blijde,
Vraagt gij lagchend, wat ik meen ?
En met vingers , zacht als zijde,
Strijkt ge langs miju rimpels heen.
Och, hoe ducht ik, in dat streelen ,
Door dat argloos hart geraakt,
Dat verleidend , 1 okkend spelen ,
Pat it zoo bekoorlijk maakt!
Mow! geen strik die gulheid vangen,
Die, van angels onbewnst ,
Vrolijk glimlacht op uw wangen ,
Van uw lippen willig kust.
Legg' geen list die onschuld lagen ,
Die gevaren kent noch vlugt,
Maar to verder zich zou wagen
Naar haar eenvoud minder ducht.
Moog geen spin die bloem bevlekken,

AAN EEN BEVALLIG MEISSE.
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Die zoo mild haar luister spreidt,
En met blijden tool en trekken
Lokt en aanlacht wat haar vleit.
Bloem , van list en lust bekeken,
Roos, zoo tear de lente droeg ,
Duizendmaal er bij geleken ,
Duizendmaal en nooit genoeg !
Leer die wufte vlinders vreezen ,
Ylugten hun gedreigd gestreel,
Duizendmaal u aangewezen ,
Duizendmaal en nooit te veel.
Lieve , die geen treek wilt kennen ,
Die van vond nog veinzen weet!
Mogt ge alleen u de ondeugd wennen ,
De ondeugd, die men wantrouw he et !
Hoor die valschaards logendichten ,
Zie hen nestlen om u rond :
't Is om 't momtuig of te ligten,
Ala hun moordtuig heeft gewond.
Laat hen geur en wierook spillen
En vergulden gif en gal:

Vlugt, hoe meer zij plengen willen ;
D. IL Ged. 2.
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Zuurst bekwam het zoetst van al.
Laat hen zuchten, laat hen minnen ,
Klagen hun verliefde smart:
Och, zij zijn verhit van zinnen,
Maar zoo koud als ijs van hart.
Schuw hun vleijen: 't is de logen;
Vlied hun adem: 't is de moord.
Vie hen nadert is bedrogen
En verloren wie hen hoort!
Wee u, wee u! 'k zie hen smachten,
'k Zie hen grijpen naar hun buit!
Stop uw ooren voor hun klagten,
IJl hun vlammende oogen uit.
Overschreeuwd is hun geweten,
Hun gevoel is diep verdoofd ;
Al hun eeden zijn vergeten,
Zoo gij een er van gelooft.
Pligt noch inspraak zijn hen heilig,
Slechts hun lusten zijn hun god;
Deugd noch onschuld houdt u veilig :
't Zijn de prikkels van 't genot. —
Neen , gij zult het niet verzaden,

AAN EEN BEVALL IG NEEISJE.
Roovers , die de klaauwen wet!
'k Zal uw giftig aas verraden
Waken, waar gij strikken zet.
Neen, zij zullen nooit n vangen,
Lieve, die ze vreest noch vliedt!
Lokken vrij hun logenzangen,
'k Waag u aan hun angels niet.
Neen, gij zult den lust niet boeten ,
Die des schenners borst ontvonkt ,
Om te kruipen aan zijn voeten ,
Na gij in zijn armen zonkt ;
Neen, gij zult den prijs niet derven ,
Die aan jeugd en schoonheid past,
Om verstooten rond te zwerven
Als des menschdoms overlast ;
Neen, gij zult het licht niet vloeken ,
Als 't uw bangen sluim er wekt ,
Noch in 't graf een schuilplaats zoeken,
Waar de smaad de schande dekt :
Neen! — dien wellust zult gij smaken,
Kennen dien benijden gloed,
Die een hooger drift ontwaken —
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En geen wroeging kiemen doet:
Ja, gij voelt de vlam ontvonken,
Die door bloat en aders gaat,
Maar aan reiner hart gezonken,
Dan in wufte vleijers slaat;
Ja, gij sluit, met strekkende armen,
Eens den maagdeboezem bloot,
Om de dierbre borst te warmen
Van een zalig echtgenoot;
Ja, gij laat de wereld zinken
En verstuiven met haar pronk,
Om den wellust in te drinken ,
Dien gij ademt nit zijn lonk;
Ja, gij zult wel gansch verzaken
Al wat lokt met wufter stem,
Om geen enklen wensch te slaken,
Die een doel heeft buiten hem;
Om aan 't eenig hart te kleven,
Dat met u eenstemmig gloeit,
En alleen voor hem te leven,
In wiens ziel gij overvloeit.
Ja, gij voelt de vreugd in de ader,

AAN EEN BEVALLIG MEISJE.
Die het moederhart verrukt,
Ms zij d'opgetogen vader
d'Eersten zoon aan 't zijne drukt;
Als hij de armen heft naar boven,
En gekneld aan vrouw en kind ,
Voor zijn rijkdom God wil loven ,
Maar geen woorden heeft of vindt...
Dan eerst zult gij, dan genieten,
Wat geen zintuig ooit gevoelt;
Dan u 't vuur in de aders vlieten,
Dat met geen genot verkoelt ;
Dan eerst brengt gij 't u to voren,
Als uw 1161 geen palen weet,
Hoe veel schats zij heeft verloren,
Die zich roekloos eens vergeet;
Dan eerst kent gij al den zegen,
Al het voorregt van uw lot,
En, aanbiddend opgestegen,
Stroomt gij weg in dank aan God.

Maar, ik zie u diep bewogen,
Diep verzonken in uw smart;
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'k 'Lie de tranen in uwe oogen:
't Zijn de tolken van uw hart.
Ja, gij zult mijn les gedenken ,
Diep haar prenten in uw geest;
Reiner krijgt gij geen geschenken ,
Geen gezangen op uw feest.
Ja, gij zult den wensch vervullen ,
Die zich uitstort voor uw heil;
Wie er andren slaken zullen,
'k had voor u geen mindren veil.
Nu dan, lieve! 'k heb gezongen;
Draog het oogje, wisch de koon:
Traantjes heb ik niet bedongen,
Maar een enklen kus tot loon.

BIJ DEN DOOD
VAN MIJN DOCHTERTJE.

Et nous, nous ne pardons de cette belle jleur
Que les epines dans le ma.
NIEUWLAND.

Meimaand, komt ge uw cijns betalen
Aan den hoogtijd der natuur,
Stemt gij beemd- en boschkoralen,
Schiet gij warmer zonnestralen,
Waarom dan voor raij zoo guur?
Meimaand, brengt ge kruid en loover,
Hulsel voor 't verjongd getij;
Spreidt ge de aarde uw feestdos over,
Waarom dan zoo dor voor mij?
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Valsche! dek, bedek (lien luister,,
Dek die schoonheid en die pracht;
Mij zijn gloor en glansen duister,
Tergend mij, wat lonkt en lacht.
Sluit Bien open hemel weder,
Skit hem, dampen! pakt op een;
Plast en stort in buijen neder,
Als de tranen, die ik ween;
Huift in rouw de veidgespelen,
Rouw als mijne, diep en zwart;
Zweept met stormen door de abeelen,
Want het stormt er in mijn hart.

Neen, ik zal uw lof niet zingen,
Meimaand, wie de veldjeugd looft!
Mogten eer mijn snaren springen ,
Eer mij springen tegen 't hoofd.
Mogt mijn her veeleer vermolmen
En verbrokklen van de snaar,
Of, verpletterd tegen de olmen ,
Splintrend barsten uit elkaar!
Mogt veeleer mijn stem verstommen
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En yerstikken in mijn keel,
En mijn vingers krampig krommen,
Eer ik u een loflied speel!

Weg die bloesem, weg die bloemen ,
Valsche gunst, te duur geboet!
Moog wien 't lust haar schoonheid roemen:
Bitter smaakt mij 't giftig zoet.
Moog wien 't lust de lente minnen
En verslingren op haar pronk;
Och, ik ken haar wufte zinnen;
Ik haar valschen logenlonk!
't Roosje, dat de winter spaarde,
't Liefste roosje van mijn gaarde,
Ligt verstorven en verkleurd;
Ligt verlept en weggesmeten,
Van zijn stengel afgereten,
Van mijn boezem losgescheurd!
't Was ontzien van vorst en vlagen,
Onverbleekt van tooi en dos;
't Seheen den zomer rond te dragen,
Die gemaald was in zijn blos ;
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't Weld het hoofdje vrolijk boven
En zag lagchende om zich heen,
Schoon de dorre bladers stoven
En natuur te sterven scheen:
Maar de Meimaand trad ons tegen,
In herboren bloei getooid,
En verspreidde schat en zegen,
In haar bloesems rondgestrooid;
Maar de Meimaand droeg het leven,
Jeugd en leven in haar schoot ,
En versierde bosch en dreven,
Sinds den winter naakt en bloot...
Maar de Meimaand bragt het leven
En zij trad het roosje dood!

Weg die bloemen, weg die geuren,
Valsche pronk, te duur betaald!
Hang' wien 't lust aan tooi en kleuren,
Tergend mij, wat pronkt en praalt!
'k Zag de blijdste bloem van allen,
Zag het schoonste roosje vallen
Uit mijn bleek verschoten hof!
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'k Zag het kwijnen, zwijmen, sterven,
Storten met verflenste verwen
En verwaaijen met het stof;
'k Zag het, doodsch en dor van trekken,
Diep vertrappen voor mij neer;
'k Zag met slijk het schendig dekken,
't Lieve bloempje, zonder vlekken ,
Zonder dorens, tot zijn weer!

Weg dat lommer, weg dat loover,,
Valsche pronk, to kwistig duur!
Mij schiet heul noch hulsel over,
Mij zijn zon en zomer guur.
'k Zag een worm in 't hartje bijteu
En er nestlen diep en vast;
'k Zag hem de aartjes openrijten,
Van zijn zwelgeu leeggebrast ;
'k Zag hem 't gif er binnen jagen,
En hij spoog het in mijn ziel!
'k Mogt mijn jammer luidkeels klagen,
Och, hij bleef aan 't hartje knagen,
Tot het weerloos roosje viel!
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Spaar uw stemmen, zwijg uw zangen,
Sluit uw gorgels, dartel koor!
'k Heb den rouwkreet aangevangen:
Weeklaag, wat ik juichen hoor !
Dek uw siersels, waar ik trede,
Pleng geen geuren oin mij heen;
Weg ttiv gunsten! 'k vloek ze, wreede!
Die kunt lagchen als ik ween!
Maar mogt ooit de kans zich wenden,
Valsche Meimaand, trotsch op roof!
Mogt de worm u immer schenden
En zich mesten met uw loof;
Mogt de zomer 't ooit verschroeijen
En verzengen aan zijn gloed,
'k Zal het met geen traan besproeijen,
Schoon het neerstuive aan mijn voet.
'k Wil van u geen takje breken,
Tot een cijns aan 't eenzaam graf:
'k Wil den herfst een tuiltje smeeken
En aan 't needrig terpje steken,
Wreede Meimaand, u ter straf!
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'k Wil van u geen bloemen vragen,
Valsche, die mijn bloemen rooft!
Huivrig zijn uw lentedagen,
Kil en koud uw pronkend hoofd.
Weg die siersels, wog die schatten,
Slinksche gunsten, duur gewin!
Wee, wie ze achtloos aan wil vatten:
Gif en angel schuilt er in.
'k Voel ze steken, 'k voel ze scheuren,
'k Voel ze vlijmen door mijn hart!
Mij zien zon en zomer treuren,
Mij zijn loof en lommer zwart.
Sneeuwt dan, buijen! buldert, stormen!
Plast en stort vernielend neer!
Laat natuur een bajert vormen:
Schendt haar bloesems, knaagt ze, wormen!
Want geen Meimaand siert haar weer.

'S LEVENS KAARTSPEL.

't Oude spreekwoord heeft het wel:
't Leven is een dobbelspel,
Waar wij alien mee in deelen;
Gaan ook tijd en rust te loor,
De eene dringt zich d'ander voor;
Deze passen, gene spelen:
't Noodlot schudt de kaarten door.
Zelden, wat beleid vermag,
Zelden haalt de kunst een slag ;
Want het toeval speelt het beste;
't Spreekwoord is te regt vermaard:
Gekken krijgen meest de kaart;
'k Ondervond het ook ten leste...
Waartoe 't nader opgeklaard?

'S LEVENS KAARTSPEL.
Hachlijk is de luim van 't lot:
Hongrig naar een rijke pot,
Schreeuwt er ginder een: Sans prendre !
Maar hij kwelle en weer' zich vrij ,
't Los geluk ontvlugt zijn zij:
Hij betaalt het een en 't andre,
Zelfs zijn Matadors er bij.
Verder tiert een wilde gast,
Die op spel noch regel past,
Roept een maat op, los in 't vragen;
Hij verspeelt zijn troef of twee,
En versmijt zijn spel alree,
Maar zijn maat haalt al de slagen
En hij maakt er vole meet
Grillig speelt de kans zijn rol,
Blaast de doosjes keg en vol
En bedenkt de vreemdste parten ;
Menig zamelt in 't begin,
Maar bezuurt zijn vroeg gewin;
Menig vraagt en speelt in harten,
Maar koopt niets dan schoppen in.
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Menig, och! zijn spel niet wijs .
Valt een valschen speler prijs :
Vrienden , ja! daar zijn er velen!
Menig boet hun list te droef;
Menig eervergeten boef
Weet met valsche kaart te spelen
Of verzaakt gedurig troef.
Hachlijk dan 't gedreigd gevaar !
Zorglijk is de keus voorwaar,
Onder 's levens speelgenooten!
Arme, die u weert en kwelt
En verliest geduld en geld;
Die uw kaart niet houdt gesloten
Of verkeerd de troeven telt!
-Wel hem, die niet vreest of waagt ,
Maar met oordeel past en vraagt
En gelukkig in mag koopen;
Die om lief no ch Teed verzaakt,
Maar op kans en toeval waakt ;
En, moog alles tegenlo open ,
To ch zijn spel remise maakt.

ALBRECHT BEILING.

Nog dronk de wrok het burgerbloed
En zwoer bij vuur en zwaard,
De wrok, door schrik en heldenmoed,
In 's lands kronijk vermaard:
Nog kampten beurtlingsche overmagt,
Op weerzijdsch staal gestuit,
Met tijgerdrift en leeuwenkracht
Om d'onverdeelden buit :
Jacoba brak haar tweeden echt
En koos haar derden man,
En staafde haar verloren regt,
Ter straf van Hertog Jan:
D. IL Ged. 2.
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Zij zwaaide 't vonklend moordgeweer
En schoor de velden plat;
Zij sloeg zich aan den Lekstroom neer
En eischte en won de stad.
„ Ter wraak! ter wraak 1" weergalmt de thorn ,
„Ten zoen van 's lands gravin !
„ Bij 't roeren van trompet en trom
„Nn de open vesting in!
„Men sleur' den eerst ontmoeten kop
„In zegepraal ter straf;
„ Men delv' hem de aarde levende op
„ En ploff' hem neer in 't grail"
Men raast en blaast met woest geschal
En heft het krijgslied aan;
Men stroomt in d'overwonnen wal
En plant de Hoeksche vaan.
Men staart en wacht wie naadren moog
Als eerstling van hun wrack,
En Beiling treedt den drom voor 't oog,
Met onverschoten kaak.

ALBRECHT BEILING.
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„Grijpt aan! grijpt aan!" weergalmt het rond,
„Ten zoen van 's lands gravin!
„Men groev' en gaav' en deb? den grond
„En dompel' hem er in!
,Brengt moker, spa, houweel en schop
„ En spant ons wraakgerigt!
„Men sluit' hem de aarde levende op
„En demp' met hem haar digt!" —
„Met regt, met regt!" roept Boiling uit,
„Mijn dood verzade uw lust;
„Viet eon, die meer u tegenmuit
„En min uw klnister kust!
„Niet een, die meer dan ik u haat,
„Die min dan ik n vreest,
„En nimmer stond gij waar gij staat,
„Ware ik gehoord geweest.
„Eer lag de stad in gruis en pain
„Dan in uw boei gekneld;
„Eer viel zij op mijn eigen kruin
„Dan ooit in uw geweld!
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„Met regt, den muitling afgemaakt,
„Die van uw aanschijn gruwt;
„Met regt, uw gal op hem gebraakt,
„Die u haar tegenspuwt.
„Maar laat mij, zoo gij regters zijt
„En helden heeten zult,
„Laat nog mij negen dagen tijd,
„Eer 't vonnis zij vervuld:
„Ik vraag er drie, mijn stam ten troost,
„Ten voorzorg in zijn lot;
„Ik smeek er drie voor vrouw en kroost,
„Ik eisch er drie voor God.
„Na negen dagen keer ik weer,
„En neem' uw wraak begin;
„Ik laat tot borgen woord en eer,
„En ruil hen heilig in.
„Na negen dagen ben ik hier,
„En sta uw wrok ten doel;
„En, braakte uw afgrond vlam en vier,
„Ik dompel me in den pod!"

ALBRECHT BEILING.
Men wikt en weegt en schoolt bij een
En wenkt elkaar ter zij,
En stemt door al de rijen heen,
En laat hem 't uitstel vrij.
„Hij ga!" dus spreekt men smalende af,
„En vlugte uit stad en vest;
„De dood waar' hem te ligt een straf:
„De schande straft hem best.
„Hij ga! hij keert gewis niet weer,
„Maar laat zijn borgen buit;
„Hij gal wij hebben woord en eer,
„En wisslen nooit hen uit.
„Hij ga! en krimp' den trotschen geest
„En dekk' den kop met hoon;
„De dood waar' hem te min geweest:
„De schande zij zijn loon!"
Men drijft en stoot hem schimpend voort
Met bijl, houweel en spa;
Men dringt hem door de ontsloten poort
En juilt hem tergend na.
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Men waait en wuift met mats en hoed
En zwaait met piek en zwaard ;
En zingt Jacobaas heldenmoed
En Beilings laffen aard.
Men rest en raast en zwetst en zwiert
En draaft door wal en stad,
En stroopt en schendt en tuischt en tier t ,
Brooddronken, woest en zat.
Men keert de wisslende oorlogskans
Met bolwerk en met gracht ,
En slooft en zwoegt aan muur en schans ,
En waakt op post en wacht.
Men dwingt de wijde streek in 't rood,
Met poort en toegang digt ,
En schaart en plant geschut en lont ,
Naar land en stroom gerigt.
Men holt op nieuw naar wil en zin
En bralt en schalt naar lust,
En sluimert zacht en zorgloos in,
Op moed en kracht gerast.

ALBRECHT BEILING.
Maar eensklaps kraait de morgenhaan
Een scheller dagroep uit;
De negende ochtend schemert aan
En daalt op loof en kruid:
De negende ochtend schittert voort
En lacht op bloem en blad,
En eensklaps wordt een kreet gehoord,
Die weerkaatst door de stad.
Men ijlt en vliegt bij honderdtal
De ontwaakte wijken door;
Men jaagt en stuift naar muur en wal,
En — Beiling staat er voor.
„Doet op, doet op? voert uit de straf!"
Herhaalt en roept zijn kreet:
„Sluit op de poort, sluit op het graf;
„Vangt aan: ik ben gereed.
„Sluit op het graf, sluit op de poort,.
„De tijd is om: ik keer;
„Ik liet tot borgen eer en woord
„En eisch mijn borgen weer."
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Men zwijgt en bloost, verstomd, versteld,
En huivert van zijn moed;
Maar 't Hollandsch hart, dat innig zwelt ,
Herkent het Hollandsch bloed.
Men haalt hem in, en voert hem om,
En doet hem strafwaarts gaan,
Maar steekt noch roert trompet noch trom ,
Maar zwijgt, en staart hem aan.
Men delft en graaft met bijl en spa
En boort door klei en klont,
Maar bloost, en slaat hem zwijgend gii,
En ziet verbaasd in 't rond.
Men wijst hem naar den doodskuil af,
Maar waagt geen voetstap meer;
Hij meet zijn val en peilt zijn graf
En stort er zich in neer.
Hij stort, en eensklaps stijgt de kreet
Van 't overkropt gevoel,
En schatert, eer men 't wil of weet,
En weerkaatst in den poel.
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Hij stort, en zinkt met klei en kluit
En vindt in 't slijk den dood,
Maar schittrend stijgt zijn eer er nit,
Geweld en wrok to groat.
Hij start, en op zijn grafgesteent',
(Zoo ver het weerzijds heugt)
Is de eerste Hoeksche traan geweend
Om Kabeljaanwsche deugd.
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Vergeef mij 't, waarde Loots! zoo thans mijn gramme vlaag
De schoone poezij tot brievenstijl verlaag';
Liw afkeur zij gegrond en uw verwijt regtvaardig,
Maar 't nietig onderwerp is naauwlijks briefstijl waardig:
Het gaat de rijmlaars aan.

Gij lacht misschien? lath toe,

Gun ook slechts, op uw beurt, dat ik mijn lust voldoe.
Wat kost u 't, inderdaad, dat gij hen wilt verdragen?
Gij moogt niet, zoo als ik, u luid er van beklagen ;
Gij hebt niet, zoo als ik, op hun vervelend spoor,
Den lieven tijd verkwist, dien ik onnut verloor,
Noch op de treurspel-maat, met afgepijnde longen,
De klanken nagebaauwd, die u de nabuurs zongen,
Als waar 't ons eer genoeg, dat een uitheemsch pact,
Hoe stijf het hem ook stond, in 't Neerduitsch ging gekleed.

AAN CORNELIS LOOTS.
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En 't good van onze taal, waarin de Vondels pronken,
Verbeuzeld en verbruikt, aan vreemden wierd geschonken! —
Neen, 'k spreek u niet van hen, belachlijk evenzeer,
Die altijd steil verdwaald in bovenaardschen sfeer,
Door al de heemlen heen op wassen vleuglen roeijen,
En, Klopstoks van hun tijd, den matten geest vermoeijen,
Terwijl het weigrend hart, dat zich van onwil sluit,
Niet meezwelt met den klank, die afbromt van hun luit.
Neen, 'k spreek u niet van hen, die in bun beuzelschriften,
De letters, een voor een, met taaijen arbeid ziften,
En, even als Boileau, op hun beklad papier,
Drie woorden voor het minst verandren van de vier:
Die women, in wier brein geen denkbeeld op kan komen
Van verzen, die volwrocht uit ziel en ader stroomen,
En waar geen koude kunst baldadig ooit aan lekt,
Of 't adelmerk van 't schoon is door Naar waas bevlekt! —
Neen, 'k wrok alleen op hen, wier kruipend onvermogen
Alijn ongevormden smaak eens deerlijk heeft bedrogen,
En wier vermeend gezag, dat ik, onnoosle, leed,
Alij de oogen neer deed slaan als ik die open deed:
Hen geldt het, hen alleen, die tergend en verwaten,
Der vorige eeuw ten hoon, op Hollands zangberg zaten,
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En wier geroofd bewind, te wigtig voor hun kracht,
Den roem heeft uitgevlekt van Neerlands letterpracht;
Hen, die der vreemden schimp, den smaad van alle talen
Op Hollands gouden zang verachtlijk deden dalen,
En de onverdiende klad ons wierpen op het bloed,
Als waar' zijn loop te traag voor dichterlijken gloed;
Hen, die geen enklen greep, geen zangnoot slaken mogten,
Of beedlend eerst een wijs bij hunne nabuurs zochten ,
En ons dat vreemd muziek, slechts in zijn landtaal schoon,
Vervalschten voor altoos op hun gewrongen toon.
Die dwazen, deerniswaard, die, in 't afhanklijk zingen,
Om lessen in hun kunst naar vreemde meesters Bingen,
En steeds Corneille, steeds Racine, slaafs en bang,
Het voorschrift vroegen voor den Nederlandschen zang!
De ondankbren, die verlokt, verblind door flaauwer stralen,
Des Agrippyners glans, gevoelloos, zagen pralen,
En zijn doorluchten Rei, gedost in 't echt juweel,
Versmaadden om den tooi van 't naakt uitheemsch Tooneel;.
Die nooit de Goesche zwaan, den Ustroom langs gevaren,.
Beluisterden aan 't strand noch volgden op de baren,
Als zij den lof verhief van 't golvend element
En van de bruinc bat, die gij mij dikwijls zendt.
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Neen, neen! hen lij ik nooit noch ooit hun bastaardije,
Die 't vaderlandsch Tooneel, de school der poezijö,
Misvormden van zijn pracht naar vreemden tooi en trant,
En met ons oud Tooneel de dichtkunst van ons land.
Nog blijft op ons de vlek dier heiligschennis kleven! —
Gewis! de dichtkunst blinkt, ten zetel weer verheven,
En ziet met schaamte en met verachting van omhoog
Naar 't afgeworpen juk. dat op haar schouders woog;
De regtbank is verstrooid dier koude kunstbarbaren;
De klank van Vondels luit ruischt weer van onze snaren ,
Maar droeve Melpomeen, ontzet van rang en eer,
Spreekt nog de gulden taal van Vondels eeuw niet weer.
Nog moet zij dolk en kroon der gunst van vreemdcn vragen;
Nog, in haar vorstlijk wee, 't geleende rouwfloers dragen;
Nog blijft haar stem verslaafd aan de afgehoorde wijs,
En Amstels Schouwburg nog de Schouwburg van Parijs.
Zie daar den top van eer, voor zoo veel zweets gewonnen!
Den beuzelgeest dier eeuw, voleindigd als begonnen,
Die, 't zij een kruipend brein of naschreef of bedacht,
Nooit een oorspronklijk beeld op onzen Schouwburg bragt!
Beschaam mij zoo ik smaal of iets uit schimp verziere.
Steekt een Lalain in andre veren dan Zaire?
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Al 't onderscheid, voorwaar, in houding, vorm en leest
Is 't onvernuft van Nomsz en is Voltaires geest;
Hun g,rondslag ligt gelijk , en wat gebouw er worde ,
Nooit rijst het, hoog of laag, naar Hollands deftige orde ;
Het schijn' den nabuur schoon en aan zijn kunstwet trouw ,
Maar andre lucht en grond eischt andren tooi en bouw.
'k Heb ook, en 't rouwt mij diep, dien wansmaak helpen stijven ;_
k Ifeb ook om lof gezweet door na- en overschrij ven,
En, als iets bijster groots, hoe beuzelachtig dwaas,
Het kruipend spoor gevolgd van zoo veel Feitamaas.
'k Heb ook den rijken toon van Vondels treurspelzangen
Door dagelijks gesprek en burgertaal vervangen ,
En zijn doorlucht Tooneel, zoo veel het stond aan mij,
Van de oude school hervormd in 't graf der poözij.
'k Dorst ook, als wonder stout, naar vreemden wil en wetten ,
Met ingeregen borst , dien heldentoon trompetten ,
Waarvan geen enkle klank zich roekloos hooger hief
Dan de armelijke stijl van deez' berijmden brief.
lie daar tech de eerstc les dier schrandre kunstverlichters
Staat van hun lauwren af, gij opgevoerde dichters !
Want wie aan beelden dacht of ooit gelijknis koos,
Wierd van hun hoog Tooneel gebanvloekt voor altoos.
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Geen weelderig vernuft koom pier zijn vonden vieren,
Geen sehilderende stijl het dor gesprek versieren;
Maar wil uw werk den lof, lien geest noch vinding kreeg,
Het zij van verzen vol... alleen van dichtkunst leeg.
o Smakelooze hoop, die in uw rijmelvlagen,
Van 't voorgeteekend pad geen enklen stag dorst wagon,
En Neerlands Melpomeen, bestemd tot hooger vlugt,
Dorst wringen onder 't

waarin de Fransche zucht!

o Magtelooze stoet, die tergend opgeblazen,
Mijn overbluften smaak deedt op uw onkruid azen;
Op Wien zich thans mijn spijt door dieper deernis wreekt!
Ras neigt ge 't schamel hoofd , dat gij nog boven steekt.
De dichtkunst heeft haar troon met hooger glans beklommen ;
Reeds heeft haar klem van taal uw wanklank doen verstommen ;
Versmadend ziet zij neer op 't afgeschud gareel,
En breekt welhaast het juk van 't nog verslaafd Tooneel.
Wat toeft gij, wakkre Loots ! haar derwaarts op to leiden?
Gij moogt haar vorstlijk pad met keur van bloemen spreiden ,
Gij hechten 't oud juweel aan haar beroofde kroon :
U komt dat voorregt toe als Vondels troetelzoon.
Hef aan, en doe ons hart naar nieuwe glorie blaken !
Leer Vondels waardig kroost des waders kunst volmaken ,
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En draag zijn grootsch gesticht, dat onvoltooid bleef staan,
Op nieuw een trotsche zuil ten verdren voortbouw aan.
Sleep oog en zielen weg en met u voort naar boven!
Leer aan 't weerspannig hart de magt der kunst gelooven,
En voer, met heilig regt, den weggesleepten zin,
Aan kluisters van den zang, eene andre schepping in.
Pleng stroomen van geneugt' milddadig van uw snaren;
Zet ijskoud bloed in vlam of grijp het aan in de wren,
En doe den woesten drom van 't overweldigd yolk
De godheid, die u spoort, aanbidden in haar tolk.
Met siddring en ontzag betree het weer haar drempel;
Godsdienstig klopp' het hart in d'omvang van den tempel;
En vinde, ontschorst, ontroerd, naar 's dichters heilig doel,
In 't voist genot der kunst vereedling van gevoel. —
Zie daar waar Vondels geest zijn trotsch Tooneel aan wijdde!
Win op zijn voetspoor veld; zet vreemd gezag ter zijde;
Sticht Neerlands eigen school, vorm Neerlands eigen smaak;
Stort brein en boezem uit in 't goud der moederspraak,
En, wie u regels scheppe of voorschrift waag to zetten,
De dichtwet sta aan 't hoofd van alle Schouwburgwetten!

AAN MIJN OUDSTE ZOONTJE,

OP ZIJN VERJAARDAG.

Jongen, 'k moet u thans verjaren ;
Moeder vraagt een hartlijk dicht;
o Zij weet , ik geef het garen :
Wat zij me oplegt valt zoo ligt!
Jongen, 'k zal een liedje spelen ;
Wees aandachtig: zwijg en hoor;
Vogt het stilstaan u vervelen,
Woel dan straks er dubbel voor.
Wilde jongen, zie me in de oogen:
Lees mijn ziel uit elken zueht;
Ja,

ik voel haar diep bewogen:

Dorsten doet zij lang naar lucht ;
D. 11. Ged. 2.
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Hoop en vrees ontwelt er binnen,
Mengeling van vreugd en smart:
Vrees voor uw ontembre zinnen ,
Hoop op uw gevoelig hart.
Jongen, ja! gij zult het weten
Wat er omgaat in mijn geest ;
Moogt gij 't liedje nooit vergeten ,
Dat ik aanhef op uw feest!
'k Wil het u op 't harte drukken ,
U doen wegen op 't gemoed ,
1A'at mij 't hoofd somwijl doet bukken
En in mijmring zinken doet.
Jongen, als ik 't oog wil sluiten
En de rust na d'arbeid wacht ,
Houdt uw beeld den slaap er buiten
En verschijnt mij elken nacht.
Als ik de aanbraak van den morgen
Uit den trouwen klokslag hoor,,
Dringt gij 't eerst van alle zorgen
In mijn duislig zintuig door.
Al tijd bruist dat vuur mij tegen,
't Vuur,, dat in uw aders vloeit,

AAN MIJN OUDS TE ZOONTJE.
En, door bloed en brein gestegen ,
Tot uit leest en trekken gloeit;
Altijd vlamt die drift me in de oogen,
Drift, die heel uw ziel ontsteekt,
En, uw aanzijn doorgevlogen,
Uit uw blikken straalt en spreekt.
.1 ongen , al die woestheid eigen,
Al die gloed in 't hart ges tort !
Zal dat vuur ten goede neigen ,
Eer zijn aandrang doodlijk wordt ?
Zal die drift tot kennis leiden ,
Sterken tot verhoogden loop,
En u 't roemrijk spoor bereiden ,
Dat het doel is van mijn hoop?
Zal zij to eerder 't zaad ontwikklen,
Dat tot deugd en grootheid wast,
Of tot lust en gruwel prikklen,
Suel als onkruid, wortelvast ?
God vergeev' mij 't! eer zijn toren ,
Eer zijn roe zoo streng mij sla ,
Bromme uw doodklok me eer in de ooren,
Volge ik eer uw lijkkoets na!
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Jongen , zoo gij ooit mijn hairen
Deedt vergrijzen voor den tijd,
Zoo gij ooit mij deedt ervaren
Wat een schaamrood vader lijdt ;
Zoo gij me ooit den dag deedt rouwen ,
Dag, door mij in 't hart gevierd,
Dag, waarop wij hoogtijd houen,
Dag, waarop ik vader wierd;
Zoo gij me ooit het uur deedt vloeken ,
't Uur, voor zoo veel angst gekocht ,
Wear geen kunst een beeld voor zoeken
Noch een klank voor vinden mogt
t Uur, om lief noch leed vergeten ,
Toen ik, aamloos en ontzind,
Hijgend hing aan de eerste kreten
Van mijn eerstgeboren kind;
Toen ik, maat en spoor to buiten ,
Met mijn zoon aan 't hart gevat ,
Voor een drift het mogt ontsluiten ,
Waarvan 't nooit een denkbeeld had;
Toen ik, vreugd- en liefdedronken,
Aan uw moeders zij geknield,

AAN MIJN OUDSTE ZOONTJE.
Op de borst lag neergezonken,
Waar zij d'eersten zuigling hield;
Then ik, vol van zielsverrukken,
't Overkropt gemoed ontsloot,
Om in woorden 't nit te drnkken
Maar in tranen 't overgoot:
Jongen, zoo gij me ooit deedt derven
Wat dat uur mij heeft beloofd,
Wee u, wee dan duizendwerven,
Wee dan op uw schuldig hoofd!
'k Zou versmoren wat mogt spreken,
Wat mogt kloppen am mijn hart;
'k 'Lon mij door mijn wanhoop wreken,
U doen huivren van mijn smart;
'k Zon... Waar dwaal ik? wat vervoeringt
Jongen, schrik niet, beef niet, peen!

Och, zij welt slechts, die ontroering,
Uit te teedre liefde alleen;
Och, zij schetst u door haar blaken,
Door mijn siddren voor 't gemis,
Hoe mij 't heil zou zalig maken,
Dat van u afhanklijk is:
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Hoe volop gij 't uit kunt gieten,
1VIij doen baden in 't genot,
Dat gij eenmaal moogt genieten,
Ms uw dierbaarst loon van God!
Jongen, doe het! doe het, jongen!
Hoor mijn lessen, kom ze na;
'k Hon u vast aan 't hart gedrongen:
Zult gij? spreek, en zeg mij: ja!
Ja, hij zal, en zegt geen logen;
Ja, zijn blikken drukken 't uit:
Moeder! ziet gij 't in die oogen?
Leest ge er wat zijn hart besluit?
Neen, het zal zich niet versteenen,
Niet verstokken voor mijn klagt;
't Zal geen inspraak de ooren leenen,
Die mij 't vreeslijkst vonnis bragt:
'k Zag dat hart van deernis zwellen,
Zwoegen om der droeven leed;
'k Zag er tranen bovenwellen
Op des naasten jammerkreet:
't Zal den mijnen niet verstooten,
't Zal niet spotten met mijn wee,
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Noch , voor vreemden roep ontsloten ,
Ooit zich sluiten voor mijn bee.
Neen , het houdt mij 't heil beschoren ,
Heil, dat al mijn hoop omvat ,
Heil, voor rang en roem verkoren,
't Eenigst wat ik zalig schat.
Moeder,, ja , wij zullen 't zwelgen,
Smaken 't ongelijkbaar zoet ,
Dat de deugd van dierbre telgen
't Ouderhart genieten doet.
Ja, die onbesuisde jongen ,
Die naar toom noch teugel hoort ,
Zal , zijn loopbaan ingedrongen ,
IJlen tot haar eindpaal voort ;
Ja, dat onbevredigd haken,
't Hijgen van dien heeten dorst ,
Doet zijn ziel voor grootheid blaken ,
Deugd ontgloeijen in zijn borst ;
Ja, die onbetoomde zinnen ,
Door een stouter drift verhit ,
Doen hem ons to meerder minnen
Naar hij meerder vuurs bezit.
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'k Voel die liefde ; 'k zie dat streven,
'k Zie zijn vlugt uit band en toom!
'k Hoor hem lof en zegen geven...!
God! vervul dien zoeten droom. —
Nloeder, laat de kinders spelen ;
Zie, zij hunkren , blij en graag :
Geef hun, wat hen 't hart moog streelen:
't Is hun broeders feest van daag.
Wilde jongen ! ruim uw boeken ,
Berg uw schrift , ik sluit het mijn;
Moeder zal iets anders zoeken:
't Is geen tijd van karig zijn.
Komt dan alien, komt aan 't springen,
Danst en dartelt , los en laid;
Moeder liet mij eerst eens zingers
En ik heb mijn liedjen uit.

KENAU HASSELA AR.

Weer klopt mij 't Hollandsch hart in 't lijf
En zwelt geroerd omhoog;
Weer schittert Neerlands oud bedrijf
In mijn verbijsterd oog.
Gevloekt, wie eerloos, wuft en week,
Door glans of goud verblind,
lle dierstgeschatte wereldstreek
Voor 't vaderland bemint!
Maar dubbel vloek, maar dubbel schand'
En dieper smaad en leed,
Wie Neerland heeft tot vaderland
En 't vaderland vergeet!
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Stroom los , in zangen uitgespat,
Gij , vonkelende gloed,
Gij , liefde tot mijn bakermat,
Die tintelt in mijn bloed !
Hier hoeft geen zwier,, geen hulsel , neen,
Geen dichterlijke praal ,
Maar 't vaderlandsch gemoed alleen
En Hollands gouden taal.
Voor u, voor u weergalmt zij luid ,
o Haarlems eeuwige eer!
Voor u stort zij haar rijkdom uit
En in mijn loflied neer.
Verhoog , verhef u, grijze wal,
Op Kenaus roem en rang,
Die stout en vurig klinken zal
En leven in mijn zang!
Verhef u op dien heldentoon,
Gij , vaderlandsche jeugd !
(s een andre zangstof klinkt zoo schoon

Als vaderlandsche deugd.
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Gij kent het voorwerp van mijn lied,
Gij, telgen van haar teelt!
Zoo ver ontaardde 't nakroost niet
Of 't kent zijns ouders beeld.
Gij kent haar deugd, zoo hood gevoerd ,
Zoo ongevlekt befaamd ,
Haar grootheid , die zoo diep ons roert
En ons zoo diep beschaamt.
„ Wat suft gij," riep zij uit, met schrik
En zielkracht in de stem; —
Het vonklen van haar heldenblik
Gaf aan haar woorden klem :
„ Wat handenwringt en krijt ge en gilt,
„ Gij werelooze schaar,,
„ Die niets , o spijt ! beproeft en spilt
„ Dan tranen in 't gevaax I
„'t Is uit. Reeds brokkelt schans en muur
„En stort tot gruis in een;
„Heeds vlammen zwaard en stroomend vuur
„Door wal en wijken heen.
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„'t Is uit. De laatste hoop vervloog;
Er bleef geen hulp of raad ;
„De zwarte rouwvlag rijst omboog ,
De doffe brandklok slaat.
„ 't Is uit. De laatste moed bezwijmt,
„De laatste kracht verlamt ;
„De dolle honger knaagt en vlijmt,
„Het giftig pestvuur vlamt.
„ Wat suft gij, vrouwen diep verstomd ,
„Met natbekreten krop ?
„ De poort sluit los, de Spanjaard komt
„ En wekt u deerlijk op.
Te wapen! vliegt! hij stroopt de stad,
„Hij martelt en schoffeert:
„ Of wacht gij tot zijn klaauw u vat
„Voor gij het lijf verweert?
„ Grijpt aan rapier en moordgeweer,,
„ Waarmee hij 't land vergruist :
„ Of vreest gij 't aan uw zijde meer
„ Dan in des Spanjaards vuist?
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„ Te wapen ! vliegt! ten strijd 1 vliegt heen !
„Lost veldbus en kartouw !
„Of past de moed den man alleen —
„ Slechts tranen aan de vrouw ?
„ Wat stoft hij op zijn stouter kracht
„En onversaagder bloed ?
„ De zielen zijn van e6n geslacht :
„Aileen de ziel geeft moed.
„ Op , moeders van het heldenkroost ,
„Door Spanjes klaauw verscheurd !
„ Op , maagden , die van onsehuld bloost ,
„En ras van schaamte Ideurt !
„ Knielt neer,, wie met mij medestemt ,
„ Voor 's hemels alziend oog ,
„Met de eene hand op 't hart geklemd
„En de andre hand omhoog :
„ Zweert alien , die uw tranen kwist
„ En laf en weerloos beeft !
„ Dat Haarlem nog geen mannen mist
„Zoo lang het vrouwen heeft.
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„ Zweert alien, wat verwinne of vall',
„ Wat stand hou of bezwijk',
„ Dat nooit een Spanjaard boelen zal
„Dan met uw zielloos lijk I"
Toen steeg , toen klonk een enkle beet
Den Spanjaard luid in 't oor,,
En drong een dure , plegtige eed
Tot 's hemels zetel door.
Toen zwaaiden ze, in ontgloeiden dorst,
Het breedgelemmerd staal,
En prangden maagd- en moederborst
In pantsers van metaal.
Toen stegen ze op den brossen muur
En plantten speer en vaan ,
En staken weer het flaauwend vuur
In hart en handbus aan.
Then stroomden ze nit de ontsloten poort,
Van man en maag verzeld,
En braken door de drommen voort,
Die krielden over 't veld.
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Zij woelden Spanjes benden rond ,
Tot strenge wraak gesard ,
En beten hun een diepe wond
In 't ongeneeslijk hart.
Maar meer nog dan de diepe beet,
Die door hun aders joeg,
Nog meer deed hun het schouwspel leed ,
Dat hen met siddring sloeg.
„ Neen , neen r riep Alvaas trotsche zoon ,
Van diepe spijt geknaagd,
„Hier schokt en waggelt Spanjes troon ,
„Van Oost en West geschraagd.
„Hier baat geen strijd , geen straf, geen ban,
„ Geen magt, die Spanje heeft ,
„ Waar ieder matgestreden man
„In elke vrouw herleeft." —
„ Neen , neen !" riep Flips, van schrik ontzet ,
In spijt van kroon en staf,
„ Dat yolk kust nooit geknield mijn wet,
„Dat Kenaus aanzijn gaf.

80

KENAU HASSELAAR.
„ Daar ligt mijn hoop , zoo lang gestreeld ,
„ Daar neigt mijn rijk ten val:
„ Een vrouw, uit Hollands dras geteeld,
„ Zet wereldheerschers pal!"
Verschriklijk sprak het voorspook waar,
Dat Spanjes vonnis las :
Haar troop , voor Neerlands grond to zwaar,,
Verzonk er in zijn dras.
Maar juichend streek de schelle faam
Op Haarlems zandig &fin,
En schreef voor eeuwig Kenaus naam
Op Spanjes stortend pain.
Dat puin spreekt van haar grootheid meer
Dan trotsch gewrochte steen,
Die 't nakroost voor haar schittrende eer
Te luttel waardig scheen.
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S aelt aan, snelt aan, o feestgenooten!
Draagt reukwerk aan: het outer wacht.
Gods tempel is voor u ontsloten ;
De hemel , die ons aauziet, lacht.
Snelt aan, verzatimt a iu zijn wanden;
Ziju adem zwecft het welfsel door ;
Hij kept geen refiner offeranden
Dan die gij uitplengt in ziju koor.
Snelt aan, en komt uw schatting wijden;
Knielt neer,, en stort uw beden laid:
De godsdienst, die wij Kier belijden ,
Stroomt zegen over 't menschdom uit.

Ja, 't heilig offer brandt , de wierook plengt zijn geuren;
Het hoogtijd-siersel pronkt en mengelt glans en kleuren ;
De godheid daalt; zij komt, zij vaart in ziel en geest...
Knielt, ingewijden, juicht, heft aan den tang: 't is feest!
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Van waar dat heilig vuur, dat omgloeit door ooze aadren 9
Die tinteling in 't hart, waarmee wij 't outer naadren?
Dat ongeschetst gevoel, dat ons geroerd gemoed
Veredelt en verheft, en ombruist door ons blood?
Herkent gij 't in de ziel, verrukte feestgenooten?
Het is de kostbre vrucht, nit onze teelt gesproten:
Het onberouwd genot, de nooitvergalde vreugd,
Die opwelt nit den schoot der wijsheid en der deugd;
't Is de uitspraak van uw hart, dat toejuicht op uw daden;
't Is 't omzien langs het spoor, waarop wij voorwaarts traden ;
't Is de aanblik op den prijs, die aan den grenspaal lint,
En 't zaligend besef van trouwvolbragten pligt:
Ziedaar wat blijdschap en wat wellust ons doet blaken!
De dombeid smaakt haar niet, de weelde, die wij smaken ;
Zij wroet in 't slijk zich rond, van eigen draf bevlekt,
En smaalt er op den glans, waarvoor zij de oogen dekt.
Rijs op, rampzaalge! rijs! wij oopnen u onze armen;
We ontsluiten u de borst, waaraan gij 't Iijf moogt warmen ;
We ontsteken u den gloed, den ochtendstraal van troost,
Die koestrend u verlicht en niet verzengend roost.
Neem aan, verkleumde! neem, en kom u 't hart verkw-ikken ;

JUBELZANG.

85

Het heulsap is niet wrang, dat we u ter baat beschikken;
Niet vreeslijk is de hand, die naar uw leemten tast,
-Maar elke balsem zacht, die op onze akkers wast.
Wij zuivren bier de ziel, die zwart ziet van haar vlekken ;
De nevels wisschen we uit, die oog en oordeel dekken,
En wettigen den rang, die menseh en dier verdeelt,
Door hooger geest nog meer dan door volmaakter beeld.
Wij schenken rang en eer met onbekrompen handen;
Den adel reiken we uit aan alle soort van standen :
Het ijdel schijngoed niet, alleen der dwazen wensch,
Maar d'adeldom der ziel en d'eererang van menseh.
't Oneedle werpen we af, als smettig stof der aarde ;
De menschheid heffen we op ten toppunt van haar waarde;
Wij spreiden 't eerloof nit langs haar verbreede baan,
En dragen haar den cijns van al 't geschapene aan;
Wij vesten haar in 't rijk, voor haar ten erf ontsloten,
En haar triomflied stijgt met onze jubelnoten.

Pleng wierook, al wat leeft ! juicht, ouderdom en jeugd!
De menschheid viert het feest der wijsheid en der deugd ;
Het heilig outer vlamt, waarop wij de offers menglen,
En beiden siert de krans, dien wij voor beiden strenglen ;
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Een nooitverbroken knoop omvlecht haar op den troon,
En zet haar in den glans van haar vereenigd schoon
Haar zaamgevloeide geur doorwasemt onzen tempel.
Geen roekelooze voet ontwij' den reinen drempel;
Geen heiligschendig hart verdeel' hier tusschen haar
De zaamverknochte dienst op 't onverdeeld altaar :
Geen afgeseheiden lof is een van beiden waardig.
Wat pocht gij, trotsche geest, op eigen kracht hoovaardig!
Wat stoft uw blinde waan, hoe stout gij de eerkroon spant ,
Op uw gewiekt vernuft en uw gescherpt verstand?
Smijt weg het dorrend veil, waarmee gij 't hoofd wilt sieren ,
Zoo gij den krans der deugd niet vlecht door uw lauwrieren :
De wijsheid neemt uw hulde in 't heilig koor niet aan,
Noch kent zich harten toe dan die voor beiden slaan.
Van hier : haar hoog altaar ontwijdt ge door uw beden.
Terug, van nit den rei , met ingetrokken leden ,
Rampzaalge , die u kromt, en in 't verslaafd gebed
Het neergebogen hoofd met stof en assche smet !
Terug ! ga ver van ons 't onwaardig lijf kastijden :
De deugd veracht de dienst, die gij haar waant te wijden;
Zij hult haar hoogen troon in te onbevlekten glans,
Dan dat hem 't onverstand met distelstruiken kranz' :
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Van hien haar gruwt een lof, met siddring opgewrongen.
Treedt nader,, gij alleen , van beider gloed doordrongen !
Stroomt, ingewijden ! toe; vloeit koor en outer rond ,
En zweert op nieuw den eed aan 't ongekreukt verbond.
De driestheid is verjaagd met al haar lastervonden ;
Het onverstand gevlugt , in 't huichelmom gewonden ;
Geen wanklank van hun kreet vermengt zich in uw vreugd...
1Vij vieren 't heilig feest der wijsheid en der deugd.

Breidt nit, breidt nit haar rijk , gewijden van haar koren!
Laat d'uitgestorten lof door tijd en ruimte hooren ,
En sla de beuslende Gard , van uit haar dwaas gewoel ,
De ontsluijerde oogen op naar ons , verheven doel.
Wat blijft zij elken blik aan valschen blister kwisten ?
Wat deelt ze in 't ijdel pleit van nooitbeslechte twisten ,
En oogt den springvloed na, die beurtlings, langs haar boom,
De staten sticht en sloopt, mar 't wisslen van den stroom ?
Een ongeschokter troon rijst opwaarts in ons midden.
Kniel neder , al wat leeft ! kom offren en aanbidden :
Hier wordt in 't heilig koor , waar wij ter beevaart gaan ,
Aan wijsheid en aan deugd het outer afgestaan.
Haar lauwren wij de kruin , die ons met zegen kroonen ;
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Haar offren wij de dienst , die ons met woeker loonen;
Haar, die het hobblig pad, waar langs het leven schokt,
Bestrooijen met den troost, die 't weenend oog verlokt;
Haar, die het smachtend hart, in 't nijpend wee begraven,
Ontkluistren van de ramp en met genoegens laven,
En de opgevoerde ziel, verheven boven 't lot,
Doers waden in den stroom van ongepeild genot.
Stemt, reijen! stemt haar lof en zingen wij haar waarde!
Weldadig is uw dienst , voogdessen over de aarde!
Gezegend uw gebied en zacht het zalig juk,
Waarin gij 't hart verheft en opent voor 't geluk.
Geen onschuld beeft en bukt voor de uitspraak van uw wetten ;
15w scepter houdt zich rein van gruwlen en van smetten ;

Geen regt verkleurt en buigt bij 't heffen van uw staal,
Maar zegen en geluk, ziedaar uw zegepraal:
Die zegepraal, voor 't minst, is onbetreurd bevochten !
Verwoesting wrong zich los met al haar helgedrogten :
Europa sloeg in brand, en de uitgebarsten gloed
Yerzengde vrucht en zaad en dronk het rookend bloed.
Be moord verhief het zwaard, de krijg ontstak zijn donder;
Het licht der achttiende eeuw ging dof en dreigend onder,
En spelde 't angstig hart, met blikken, gram en woest,
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Den akeligen nacht, die 't menschdom dekken moest.
Het misdrijf riep op nieuw de domheid nit haar kloven ;
Verblincling beurde 't hoofd en d'ijzren pook naar boven,
En 't afgesold geslacht, van bloecl en gruwlen zwart,
Greep , met verdoolde vuist, aichzelf in 't vlammend hart.
Toen zaagt gij 't van omhoog zijn woeste driften lesschen ;
Toen zwoert gij 't helsch verbond uw weerstand toe, godessen !
En schoot op ons gebed, van nit ons heilig koor,,
Den eersten straal van troost dien nacht van jammsr door.
't Geweld mogt op zijn roof zijn ruw triomflied huilen,
Gij reikte ons de armen toe om aan uw borst te schuilen,
En riept de broeders in, die ver nit hart en oog,
Verdoolden van elkaar, waarheen de staatsstorm vloog.
't Verderf mogt wijd en zijd zijn bloedig puin aanschouwen,
Wat neerzeeg voor zijn vuist, wist gij weer op te bouwen,
En in 't verplettend wee, dat als een stortvlaag viel,
Stroomde nit uw voile borst ons veerkracht in de ziel.
De heerschzucht mogt naar lust het krimpend lijf verslaven ,
Gij voerde 't hart omhoog en schonkt den geest uw gaven,
En hieldt in zoo veel ramp, die de afgrond opwaart smeet,
Het evenwigt voor 't minst in 's werelds lief en iced.
Met regt dan moest de hel op zoo veel weerstands wrokken:
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Zij brijzelde op u neer gij wederstondt Naar schokken ;
En, spijt des lasters klad en spijt den helschen haat ,
Trokt gij uw znilen op tot boven schimp en smaad.
1)e weerschijn van uw glans doorstroomt de werelddeelen.
A fryke voelt dat Licht hoar woesten boezem streelen ,
En , waar Columbus kust Europaas gruwlen zag ,
Sehict gij de stralen rood van d'aangebroken dag.
Hier schittert , bier

uw

troon , dien wij in eerbied oaken ;

Hier staan wij bij 't altaar en 't heilig vuur to waken,
En planten om ons been, zoo ver uw wenk ons spoort ,
[Tw zaligende leer met les en wandel voort. —
Deelt , deelt mr vruchten nit, gij offeraars en reijen !
Laat zaamlen , al wat aamt , de schatten , die wij spreijen
En bloci van oord tot oord, in onbekrompen dragt ,
De mildgezegende oogst , die op onze akkers lacht !
Laat alien in dien stroom , dien vloed van zegen waden:
Wij oopnen bun de bron , waaraan zij 't hart verzaden ;
Wij offren him den s chat , met eigen zweet gegaard ;
Wij d eel en ('t is ons regt !)

het

voorbeeld nit aan de aard !

JUBELZANG.
RECITATIEF.
Ginds rommelt de don der met barstende slagen
En Aloft en verplet met ontzettend gerueht
Waarheen ? waar gesehuild voor de raatlende vlagen ?
De vlammen d oorstro omen de lucid.
ARIA.
Groeizaam drupt een zomerregen
Op ons lagehend loover neer ;
Bloem en bloesem geurt ons tegen ;
't Stervend kruid herademt weer.
Hier is bui en brand verdreven ,
Aarde en hemel wasemt rust;
Lof en lied is aangeheven
En de storm in slaap gesust.
RECITATIEF.
De ramp en verseheuren het hijgende harte ,
De krimpende boezem verteert in zijn Iced ;
De veldeu weergalmen het krijten der smarte
De hemel is doof voor dien kreet.
ARIA.
Komt hier, komt hier veilig selmilen ,
Wie van ramp is afgesloofd !
Laat de stormen buiten huilen:
't Noodlot stoot hier 't ijzren hoofd.
La at het pestvnur buiten woeden ,
Hier vloeit troost en balsem rond ;
Harten , die van weedom bloeden !
Hier is heul voor elke wond
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RECITATIEF.
wrokkende krijgers verwocsten de velden,
En groeven den akker met kneuzend metaal,
tij oogsten den bloedigen lauwer der helden:
De wereld stort neer voor hun staal.
ARIA.
Vlammend zwaard ontsnell' de sehede,
Wreek' der vorsten haat en hoon;
I tier is 't onverbreekbaar vrede,
flier de olijf de zegekroon.
Last d'orkaan zijn stem verheffen,
Teistren waar hij reiken moog,
Last hem tenon en tempel treffen,
'Poch rijst de onze trotsch omhoog.
KOOR.
Last verblinding heilloos schenden ,
Ifeulen met verderf en moord;
Laat haar ecuwen rugwaarts wenden,
I)eugd en wijsheid streven voort.
'['RIO VAN AIEISJES.
A.
Luster,, kraut den hoogtijd vieren,
klinkt en sehalt met stem en snaar..
B.
'Lusters, helpt den tempel sieren ,
Tooit het heilig feestaltaar.
C.
lusters, strengelt eerlauwrieren ,
Kranst en kroont de priesterschaar.

JUBELZANG.
A.
Andren mogen krijgers kroonen ,
Spieglen in hun wapenglanA.
B.

Maagdenharten , beldenzonen !
Huivrcn van uw zegelans.
C.
Neen, brengt altoos , lieve schoonen !
Deugd en wijsheid d'eerekrans.
KOOR VAN MEISJES.
Nadert, nadert, speelgenooten ,
Klinkt en schalt van wijd en zijd !
Hier onze offers uitgegoten
En ons hart er bij gewijd !
ALGEMEEN KOOR.

Nadert, nadcrt, duizendtallen !
Deugd en wijsheid klimt ten troon ;
Jeugd en grijzen, nadert alien:
Hier iacht icder uitzigt schoon ;
Laat uw loflied rondom schallen ;
Strengelt hier de zegekroon.
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Ja, ons behoort de rang, dien we onzer waardig keuren!
Ons wenkt hij, ons de roem, waarheen wij de oogen beuren.
De godheid, die ons spoort , daalt neder in de schaar,,
En draagt haar zegen toe bij de offers van 't altaar :
Zij prent hier van haar gunst den onmiskenbren stempel. —
Ja, hooger wezen waakt en zetelt in den tempel.
De nooitverbeden tijd, die troonen sticht en start,
Reikt ons het eerloof toe, dat met geen jaren dort.
Hij moog den looden stap door puin en wrakken rukken
Hij knaagt op onzen bouw het stomp gebit aan stukken
En voert bij elken tied, onwillens , ons ter baat ,
Een sterker weerstand aan, die wisser hem weerstaat.
Ja, hooger schutsgod daalt en zweeft door onze koren!
Een nooitbereikte rang is 't aardsch geslacht beschoren
De toekomst rolt zich bloot : naar 't aangewezen doel
Leidt ons uw hulp , o geest , wiens indruk ik gevoei.
Gij klaart mij de oogen op, die worstlen door het duister;
Het naderend verschiet omstroomt mij met zijn blister
Een schooner schepping rijst, en lacht , aan 't eind der ham
Als de eerkroon, die ons toeft, mij onbeneveld aan.
lk durf den stouten blik in 't raadsbesluit doen dringen!
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'k Verkondig om mij heen de wondren, die me omringen ,
En til den sluijer weg, die oin ons uitgestrekt,
Den onbewolkten dag nog in zijn schemer dekt.
1k stijg het standpunt op , waarheen ons de eeuwen heffen;
'k Bereik en peil het wit, in spader vlugt to treffen,
En breng de trage dragt, die nog de schoot besluit,
Voor 't nageslacht aan 't licht, den loop des tijds voornit.
Ziet op, ziet alien op naar 't rijzen van dien morgen!
diet langer is zijn glans aan 't juichend oog verborgen ;
Zijn afgebeden vrucht niet langer ons ontzeid,
Maar 't effen pad gebaand, dat tot zijn luister leidt.
De slagboom sluit zich los, waardoor wij voorwaart snellen ;
De kluisters storten neer, die nog de vaart beknellen ;
De bajert wart uit een, op 't afgedaald gebod,
En eedler schepsel rijst als evenbeeld van God.
Ziedaar, ziedaar het doel, waarop wij hopend staren!
Herkent gij hies uw regt, gij zaamgevloeide scharen?
De godheid, die u spoort, met onweerhouden drang,
Bereidt en voert door ons de menschheid tot haar rang.
Heft op, verheft het hoofd, hoogmoedig op uw waarde,
Gij, dienaars van den wil, die zegen plengt op aarde!
De geest, die ons bezielt, beveelt in onze magt
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Zijn invloed en zijn regt op 't hem betrouwd geslacht.
Wij mogen kostbaar zaad doen kiemen in de voren ! —
Laat buldren om ons heen de stormen , die wij hooren ,
Wij, tot een doel vereend , dat noodlot vreest noch tijd ,
Wij duchten vloed noch vlaag voor d'oogst van onze vlijt.
liaat dorren , voor den bloei, het nietig kruid der heiden :
Het loof,, door ons geplant , zal dek en lommer spreiden ,
En schieten spruit en twijg door ieder luchtstreek voort ,
En tieren onverdord , naar 't onverbreekbaar woord.
Kweckt aan, kweekt aan den boom, die eenmaalvruchtzaldragen;
1-let oog der hopende aarde is op zijn groei geslagen ;
Te lang reeds heeft haar schoot , van eigen dragt verscheurd ,
Het onkruid voortgeteeld , dat zij met weerzin beurt :
Een trotscher stam verrijst om schooner haar to sieren !
Wij mogen 't buitIzaam riet doen wortlen , en bestieren ,
Verbreeden in zijn loop en leiden 't naar den top,
Waarheen zijn wasdom reikt , met hooger blister op.
Wij mogen spades eeuw,, tot steiler glans gevaren ,
Doen roemen op de vrucht , waarvoor wij zaden garen ;
Doen juicheu in den bloei van ons gekweekt gewas ,
En wachten , tot ons loon, zijn schaduw op onze asch.
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Van hier, wiens koude ziel, van woester drift bevangen ,
Aan 't schrikverwekkend schoon van ruwer deugd blijft hangen ;
Wiens ongeroerd gemoed, voor zachter stem verdoofd ,
Bij Spartaas grootheid zweert en Spartaas wreedheid looft !
Van hier haar valsche roem , bij kindscher eeuw verkregen !
Wij snellen hooger prijs Tangs blijder loopbaan tegen,
En werpen hier de deugd, haar eeuwig schoon ten smaad ,
Den dos der woestheid niet op 't onbevlekt gewaad.
Wat driestheid holt zoo ver,, nit boei en band gereten ,
En roept de gruwlen weer, in 't zwijgend puin vergeten ,
En vraagt, in blinde drift, het angstig kroost ter straf,
De aloudheid weer den vloek, dien ze eenmaal opspoog , af?
Ja , rolt uw jammren bloat, gij wijdberoemde zeden ,
Gij ongeschonden dienst, in ongevoel beleden ,
En zet door zwarter schets , voor 't afgeschrikt gezigt,
Onze onbevlekte leer in zegenrijker licht.
Ziedaar, ziedaar dat kroost, aan Spartaas borst gezogen,
In 't heldenschild gewiegd , in 't wapen opgetogen ,
Van geest en ziel verlaagd, bij 't razend vreugdgekrijsch ,
Zich geeslen om den lof en martlen om den prijs.
Ziedaar dat trotsch gezin van burgers en van broeders ,
Bij 't vaderlijk gejuich en 't handgeklap der moeders ,
D. IL Ged. 2.
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Aan 't roofgediere gelijk, naar weerzijdsch bloed verhit ,
Zich slingr, en op elkaar, met aangesard gebit;
De maagden, op hun spoor, in 't eigenst eerziek dorsten ,
Zich teistren met de vuist op de ongedekte borsten,
En, dronken van den lof, die davert nit den stoet,
Haar zwakheid en haar schoon verkwisten aan haar moed.
Ziedaar Bien woesten hoop, ten voorbeeld uitgekoren,
Den ingeschapen trek van 't ruwst gediert' versmoren,
En werpen uit den schoot, met diep verstokt gevoel,

Zijn afgepijnigd kroost in d'opgedolven poel!
De sterkte alleen verbidt en roert hun steenen harte:
Wat standhoudt op haar proef, is 't waardig kroost van Sparte;
Zij bluscht het ziel en geest en kiem en aanleg doof,
En kweekt het aan haar borst tot razernij en roof.
Geen voortgang mag den voet naar steiler toppunt zetten ;
De domheid is haar deugd, de krachten zijn haar wetten,
De grootheid, die zij wil, is wentlen door het slijk,
En wijsheid en gevoel zijn gruwlen in haar rijk.
Van hier, van hier haar lof en wie haar euvlen loven!
Wij wroeten uit hare asch haar blinddoek niet naar boven,
Noch zinken in den nacht van jammren en van schrik,
En roemen op zijn glans, met afgewenden blik.
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Wij hechten hier den rang, dien wij als mensch bekleeden,
Niet aan een sterker vuist noch aan ontwrichte leden;
Noch vlammende op den buit, waarnaar de tijger smacht,
Betwisten wij zijn klaauw het voorregt van zijn kracht.
Geen moord is de eerste les, die wij ons kroost doen leeren,
Geen listen van den roof noch 't rammlen van de speren;
Geen woede is de eerste drift, die in zijn boezem blaakt,
Maar menschlijkheid de zucht, die daarin 't eerst ontwaakt..
Geen bloeddorst laat de lens in onzen wedstrijd hooren ;
Geen gruwel is de prijs, geen roeden zijn de sporen;
De prikkels van den geest ontvonken hier den gloed,
En de eerekroon der deugd belauwert onzen moed:
Wij voelen hem in 't hart naar gTootscher zege branden!
Laat viammen Spartaas teelt met uitgevaste tanden,
Wij, gruwend van den buit, waarop haar woede staart,
Bejagen hooger prijs, een godlijke afkomst waard!
Snelt aan, wie in dien strijd den lauwerkrans wilt winnen t
Wij voeren hier ons kroost dat edel renperk binnen,
En wijzen 't aan zijn grens, door neevlen en door damp,
Het eens bereikbaar wit, na d'afgestreden kamp;
Wij vesten hier hun tred voor wanklen en voor zwichten,
Wij koestren hier de vonk, die eenmaal rond moet lichten ;
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Wij sterken hier de kracht , die, verder loopbaan door,
Den slagboorn overschrijdt en veldwint op ons spoor;
Wij zaamlen hier de vrucht, waarme ons de akkers loonen ,
En plengen ze om ons nit als erfdeel onzer zonen ;
oopnen hier hun oog voor d'opgegaarden schat ,
En wijzen 't rijker oogst op 't in to varen pad :
Zij streven, op hun beurt , den nieuwen oogsttijd tegen ;
Zij schenken later kroost bun ingewonnen zegen,
Zij voeren 't, langs hun spoor, naar hooger standpunt op,
En eindlijk blinkt de prijs aan d'onbewolkten top.
Volmaking reikt de kroon, bij d'eindpaal toegewezen;
De novel is verjaagd, de middagzon verrezen ,
1)e ontsluijerde aarde in 't licht , dat haar omstroomt, gehuld ,
Fn 't raadsbeslnit des gods , die ons bezielt , vervuld.

Heft op, heft op het hoofd, gij zaamgevloeide scharen!
Gij voert dien zegen aan, waarop wij hopend staren ;
Gij voorbereidt then dag, die, op uw bee gedaald ,
Met ongekenden glans gewijder eeuw bestraalt
Gij waardigt door uw leer de menschheid tot dien Mister.
Verblinding koopt gij vrij van de omgesmeden kluister ;
Gij wekt haar uit den slaap en leidt haar minzaam voort ,
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En wijst haar 't rijzend licht, dat in haar holen boort;
Gij doet haar killig rif een zachte koestring smaken;
Gij kweekt de kiemen aan, die in haar borst ontwaken;
Gij laaft den harden grond met onbekrompen dronk,
En pinkt ook eindlijk vrucht van d'uitgedorden tronk.
Het misdrijf beurt gij op, waar 't in zijn slijk moog wroeten;
Gij dwingt het aan uw borst door schaamte alleen te boeten;
Gij tilt zijn stikziend oog den zwarten blinddoek af,
En 't aanschijn van de deugd verstrekt alleen zijn straf.
Geen roepstem hoort gij aan dan de inspraak van uw eeden;
13eschaving en geluk zijn merken van uw schreden ;
Zij schittren om ons rond, den laster in 't gezigt ,
En tuigen van uw doel en uw vervulden pligt.
Wat wijsheid liet gij na met eigen hand te kroonen?
Wat diepverscholen deugd vergat gij ooit te loonen?
Wat grootheid bleef u vreeind? en wie betwist u stout
Den onverzaakten rang, aan u-alleen vertrouwd?
Geen aanval schrikt n af, waar de eer gebiedt te waken :
Gij daagt de gruwlen uit, die de afgrond op moog braken,
En smoort het helsch gebroed, dat licht en blister schuwt,
In de opgegaarde gal, die 't Haar uw glorie spuwt.
't Vooroordeel zweept gij voort met onverbeden roede;
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Gij snoert zijn open muil, die knarsetandt van woede;
Gij grijpt zijn dorren klaauw, die naar uw regten tast ,
En legt het in zijn krocht aan eigen ketens vast.
Geen matheid luikt uw oog; geen rust verlokt uw zinnen:
Gij aeht uw lauwren niets, zoo lang er zijn te winnen;
Naijvrig op den roem, die nog Inv eerkroon faalt,
Verlaat gij nooit een strijd, dan als gij zegepraalt.
Wat . nieuwe glans verrijze en op zijn pracht doe staren ,
Gij weet het eerst het nut uit elken straal te garen;
Gij peilt zijn waarde na en rolt zijn luister bloot
En stroomt dien om u uit, gelouterd in uw schoot.
Den zegen zaamt gij op, van waar hij toe moog vloeijen ;
Gij doet hem, naar uw wenk, den barsten grond besproeijen ;
Gij reikt zijn balsem rond en stort zijn laafnis at',
Tot waar de wanhoop gilt en omwoelt in haar draf.
Voor alien plengt uw hand den volgeraapten Koren;
Voor alien zaait gij heul in de omgeploegde voren ;
Voor allen dauwt gij troost uit de opgeklaarde lucht,
En kweekt voor elk getij zijn bloemen en zijn vrucht.
Niet milder vloeit de bron, ter bergspitse afgevloten,
In 't gloeijend zandbed neer op de afgedorde loten ;
Niet guller dringt haar vloed de hardverdroogde kluit
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Gevoel en voedsel in en bloei en bloesem uit :
Zij siert de vale korst met lagchend lenteloover ;
Zij giet in elke baar een rijker oogst er over;
Zij sprenkelt geur en goud op 't eens ontheisterd veld,
En de omtrek zingt haar lof , zoo ver haar ader welt.
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DUO.
A.
Breeders, ziet gij ginds dien luister,
Ginds in 't naadrend vergezigt?
B.
't Was daar ginder doodsch en duister
't Wordt daar ginder langzaam licht.
A en B.
Breeders, ja! de neevleu vlugten,
De ochtend treedt verjongd ter baan;
De avond zinkt naar lager luchten:
De afgebeden dag breekt aan.
KOOK.
Ta, hij blinkt en lonkt ens tegen!
Schatert, breeders! juicht en looft!
Ziet, hij lacht en dauwt van zegen,
Zegen op ens alter hoofd.
ARIA.
't Was de nacht van schrik en plagen,
Nacht van domheid en van waan,
Nacht, die de euvlen op deed staan ,
En het licht, nog voor het dagen,
Eeuweu lang deed ondergaan.
't Is de dag, zoo lang gebeden,
De ochtend, die van zegeu leekt,
Onverstand in de oogen steekt,
Kenuis leidt tot reiner zeden
En geluk uit kenuis kweekt.
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RECITATIEF.
Daar klimt hij en schittert eu vloeit nit de kiminen ,
En spooksel en nevel verstuift en verzwindt.
Gezegend die ochtend, gezegend zijn klimmen !
o Broeders, ons levee begirt.
QUARTET VAN JONGELINGEN.
A.
'k Moest door struik eu distel dolen ,
Tasten naar 't ouzekcr spoor.
B.
'k Zat in angst en roues verscholeu,
Schreijend met een blinddoek voor.
C.
'k Wrong mij heen door mist en dampen :
'k Vend een dieper doolhof weer.
D.
'k Lag mij worstlend of to kampeu :
'k Struikelde in een maalstroom neer.
KOOR VAN JONGELINGEN.
Afgedreven zijn die rampen:
Broeders, brengt uw redders eer !
COUPLETTEN.
1.
Ja, die dag, die zon van zegen
Doe uw boezem sneller slaan !
Stroom' uw lof haar luister tegeu :
Menschenliefde stak haar aan.
Ze is voor u ten trans gestegen ,
Ze is voor eeuwig opgegaan.
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KOOR VAN JONGELINGEN.
Menschenliefde schonk dien zegen :
Biedt nw hart voor offer aan.
2.
Vruchten zullen de akkers kroonen ,
Waar die zon haar stralen schiet;
Welvaart zal op de aarde wonen:
Eens is 't onkruid uitgewied;
De oogsttijd zal de zaaijers loonen :
't Loon heselmam . hun arbeid niet!
KOOR VAN JONGELINGEN.
God moog al hun deugd heloonen,
Onze klanken kunnett 't

niet.

ALGEMEEN KOOR.
Schatert,

brooders! paart uw zangen ,

Juicht met dreunend handgeklap !
't Heilig our is aangevangen ,
't Lentefeest der wetenschap.
Paart nw harten, paart uw tongen,
Mengt uw stemmen , viert uw vreugd!
't Heilig licht is doorgedrongen :
De ochtendstraal van hooger deugd !
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Triomf! 't is feest, 't is vreugd! de lofzang stijgt naar boven!
Wat adem heeft en stem, vangt juichend aan te loven.
Het vaderlandsche duin weerkaatst van oord tot oord
Den uitgestorten zang langs zee en oevers voort :
't Heeft lang den weergalm van ons zegelied gezwegen!
Een heugelijker lof rolt thans de baren tegen ,
En doet haar grammen god, verrezen op dien kreet,
Verbaasd naar Neerland zien , dat nog van juichen weet.
.la, 't heft den feestzang aan, zoo ver haar grenzen strekken;
't Laat andren thans de kruin met helden-eerloof dekken ,
t Laat andren naar den staf, dien 't eens gezwaaid heeft, staan,
En biedt een grootscher borg voor de oude grootheid aan.
Het donderde eens haar wet, nooit straffeloos geschonden,
Euroop in 't angstig oor,, nit duizend koopren monden;
Het schrijft den nabuur thans, uit ons geheiligd koor,
Het voorbeeld en de les van deugd en wijsheid voor.
Wat laster werpt onze eer zijn zwadder dan in 't wezen?
Nog staat haar heilig merk met d'ouden glans te lezen ,
Nog blinkt het heerlijk rond en prent zich, onbevlekt ,
Op 't onmiskenbaar doel, waarheen ons uitzigt strekt:
Wij wisschen hier den blaam , haar schendig aangewreven! —
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Laat tanen dan den roem, dien moed en krijgsdeugd geven ,
Wij staven, ongeschokt, wat voor den springvloed store,
Een ongeschonden roem, die niet bedolven wordt.
Laat zwijgen dan den lof, die Bens heeft rondgeklonken ;
Laat blozen dan, wien 't lust, op 't oudergraf gezonken,
En rouwen om zijn smaad met diepverslagen geest:
Met ons, met ons vereend, viert Neerland nogmaals feest.
Om ons verheft zij 't hoofd hoogmoedig uit de baren ;
Aan ons hervraagt zij 't loof voor haar ontsierde hairen;
Van ons herkrijgt zij 't regt, dat deugd en wijsheid wint,
En straalt, uit hooger licht, op nieuw haar haatren blind.

Ja, haar behoort de prijs, waarom wij voorwaart snellen!
Met haar beginn' de rang, dien wij der menschheid spellen.
Wat kinderlijke hand, die ooit haar schat ontsloot,
Vertrouwde niet hem 't eerst den moederlijken schoot?
Stort nit, stort uit voor haar uw offers en uw gaveni
Van hier ontwell' de bron, die al wat dorst moet laven;
En zij de kostbre cijns, dien gij der menschheid plengt,
De kinderlijke kroon, die gij aan Neerland brengt.
Voor haar, voor haar-alleen, de glorie, die wij winnen !
Wie 't vaderland vergeet, kan 't menschdom niet beminnen.
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Van hier de schaamle roem die, tot belang verlaagd,
Den vaderlandschen lof niet op zijn vleuglen draagt:
Van hier 't eergierig hart, dat woekert voor zich zelven!
Verzaamt u, al wat leeft! de schatten, die wij delven;
Grijpt onbekrompen rond en tast den rijkdom door,
Maar Neerland zij de dank voor 't uitgestort trezoor.
Gaart alien, gaart den oogst, dien ooit onze akkers droegen;
Verzaadt u aan de vrucht, waarom wij nijvrig zwoegen;
Verkwikt u in den glans, die uit den nevel straalt,
Maar Neerland zij bet loon, door ons verdiend, betaald:
Voor haar, voor haar-alleen , de lauwren, die ons kroonen!
De moeder pronkt het liefst met d'eerprijs van haar zonen!
Wie onzer rooft, ontaard, het siersel, dat haar past,
En steekt aan haren dos niet al zijn paarlen vast?
Tooit alien, tooit haar op in rijker praalgewaden!
Zij schitter' in het goud van uw doorluchte daden;
Zij blikk' van hooger troon met voller blister neer...
Der naenschheid zij het nut en 't vaderland zij de eer!

Maar, Welk een wondre gloed stroomt eensklaps mij in de Area?
Wat glansen blinken rond, zoo ver mijn oogen staren?
Bedriegt me een vlugtig beeld? of daalt, uit hooger licht,
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Een heilig wezen neer voor mijn verrukt gezigt 9
Knielt, reijen! bidt en buigt, in eerbied opgetogen!
Geen wuftgewiekte droom beguichelt mij met logen :
De stralen sluiten los en wentlen nit hun schoot
}let hooggewaardigd beeld, in 't goad gezeteld, bloot.
Wat brengt gij, zaalge

, dien we in dat licht ontdekken?

Ontsluijer bij ow glans ow afkomst en uw trekken :
Wat godheid zendt a neer, tot luister van ons t'eest..?
o Wonder! reijen, juicht ! 't is Nieuwenhuyzens geestt
Stijg af, geliefde schim , ons alien dier en heilig!
Aan 't kinderlijke hart, o vader! daalt gij veilig.
Verlaat ge om ons uw glans en slaat gij d'aanblik weer,
Van 't hemelsch loon terug, op d'aardschen arbeid neer?
Ja, zie nog eens uw kroost en zie zijne offers branden;
Zie 't ijvren in de dienst, die 't opnam uit uw handen ;
Zie 't waken voor uwe eer, nooit onverzoend beticht,
En strijden voor uw roem door 't oefnen van zijn pligt.
De feestzang onzer vreugd is 't loftied,dat we a zingen;
Voor u slechts rookt de gear op de outers, die we omringen;
En, zoo een enkle traan op 't heilig offer rolt,
Het is een parel meer, die aan uw eerkroon stolt.
Ja, start uw harten uit, gij, neergekuielde scharen!
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Laat aller ziel en zucht hem juichend tegenvaren!
Vereent u om zijn troon en zweert er, onverdeeld,
Op nieuw den eed van trouw aan zijn verheerlijkt beeld.
Hoor, vader! hoor dien eed, dien we in uw aanschijn staven:
Ons outer zij verschopt, vertrapt onze offergaven,
Geschandvlekt zij onze asch, gevloekt zij onze naam,
Eer time sehim ooit bloze en onzer ooit zich schaam'.
Geen loos verpeste damp zal hier zijn walmen spreiden;
Geen dwaalspoor hier den voet door valsch gebloemt' verleiden :
Ons onbeneveld oog, aan reiner licht gewoon ,
Veracht den ijdlen pronk van al 't bedrieglijk schoon.
De wijsheid zal de taak , die ons to doen staat, reeglen;
De deugd zal elken stap , door ons gezet, bezeeglen;
De lauwer,, die ons wacht en bui nosh bliksem ducht,
Zal tot ons jongst geslacht belommren met zijn vrucht;
Verlichting zal haar glans uit onzen tempel stralen;
t Geluk zal uit haar schoot op 't hopend menschdom dalen;
Volmaking zal den prijs doen schittren van haar troon :
Zoo waarlijk drage ons hoofd in de eeuwigheid haar kroon
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Slant rustig rend de starende oogen :
Het nitzigt stroomt van glans ;
Wij mogen 't hoofd met eer verhoogen ;
Ons is de zegekrans!
Last elders hoop en uitkomst falen ,
En taan' het schoonst verschiet ,
Naar deugd en wijsheid zegepralen,
Daar ilort de mover niet.
KOOR.

Waar deugd en wijsheid de eerkroon vragen ,
Daar is de zege wis.
Wij mogen, wij , die eerkroon dragen,
Die onverwelkhaar is.
Verwinnaars ! zwiert de glorievanen
En siert den sehedeltop :
1.7n, lauwren blinken niet van tranen ,

Gods zegen glanst er op.

HERMAN DE RUITER.

Waar Maas en Waal te zamen spoelt
En Gorkum rijst van ver,,
Daar heft zich op den linker zoom
En spiegelt in den breeden stroom
Een slot van eeuwen her.

't Is Loevestein. — 't Is Loevestein,
Waarvan de wereld sprak ;
Door wal en schans en vestingwerk
't Rammeijen van den krijg te sterk,
Maar huwlijkstrouw te zwak.
D. II. Ged. 2.
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HERMAN DE RUITER.
Daar is een dapper stuk gebeurd,
Waar menig pen van schreef,
Toen Flips zijn gruwzaam rijksbelang
Door marteltuig en zieledwang
Nog onbeteugeld steef.

Daar is een dapper stuk gebeurd,
Gebeurd voor jaar en dag,
Toen Alva nog het krimpend land
Bezocht en sloeg met moord en brand,
En 't lagchend rooken zag.

„Dat lij ik niet , bij God niet! neen!"
Riep Ruiter heftig uit:
„'t Gedrogt, waar jong en oud van beeft ,
„Dat strop en zwaard voor wetten geeft ,
„Maakt mij Met weerloos buit!

„Hij zwelg' aan mij, de Spaansche ben!,
„Een bittren beker bloed !
„ Het heug' hem als zijn klaauw mij vat ,
„En schoon mijn kracht in duigen spatt',
„Hij sidder' van mijn moed!"

HERMAN DE RUITER.
Hij zegt, en grijpt een monnikskap
En dekt het zwanger brein,
En wapent zich met roer en zwaard,
En rept zich door den Bommelwaard,
En klopt aan Loevestein.

„Doet op, mijn Spaansche broeders , op !
„U dreigt een slues verraad :
„Te zwak, bij ontijd en bij nacht,
„ Te zwak, o slotvoogd! is uw wacht:
„Ik breng u raad en daad."

Men schuift de mare grendels los ,
En opent op zijn stem,
En ijlings ploft, aan wederskant,
De slotvoogd met zijn wacht in 't zand,
En Loevestein is hem.

Hij nestelt zich in 't eenzaam fort,
En waakt op muur en wal,
En zamelt zich, door wenk en roep ,
Een kleinen, maar to stouter troep ,
Naauw twintig man in tal.
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HERMAN DE RUITER.
„Nu krijgt de beul het slot niet weer,
„Met al zijn Spaansch gespuis !
„Nn krijgt de beul het slot niet weer,
„Of ploff' het op mijn kop ter neer
„En zoek' mij op in 't gruis !"

Zoo zweert hij met zijn twintigtal,
En zwoegt aan gracht en schans ;
En scheurt het Spaansche vaandel door,
En hijscht Oranjes vlag er voor
En waait haar uit den trans.

Maar Alva hoort nog pas die maar,
Of vliegt in vlam en vier:
„ Op, knechten, breekt er finks op los,
„En sleurt mij aan den staart van 't ros
„Dien dollen muitling hier!

„Hij sterv', geleebraakt voor mijn oog,
„En stikke in 't schuldig bloed ,
„En leer', genageld aan 't schavot,
„Dat wie met Alva eenmaal spot,
„Niet andermaal het doet."

HERMAN DE RUITER.
Driehonderd knechten grijpen 't zwaard,
En jagen in galop ,
En rennen, met gezweepten draf,
Op slot en vesting regt toe af,
En — stooten er den kop.

„Terug! wie 't leven lief heeft keer'!
„Hier wacht u kruid en lood!
„ Terug!" roept hun de Ruiter toe,
„Of zijt gij 't leven zat en moe,
„Hier vindt ge dan den dood."

Men antwoordt met een kogelbui,
Uit roer en tromp gebraakt,
En beukt met mokers en houweel
De muren krank van 't oud kasteel,
Dat alles schudt en kraakt.

Maar 't wederantwoord baldert los,
En geeft een kloek bescheid,
En dunt geducht met slag en schot
De keurbloem van 't Kastiliesch rot
Door treflijk feit op feit.
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HERMAN DE RUITER.
De stormbok ramt intusschen door,
En 't grof geschut speelt voort,
En brijzelt met vernielend vuur
Een wijde bres in wal en muur,
En spaandert post en poort.

Maar Ruiter stopt die breuken digt
Met eigen lijf alleen,
En stuit , als op een vaster wal,
Den vloed van 't overmagtig tal,
Die wegspat om hem heen.

Intusschen woelt aan de andre zij
Een ander deel van 't rot,
En heeft, terwijl hij elders vecht ,
De stormleer aan den muur gehecht
En stroomt op eens in 't slot.

Maar Ruiter zwenkt en seheurt zich voort ,
En kookt verwoed en wild,
En vaart, met blikken strak en hol,
Van teugellooze wrake dol,
Het Spaansch gespuis in 't schild.

HERMAN DE RUITER.
Hij stort er als een leeuw op los
En stuit het aan den trap;
En maakt zich post en plaats ten nut,
En schoort zich tegen wand en stut,
En zet in eens zich schrap.

Hij zwiert zijn vreeslijk treffend zwaard
Met bei zijn vuisten rond,
En zwaait en slingert heen en weer,
En bliksemt al wat nadert neer,,
Vermalen en verwond.

Ontzet van 't ongehoord bedrijf,
Staat alles bleek van schrik ,
En ducht, van dubble vrees vervaard,
Het vonklen van zijn vlammend zwaard
En 't weerlicht van zijn blik.

Maar eensklaps dringt de drom zich op ,
Het kost dan wat het kost,
En stuwt zich met vereend geweld
En schokt en overstelpt den held
En wrikt hem uit zijn post.
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HERMAN DE RUITER.
Hij vecht nogtans en wankelt niet,
En houwt in 't rond en klooft,
Tot dat op eens zijn zwaaijend zwaard,
Door duizend slagen botgeschaard,
Hem stuk vliegt om het hoofd.

Hij wijkt, en ziet geen uitkomst meer,
Maar neeint een kort besluit;
Hij wijkt, en grijpt een gloende lout,
En vlamt ze driewerf om en rond,
En werpt ze neer in 't kruid.

't Vat vuur en kraakt en barst en slaat
En gruist het hecht arduin,
En hagelt neer op huid en kop ,
En vliegt met vriend en vijand op ,
En graaft ze zaam in 't puin.

Die donder sloeg verschrikklijk neer.
Op Alvaas overmoed,
En stoorde hem in 't helsch vermaak,
Terwijl hij zat en zon op wraak,
En wetten schreef met bloed.

HERMAN DE RUITER.
Men graaft nogtans de Ruiters kop
Uit gruis en beenders bloot,
En spijkert, naar des bloedhonds last,
Aan 't galgenhout zijn schedel vast,
Ten afschuw na zijn dood.

Intusschen rees het standbeeld op,
Tot Alvaas eer gesticht ,
En wees, uit trotsch metaal gewrocht,
Den weidschen rang van 't wangedrogt
Aan elks verbaasd gezigt:

Maar niet to min, voor 't Hollandsch hart,
Misleid door schimp nosh praal,
Om 't even wat het oog aanschouwt,
Rees Alva op aan 't galgenhout,
En Ruiter in 't metaal.
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VAN MIJN JONGSTE ZOONTJE.
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Zeg eens zuiver, looze guit!
Wat toch kijkt u de oogjes uit?
Goochelaar, biecht op uw treken :
Zeg mij hoe uw blikken spreken,
Spreken, schoon gij 't mondje sluit?
Zeg het, jongen! zonder logen,
Wat toch zit er in uw oogen?

Zie, zoo ras de gaauwdief plaagt,
Hoe dat oogje vrijt en vraagt,
En door duizend tooverblikken,
Die mij ziel en zin verstrikken ,

OP DE OOGEN VAN MIJN ZOONTJE. I23
Afdwingt wat zijn lust behaagt:
Guit, wat hebt gij ingezogen,
Om te woekren met uw oogen ?

Zie! zoo ras hij krijt en treurt,
Hoe hij de oogjes biddend beurt ,
Die zijn nood zoo droevig klagen,
En om troost en deernis vragen,
Dat mij 't hart van rouw verscheurt:
Jongen, ja, ik ben bewogen!
Hoe toch roert gij met uw oogen?

Maar zoo ras de stoutert stoeit,
Let eens hoe dat oogje gloeit,
En uit elken trek van 't wezen
't Vrolijk hartje geeft te lezen ,
Dat van blijdschap overvloeit :
Zeg het, jongen! ongelogen,
Wat toch lacht er uit uw oogen ?

Zie, zoo ras de fleemer vleit,
Hoe zijn kindsche teederheid,
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Als met duizend liefdelonken,
Die mij 't minnend hart ontvonken,
Duizend zoete woordjes zeit:
Guit, gij maakt mij opgetogen !
Hoe toch koost gij met uw oogen?

Maar , wat vraag ik naar den vond?
Jongen, 'k heb de list doorgrond;
'k Weet het, door wat looze treken
Al uw stoute blikken spreken,
Of gij elke taal verstondt:
't Is geen wonder dat zij 't mogen,
Want uw ziel zit in uw oogen.

DE EERSTE STAP.

Op den kruisweg van het leven
Is zoo ligt een valsche tred,
Vrienden, in den grond gezet,
Die er nooit wordt uitgewreven ;
Is zoo ligt een stap gedaan ,
Die ons nooit terug laat gaan.

o Wat zijt gij hoog to schatten ,
Lesjes, die de wijsheid vond,
Spreukjes in den vadermond ,
Waar ik een van op wil vatten;
Spreukje, zoo vol eigenschap :
„Wacht u voor den eersten stap."
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'k Heb zoo vele struikelaren,
Vrienden, op mijn togt ontmoet,
Die den eens geglipten voet
Langer niet meer meester waren;
Wien zoo ligt een tweede pas —
En zoo zwaar het keeren was.

'k 'Lag er op de slibbergronden ,
Die, verzakt in dras en slijk,
De amen strekten naar een wijk,
Maar den weg niet wedervonden;
Wien to deerlijk werd beduid,
Wat het spreukjen in zich sluit.

Daarom wilde ik 't n herhalen,
't Spreukje, zoo vol geest en zin;
Daarom, slaat geen zijpad in,
Dat zoo ligt ons of laat dwalen:
Loop' hij ook door struik en heg,
Vrienden, houdt den regten weg.

DE EERSTE STAR
Mooglijk staat een coos to kleuren
Op den rand van 't open graf:
Gaat niet op haar wasem af:
Doodlijk zijn welligt de geuren ;
Mooglijk, naar de bloem gebukt ,
Stort gij neder,, eer gij plukt.

Somtijds staat een doolhof open,
Die zoo lagchend lokt en trekt ,
Maar zoo loos zijn kronkels dekt ,
Die door duizend distels loopen :
Wie tot eenen stap besluit ,
Keert niet dan gescheurd er uit.

Lieflijk kabblen soms de baren ,
Waar een draaikolk onder boort
Arme, zet geen voet meer voort
Tot bedachtloos spelevaren !
Och, gij bragt uw ranke buis
Nimmer zonder schipbreuk t' huis !
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DE EERSTE STAP.
'k Heb dien doolhof langs gestrompeld;
Ben die kolk van ver genaakt;
'k Vond er in den strik gehaakt,
'Lag er in den poel gedompeld:
Geenen vroeg ik rekenschap,
Of hij noemde d'eersten stap.

Daarom, vrienden! meet uw treden;
Zet geen zijpas ooit zoo vlug;
Houdt den eersten stap terug
Tot vermijding van den tweeden;
Wie den eenen voet verplaatst,
Zet zoo ligt er d'andren naast.

Daarom, lieve reisgenooten!
Plukt niet ieder lokkend kruid;
Zet dien eersten stap niet uit:
Duizend houdt hij ingesloten:
Als gij d'eersten uit laat gaan,
Volgen de andren achteraan.

AAN MIJNE KINDEREN.

Moeder heeft mij soms verweten ,
Schoon zoo vleijende en zoo zacht,
Dat ik de eenen heb gedacht ,
Dat ik de andren heb vergeten ,
En voor ieder, op zijn beurt,
Niet een toontje heb geneurd.
Dat verwijt zij opgeheven !
Nadert, lieven, paar aan paar;
't Geldt u alien, al to gaar;
Komt mij, hand am hand, omgeven:
Trader trilt zijn liefste snaar.
En wie zou geen liedje kwelen ,
Liefst van al voor vrouw en kind ,
Die hen heeft en die hen mint,
D. 11. Ged. 2.
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AAN MIJNE KINDEREN.
En de dichtluit weet to spelen ?
Neen, wie niet voor hen haar snaart ,
Is noch een noch ander waard !

Tree dan voorwaarts , kom dan nader,
Wilde jongen , beef dan acht,
Die den zoeten naam van vader
't Eerst mij hebt in huis gebragt ;
Die, u heffende op de teenen,
En op tien jaar levens stout,
Reeds van al mijn lieve kleenen
U voor hoofd en meester hotult! —
Tree dan nader, lieve tweede,
Bloempje, reeds zoo schoon gehnld,
Waarmee moeders hartebede
Door den hemel werd vervuld!
Meisje, dat zoo zacht van trekken ,
Met uw broeders aard in strijd,
Zoo beminlijk doet ontdekken
Van wat zoeter helft gij zijt! —
Kom nabij dan, hoor mijn toontjes ,
Vlugge derde , kom vooraan ,

AAN MIJNE KINDEREN.
Met de gulheid op Inv koontjes,
Die zoo blij te blozen staan!
Lieve, die zoo regt onnoozel,
Maar zoo hartlijk en zoo rond,
Mij de ziel door uw gekozel
Weet te kluistren aan uw mond. —
Zet ze voort, uw kleine treedjes,
Lieve vierde, stap uw best,
Gij, zoo net van lijf en leedjes,
Schoon met tranen lang gelescht:
Die ik naauwlijks mogt verwerven,
En omhelzen in niijn vreugd,
Of uw zusje weg zag sterven,
Dat mij nog zoo bitter heugt! —
Waggel voort tot aan mijn knieen,
Lieve vijfde, kom vooruit,
Die uw zusjes, met Naar drieen,
In een tweetal broeders sluit;
Plantje, dat niet op kost groeijen,
Schoon met zoo veel zorg gekweekt,
Maar te blijder nu gaat bloeijen
En het hoofdje boven steekt! —
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AAN MIJNE KINDEREN.
Voedster,, geef mij ook mijn laatste,
Geef mijn lieven naamgenoot,
Dien de ramp te ras verplaatste
Van den zachten moederschoot!
Arme , ja! met regt bekreten ,
Schaapjen, in uw eerste wol,
Van de moederborst gereten ,
Die voor u niet langer zwol;
Die, wat traantjes mogten vloeijen,
U ontzegd werd als een straf,
Toen de koorts er sloeg aan 't gloeijen
En n gif te drinken gaf;
Toen de bliksem werd geheven,
Dien mijn wanhoop nog verbad,
Maar bijna was neergedreven
Op het dierbaarst dat ik had...
Doch komt alien, komt mij nader,
Schaart u, lieven, hand aan hand;
Komt, omringt en hoort naar vader,,
Die zijn liefste snaren spant.
Vader zal u toontjes zingen,
Toontjes , waar zijn ziel in leeft,

AAN MIJNE KINDEREN.
Toontjes, die aan 't hart ontspringen
En waar kunst geen deel aan heeft.

Wilt gij 't weten, lieve pander) ,
Die zoo vrolijk mij omringt,
En mij kleeft aan hals en handen
En op bet mijn knieen dringt !
Wilt gij 't weten, wilt gij 't hooren,
Waar alleen mijn heil aan hangt,
Wat mijn hoop heeft uitgekoren,
Wat mijn bee van God verlangt?
Wilt ge u 't hebben voorgezongen ,
Lieven, zoo gij 't vatten kunt,
Waar mijn wenschen, zaamgedrongen ,
Stroomen in een eenig punt?
Wilt gij 't hebben aangeheven,
In verstaanbre kindertaal,
Voor wat doel mij 't lust to leven,
Tot wat einde ik ademhaal?
'k Zal 't u schetsen in mijn zangen,
Spelen , zoo de greep gelukt,
Wat een traan reeds op mijn wangen
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AAN MIJNE KINDEREN.
Reeds een zucht heeft uitgedrukt.
o Dat haken en dat pogen,
't Innig hijgen van dien dorst ,
leder aanblik van mijn oogen,
leder adem van mijn borst ;
Al dat hopen en dat vreezen,
Al dat uitzien om mij heen...
Och, voor wie zou 't anders wezen,
Lieven, dan voor u alleen?
Tuig het, God, wien 't is gebleken!
Of ik ooit , wat gunst ik bad,
Voor mijzelven wist to smeeken,
Sinds ik vrouw en kinders had;
Tuig het, God, die ziel en zinnen
Met een enklen blik doorgondt !
Wat mijn boezem kweekt van binnen,
Wat trw blik er binnen vond:
Tuig het, dat ik lust en leven,
Vreugd en vrees en hoop en smart,
Beurtlings , alles veil kon geven
Aan 't gevoel van 't vaclerhart;
Dat ik elken lust kon toomen ,

AAN MIJNE KINDEREN.
Elke neiging heb verzaakt ,
En uit al mijn ijdle droomen
Voor mijn kindren ben ontwaakt.
Tuig , dat ik met wil en weten ,
Elk geniis in dank getroost ,
Mij zoo dikwijls heb vergeten ,
Om te denken aan mijn kroost.
Mij vergeten ? — En wat vader ,
Dien het hart inwendig gloeit ,
Kent een enkle le vensader ,
Die niet uit zijn kindren vloeit ?
Of waar ligt hij, waar te zwelgen ,
Die , ombolsterd en vereelt ,
Nog de liefde tot zijn telgen
Met een andre neiging deelt ?
Of waar huist hij , diep gezonken ,
Voor zijn kroost gevoelloos koud ,
Die het aanzijn 't heeft geschonken ,
En 't een hartstogt achterhoudt ?
Bij wat horden mag hij waren ,
Die niet diep, niet innig voelt ,
Dat het bloed uit 's vaders aren
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AAN *MUNE KINDEREN.
Om het hart der kinders woelt ;
Dat de vonk , hem ingedreven ,
In hun ziel to gloeijen staat ,
En de polsslag van hun Leven
In zijn eigen boezem slaat ?
Dat gevoel ik, dat gedurig ,
Dat voor alles, dat alleen
Even teeder,, even vurig ,
Door genot en lijden heen ;
Dat gevoel ik, als de schimmen ,
Door mijn mijmring voortgeteeld,
Dreigend in 't vooruitzigt klimmen ,
Zwart en aaklig afgebeeld ; —
Dat gevoel ik, als de morgen ,
In den dos der hoop getooid ,
1Veer het donker fibers der zorgen
Met een lageh end licht bestrooit ;
Dat gevoel ik, dat bestendig ,
Als mijn arm u vaster boeit ,
En mijn hart zoo klopt inwendig ,
En mijn bloed zoo welig vloeit ;
Als het staamlen van uw lippen ,

AAN MIJNE KINDEREN.
Ilan mijn wangen vastgekleefd,
Reeds een straaltjen uit laat glippen,
Dat nw geest te raden geeft ;
Als mijn boezem, digt besprongen ,
En getroeteld en gekust,
Van mijn kindren volgedrongen,
Stroomt en wegsmelt in zijn lust;
Als uw armpjes mij omringen
En me uw hartjes opengaan...
Ja, dan voel ik, lievelingen!
Dat we elkander nabestaan ;
Dan gevoel ik, dan omvademd
En gekozeld en gestreeld,
Dat de ziel, die in mij ademt,
Met mijn kindren is gedeeld ;
Dan gevoel ik, dan verzonken
En verdiept in 't volst genot,
Hooger drift in 't hart ontvonken ,
Volgevloeid van dank aan God;
Dan, verloren in uw midden,
En mijzelv' om n ontrukt,
Poog ik vurig Hem te bidden,
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AAN MIJNE KINDEREN.
Met mijn kroost aan 't hart gedrukt;
'k Poog te bidden om zijn zegen,
Om zijn toezigt op mijn doel,
Maar ik reik Hem de armen tegen
Met een spraakloos zielsgevoel;
'k Poog een kreet tot Hem te wagen,
Die mijn boezem ruimte geeft:
Maar geen klanken kunnen vragen,
Wat het hart te vragen heeft;
'k Poog te wenschen en te smeeken
En te staamlen overluid,
Maar alleen de traan kan spreken,
Die mijn lippen zamensluit.
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G.

DE JAARGETIJDEN.

LENTE.

Kom, Corinna! kom ter hulp :
Dragen wij den velddisch buiten ;
Men we uit onze enge stulp :
Hoor ! de vooglen gaan aan 't fluiten.
Kom, Corinna! beur het oog,
Kom herleven en genieten;
Wisch het laatste traantje droop:,
Want de beekjes zijn aan 't vlieten.
Treur niet langer : alles lacht,
Alles dartelt in de struiken;
Tooi u in de hoogtijdsdragt,
Want de bloempjes gaan ontluiken.
Kom , Corinna! kom naar 't veld:
Reeds verdwenen bui en vlagen ,
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't Zuiderkoeltje zwoegt en zwelt,
't Herdersuurtje heeft geslagen,
't Hoogfeest heeft zich ingesteld.
Welkom in de ontdooide dalen,
Welkom, lente ! duizendmalen ,
Welkom nit den sluimerdoocl !
Welkom, duizend dartle kruidjes ,
Teedre halmen, tengre spruitjes ,
Wiegende op den moederschoot!
Welkom in de ontloken dreven,
Siersel van mijn lenteleven,
Die ik prang aan 't gloeijend hart!
Zie, hoe uit het zwanger knopje
't Blaadje zijn gekronkeld topje
Reeds ontwentelt en ontwart;
Zie, hoe langs de slingerpaadjes ,
Reeds de schaduw van de blaadjes
Wemelt met een breeder zwart;
Zie, hoe duizend wondre plantjes
't Hoofdje worstlen uit de zandjes
En het stooten aan uw voet;
Zie, hoe Zefirs ruischend fluitje

LENTE.
Weer der bloemen tierig spruitje
Op het struikje dansen doet.
Welkom, welkom, duizendtallen ,
Dek en dos van hof en haag !
Zijt gij uit de lucht gevallen
In een digte regenvlaag ?
Welkom, welkom, duizend kleuren,
Tij en vloed van verw en geuren ,
Lot en loovers duizendvond!
Welkom, stroom van hemelstralen,
Die vallei en veld bemalen
En besprenklen met hun gond!
Voel, Corinna! hoe, in 't gloeijen,
't Licht tot in ons hart komt vloeijen,
En de borst ons ruimer smelt;
Zie, hoe weer zijn tooverlonken
De opgewekte kracht ontvonken ,
Die natuur in de aadren welt;
Zie, hoe 't spieglend in de plasjes ,
Van de natbedauwde grasjes
De opgetaste droppels lekt ;
Zie, hoe 't, in 't verkwikkend blaken,
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Lachjes op de blijde kaken
Van het jeugdig loover dekt.
Alles tooit zich, waar wij treden;
leder straaltje schiet beneden
Nieuwen zegen van omhoog ;
Rijker siert zich elke morgen :
Wat nog gistren was verborgen
Schittert heden voor ons oog.
Zie! wat voller bui van bloemen,
Niet bij tint nosh tal te noemen,
Is op de akkers leeg gestort!
Zie! de witbesneeuwde twijgen,
Die van bloesem nederzijgen,
Schieten plaats er voor te kort!
o Reeds lacht een oogst van zegen
Uit lien purpren dos ons tegen,
Die in gaard en dreven gloort;
Reeds beloven al die blaadjes
Ons de vruchten van de zaadjes :
Lieve bloesems! houdt uw woord.
Ja, natuur ontrolt haar gerven,
En stort al wat ze ons liet derven,
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Thans verdubbeld op ons neer:
Och, zij scheen vergrijsd to sterven ,
Maar verjongd herleeft zij weer.
Laat uw oogje rondom dwalen ,
Nu eens rijzen, dan eens dalen
En verbazen , waar het viel;
Thing die duizend wondren binnen ,
En verdool er met de zinnen
En geniet er met de ziel.
Kom, Corinna! laat ons lover ,
Laat ons stijgen uit het stof;
Al die luister daalt van haven:
Beur naar boven lied

en
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Laat ons juichen , laat ens streelen ,
Laat ons strooken in het green,
Even als in gindsche abeelen
Duizend dartle vogels doen.
Laat ons danken, laat ons minnen
Niet dan liefde zweeft ons rend ;
't Eigen vuur vloeit alles binnen ;
De aarde spreidt haar looverspond.
Al wat insliep mogt ontwaken,
D. II. Ged. 2.
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LENTE.
Als hersehapen na zijn rust ;
't Voelt op nieuw zijn banden slaken
En berboren levenslust.
Kom , Corinna! last ons kozen,
Kussend kleven hand in hand:
Liefde kleurt het schoonst de rozen ,
En beschildert bloem en plant;
Liefde to overt licht uit duister,,
Geeft wat schittert hoover gloed ,
En verdubbelt nog den luister,,
Die de lente pronken doet.

ZOMER.

Voel , Corinna! welk een 171111T
Gloeit in de aadren der natuur !
Zie haar zwoegen en versmachten :
Och, ze is uitgeput van krachten,
En bekoopt haar schoonheid duur.
Help ! ter hulp I zij zal 't besterven!
Zie haar siersels, zie haar verwen ,
Zie , hoe bleek haar blos verschoot...
Och, zij is in harensnood.
Voel het zengend luchtruim gloeijen,
Dat zijn walmen zamenpakt;
Zie, hoe beemd en bosch verschroeijen ,
En het laauwe vlietje zakt.
Waar gevloden ? waar gescholen ?
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De aarde blakert , waar wij dolen ;
Drukkend weegt de hemel neer.
Dauw noch togtje koelt den akker :
De ochtend werd ontijdig wakker,
De avond weet zijn uur niet meer.
Ginds verdwalen geit en schapen ;
Hond en herder ligt te slapen,
Moe en magtloos uitgestrekt;
't Herdersmeisje zit te hijgen,
En vergeet het snoer te rijgen,
Door haar boezem losgerekt.
Weg, Corinna, weg die lonken,
Weg die blikken en die blos :
Wilt ge op nieuw een gloed ontvonken?
Dartle, laat mijn lippen los.
Alles zwoegt en zwijgt neerslagtig;
Jeugd en liefde flaauwt onmagtig,
En bezwijmt in de enge borst ;
Nergens fluitjes, nergens rietjes!
De echo wederkaatst geen liedjes ,
Slechts de krekel schreeuwt van dorst.
Kruid en heester hangt bezweken,

ZOMER.
Bloem en stengel neergedrukt;
't Loover schijnt om hulp to smeeken,
Met het hoofd in 't stof gebukt.
Kom, Corinna ! stort uw beden
De garde scheurt zich op van smart;
leder zandje, waar wij treden ,
Brandt haar als een vonk op 't hart.
Kniel ter neder, slaak uw klagten;
Heel de schepping bidt en zucht :
Zie haar zwoegen, zie haar smachten
Naar verkwikking en naar lucht.
Maar wat roert zich? Luister, luister!
Ridselt ginder niet een blad?
Wordt het zwerk daar ginds niet duister?
Valt daar niet een droppel nat ?
Stil toch! voelt gij 't? ja, 't is regen !
Ja, de hemel leekt van zegen !
Hef den dank en 't hart omhoog !
Ja, 't is regen! Lieve droppen
Drenkt en sprenkelt bloem en knoppen ,
En wischt aller tranen droog. —
Hoor dien goudstroom, hoor hem vloeijen ,
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Hoor hem 't ruischend bosch besproeijen ,
Klettren in den lagen vliet ;
Ho or ! de donder schokt de dalen !
Blakert , lieve bliksemstralen !
Maar verdroogt de dropjes niet.
Zie ! zoo ver zij nederplassen
En vergasten op een dronk ,
Schijnt het loof zich groen te wasschen ,
Dat verkleurd Mug aan den tronk ;
Zie ! de dorgeschroeide gronden ,
Die van dorst te krimpen staan ,
Vangen ze op met open monden ,
En verkwik ken 't hart er aan.
Zie ! waarheen wij de oogen strekken ,
Reiken over haag en heg ,
Schuilt het veld zijn naakte vlekken
In een vloed van bloemen weg.
Waar de middag , uit den hoogen ,
Op het slijk der vlieten keek ,
Spiegelt weer de zon haar oogen
In het water van de beek.
Zie ! zij doet haar vlugtende urea

ZOMER.
Nog verwijlen in hun vaart,
En haar dagreis langer dureu ,
Om den luister of te gluren,
Dien zij uitspreidt over de aard.
Riek, Corinna! riek wat geuren
Zich uit kruid en kelken beuren,
Golven over de akkerklont;
Zie , hoe vlek en velden tieren!
Zou natuur haar hoogtijd vieren
In den stiller avondstond?
Rust en vrede dauwen neder,,
En omgeven 't geurig woud;
Al 't gevogelt' strijkt de veder,
En vergadert weer in 't hout.
Heel de veldjeugd schoolt te zamen;
Heel de schepping gloeit van lust;
Voel den hemel ruimer amen ,
Nu hij de aarde in sluimer kust.
Kom, Corinna! kom genieten :
't Glanzig maantje klimt omhoog ;
Kom, en laat de traantjes vlieten .
Die 't gevoel ons lokt in 't oog.

151

152

ZOMER.
't Rollend lied der nachtegalen
Roert en slingert ziel en zin ;
leder adem, dien wij halen,
Stroomt ons zoeter aandrift in.
Kom en huk in 't loof der boomen,
Dat aan de oevers overhelt;
Kom in 't groen u zalig droomen,
,tan mijn boezem. vastgekneld.
Kom, Corinna! last ons blaken ,
Knssen 't minuend hart in gloed:
Liefde leert verdubbeld smaken ,
Wat natuur genieten doet;
Liefde doet haar wondren pralen ,
Flonkren van ziju tooverlach;
Schittren doet hij star en stralen ,
En een schooner avond dalen,
Na den heeten zomerdag.

HER,FST.

Voel den hemel op ons hoofd
Reeds zijn kouden adem lozen ;
Laat ons op dit plekje poozen ,
Waar een laatste handvol ooft
Nog der windvlaag bleef ontroofd.
Kom , Corinna! zit ter neder,,
Waar die vale struiken staan ;
Sla uw blikken heen en weder :
Reik het veld uw afscheid aan.
Ligt te treuren, 't ligt verslagen ,
En verlaten van 't gehucht ;
Och, het schijnt den roof te klagen ,
Waar de storm mee henen vlugt.
'Lie! daar stuift het, weggereten ,
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't Laatste siersel, dat er wast ,
Roekloos door elkaar gesmeten,
En in 't voetzand zaamgetast.
Zie! de neergewaaide bladen
Hoogen de overplaste paden,
Waar nu 't kruid verdronken ligt ;
Voel! de gore najaarsregen
Snerpt ons uit het noorden tegen:
Lieve ! dek uw boezem digt.
't Laatste straaltje dreigt te smoren,
Eer de woudklok avond slaat.
Heeft de hemel 't Licht verloren,
Dat zijn blik zoo somber staat?
Loom en lustloos neergebogen,
Kruipt en kwijnt de trage dag ;
Vaakrig ziet hij rond uit de oogen,
Met een halfgedwongen lath;
Magtloos poogt hij 't hoofd te tillen,
Bat van gloed noch glansen bloost,
En beproeft een blik te spillen,
Die de treurige aarde troost :
o Mistrouw die valsche stralen ,

HERFST.
Die het waatrig zonlicht schiet:
Zie! waar ginds die neevlen dwalen,
Treuren de overvallen dalen,
Die gij weerloos plondren ziet.
Zie ! waar ginds die stormen pakken
En zich vormen voor ons oog,
Tilt het woud zijn naakte takken
Om outferming mar omhoog.
Hoor! de losgebarsten rukken
Teistren kuif en kruin aan stukken,
En verhaavnen bosch en dreef;
Waar wij de oogen reiken kunnen,
%len wij 't laatste loof verdunnen,
Dat verstorven hangen bleef.
En, gij schoonste gaard van. alien,
Waar de wijnrank welig wast!
Laat gij ook uw bladers vallen
Houd ze nog een weinig vast.
IJdel wenschen, ijdel stares!
Nergens wiegen bloem noch blaren ,
Waar de jeugd te kozen zat ;
Nergens sehaduw meer te vinden,

155

7 56

HERFST.
Die de twijgen van de linden
Plag to schildren op ons pad!
Lust en leven zijn verdwenen,
En vergeten zang en spel;
Vlugt en vogels vloden henen,
En verstomden in 't vaarwel.
Stil! wat dreunt daar door de hagen ?
't Is een schot. Corinna, kom !
De adel is in 't woud aan 't jagen :
Kom ! de roof beraamt zijn lagen:
Vlugten wij naar 't vlek weerom.
'Lie! daar stuiven nit hun kloven
Duizend vogels op naar boven,
Siddrend nit den slaap gewekt;
Jager ! spaar die vlugtelingen,
Die der lente 't welkom zingen,
is de winter huiswaarts trekt. —
Korn, Corinna! toef niet langer;
Hoor! de hagel klettert neer;
't Eenzaam woud heeft thans geen zanger,
Thans het veld geen bloemen meer.
Maar wat deert u? maar wat draalt ge,

HERFST.
Waar die streek zoo welig stond ?
Maar wat hijgend zuchtje haalt ge ,
En ziet bosch en beemden rond ?
Och , wat hangt gij, diepverslagen ,
Aan het schrikbeeld van een droom ,
En gelijkt uw levensdagen
Bij de bladers van den boom ?
Laat dat ijdel spooksel varen ,
Waar gij veel te vroeg voor beeft ;
Laat verdorren bloem en blaren :
Smaken we, in de lentejaren ,
Wat de herfst te schenken heeft.
Laat de stormen buiten zuchten ,
En door struik en toppen slaan :
Binnen zijn de najaarsvruchten ,
Binnen gloeit de druif ons aan.
Laat het drassig veld verzakken ,
En verdrinken dreef en dal :
Binnen zijn de drooge takken ,
Waar het your van kraken zal.
Laat den dag zijn aanbraak schorten ,
Die naar sneller afreis kwijnt :
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Liefde zal ons d'avond korten,
Als het vriendlijk lampje schijnt.
Kom genieten, kom vergeten,
Kom naar binnen : alles schuilt;
Liefde zal ons welkom heeten,
En, aan d'eigen haard gezeten,
Lagehen als het buiten huilt.
Liefde leert ons alles derven
Voor 't genieten van zijn loon!
Laat natuur van rouw besterven ,
Liefde legt zijn tooververwen ,
En kleurt weer de schepping schoon.

WINTER.

Durft gij 't kluisjen opensluiten,
Lieve, schoon de sneenwvlok stnift?
Steekt gij 't lagchend hoofdje buiten ,
Schoon natuur zich treurig huift?
Wilt gij, durft gij de akkers naken,
Waar het woud te grijzen staat ?
Zoekt gij nog de veldvermaken ,
Waar de schrik zijn tenten slaat ?
Zoek niet "anger : 't is te spade ;
Niets ontkwam er aan 't geweld ;
Schoon noch siersel vond genade ,
En de winter hield het veld.
Hoor hem razen , voel hem snerpen ,
Zie hem rijm en kegel werpen ,
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Hoor hem gieren door de streek ,
Hoor hem fluiten door de biezen ,
Waar de schalke koeltjes bliezen ,
Toen gij spiegelde in de beek.
Zie het stroompje , waar gij plaste ,
Waar gij 't voetje blanker waschte ,
Koelde van den zomergloed :
't Is gevoelloos , 't is onwillig ,
Voor uw drukjes onverschillig
En gesloten voor uw voet.
Voor de schaatrend schelle koren ,
In 't geteisterd bosch bevroren ,
Huist en built er raaf en spreeuw ;
Tak en twijgen , moe geladen ,
Torschen kegels voor hun bladen
En voor bloem en bloesem sneeuw.
Schud , Corinna! schud de vlokjes
Van uw keursje , van uw rokjes :
't Veldijs is ons wandelpad ;
Maar,, voorzigtig ! rep u zoetjes ,
Zet ter deeg uw vlugge voetjes ,
Want de baan is spiegelglad.

WINTER.
Zie van hier de buurten over,
Zie de dreven rondom door;
Neen, geen lommer of geen loover
Hangt uw oog een sluijer voor.
Zie de velden eenzaam treuren,
Bleek van schrik en roerloos staan;
Zoek geen kruidjes, vraag geen kleuren:
Alles heeft den doodstooi aan.
Zie de beemden naaktgetrokken,
Dos en siersels afgeligt:
Neen, geen bloemen, niets dan vlokken
Dekken voor de kou ze digt.
Zie den hemel zwart bestoven,
't Somber licht in rouw gehuld;
Neen, geen lachje blikt van boven,
Dat het schuiflend loof verg,uldt;
Neen, geen straaltje brengt ons zegen;
Boschkoraal en ruispijp zweeg;
Schrik en ijdel spookt ons tegen
En natuur is doodsch en leeg. —
Maar wat kwelling mag u prangen?
'k Voel u beven aan mijn zij':
D. IL Ged. 2.
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WINTER.
Heeft de kou u soms bevangen ?
Jaagt de wind to guar voorbij ?
Och , hoe klettren u de tandjes!
Korn, Corinna! geef me uw handjes :
'k Voel ze tintlen aan mijn borst;
'k Wil ze kussen tot ze gloeijen,
Beiden ze aan mijn boezem boeijen ,
En versteken voor de vorst.
Zie, hoe worstelt , onder 't kozen,
De adem, dien wij kussend lozen,
Trager door den luchtklomp heen ;
De opgestegen winterwasem
Mengt onwillig warmer asem
Met zijn kouden damp dooreen.
Korn, Corinna! laat ons ijlen,
Laat ons keeren langs de baan
De avond nadert onderwijlen
En voert ruwer vlagen aan.
Zie, hoe teekent, op uw trapjes ,
't Vlugge zooltjen al de stapjes
Langs den witgestrooiden grond.
Zie, zoo ver nw treedjes waden ,

WINTER.
Kraakt de sneeuwkorst op de paden,
En versteent zich waar gij stondt.
Kom, Corinna! spoed u sneller;
Klem mij vaster; kom en keer ;
Wind en vlokken jagen feller,
Mist en ijzel stuiven neer.
Laat ons vlugten, laat ons minnen ,
Laat ons kozen onder 't riet ;
IJ1 met mij uw kluisje binnen:
Buiten woont de liefde niet.
's Zomers mogt hij 't veld verkiezen ,
Toen hem 't loof een deksel gaf,
Maar als beek en bron bevriezen,
Huurt hij zich de hutjes af.
Blijft dan, winter ! blijft dan huilen,
Roof dan buiten tooi en prank;
Binnen bleef de liefde schuilen
En ontdooit ons met een lonk.
'k Wil, Corinna! 'k wil hem tergen,
Hem bespotten in zijn waan ,
En hem baat voor schade vergen,
Als de liefde ons bij wil staan
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WINTER.
Als wij door te meerder kussen ,
Kussen, altijd even zoet,
Ons ontsteken in een gloed,
Dien geen winter weet te blusschen ;
Als gij mij omstrengeld houdt
En mij troetelt in uwe armen...
Och wie is niet willens koud
Om zich dus te mogen warmen?
Kom , Corinna! kom dan voort :
Nog de voetjes eens gespoord !
Kom de vreugd in de armen vliegen ,
En den grammen god bedriegen,
Dien gij magtloos razen hoort.
Leat hem dreigen , laat hem wrokken,
Brallen met zijn streng gezag;
Sta zijn stuursch gelaat betrokken ,
En zijn blik zoo norsch hij mag :
Liefde siert zijn grijze lokken
En ontperst hem nog een lath.

DE MOEDER.

Niet voor u , verachten , neen
Die van ontucht zwijmeldronken ,
Gunst en liefde veilt ter leen,
Diep en dierlijk neergezonken;
Wie het zalig zoet der trouw
Nooit het eerloos hart verteedert,
Maar de hoogste rang der vrouw
Slechts to dieper nog vernedert ;
Die, verdarteld in den lust,
En verwoest van ziel en zeden,
Nooit het wichtje, data kust,
Heimlijk God hebt afgebeden;
Die, in 't foltren van uw strijd,.
't Hart niet op uw rang verhoogde,
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Wulpschen, die geen moeders zijt ,
Schoon gij baarde, schoon gij zoogde !
Neen, mijn onbezoedeld lied
Klinkt voor u, boeleersters , niet.

Maar gij raadt voor wie het speelt ,
Moeders! voor uw edelst beeld,
Moeders, meer dan zangen waardig I
Slechts voor u, voor u mijn toon,
Die op jeugd noch welig schoon,
Maar op bloeijend kroost hoovaardig —
Maar bekoorlijkst in uw kind,
Hier nw beeldtnis wedervindt.

Schooner wrocht de Schepper nooit:
Aarde en hemel was voltooid,
Mensch en engel was in wezen;
Bloode voor 't verrukt gezigt ,
Trad de ontloken maagd in 't
Juichend lied en lofzang rezen ;
Maar, de moeder trad ten toon :
Toen eerst was de schepping schoon!

DE MOEDER.
Wee dat stug en wrevel hart,
De ijzren inborst, koud en zwart,
Die, met diep verstokt geweten,
Moederwaarde dorst vergeten!
Driewerf wee zijn norsch gemoed ,
Die het traag en vadsig bloed
Niet door de aders om voelt snellen ,
Waar hij ooit de bron ziet wellen ,
Die ook hem eens heeft gevoed!
Hij, hij sla de strekkende armen
Vruchtloos naar omhelzen uit;
Hem moog nooit een dierbre bruid
De ongeroerde borst verwarmen ;
Hem geen aangebeden vrouw
Liefdevol in de oogen staren,
Noch, als zegels van haar trouw,
Kinders naar zijn beeldtnis baren :
Neen, die onmensch, koud en zwart,
Sluimer' aan geen vrouwenhart !

Maar wat slaakt gij, als ter vlugt,
Zwangre moeder,, soms een zucht ?
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'k Zie uw boezem sneller zwoegen :
Zoekt bekommring of genoegen
In dat heimlijk traantje lucht?
o 't Is weelde, 't is genieten,
Wat natuur een moeder schenkt ,
Weelde, schoon haar traantjes vlieten ,
Als ze aan 't naadrend uurtje denkt;
Weelde, schoon zij 't hart voelt prangen,
Voelt benaauwen van haar vracht,
En , verbleekt van blos en wangen ,
Pijnlijk nog van vreugde lacht.
Ja, reeds voelen ziel en zinnen,
Tintlend van den reinsten gloed,
Hoe zij 't pand to meer zal minnen ,
Naar het duurder kosten moet ;
Reeds verheft voor d'ongeboren
In haar binnenst zich een stem ,
Die al luider zich laat hooren
En om liefde bidt voor hem.
Ja, reeds lacht de zoetste zegen ,
Reeds de volheid van 't genot,
In 't vooruitzigt op haar lot,

DE MOEDER.
Haar in duizend beelden tegen ;
Reeds gevoelt zij 't kostbaar nat
In haar boezem binnenstroomen,
En verdiept zich, vreugdezat,
In den wellust van haar droomen,
En vertoont zich voor 't gezigt
Reeds het wiegje met het wicht.

Zeg het mij, wie 't weten mag ,
Zeg het, wie ooit schouwspel zag,
Dat zijn ziel zoo innig streelde
Als de moederlijke weelde,
Als een moederlijke lach?
Zeg, wanneer de Schepper daalde
En der knielende aarde vroeg,
Waar Hij schoonst zijn beeld in maalde,
Wat zijn afdruk zuiverst droeg:
Spreek , wat kon het uitgelezen,
Dat hem de aarde toonen dorst,
Wat toch dan een moeder wezen,
Met een zuigling aan haar borst?
Dan een moeder, die, verloren

169

170

DE MOEDER.
In de omarming van haar kind,
't Meer dan al het uitverkoren —
't Meer dan ooit zich zelve mint;
Dan een moeder,, die, bewogen,
Die, verteederd en verrukt,
't Wichtje, dat zij drenkt en drukt,
Spiegelt in haar lagchende oogen;
Die, met hand in hand geprangd,
En verzaligd van genoegen,
Aan haar gades blikken hangt,
Even of haar lonken vroegen,
Die hem lokken op haar zoon:
Lieve, ben ik nu niet schoon r

Wee, tot aan zijn verst geslacht,
Wie het eerst den vond bedacht
Om zijn kind, met koude kussen ,
Op een vreemden schoot to sussen,
Voor een karig loon gepacht.
Wee, wie 's hemels diersten zegen
Koud en ongeroerd versmaadt,
En het kroost niet liggen laat,

DE MOEDER.
Waar natuur het heeft gelegen ;
Wie het afstoot van zijn hart,
Uit zijn oog het zat laat wiegen ,
En den kreet der kindsche smart
Met een vreemde borst bedriegen!
Wee haar, wie uit wulpschen waan,
Of haar schoonheid mogt verschieten,
Na zij 't wee heeft doorgestaan,
't Loon er voor niet durft genieten! —
Wee hem, diep verstokt en snood,

Wie, bij 't zielontroerend zogen,
Starende in zijn gades oogen,
Ooit, hoe bleek haar blos verschoot,
Moederschoon zag opgewogen
Door het lagchendst maagdenrood.

Neen, geen vroege lentestraal
Blikt zoo schoon, zoo minlijk neder,
Boert en streelt, voor de eerste maal,
Niet zoo zalig, niet zoo teeder,
Lacht en lonkoogt niet zoo zoet
Ms een blijde moeder doet.
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Ja, 't is liefde, liefde alleen ,
Liefde, wat haar blikken spreken ;
Liefde, niet te schetsen , neen ,
Met geen klanken , met geen teeken ;
Liefde, lot en leed getroost ,
Die, te peilen noch te meten ,
Om te leven voor haar kroost ,
Haar de wereld leert vergeten ;
Die met ieder ader zwelt
In het tintlen van 't genoegen ,
En met ieder zuchtje welt,
Waar de smart haar ooit doe zwoegen.
Wat vermeent gij ? dat zij zwicht ,
Bat zij inslaapt , mat en zwakker ?
Ja, zij look haar oogen digt ,
Maar haar ziel blijft altijd wakker.
't Wiegje ridselt: zij vliegt op,
Zij tast ijlings naast zich neder,,
En met sneller harteklop
Vindt en kust zij 't wiehtje weder.
Zij tast rond en zoekt en ziet
Waar zij 't gonzend mugje hoorde ,

DE MOEDER.
En verschoont den wreedaard niet,
Die haar liev'lings sluimer stoorde.
Zij vertroost zijn vlugtig leed
En verzaadt zijn zoet verlangen,
En de traantjes , die het kreet ,
Droogt zij kozend van zijn wanden,
Tot het, moe en mat gevleid,
't Hoofdje weer te slapen leit.

Maar, wat jammer, wat gevaar
Woog haar zwakheid ooit te zwaar?
Welk een drang van wee en rampen,
Die haar liev'ling tegenkampen,
Teugelt en ontwapent haar
Laat den storm het meir hestoken
En doen barsten uit zijn zoom;
Rukk' de springvloed , losgebroken,
't Wiegje met zich in den stroom;
Moog het vuur,, in 't gulzig knagen ,
Dat aan heimlijk voedsel kwam,
Dak en wanden doorgeslagen,
't Wiegje blaakren aan zijn vlam :
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Moedertrouw telt geen gevaren,
Schroomt geen golven , schuwt geen brand ;
Op de vuurproef, in de baren
Houdt zij onverwrikbaar stand.
Moederliefde kent geen vvijken ,
Ducht geen aanblik van den dood ;
Mannenmoed moog vrij bezwijken :
Zij wordt sterker met den nood.
Moog haar hulp en heul begeven,
Zij koopt nooit haar doel to duur;
Zij verhoort, waar duizend beven,
Slechts den noodkreet der natuur,,
En brengt weer haar kind in 't leven
Uit de vloeden — uit het vuur.

Neen, geen band, hoe vast gehecht
Dien de tijd niet eenmaal slecht ,
Dien het lot niet los mag knoopen ;
Deze , neen , gaat nimmer open:
De Almagt heeft hem vastgelegd.
Dood en scheiding moog hem rekken,
Duurzaam blijft hij omgespreid ;

DE MOEDER.
Uit den grafkuil zal hij strekken,
Reiken tot in de eeuwigheid.
Moeder, ja, van 't stof ontslagen
En ontboeid van aardschen last,
Houdt, tot hooger kring gedragen ,
Nog uw ziel haar liefde vast;
Zij stijgt mee met u naar boven,
Waar uw geest gezaligd wordt;
Haar zal dood noch noodlot dooven,
Door Gods adem ingestort;
Dat gevoel, u ingeschapen
Sinds uw eerste barenspijn,
Zal het laatste bij 't ontslapen
't Eerst weer bij 't ontwaken zijn !

o Dat schoon en zinrijk woord
Zij hier nogmaals eens gehoord,
Dat een droeve moeder slaakte,
Die haar zuiglings graf genaakte,
Door haar smart er heen gespoord:
„Vrouw, wat weent gij ?" sprak een grijze,
Die in °Wooed boog en bad,
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1,1'aar zij laid te krijten zat :
„ Vrouw , wat twist gij met d'Alwijze ?
„

, Hij gaf en nam :

„ Eeuwig zij zijn naam geprezen !
„ Laat de deugd van Abraham
„ een treffend voorbeeld wezen :
„God beval hem, van zijn troon ,
„ Izaaks bloed gedwee te plengen ,
„En de vader greep den zoon,
„Om hem God ten zoen te brengen..."
„ Ga niet vender !" horst zij uit :
„God moog u dien blaam vergeven !
„Hij had wis dat wreed besluit
„ Nooit een moeder voorgeschreven."

VERJAARGROET
AAN MIJNE VROUW.

Rooft de barre najaarslucht,
Die door beemd en bosschen zucht,
Floraas en Pomonaas zegen;
Voert zij, langs het treurig veld,
Dat tot enkel dras versmelt,
Ons den bangen winter tegen;.
Huift zij de aarde in rouwlivrij :
Zorgen, gaat mijn deur voorbij.

Zie ! of is 't een zinbedrog?
Zie, de hemel glimlacht nog
Op de kaalgekuifde abeelen;
Zie, de bleekverschoten zon
D. II. Ged. 2.
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Lonkt nog eens op beek en bron ,
Wekt nog eens de veldgespelen,
En doorgloeit mij ziel en zin...
Lachjes , treedt mijn woning in.

't Is er vreugde, 't is er feest !
Blijdschap , stroom in hart en geest,
Stem en snaren, klinkt en mengelt !
Kinders , plukt het laatste kruid
Nog het dorrend bloembed uit:
Breidt en vlecht en strikt en strengelt,
Juicht en speelt , met zang en dans :
Moeders feestdag schittert thans.

Welkom, welkom, blijde dag !
Spilt ge om ons dien zomerlach ,
Lonkt gij 't jubel toe van verre ?
Trotsche, spreek! of stijgt uw waan ,
Dat gij 't licht hebt op zien gaan ,
't Eerste licht dier schoone sterre ,
Sterre , die mij lieft en leidt
En geen verdre glansen spreidt ?
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Dierbre , mij aan 't hart geboeid!
Voelt gij, hoe het klopt en gloeit?
't Is me een lust, u vast to pressen.
Moeder van mijn bloeijend kroost !
Ziet gij, hoe 't a kust en koost
En n streelt naar vaders lessen?
Schat, wiens hoogen prijs ik ken!
Weet gij wel hoe rijk ik ben?

Ja, verhoog uw laatsten blos;
Hal u in den zomerdos,
Lach, natuur! nog eens ons tegen ;
Hemel, sla langs lucht en grond
Nog eens weer een aanblik rond,
Als een zinbeeld van uw zegen...
Maar,, gelukkig door uw trouw,,
Wat nog mis ik , lieve vrouw ?

Wat nog?.. ja! waar doolt mijn drift?
'k Mis een nieuwe liefdegift,
Waar uw jaarfeest mee moog pronken !
Liefde slechts is ewer waard ,
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Maar ik heb er geen bespaard ;
'k Het) ze in eens u weggeschonken...
Neen, wat vreugd en feest gebiedt,
Meer to schenken heb ik niet.

Doch u wenschen... ja ik toch!
Maar wat wensch ontbreekt er nog,
U niet vurig toegebeden ?
Welk een zucht ontgleed mijn borst,
Pie ooit anders smeeken dorst,
Dan gebloemt' op al uw treden?
Och, wat pligt en feest begeer',
'k Heb voor u geen wenschen meer.

Neem dan, neem wat reeds u hoort,
Ziel en zucht en hart en woord ,
Neem nog eens dan ze alien tevens ;
Neem dan, u op nieuw gewijd ,
De offers van mijn lentetijd
Voor den cijns des zomerlevens;
Bloesem voor de najaarsvrucht ,
Duurzaam in de winterlucht.

HET DICHTERLIJK GEVOEL.

Wat windt gij 't zintuig op en dwingt het brein te gloeijen,
Verdoolde, die de diehtsnaar spant!
Wat waant gij 't weigrend hart aan d'ijdlen klank te boeijen,
Die van gehuicheld kunstvuur brandt?
Vergeefs, Tvrteen en Pindaren!
Den gloed ontwoekerd aan uw snaren,
De wiek besproeid met Oosterseh gond;
Vergeefs, of brein en ader zwellen:
Waar 't hart het vuur niet op doet wellen,
Zijn geestdrift en verrukking koud.
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Vergeefs d'Olymp beroofd van wondren en van goden
En ze opgetast in 't logenlied;
Terug met damp en smook, voor wierook aangeboden :
Onheilge, neen! gij offert niet.
Laat daavren klank en zwijmelkreten
En stijgen, in hun vlugt vergeten ,
En walgen d'ongeroerden zin;
Laat raatlen uw gezwollen noten:
Wat nooit uw ziel is uitgevloten,
Vloeit nooit tot onze zielen in.

Verzaak', zweer' Phebus of en de eerdienst van zijn reijen ,
Wiens hart in 't offren ledig blijft ;
Versmoor' hij 't huiehlend lied, wiens koude verzeu schreijen ,
En wien geen traan in de oogen drijft!
Voor hem is luttel loofs to plukken,
Die in zijn klanken 't uit kan drukken,
Kan schetsen wat zijn hart bedoelt;
Voor hem geen eerkroon opgehangen,
Die, wat hij uitstort in zijn zangen ,
Niet innig nog veel meer gevoelt
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Van hier, wiens dichtgeest zwelt van ijdle hersenschimmen,
Te vormeloos voor 't wakend oog;
Onmagtig is zijn vlugt, ofschoon zij op moog klimmen ,
't Bereik van ons besef te hoog.
Verbeelding sluit' hem raadsels open,
En waag' haar schacht in vuur te doopen,
En maal' hem wat zij wonders heeft;
Vergeefs, al snell' zij de aard te buiten,
Voor wien natuur zich of blijft sluiten
En wien 't gevoel geen verwen geeft!

Voor hem, voor hem alleen is 't heilig loof ontloken,
Dat eeuwig op den Pindus bloeit,
Voor hem, wiens boezem stroomt, in zangen losgebroken,
Wiens dichtaar uit zijn hartaar vloeit;
Voor hem, die, tot de ziel doordrongen ,
Door de aandrift, die hem perst , gedwongen,
De luitsnaar nit behoefte rept;
Die, mat van overstelpt gevoelen,
Naar lucht hijgt om den Borst te koelen,
En adem in gezangen schept.
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Naar hem, naar hem alleen, neigt tijd en afstand. ooren ,
Der eeuwen wisselsmaak ten spijt ;
Hij dringt zijn toonen door, bij elk geslacht herboren ,
Tot ieder yolk, tot elken tijd.
De roemzucht grijp' naar lauwerkroonen !
De wanklank gill' zijn valsehe toonen
En schater' ze ons bereik voorbij !
De kunst bespeel' haar koude snaren !
Wiens ziel is in zijn zang gevaren ,
Zie daar wiens zang onsterflijk zij !

'LTA u, uit u alleen, gij, telg van hooger wezen ,
Die de aard verwant aan beter sfeer,,
Gevoel , uit u alleen, uit reiner bron gerezen ,
Uit u slechts ruischt de dichtstroom neer.
Laat stem en speeltuig daavrend loven ,
Onmagtig stort de lof van boven,
Die niet op n naar boven vaart !
De dichtlier ga van vonden zwanger —
Wien gij bezielt , zie daar den zanger,,
Al had hij nooit een luit besnaard !

HET DICHTERLIJK GEVOEL.
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Vergeefs den kouden blik geworpen om u henen ,
Verkilden , in uw schors vergrijsd!
Hem blijft het Oosten zwart, schoon duizend zonnen schenen ,
Wien niet de zon in 't hart verrijst.
Niet hem betaamt natuur te roemen ,
Wien nit den geur der lentebloemen
Geen blijder toekomst tegenvloeit ;
Niet hem, des hemels lof te spelen ,
Wien niet, bij 't suizen van de abeelen ,
De onsterflijkheid in de aders gloeit.

Neen, werp' hij 't speeltuig weg, wien, in 't weerbarstig zingen,
Onreiner drift het brein beroert !
Terug , wiens roemziek •art , in 't pijnlijk hersendwingen ,
Op afgeprachte lauwren loert.
Voor hem is de eerkroon opgeheven,
Voor hem, die de aandrift lucht zou geven ,
Al gaf Been wereld lof en loof;
Voor hem, die in 't verrukt genieten ,
Zijn ziel zou in zijn zangen gieten ,
Al hield zich heel de schepping doof!
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Terug! den zangberg af, wie , in zijn huicheltoonen ,
Gevoelens veilt, zijn inborst vreemd;
Wie bedelt met zijn kunst, om 't schamel hoofd to kroonen ,
En de eerzucht voor den dichtgloed neemt !
Terug, wie , in 't eergierig blaken,
De slaafsche Tier geen klank laat slaken ,
Of 't nageslacht naar de oogen ziet!
Vergeefs de stugge snaar gedwongen !
Wie ooit dan voor zichzelven zongen ,
Die hoort , die kent het nakroost niet.

Onmagtig is uw gloed en kruipend zijn uw klanken ,
Al donder' ook uw logentoon!
Breek af het zwellend lied, schoon 't Jovis wraak doe wanken,
En bliksem' van zijn wolkentroon !
Slechts hij is stout, slechts hij verheven
Die aan mijn ziel 't gevoel kan geven,
Dat nit zijn ziel zich overgoot ;
Slechts hem de diehtwiek aangeschoten,
Al schildren ook zijn teedre noten
Den zuigling op den moederschoot.
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Wat plondert gij den schat van Maroos en Homeeren ,
Tot siersel van uw naakten geest ?
Onmagtige , laat af ! waar wilt gij elders leeren ,
Wat ge in natuur gevoelloos leest ?
Schouw rond : de schepping staat u open :
Dring door, wie in den vloed wil doopen ,
Dien Griek en Romer schatting vroeg ;
Treed aan, wie 't hart u wilt verkwikken :
Gevoel den gloed en dring de blikken ,
Zoo ver die Griek en Romer sloeg.

V erstomm', wie 't lied verslaaft aan afgehoorde wijzen ,
En aanheft naar zijn voorschrift luidt ;
Vrijmagtig is de toon , dien de aandrift op doet rijzen ;
't Gevoel barst onafhanklijk uit.
Laat bruisen , laat dien vuurvloed stroomen !
Terug , wie 't waag zijn loop to toomen ,
Te kluistren in gebakend spoor !
Viert bot uw drift, bezielt uw snaren ;
Laat breidelband en voorschrift varen ,
, zangers ! geeft uw hart gehoor.
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Stijg op dan, dichtkunst! rijs, gejuich en schimp te boven,
Op vrije pluimen rondgeroeid;
Rol uit, 1.01 bloot uw schat, dien lot noch eeuwen rooven.
Hit de echte bronaar opgevloeid.
Laat heerschen uw erkend vermogen!
Pers tranen nit de onwilligste oogen,
En droog ze van 't beschreid gelaat;
Dwing de aarde aan uwen wenk te hangen,
Maar hal de godspraak van uw zangen
In toonen, die het hart verstaat.

MUNE ZANGSTER.

Wel dartel, zoo als meisjes meest,
Doch op haar tijd bedaard;
Wel zorgloos, maar niet los van geest,
En min vrijmoedig dan bedeesd:
Zie daar mijn zangsters aard.
Voor ieders oo gen zingt zij niet,
Dan tegen dank geprest;
Maar als geen mensch haar stem bespiedt,
Dan schatert en dan schalt haar lied,
Dan zingt zij altoos best.
Dan dringt zij mij een traan in 't oog
En roert mijn ziel naar lust,
Of voert mijn geest verrukt omhoog,
Of lacht mijn oogen vrolijk droog
En wiegt mijn hart in rust.
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Somtijds (en 't staat haar gansch niet sch oon)
Verlokt haar zucht naar eer :
Dan spant ze een hoogen heldentoon ,
Maar eigen afkeur is haar loon:
Haar stem is veel te teer.
Maar als 't ontloken veldplantsoen
Haar uitlokt naar de streek ;
Maar als zij hukt in 't hangend groen ,
Dan zingt zij, als de vogels doen ,
En murmelt met de beek.
Of speelt zij 't heil der echte min ,
Verrukt en blij te moe ,
Of stelt zij voor mijn zoet gezin
Een hart- en huislijk toontjen in,
Dan knikt mijn ziel haar toe.
Teerhartig en aand oenlijk zacht ,
In lief en leed mij waard ;
Somtijds verleid door valsche praeht ,
Maar tot haar eenvoud weergebragt :
`Lie daar mijn zangsters card.
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Hem breng ik 't eerloof niet, die zwakkren nedervelt :
Die magtiger bestrijdt , blijft in zijn neerlaag held:
Hem zij de lauwer, hem mijn zangen! Schaart u, toonen!
Brengt grootheid hulde, 't zij in kerkers of op troonen;
Beschaamt het grillig lot, dat eer aan monsters geeft,
En , Breero! neem den krans , dien u de dichtkunst weeft.

't Geweld won stap aan stap , en sloeg den klaauw al verder :
Een wolven-inborst stak in 't binnenst van den herder ;
De staf der hoede, die als scepter hem verbleef,
Verstrekte een geesel voor de kudde , die hij dreef.
Het purper was te bleek om 't zwellend lijf te sieren,
Tenzij gedoopt in bloed; te flaauw de flonkervieren
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Des trotschen diadeems, tenzij van tranen nat:
Zoo was des dwinglands aard, die op den zetel zat;
Zoo heerschte Flips. Een breede springvloed van ellenden
Stroomde over Neerland uit met Spanjes legerbenden,
En overplaste dijk en dammen; bruiste voort
Met jammren, nooit verduurd, en gruwlen, nooit gehoord.
Geen bloedige kronijk, die zoo veel moords verhaalde;
Geen dichterlijk vernuft, dat banger nooden maalde;
Geen plonderende tijd, wat ook zijn tand vernier,
Die 't godgeklaagd bedrijf wischte uit des naneefs ziel.
Het outer en 't schavot stond naast elkaar verheven;
De moordbijl viel ter neer bij 's priesters zegen-geven;
De wierook en 't gezang, gewijd aan 's hemels eer,
Steeg met de vonken van de houtmijt tot den Heer.
De banvloek rolde rond, verdelgend losgebroken;
't Gedachte werd gestraft v6Or 't nog was uitgesproken;
En de opgewelde traan, die aan het oog ontschoot,
Werd door het bloed gevolgd van die een traan vergoot.
Zoo holde 't misdrijf voort, te teuglen noch te stuiten;
Zoo steeg het springtij op en elke grens te buiten,
En 't overdolven land, tot op den boom doorwroet,
Werd op zijn grondvest vlot en stroomde weg in bloed. —
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Wie is er, die den poel durft dempen? wie zal 't wagen
Den grammen heldraak tot den wedstrijd uit te dagen?
Wie 't staal ontblooten, dat den moedergrond verlost,
Waar de eerste greep aan 't zwaard des kampers leven kost?
't Is Breero! Breero is 't, die redden wil en wreken,
Die 't monster aangrimt en den slagtand uit wil breken;
Die op zijn eigen borst, als op den hechtsten wal,
Den springvloed stuiten wil Bier jammren zonder tal.
Hem, hem is 't voorregt, hem de glories bloed en leven
Het eerst en 't zekerst voor zijn erfgrond prijs te geven;
Hem, 't eerst te toonen met wat melk hij is gekweekt,
Die vorstlijk is van bloed en boven andren steekt. —
't Zegt weinig, laag van teelt, uit slechten stam gesproten,
Door hoovaardij gewekt, het duister uitgeschoten,
Opdat een wufte faam ons aan den naneef noem',
Een waagstuk te onderstaan uit gulzigheid naar roem:
't Zegt weinig, overstelpt van jammren, neergeslagen
Door 't geeslend noodlot, al wat overschiet te wagen,
In vloed en vlammen zich te domplen, en behoud
Aan 't lot te ontworstelen, door wanhoop sterk en stout:
Maar, hoog in luister, rijk aan eere, neergezeten
In rust en weelde, 't zwaard te ontblooten, dood en keten
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Te tarten, 's lands tiran to teuglen in zijn woen:
Ziedaar wat grootheid heet, wat Breero waagt te doen!
Hij, die door eene knie voor Neerlands beul te nijgen,
Zijn rang verdubblen kon, voor d'eersten op kon stijgen;
Maar door een stap vooruit al wat hij heeft verliest,
Hij draalt niet in zijn keus, maar weet zijn pligt, en kiest.
Hij houdt zijn adel op en de afkomst van zijn bloede;
Hij neemt het weerloos yolk als schutsheer in zijn hoede,
En maakt de schandlijke eeuw, waarin hem 't licit bestraalt,
Den glorierijksten tijd, dien 's lands kronijk verhaalt.

Daagt op nu, daagt ten strijd, gij steden en gij dorpen!
Een hopman trekt u voor: de teerling is geworpen.
Zoo niet de stem van 't regt des dwinglands harte raak',
Dan is het zwaard gereed, het wettig zwaard der wraak.
Welaan, die stem het eerst — en 't wapen dan verheven!
Beproefd, of 's dwinglands ziel dien kreet gehoor zal geven,
En zoo zich 't ijzren hart niet kneden laat door taal,
Beproefd, of ook zijn borst ontrefbaar zij voor staal.
De dagvaart is bestemd. 's Lands eedlen vloeijen zamen ,
's Lands riddren stroomen toe, door daden en door namen
Roemruchtig; scharen zich om Breero, van zijn gloed
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Doortinteld; zweren d'eed, dien hij den hemel doet,
En sluiten 't grootsch verbond, waarvan Euroop zal wagen.
De pen wordt ingedoopt, die Flips om regt zal vragen;
De vingren, slechts gewend aan 't zwaaijen van de kling,
Omvatten thans de schacht tot 's lands verdediging ;
Het brein, alleen gespitst op krijgslist en haar vonden,
Weet thans een warmen stijl te vormen en te ronden,
Schetst regt en keuren, wet en handvest, pligt en eed,
En schrijft een stout vertoog, als smeekschrift ingekleed.
Wie is hij, die het waagt, ontwapend, onverschrokken,
De knechten des tirans ter weerzij doorgetrokken,
De vuist braverend, die den moorddolk heeft gevat,
Den troon der landvoogdes te naadren met het blad?
't Is Breero! hij aan 't hoofd, 's lands eedlen voorgetogen,
Hij vangt den kruistogt aan, wat dolken dreigen mo lten ;
Wat poel hem aangape en zijn vlammen uit moog slaan,
Hij zal hem blusschen en hem dempen, of vergaan.
Zij naadren Brussels vest met statelijke treden,
Maar onversaagd en vast. Geen harnas dekt hun leden,
Geen zwaard bekleedt hun zij, maar uit den open blik
Straalt de onverwrikte moed, die 't misdrijf slaat met schrik.
Verbaasd stond Brussels muur het schouwspel aan te staren ,
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Dien optogt, wijd vermaard. De zaamgedrongen scharen ,
Verzameld op hun pad, ontsloten hun het spoor,
En lieten, als verstomd en met ontzag, hen door.
Zij naadren 't hoog paleis , waaraan de moordplakaten
Gehecht zijn; dringen voort, van wachten en soldaten
Omsingeld; stijgen op den drempel; treden in,
En buigen voor den stoel der trotsche hertogin.
Een doodsche stilte sust en fluistert door de zalen;
De wanden luistren toe; geen adem hoort men halen :
't Is all' ontzetting en verbazing , nu een stem
In 's dwinglands hof zich zal verheffen tegen hem;
Nu 't onderdrukte yolk, in rang en regt geschonden,
Een pleiter voor zijn zaak, een voorspraak heeft gevonden,
En van den gouden troon, die 't vorstlijk monster draagt,
Hem voor den troon des regts , als wettig eischer , daagt.
Die stem was Breeroos stem : zij dreunde de aarde in de ooren,
En gaf den vorsten les , wel waard om aan to hooren,
En leerde aan elk tiran, op welken zetel vast,
Dat nooit een heerschappij de magt des yolks ontwast.
Die stem was Breeroos stem : zij deed den dwingland weten
En wees den landzaat aan, wat beiden scheen vergeten :
Den pligt des eenen,

regt des andren. Bleek en dof
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Sloeg de adem van die stem de flikkring van het hof;
Viel als de kou van 't graf op 's dwinglands lenden neder,,
En wekte 't licht der hoop, dat uitgedoofd lag, weder;
Blies elke sprankel tot een vaurgloed in de ziel,
En de eerste pijler van den troon des gruwels viel.

Wat deed de dwingland? voelt hij 't ijzren hart zich treffen?
Zal hij zijn looden knods van 't krimpend Neerland heffen?
Bukt hij voor de uitspraak van de vierschaar, die hem doemt,
En wil hij vader zijn, waar hij zich koning noemt?
Neen: blind is elk tiran, verblind voor zijn belangen,
Tot voor zichzelv' barbaarsch. Bezwijmeld en bevangen
Van moord en gruwlen, holt en brast hij toomloos voort,
En zwelgt op nieuw zich zat aan gruwlen en aan moord;
Verwoeder, stap aan stap , hoe meer zijn euvlen slagen ,
Waant hij door meer gewelds te vaster zieh te schragen,
Hoopt wigt van misdrijf, vloek en wraakbee op zijn kruin,
Tot dat zijn zetel zinkt en hem begraaft in 't puin.
Zoo ook deed Flips: van dolle heerschzucht zwijmeldronken,
Stort hij zich dieper neer,, hoe diep in schuld verzonken;
Holt voort en verder,, doof voor roepstem en voor raad ,
En tast zijn gruwlen op tot schriklijke overmaat.
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Zijn scepter is het zwaard. Hij daagt van alle kanten
's Lands eedlen in 't geweer, als vuige lijfstrawanten,
En eischt hun arm, hun staal, opdat zij d'eersten gil
Doorklieven in de keel, die hem verklagen wil.
Hij eischt een eed van trouw, een dieren eed, van alien,
Als zuilen van zijn troon en ridders en vasallen,
Een godgeklaagden eed, die Neerlands omkeer staav'
En 't wetloos monster steune als wettig heer en graaf:
Wie is hij, die dien eed hem weigren durft to zweren?
Die tegen 't helsch geweld zich onvermomd durft keeren?
Die, nu geen veinzen geldt, nu geen bewimplen baat,
Den dwingland afvalt en hem aanvalt en weerstaat?
God! Egmond weifelt, Aarschot wankelt, beiden knielen,
En slepen andren mee, zoo laf als zij van zielen,
En lekken Flips den voet, gekromd voor Margareeth!
Wie zweert het monster af, in stede van dien eed?
't Is Breero : Breero is 't! hij buigt den nek niet weder!
Hij grijpt het wapen op en werpt het momtuig neder,
En staat, gedost ten strijd, voor regt en vrijheid pal.
De dwingland kookt van wraak : die wraak is Breeroos val.
Reeds is zijn rang verbeurd, zijn wettig regt verloren,
Zijn rijkdom afgesnoeid , zijn schande en straf gezworen...
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Geen nood ! des dwinglands wrok sla brandende op hem neer,
Te hooger klimt de held, te voller blinkt zijn eer !
Vaar voort, ontzinde ! woed en moord en martel feller:
Gij jaagt den afgrond in, te wisser en te sneller ;
Doe "Breero krimpen voor den geesel van uw haat :
Wel heerlijk is zijn val, die u ter wraak vergaat.
Maar 't offer, dat gij eischt , zal weerloos niet bezwijken :
Mogt alles , wat hem baat , lafhartig hem ontwijken ,
En, bevende op uw wenk, u smeeken om den zoen :
Zijn wapen vraagt u re fit, zoo als zijn taal dorst doen.
Voel' nog in enger boei zich 't lijdend Neerland prangen ,
Doe doodelijker schrik de strijdbare armen hangen,
Sluit' naauwer krijgsmuur zich om vest en grenzen heeu,
Nog hield hij 't staal omhoog , al zwaaide hij 't alleen !
Zoo werd het! Siddring sloop in 't hart van de eedgenooten:
Vernietigd werd het bond, zoo glorierijk gesloten ,
En de opgevlamde gloed van 't onversaagd besluit
Ging , smeulende onder de asch van de overpeinzing , uit :
De dwingland hield den staf in de onverzwakte handen! —
Toch bleef in Breeroos borst het heilig vuur aan 't branden,
Toch vonklen in zijn ziel ! daar woelde 't, ongesmoord
En knagende aan den troon , tot Flips verdelging voort.
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Geen vloed van knechten, overstelpend als de baren,
Bedolf een enkle vonk in de onverbasterde aren;
Geen weerstand hield de vlam, die buiten sloeg, in dwang.
Blink in uw grootheid , edel voorwerp van mijn zang!
't Bukte alles, alles vlood, en wal en vesten bogen
Voor Spanjes legers neer, ter moordstraf aangetogen;
Geen enkle, die een zwaard tot zelfverwering zocht,
Of met zijn lijk den weg versperde voor hun togt;
Geen sterkte, geen rondeel, waaraan zij 't voorhoofd stooten!
Slechts Breeroos burgten zijn bemanteld en gesloten:
Hij schuift geen grendel los, en in Vianes sehans
En in Ameides fort bezet hij wal en trans,
En wacht de heirvaart af, die Neerland dreigt to pletten.
Hij durft de vrije borst den dwingland tegenzetten;
Hij Neerland redden voor de naspraak en den smaad ,
Dat ze onbestreden zwicht en onverweerd vergaat.
Waar, eeuw van wondren! zijn uw faablen en uw vonden,
Uw helden, zoo befaamd, zoo zwellend opgewonden;
VITaar zijn uw Perseus en uw Jasons, die een strijd
Zoo vreeslijk voerden met de monsters van hun tijd?
Hier kampt een enkle klieg met woester wangedrogten
Dan draak en helhond, in verdichtslen aangevochten;
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Hier biedt een enkle held aan 't vlammenbrakend kruid
Van duizenden het hoofd , om glorierijker buit.
Hij kampt en worstelt, knaagt den dwingland in de lenden ,
Bestookt hem, sart hem aan, vermoeit zijn legerbenden,
Waakt, woelt en weert zich, houdt hem staande, rept het staal,
En 's lands behouden roem, ziedaar zijn zegepraal.

Tuig van die worstling, Hollands raadzaal! laat uw daken
Zijn taal weergalmen — schooner lofzang dan wij slaken !
Getuig , Sint Truyen! zijn volharding. Laat uw wal
Zijn naam verheffen , die uw naam bewaren zal.
Tuigt, Bosch en Utrecht, die het slagzwaard in zijn handen
Zaagt vonklen, die zijn staal den dwingland aan zaagt randen !
Tuig, daver,, Neerland I van zijn glorie en zijn faam;
En, wereldstad aan 't IJ, verheerlijk meest zijn naam!
Daar hield hij 't moedigst vol, het bangst en naauwst benepen;
Daar toog hij 't laatst het zwaard, die 't eerst het had gegrepen;
Daar schoot zijn vrije ziel, door geen bedwang gestuit ,
Het vuur des opstands weer in duizend spranken uit;
Daar schond hij 't monster aan en al zijn zendelingen ,
Hun heimelijken dolk en opgeheven klingen;
Daar stond hij 't laatst geschoord — tot elken kamp gereed ,
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Toen hem de grond ontzonk , waarvoor hij pleitte en screed.

Hij naakt, de bloedhond, nit den helpoel opgestegen,
Hij, die Granvelle zal herdenken doen in zegen;
Hij, die het laatst gevoel, dat menschlijk heet, verzaakt,
En grnwlen drijft nit spel : de schriklijke Alva naakt.
't Zijn niet dan beulen, al zijn wachten en zijn knapen ;
De bloedvlag is hun vaan, de moordbijl is hun wapen;
Hij komt, hij nadert met dien lijfstoet, zijner waard,
En grijpt naar BreAro rond, als voor zijn klaauw gespaard.
Vergeefs! een vrijer lucht heeft reeds den held omgeven:
Hem draagt de grond niet meer, waarvan het regt verdreven —
De wetten zijn verjaagd ; — waarop geen hoefslag meer
Zijn voet mag schoren in het worstlen voor 's lands eer!
Hij week, en 't monster, dat zijn offer dacht to vatten,
Spuwt hem den doemvloek na, ontrooft hem have en schatten,
En tot een proef van 't regt, dat hij verweerde en steef,
Straft hij des vaders deugd tot in den laatsten neef.

Hij week, de balling 's lands, nit have en goed gestooten ,
Van hulp en heul ontzet, gedoemd en uitgesloten;
Hij, die zijn goed en bloed ten prijs gaf in den strijd,
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Vhigt met den banvloek voort , en alles vruchtloos kwijt!
Wat doet hij ? drijft hij 't staal , hem langer niet te stade,
Wanhopig zich in 't hart, of bedelt hij genade ?
Neen , groot in d'onspoed , die de toets is van den held ,
Houdt hij zijn doel in 't oog , wat duren prijs het geldt ;
Blijft hij zichzelv' gelijk , vernederd of verheven ,
En zet een hooger kroon op d'adel van zijn neven.
Ja,

rijker met zijn smaad dan gij met al uw praal ,

Verwinnaars , in triomf gezeten in den zail !
Verheven boven u , hoe hoog in eer gestegen ,
Blinkt de overwonnen held , met afgestreden degen ,
Die, door het nijdig lot veroordeeld tot vergaan ,
Met onverwonnen ziel nog in zijn val blijft staan.

Die grootheid was uw deugd , verheevne , dien wij loven !
Die moed vervulde uw ziel, den zwaai van 't lot te boven;
Die onverwrikte moed, den dwingland nog ten schrik ,
Bleef Neerland hou en trouw tot aan uw jongsten snik.
Nog hieldt ge 't brein gewet toen 't zwaard was stomp gestreden.
Gij zaagt de toekomst in met d'aanblik in 't verleden ;
Gij zaagt den looden troon , in drassig bloed gegond ,
Van gruwlen overtopt , verzinken daar hij stond ;
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Gij zaagt het kostbaar zaad, hoe traag dan ook ontsloten ,
Geworteld en gekiemd en heerlijk opgeschoten;
En, als den schoonen prijs , die aan den eindpaal blonk,
IJw eerzuil rijzen, waar des dwinglands zetel zonk.

Dat uitzigt werd vervuld. Getuigt het, 's lands geschichten!
Hoe 't gruwelrijk verviel, hoe wis tirannen zwichten;
Hoe 't moegemarteld yolk, van uit zijn laagte en leed,
Zich loswoelde uit zijn boei en de aard verstommen deed.
Tuigt! rolt uw blaadren uit: toont tot wat eer verheven
's Lands reddren staan geschaard en in uw lettren leven,
En hoe aan 't hoofd van hen, die gij verheft en maalt,
Het beeld van Breero rijst, en als de hopman praalt.

Zoo blijft in 't welig bosch, in schaduw van de abeelen,
Waar eerst een heide stond, en nu de vooglen kwelen,
Waar eerst de schrik regeerde, en nu de blijdschap lacht,
Des eersten planters naam in zegening herdacht.
Zoo komt uit d'eersten tak, nit de eerste tengre twijgen,
Het prachtig woud hervoort, hoe hoog zijn toppen stijgen,
En dankt aan d'eersten greep, die 't eerste rijsje steekt,
Zijn wortelvaste kracht, waarop de rukvlaag breekt.

HET TURFSCHIP VAN BREDA.

Mij lust weer op mijn eigen trant ,
Die vreemden tooi ontbeert,
Te zingen van het vaderland,
Zoo als mijn hart mij 't leert.
Dreun op dan, hef dan aan , mijn her,
Op ongedwongen maat,
Rondborstig , stout en zonder zwier,
Zoo als mij elk verstaat.
Geen zang klinkt in mijn oor zoo schoon
Voor vaderlandschen moed,
Noch roert mij door zijn schelsten toon
Zoo als het volkslied doet.
D. III. Ged. 3.
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En waarom op de loftrompet,
Als zij dien cooed verheft,
Dan Met den ronden toon gezet,
Die mij zoo roert en treft?
En waarom dan den lust verzaakt,
Die mij ten zangstrijd voert ,
Als 't vaderlandsche braafheid raakt,
Die mij zoo treft en roert?
Hef aan, hef aan dan: sped, mijn luit,.
Op ongedwongen maat ,
Zoo als mijn hart het liefst zich uit,
Zoo als mij elk verstaat.
Een ander wroete in de oudheid rond
En schaam' zich eigen haard ,
En zing' van Agamemnons vond
En Trojes zwanger paard :
Verstomm', wie Grieksche fabels zoekt
En voorliegt in zijn lied ,
Als hem de waarheid wondren boekt,
Op eigen grond geschied !
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Wij heffen van die wonderdaan,
Met onverbasterd bloed —
Wij van 't Bredasche turfs chip aan
En van prins Maurits moed.
Die moed viel Spanje zwaar en bang,
En deed haar trotschheid zeer,,
En smeet het wigt van vreemden dwang
Van onze schouders neer.
De heirvaart, die zoo vreeslijk scheen,
En random schoud en schoor,,
Kromp eindlijk rich verdund in een
En droop lafhartig door.
De grond, met vreemd gespuis bezaaid,
En als hun buit verdeeld ,
Werd eindlijk nu weer schoon gemaaid
En droeg zijn eigen teelt.
Maar ginds , van uit het hecht Breda,
Oranjes erflijk goed,
Sloeg Spanje Maurits stappen
Nog dorstig naar zijn bloed.
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Daar hield zij in haar nest zich schuil ,
En zon op list en laag ,
En lekte zich den rooden muil ,
Van heeten honger graag.
Daar wrokte zij en zwol van gal
En loerde rond naar buit ,
En zwoer op nieuw Oranjes val
En hing haar lokaas uit.
„ Waak op!" riep Maurits, „ heldenschaar ,
„Die 't land met eer ontzet !
„De Spanjaard heeft zijn -strikken klaar :
„ Vang hem het eerst in 't net.
„'t Is lang genoeg hem krijg verklaard
„En bloeds genoeg verkwist ;
„De valschheid is den strijd onwaard :
„De list betaal' de list.
„Daar ginder,, Binds, op Staatschen grond ,
„Op Maurits wettig deel ,
„ Waait nog de Spaansche vlag in 't rond
„ Van kerktop en kasteel :
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„ Op , makkers ! op ! gordt aan 't geweer,,
„En ga wie lust heeft mee !
„Die vlag moet van de torens neer
„En onze vlag in stee!
„De vond is rijp , de kans staat goed,
„'t Is eindlijk uur en tijd :
„ Verschalken wij dat slinksch gebroed:
„ Hier past geen andre strijd." —
't Was winterdag en ruw en guur
En de akker leeg van hout ,
En 't Spaansehe rot had vonk noch vuur
En zat verkleumd en koud.
Het hield in 't nest zich stil en schuil
En keek door reet en kloof,
En spalkte op eens den hollen muil
En greep op eens zijn roof.

„ Waakt op ," riep Maurits , „mannen ! waakt
„'t Is eindlijk tijd en uur:
„De Spanjaard zit verkleumd en naakt
„Bezorgt hem dek en vuur !
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„ Wie lust en moed heeft , tree vooruit :
„ (Ik gun aan zestig de eer)
„ Bezorgt den Spanjaard brand en buit
„ En brengt Breda mij weer."
Toen stoven zij de reijen door
Om aandeel in 't gevaar,
En drongen zich elkander voor
En pakten op elkaar.
Zij wierpen in het schip zich neer,,
Dat ree lag in den vloed ,
En jookten naar gevaar en eer
En tintelden van moed.
Zij stuwden zich op een in 't hol
En krielden onderdek ,
En propten al de ruimten vol
In 't worstlen om een plek.
Men slaat en thnmert , los en ligt ,
Een zoldring op hun kop ,
En tast en stouwt ze hoog en digt
Met magt van turven op :
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Men stapelt, over plecht en dek ,
Al telkens zwaarder klomp
De wakkre gasten op den nek,
Die woelen in den romp.
Men werkt het schip nit wal en gracht
En duwt met haak en boom,
En wringt het voort met kunst en kracht
Door ijsgang en door stroom.
Men breekt met big en hamerslag
Door dam en sneeuwkorst heen,
En schuift, zoo ver men reiken mag,
De schotsen ijs op een.
Men woelt op roer en zwaarden voort
En klieft het brokklig nat ,
En slooft en tobt aan boeg en boord,
Van rijm en ijzel glad.
Men drijft en dobbert, dagen lang ,
Bij ieder tij vertraagd,
En boomt en roeit met loomen gang ,
Van weer en wind geplaagd.

23

24

HET TURFSCHIP VAN BREDA.
Intusschen lijdt de manschap last
En zit in 't hol verstijfd ;
En klappertandt en hongert vast
En weet niet waar ze drijft.
Zij luistren, zonder licht of lucht ,
En uur noch afstand wijs ,
Doch hooren slechts het dof gerucht
Van 't zamenhortend ijs.
Maar niettemin , in 't vunzig hol,
In bang gebrek en kou ,
Hield vaderlandsche deugd het vol
En onverkoelde trouw.
Een hunner (zing zijn lof, , mijn luit ,
Met onverflaauwden gloed)
Een hunner blonk doorluchtig uit
In heldendeugd en moed.
„ o Mannen !" sprak hij , „ broederschaar,
„ Met wie ik d'aanslag deel !
„ 't Bedwingen valt mijn kracht to zwaar :
„ De hoest verstikt mijn keel.
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„Ik doe vergeefs mijzelv' geweld
„En ga de plaag te keer :
„ Gij hoort hoe zij mij pijnt en kwelt
„En martelt meer en meer.
„Ik kan geen voetstap weer terug ,
„Maar moet ten eind' toe voort,
„En mooglijk dat een enkle kuch
„U man voor man vermoordt.
„ Treedt toe, ('k beveel mijn ziel aan God)
„'t Is mooglijk ras te laat...
„Jaagt, jaagt den sabel door den strot,
„ Die u welligt verraadt."
Toen greep hijzelf zijn eigen kling
En hield zijn hals ontbloot,
En boog geknield zich in den kring
En bad een korten dood.
Maar eensklaps dringt zich, schel en luid,
Een Spaansche wacht-roep door,
En schreeuwt kasteel en toren uit
En dreunt het yolk in 't oor :
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En eensklaps wordt het sein verstaan ,
Zoo lang verwacht met leed ,
En kondigt hun het naadren aan
In d'afgesproken kreet :
En eensklaps op dien welkomstgil ,
Die doordringt tot hen neer,,
Houdt ieder als de dood zich stil
En ademt naauwlijks meer :
En eensklaps stort het Spaans eh gebroed ,
Met kil verkleumde huid ,
Zich hongrig en in overmoed
Op d'onverweerden buit.
Zij ijlen aan met haak en dreg,
En slaan in gang en boord ,
En banen 't schip door 't ijs een weg ,
En slepen 't hortend voort
Zij werpen stout zich in de vaart ,
Met afgemeten val ,
En klautren op langs roer en zwaard ,
En sturen 't schip aan wal :
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Zij hechten reeds de touwen vast,
Met onbesuisd geschreenw,,
En lossen reeds den opperlast ,
Begraven in de sneeuw.
Zij bukken zich de lenden mo
En rapen hand aan hand,
En werpen zich de tureen toe
En staaplen ze op den kant.
Zij meten aan elkaar hun kracht
En veinzen 't werken ligt ,
En laden om het zwaarst hun vracht
Al hijgen ze onder 't wigt.
Zoo sloven ze onvermoeid en staag
En gaan elkander voor,,
En lossen de een na de andre laag
En tasten dieper door :
En Bens de hand nog uitgestrekt ,
Nog Bens een greep gevat ,
En 't heimlijk hol ware opgedekt ,
Waarin de mans chap zat.
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Reeds zag zij in de scheepsspelonk ,
Door reet en naden heen,
De maan, die aan den hemel Monk,
En op de zoldring scheen:
Reeds hoorde ze op het woelig dek
Het dommelig gedruisch
En 't snorken van het laf gesprek
Van 't onbeschaafd gespuis.
Maar, „Mannen!" sprak op eens het hoofd
„Het werken wordt ons zuur ;
„'t Is lang genoeg van daag gesloofd :
„Verkwikken we ons bij 't vuur.
„Stookt op, en doet u 't lijf to goed
„En slaapt gekoesterd in,
„En morgen, met een nieuwen moed,
„Nog eens een nieuw begin!"
Zij stookten 't vuur uit al hun magt
En sloten hek noch poort,
En plaatsten slechts een enkle wacht,
Die schildren bleef aan boord :
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Zij zwierden rond met kan en kroes
En hielden wa,kker vol,
En , suislend van den woesten roes ,
Ze raasden even dol:
Zij strekten 't borne lijf ter aard,
En rolden door elkaar,
En ronkten voor den heeten haard
En droomden geen gevaar. —
Maar even was de klok pas koud,
Die twalef sloeg in 't slot,
Of ijlings kraakt en scheurt het hout
Van 't loosgetimmerd schot :
En hamerklop op hamerklop ,
Met forsche vuist gedrild,
Breekt onverwachts den zolder op
En spaandert hem in 't wild :
En ijlings, ijlings stuift en stort
En woelt de drom door een
En dringt zich langs de laddersport
Door luik en gaten heen:
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En ijlings is de zwakke wacht,
Die stom staat en verplet,
Vermand van schrik en overmagt
En 't fort in eens bezet :
En ijlings gaat het, ijlings voort,
Met rondgeslingerd staal,
Door binnengracht en hek en poort
En plein en gang en zaal:
En ijlings bliksemt, links en regts ,
Met aangewassen stroom,
Het pakkend yolk de Spaansche knechts
Verschriklijk uit den droom.
Zij stuiven op en tasten rond
En grijpen naar 't geweer,
Maar bijten straks op nieuw den grond
En rijzen nimmer meer.
En eer, nog eer de haan ontwaakt
En de eerste schemer daagt,
Is fort en vesting prijs gemaakt
En 't roekloos stuk geslaagd:
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En eer de bleeke winterglans
De dampen dreef van 't land,
Lag reeds van slot en torentrans
De Spaansche vlag in 't zand :
En eer nog Maurits buiten zag
En

oog hief naar den top,

Stak de uitgewaaide Statenvlag
Alreeds in plaats er op.
Toen klonk, toen dreunde 't heen en weer
Met vaderlandsch hoezee :
„Hun vlag streek van den toren neer,,
„En de onze waait in stee !"
Toen bragten ze uit het hecht kasteel
De zwakke stad in 't naauw ,
En wrongen Maurits wettig deel
Uit Spanjes ijzren klaauw.
Toen trok de Prins met staat en stoet
En wapenpraal en pracht,

De poort in van het erflijk goed
Van zijn doorlucht geslacht.
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Toen reikte de opgetogen Staat ,
Die elke dienst vergold ,
Een heerlijk loon aan elk soldaat ,
En elk een eerlijk sold.
Toen schreef in 's lands historieblain ,
Met onuitwischbren inkt , _
De waarheid zelf het wonder aan,
Waarvan ons speeltuig Minh

AAN MR. A. S. VAN REESEMA.
Je rattends, ami, je r attends
A ces delicieux instants
07i, presses autour de leur mere,

Tv verras de foils enfants,
Avec des organes naissants,
Te begayer le nom de pbre.
BARTHE.

't Zou mijn luit welligt gelukken,
Met een stouter zwier en val,
Schooner voor u uit to drukken
Wat mijn hart u zeggen zal:
Maar wat denk ik nu aan zwellen,
Wat aan vonden of am zwier,
Nu mijn ziel den toon zal stellen
Op de snaren van mijn Her;
1).

Ged. 3.
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Nu geen enkle noot mag trillen,
Die op lof en lauwer doelt,
En het hoofd geen vond mag spillen,
Nn het hart zich dichter voelt..?
Dat zal spreken, dat zal gloeijen ,
Dat zal zwellen boven peil,
Stroomen zal het, overvloeijen,
Nu het vol is van uw hell;
Nu het lot zijn milden horen
Aan uw voeten ledig plengt,
En het deel, voor u gekoren,
Eindlijk u met woeker brengt ;
Nu aan de opgeklaarde kimmen
't Licht der liefde vrolijk lacht,
En uw ochtend op gaat klimmen
Uit den zwarten levensnacht...
Of wat is het, wat dat leven,
Wat die adem zonder doel,
Wat die schim, waarnaar wij streven,
En die zwijmel van gevoel?
Wat toch is het? zegt, verblinden,
Met uw driften van den dag,
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Als de ziel geen rustpunt vinden
Noch het hart zich hechten mag;
Als ons hopen en ons pogen ,
En wat in ons is en leeft,
Aan geen steun zich vatten mogen,
Die aan alles veerkracht geeft ;
Als de sprankel ligt to smoren,
Die verjeugdigd aanzijn teelt,
En ons Leven gaat verloren,
Noch verdubbeld noch gedeeld..9
't Is de dood, de dood volkomen,
't Is een nacht , onpeilbaar digt,
Waar alleen 't genot in droomen
En 't geluk in blindheid ligt ;
't Is een toekomst, zwart van vlagen,
't Is een uitzigt , diep in rouw,,
En, in 's levens zomerdagen,
Reeds voor 't hart een winterkou ;
't Is het graf van duizend zaden,
Die verstikken in hun rust,
En de slaap van Joel en daden,
ATOOr hun werking uitgebluscht...
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AAN MR. A. S. VAN REESEMA.
Daarom welkom bij 't ontwaken ,
Bij 't ontvlammen in lien gloed ,
Die 't bevrozene op doet blaken
En de kiemen botten doet ;
Die u 't aanzijn zal doen schatten ,
Na 't ervaren van 't gemis ,
En het eenig heil omvatten ,
Dat geen ijdle schaduw is ;
Dat getrouw ons blijft verzellen ,
Al zijn bui en vlagen guur,,
En de schaal doet overhellen
Van bet meerder zoet dan zuur ;
Dat den scherp gepunten doren
uit ons bogtig voetpad rooit ,
En de bloemen op doet gloren ,
Die er God heeft neergestrooid...
Daft verwacht u : al die zegen ,
Langs een mild bebloemde baan :
't Licht der liefde straalt haar tegen;
't Stroomt voor u die toekomst aan.
U verwaeht zij , al die weelde ,
Die geen wereld ooit u kocht

AAN MR. A. S. VAN REESEMA.
Die geen brein zich ooit verbeeldde,
Voor de ziel haar smaken mogt...
Dat zal de nwe volop mogen,
De uwe schatten wat zij smaakt,
En op d'eerrang zich verhoogen,
Dien uw hart u waardig maakt.
Juichend zal uw borst zich heffen,
Als haar adel wordt beloond,
En die geest zich overtreffen,
Die zoo treflijk in u woont;
bog zal spier en zenuw zwellen,
En wat ader ldopt en leeft,
Als dat heil u toe zal wellen,
Waarvan de aard geen weerga heeft;.
Als de bron van al uw streven,
Die met voller aandrift stroomt,
Naar wat einden heen gedreven ,
Uit de hart-aar bovenkoomt ;
Als het loon van 't rein geweten.
En van trouw volbragten pligt,
Door den ondank wuft vergeten,
In den arm der liefde ligt;
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AAN MR. A. S. VAN REESEMA.
Als gij 's werelds nietig schimpen
Moogt verachten met haar lof,
En uw wenschen in leert krimpen
Tot uw eigen huis en hof;
Ms ge, een gade aan 't hart gesloten,
Wie de liefde uit de oogen ziet ,
't Buldren aanhoort, onverschoten ,
Van den staatsstorm in 't verschiet;
Als gij , wars van 't ruchtbaar tieren
Aan den dartlen vriendendisch,
Liever feest met haar wilt vieren,
Die in huis uw gastvrouw is; —
Als zij, schaamrood en verlegen,
Nog met de onschuld op 't gelaat,
Aan uw boezem neergezegen ,
De armen

OR1

uw schouder slaat ;

Als haar tong niet waagt to reppen
Wat haar ziel met vreugd vervult,
Maar een blos u hoop laat scheppen,
Dat gij vader heeten zult; —
Ms gij zalig, na 't herleven
Uit het doorgefolterd uur,

AAN MR. A. S. VAN REESEMA.
U ten toppunt ziet verheven
Van den eerrang der natuur ;
Als het pand , van God geschonken ,
In vervoering zat gestreeld ,
De eerste reis zijn lieve lonken
Dartel tusschen beiden deelt ;
Als ge , uzelv' verrukt to buiten
En verteederd van 't gezigt ,
Beiden moogt in de armen sluiten ,
Nu de moeder,, dan het wield;
Als gij, weerzijds diep bewogen ,
't Hart in tranen opgeweld ,
Borst aan boezem toegevlogen ,
Ziel en adem zamensmelt...
o , Dan zult gij diep beseffen ,
In het volst genot ervan ,
Wat Been luit-snaar ooit kon treffen ,
Maar mijn hart u wenschen kan ; —
Ja , dan zult gij juichend vragen ,
Aan uw rijkdom vastgeboeid ,
't Oog in wellust rondgeslagen ,
Waar op aarde een doren groeit ?
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Ja, dan zult gij regt bevatten,
In 't bezit van vrouw en kind,
Wat hij zalig is te schatten,
Die in huis zijn hemel vindt. —
Ligt beproeft gij dan te malen
Al het voorregt van uw deel ,
Maar te koud zijn alle talen,
En uw klanken zullen falen
Als de noten, die ik speel.

-................-

AAN EEN BEVROZEN VLIET.

Vlietje, dat des zomers speelt ,
's Levens lagehend zinnebeeld
In het kabblend varen;
Dat zoo snel, langs d'oeverkant,
Tussehen bloem en distelplant,
Voortgleedt met uw baren ;

Vlietje, thans zoo koud als lood,
Trenrig zinbeeld van den dood,
Dien wij tegenroeijen;
Dat op eens tot ijs versmeed,
Langer niet van murmlen weet,
Langer niet van vloeijen:
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AAN EEN BEVROZEN VLIET.
Zijt gij, in die wisseling,
't Zinbeeld der vernietiging,
Die wij cijnsbaar blijven ?
Zegt mij uw gestolde vloed,
Vlietje, dat ik stuiten moet
En als gij verstijven?

Zie! nog snel ik vrolijk voort,
Stoei en dartel langs uw boord,
Ms uw golfjes deden;
En geen adem vliegt voorbij
Of ik zwijm misschien als gij ,
Waar uw golfjes gleden.

Vlietje wat vooruitgezigt !...
Maar van waar op eens het licht ,
Dat ik neer zie stralen?
Wilt gij, door dien glans gestreeld,
Vlietje, mij een blijder beeld
In uw trekken malen ?

A AN EEN BEVROZEN VLIET.
't Lenteluchtje wappert aan,
Loover is aan 't opengaan
En bekranst uw zoomen ;
't Zilver van uw baren smelt
En de ontdooide bron-aar welt,
Om op nieuw to stroomen :

Ja, voorwaar ! een zelfde gloed
Zal mij koestren, als uw vloed,
Waar mij 't slijk moog dekken;
En mijn weggestoven asch,
Als uw 1d1 verstijfde plas,
Weer tot leven wekken!
Vlietje, dat dien ochtend beidt,
Predik mij de onstertlijkheid.
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OP DEN EERSTEN TAND
VAN MIJN JONGSTGEBOREN MONTH.

Triomf, triomf! hef aan, mijn luit,
Want moeder zegt : de tand is uit !
Laat dreunen nu de wanden!
Eerst gaf Gods gunst het lieve wicht
Den adem en het levenslicht,
Nn geeft zij 't wichtje tanden.

Triomf, triomf! God dank er voor,
Want moeder zegt: de tand is door!
Nu lof en lied verheven!
Geluk nu, kind, met snaar en zang
Bestee het wel, bewaar het lang,
Wat n Gods gunst wil geven.

OP DEN EERSTEN TAND.
Bewaar het lang , bestea het wel :
Een goed gebruik is Gods bevel:
Laat u dat voorschrift leiden;
Hou, u ten nut en Hem ten dank,
De tandjes rein en 't zieltje blank;
Zoo knagen geen van beiden.

Groei op, groei op! word groot en goed;
Win treflijk aan in kracht en moed
Om lot en Teed to tergen;
En, wie u 't eerloos hoofd moog bien,
Laat, jongen, laat uw tanden zien,
Waar eer en pligt het vergen.

Groei op, word braaf, bekroon mijn doel:
Laat vroeg uw ziel van diep gevoel
Voor regt en waarheid branden!
Belach der boozen wrok en wraak,
En neem altoos der braven zaak
Manmoedig op uw tanden.
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OP DEN EERSTEN TAND.
Groei op, word vroom, word rijk aan deugd!
Laat nooit mijn oog, dat weent van vreugd,
Oni u van weemoed krijten;
En geve u God tot aan den dood
Een eerlijk stukje daaglijksch brood,
Waarop uw tandjes bijten!

TRANEN.

Loodzwaar weegt de rampspoed neer
Op het krimpend harte;
Angstig hijgt de ziel naar lucht,
Onder 't wigt der smarte.
Droeven, neen, niet onverhoord
Vliegt die zucht daarhenen;
De Almagt stond u tranen toe :
Droeven, gij moogt weenen.
Ja, hoe fel het noodlot zweep ,
Losbarste in orkanen,
Toch nog heeft het zuur zijn zoet ,
Toch de smart haar tranen.
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Plengt hen, droeven! stort hen uit ,
Wie te zwaar moet tillen !
De Almagt stond u tranen toe
Om dat Teed te stillen.
o, 1k heb den troost geproefd ,
Dien de tranen brengen ,
En alleen de smart beklaagd ,
Die geen traan kon plengen.
Tranen rollen 't wigt van 't hart,
Dat in 't wee wil stikken ;
Als de ziel van dorst versmacht ,
Laven ze en verkwikken.
0 ost noch West heeft sap noch kruid ,
Die den lijder troosten ;
Tranen zijn hem rijker schat
Dan het West en 't Oosten.
Droeven , beurt dan 't hoofd. omhoog
Door uw jammren henen ;
Schaatren mag de dartle vreugd ,
Maar de smart mag weenen.

DE LEYDSCHE WEEZEN
AAN DE LEYDSCHE BURGERIJ.
NIETTWJAARSGROET.

Is de ochtend van den feestdag daar,
Dan treden in de huisgezinnen
De kindren tot het ouderpaar
Eerbiedig en blijmoedig binnen ;
Dan ijlen zij met wensch en groet,
Met hartelijker kus hen tegen,
En roerend is de wensch .van zegen ,
Dien 't kind zijn zeegnende ouders doet c
D. III. Ged. 3.
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DE LEYDSCHE WEEZEN
Gelukkig , die dat voorregt smaakt ,
Te vroeg , helaas ! voor ons verdwenen :
Geen onzer, die zijn oudren naakt ,
Of 't is om op hun graf to weenen.
De heilwensch rolt van oord tot oord ;
De feestdag is op nieuw verrezen :
Wat baat het u, verlaten weezen !
Geen ouder,, die uw wenschen hoort.

Wat zeggen wij ?... Vergeeft die klagt ,
o Burgers van 't weldadig Leyden,
Die d'ouderpligt zoo trouw betracht ,
Waar de ouders zoo ontijdig scheidden !
Elk onzer zonk ontroostbaar neer
Bij 't lijk van moeder en van vader :
Elk uwer trad bewogen nader
En gaf elk onzer ouders weer.

Nu komen wij (het feest is daar !)
En treden a met wensch en zegen ,
Bij d'aanyang van een ander jaar,,
Weer dankbaar en eerbiedig tegen.

AAN DE LEYDSCHE BURGERIJ.
Wij treden tot onze ouders in,
Tot ouders, die hun kroost verzorgen,
Als kinderen op den feestdag-morgen,
Ms kindren van hun huisgezin.

Wij komen met geen kreet van smart
Ons morrend van ons lot beklagen;
Wij komen met een dankbaar hart:
Ondankbaar, wie u meer dorst vragen !
Wat eischt men nog der milde bron ,
Die laafnis uitstort, eer wij 't smeeken?
Gij gaaft ons wat ons mogt ontbreken,
Eer menig onzer vragen kon.

Zoo deedt gij, toen de voorspoed blonk
En schatten in uw muren gaarde;
Zoo doet gij, na zijn luister zonk
En de armoe door uw wijken waarde.
Zoo doet gij, als een vader doet,
Die, of hem God met welvaart zegen',
En of de ramp zijn huis bejegen',
Zoo lang hij kan zijn kindren voedt.
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DE LEYDSCHE WEEZEN
Neen, uit geen koude schatkist, neen,
Ontwelt de deugd , die u doet gloeijen ;
Haar oorsprong is uw hart-alleen:
Dat blijft van rijkdom overvloeijen!
Dat liet geen weeklagt onverhoord,
Wat rampen op uw schouders wogen:
De bron der welvaart mogt verdroogen,
De bron der liefde vloeide voort.

Dat is de toets van 't vroom gemoed,
De deugd, ook als zij kost , te plegen:
Geen handvol goads van d'overvloed
Zal in den dag der reekning wegen;
Maar die, als storm en branding slaat ,
En op zijn kiel dreigt in te breken,
Nog andren de amen toe wil steken,
Die pleegt een deugd , waar loon op staat.

Dat loon zij 't uwe, burgerschaar
Der trouwe stad, zoo vaak geslagen!
Al viel u 't wigt der jammren zwaar,
Gij hielpt den wees zijn jammer dragen.

AAN DE LEYDSCHE BURGERI.T.
Gij hebt , zoo trouw 't een moeder kan
Ons dek en dronk en brood gegeven ;
En, danken we andren ook voor 't leven ,

U danken wij 't behoud er van.

God ! weer van Leydens muren 't feed
En laat uw gunst er binnen stroomen ;
Hier wordt uw zegen wel besteed ,
En 't Christen-voorschrift nagekomen.
o, Schenk die deugd reeds hier haar loon !
Dit wordend jaar reeds breng' het mede !
Geen reiner,, geen opregter bede
Naakt dezen dag , o God ! uw troon.
1823.
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OP DE GEBOORTE

VAN MIJN JONGSTE KINDJE.

___,

Nu zal weer het feestlied rijzen,
Klinken zal het, schel en blij ;
't Zal ons zalig voorregt prijzen;
Pronk nu, lieve! juich met mij:
Griekenland had zeven wijzen,
Zeven kindren hebben wij!

Velen, in hun trotsehe daken,
Gaven handenvol met goud,
Mogten zij zich 't eigen maken
't Wichtje, dat ge in de armen houdt;
Eens dat Neil is al hun haken...
Wij genieten 't zevenvoud!

OP DE GEBOORTE VAN MIJN KINDJE.
Laat de faam der Grieken zweven,
Schater' haar bazuingeschal I
Laat hun glorie langer leven
Dan hun grondvest duren zal:
Toch zijn onze kleene zeven
Mij het kostbaarst zevental.

Velen, nog met nijd bekeken,
Maar beklaaglijk in hun praal,
Hebben voor geen kroost to smeeken
In ontgloeide hartetaal;
Mogen 't brood er niet mee breken....
o , Dat doen wij zeven maal !

Bral dan, Sparta! poch, Athenen!
Blinkt uw mindren bleek en dof;
Klink' het, langs uw puinhoop henen ,
Telkens van nog luider lof:
't Feestlied op mijn zeven kleenen...
o, Daar is geen zoeter stof!

5 6 OP DE GEBOORTE VAN MIJN KINDTE.
Velen, afgetobcl van zwerven,
Mat van zwoegen, zijgen neer,,
Zien en zoeken rond naar erven,
Vinden stam noch takken meer ;
Neigen 't hoofd, heiaas , en sterven :
Wij herleven zeven keer.

Laat dan reeds een hairtje grijzen ,
Grijzen in het zomertij',
Luid zal toch mijn feestlied rijzen,
Klinken zal het schel en blij:
Griekenland had zeven wijzen ,
Zeven kindren hebben wij!

.—.....-Ga..--

TEVREDENHEID.

Deluded on from scene to scene,
We never end, but still begin,
By flatering Hope betray'd;
I'm weary of the painful chase
La others run this endless race
To catch a flying shade.
DUCK.

Laat wagen wat zich wagen wil
En bank en diepte peilen ;
Ik hou aan eigen haard mij stil
En spaar aan strand mijn zeilen.
Laat worstlen om de schim der eer,,
Wie 't hart aan schijn vergapen;
Het bulder' op 't onstuimig meir :
Ik kijk ems buiten uit naar 't weer
En leg mij t'huis to slapen.
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De juffer,, die zich Eerzucht heet ,
Ligt nimmer in mijne armen ;
Men zegt het kost hem doodlijk zweet,
Die zich door haar laat warmen.
Haar blikken schieten vuur en vonk
En schittrend zijn haar kleeren ;
Maar wee, wie 't houdt voor echten pronk :
Haar lonk is een boelinnenlonk
En valsch zijn al haar veren.

In 't eerst kraamt ze al haar schoonheid nit
Met tooijen en blanketten ;
Maar deerlijk plaagt zij d'armen buit ,
Dien ze ophaalt in haar netten.
Van daag geeft ze eens wat roem en rang
En andre snuisterijen ;
Maar zelden duurt dat geven lang ,
En morgen gaat zij d'ouden gang
Met andren , die haar vrijen.

TEVREDENHEID.

In 't eerst vertoont ze een grootsch tafreel,
En lokt u derwaarts mede,
Maar naauwlijks overziet gij 't heel,
Of reeds vertoont ze een tweede:
Gij grijpt in 't rond, maar woelt en wart
In duizende verschieten;
Gij tast in 't wild naar licht en zwart,
Maar hijgen mag uw dorstig hart,
Doch nimmer iets genieten.

Laat hunkren dan naar glans en goud,
Wie lust heeft haar to hooren ;
Laat luistren wie van sprookjes houdt:
Ik stop uit angst mijne ooren ;
Laat hopen, wie naar wondren haak',
Op de uitkomst der vertelling :
Een ieder heeft zijn eigen smaak:
Ik kamp om geen onwis vermaak
Met een gewisse kwelling.

5!)
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TEVREDENHEID.

Terug dan met uw tooverzang,
Gij loos vermomde logen!
Nooit ruil ik willens rust voor rang
Noch vrijheid voor vermogen.
Laat storten met haar waan en pracht,
Het zij Carthaag of Romen;
De vriendschap zegt mij goeden nacht,
De liefde spreidt mijn sponde zacht :
Ik kreun mij aan geen droomen!

Laat brallen dan van top en troon
Wie staf of scepter beuren;
Aan kindren schijn' het purper schoon:
De ziel zit in geen kleuren.
Laat kruipen wie in 't juk zich sluit ,
Het zij van goud of ijzer:
Ik lach de trotsche slaven nit,
Ik gruw van elk vergulden guit
En wensch de dwazen wijzer.

SCHEEPVAART.

't Leven wentelt , zonder spoor,
's Werelds wijde kolken door;
Kraft en rolt zijn woeste baren;
Wisselt telkens tij en stroom,
Worstelt tegen strand en zoom ,
Ree en haven misgevaren;
Stijgt en stort met d'eigen spoed ,
In gedurige eb en vloed.

Tuimlend over baar en schuim,
Zwalpen we op 't onmeetlijk
Zoeken, waar we een legplaats vinden ;
Slingren beurtlings heen en weer,
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Dobbren op en domplen neer ,
Prooi en spel van zee en winden ;
Voortgestuwd en weggesleept,
Naar de vlaag de golven zweept.

Och, zoo menig, naakt en bloot ,
Heeft geen riemen bij zijn boot,
En vergaat op bank en bedden;
Och, zoo menig, krank en mat,
Neergeplast in 't woelend nat,
Met met zwemmen 't level redden;
Och, zoo menig roeit en rept,
Maar het nijdig water ebt!

'k Heb op reis er veel gepraaid,
Die, op klip en rif verwaaid,
Met hun wrak in 't wilde stoven;
'k Zag er zonder want of dek,
Boord en bodem rank en lek ,
't Hoofd met pompen naauwlijks boven;
'k Zag er worstlen met d'orkaan
En met man en muis vergaan.

SCHEEPVAART.
Zeldzaam, die op roer en zwaard,
In een drijvend schuitje vaart
En geen diepte heeft te peilen;
Die de baren dartlend kneedt
En den wind te kluistren weet
En laat labbren in zijn zeilen;
Die, bij 't stormen van den nacht,
Op zijn anker d'ochtend wacht:

Maar te ver toch nooit van ree ,
Zeilers op de levenszee!
Want het spookt op elke hoogte;
Velen, u in vaart gelijk,
Boorden zich in zand en slijk,
Zitten zuchtende op de droogte,
En geen gunstig watergod
Maakt op nieuw hun scheepje vlot.

Neen, geen blinkend koningsjagt
Heeft den wind en 't weer in pacht,
Noch de golven prijs gekregen;
Meestal hangt een bui op zij,
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Altijd gaat er stroom en tij ,
Meestal onze wenschen tegen;.
Altijd komt ons de eb to vroeg
En de vloed niet tijds genoeg.

Daarom, wilt gij goeden raad,
Roeijersgast en stuurmansmaat!
Vraagt geen trouw aan valsche stroomen ;
Vest geen hoop op wind en weer:
De afgrond onderschraagt het meir
En de branding dekt de zoomen;
Leert den aard van 't element :
Best vermijdt men wat men kent.

Zweept de storm het ziedend sop,
Stuurt niet tegen 't noodweer op :
Laat bij tijds uw anker haken;
Klimt een klip u tegen boord...
Maar waar dwaal ik, dwaze, voort?
Nutloos zet ik toorts en baken :
Stuurini zijn het wijst aan land ;
Redding komt van Hoogerhand.

OP DEN DOOD

VAN MIJN ZESJARIG DOCHTERTJE.

Menig traantjen is gevallen ,
Dierbaar lijkj en , op uw graf,
Maar , helas I met geen van alien
Viel mij 't wee den boezem af ;
Menig zuchtj en is gevaren ,
Is gevloden nit mijn hart,
Maar niet een, hoe veel zij waren ,
Gaf verligting aan mijn smart:
'k Zal beproeven , dierbaar wiehtje ,
Dat Gods wil verengeld heeft !
Of een treurig lijkgediehtje
Adem aan mijn boezem geeft ;
D. III. Ged. 3.
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66 OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE.
'k Zal beproeven, of mijn snaren ,
In mijn lijden al mijn troost,
Ook het hartzeer doen bedaren
Bij de lijkbaar van mijn kroost:
Ja, o ja , aan u te denken,
Lieve, die ik nooit vergeet,
Schijnt een stil genot te schenken
Aan mijn diep gekankerd leed.
Waar ik kouder troost aanschouwe,
Stelt mijn smarte zich te weer;
Niets dan voedsel voor mijn rouwe
Is de troost, dien ik begeer.
Als de dag is aangebroken,
Die mij vroeg tot zorgen wekt,
En ik de armen, uitgestoken,
Naar mijn kroost hou heen gestrekt;
Als ik ze alien aan zie snellen
Met een kus en met een groet ,
Dan vermaakt mij 't, na te tellen
Dat het een te weinig doet;
Dan verlustigt zich mijn smarte
In 't herdenken, keer op keer,

OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE. 67
Dat ik u niet prang aan 't harte,
Die mijn wellust waart weleer. —
Als ik de afgesloofde zinnen
Wieg in sluimer, moe en mat,
Dan schiet eensklaps mij te binnen,
Dierbre, dat ik u vergat ;
Dat mijn hoofd zich lei ter ruste,
En ik, hartlijk, niet vooraf
U in de armen sloot en kuste,
En mijn zegen u niet gaf.
Dan verwekken duizend beelden
Van genoegen en geneugt,
Die mij eens zoo innig streelden,
Nog mijn ziel een sombre vreugd.
o, Dan voel ik tranen komen,
Tranen om herdacht genot,
En nog eens van u te droomen
Is mijn laatst gebed aan God :
Hij verhoort het! 'k Heb u weder,
Nog eens weder, dierbaar wicht!
'k Sluit nog eens, verrukt en teeder,
De armen u om 't lijfje digt;

68 OP DEN DOOD VAN MIJN DOCHTERTJE.
'k Hoor nog eens het vleijend kwelen,
Daar mijn ziel zoo graag aan hong,
't Liefdevol en roerend streelen
Van uw tooverzoete tong;
'k Zie u weer de leedjes reppen,
Vrolijk rennen, blij en snel,
En uw hartje vreugde scheppen
In het schaatrend kinderspel;
'k Zie nog eens de blijde rozen,
Rozen, die gezondheid strooit,
Op uw blanke koontjes blozen,
In een gullen lach geplooid ;
'k Zie... o hemel! zij verkleuren ,
Zij versehieten, doodsch en bleek :
'k Zie dat lonkend oogje treuren ,
Dat zoo blij en dartel keek ;
'k Zie dat hoofdje nederzijgen
En zoo droef die trekjes staan;
'k Hoor dat hartje pijnlijk hijgen
En zoo zwaar dien adem gaan;
'k Zie de smart het liji3e nijpen,
Dat zoo wreed gemarteld wordt ;
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'k Zie die handjes om zich grijpen,
Reeds zoo deerlijk uitgedord;
'k Zie het doodsblaauw op die lippen
En het breken van dien blik;
'k Hoor een nokkend zuchtje glippen...
God! dat was de jongste snik!
'k Zie het lijkjen op de sponde
Kil verstijven, bleek en naar ;
Ik spring op en tast in 't ronde,
En, o God! die droom is waar!
Waar, dat zoo veel vreugd vervlogen
En in foltring is vergaan;
Waar, dat die gesloten oogen
Nooit weer lonkend openstaan;
Waar, dat zoo veel hoop bezweken
En mij deerlijk is ontrukt;
Dat die lipjes nooit meer spreken,
Die zoo digt zijn toegedrukt;
Dat die handjes niet meer prangen,.
Niet meer knellen, zacht en teer,
En mijn natbeschreide wangen
Niet meer strooken — nimmermeer!
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Waar,, dat nets mijn ziel wil streelen ,
Die verdiept is in verdriet ,
Dat geen heul mijn wond wil heelen ,
Tranen of gezangen niet...
Neen , o neen , onmagtig pogen !
't Krijtend hart ontzegt gehoor ;
Geen vertroosten , geen vermogen
Geeft mij weer wat ik verloor.
Wat de toekomst moog beloven ,
Die het weerzien ons bespaart ,
Engeltje bij God hier boven !
'k Wensch n nog terug op aard.
Zoo ik hooger magt vertoren
En met God in 't oordeel tree,
Och , wie mag de rede hooren ,
Als het hart bezwijmt in 't wee ?
Lieve , maak' de smart mij schuldig ,
Schuldig ook in 't morren d lied,
Neen, ik laat aan 't graf geduldig
Mijn verzwolgen blijdschap n iet.
Eenzaam wil ik dikwijls treu ren ,
Dolen langs uw terpje heen ,
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En, wat troost mij op wil beuren,
Luistren naar mijn smart alleen.
U te missen, u te derven,
Aan mijn ziel zoo naauw verk-nocht ,
Afgemarteld u zien sterven,
Snakken naar den ademtogt...
Neen, o neen, wat stormen woeden,
Wat moog storten op ons neer,
Slagen, die het hart doen bloeden,
Doen alleen waarachtig zeer.
Moog zich minder smart verwinnen
En in wuft gevoel vergaan,
'k Hing met al te teer beminnen,
Lieve, zoo verkleefd u aan!
Moog wie wil de vleitaal hooren,
Die de hoop verzint in 't leed ,
'k Heb zoo veel aan u verloren ,
Daar de hoop geen troost voor weet;
'k Moet zoo veel genot verzaken ,
Dat mij 't leven had verzoet;
'k Moet er 't harte los van maken,
Dat bij 't pijnlijk scheuren bloedt.
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'k Zoek vergeefs, van rouw beladen,
Troost in mijn bedrukt gezin:
'k Moet mijn liefde daar verzaden
Aan een dierbaar pand to min.
't Heeft zoo vaak des hemels zegen
Mij doen schatten dubbel hoog,
En den last mij ligt doen wegen,
Die mijn schouder nederboog;
't Was mijn ziel ten lust gegeven,
Sinds het de oogjes opensloot;
'k Gaf het d'eersten kus in 't Leven
En den laatsten in den dood...
Treuren wil ik, eenzaam dwalen,
Rouwen met verdoolden geest,
Duizendmaal uw naam herhalen,
Lieve, mij zoo dier geweest!
De oogen wil ik opwaarts heffen
Naar den hemel, waar gij woont,
Of mijn stern uw oor moog treffen
En uw aanblik nedertroont:
Dan eerst zult gij, dan gelooven,
Als gij de oogjes nederslaat ,
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Op wat prijs uw vreugd hier boven
Uw bedroefden vader staat.
Ligt dan kunt gij, bij 't aanschouwen
Van mijn diep geknaagd verdriet,
't Eerste traantje niet weerhouen,
Dat de hemel schreijen ziet...
Maar, waar dwaal ik 9 dek hare oogen ,
God, bedek ze voor mijn rouw :
Laat haar niet beseffen mogen,
Wat haar heil verstoren zou.
Laat mij 't wee te zwaarder drukken,
Foltren boven kracht en taak,
En mijn schouder dieper bukken ,
Zoo 't haar hooger zalig maak'!
Dat te bidden en te hopen,
Dat zij nu geen zuchtje loost,
Zet mijn matten boezem open
Voor een zachten straal van troost.
Dat gelooven en bedenken,
Dat haar heil geen palen weet,
Schijnt een zoeter drop te schenken
In den alsem van mijn leed.

ZUCHT.
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Waarheen , waar vlugt gij heen van uit mijn reikende oogen ,
Vergeefs gebeden rust, verzwolgen in den stroom;
Waarheen , waar vaart gij voort, in ijdle hoop vervlogen,
Geluk , dat ik zoo dikwijls droom?
Wat let u, nijdig lot, zoo wuft in leed en lusten,
In 't wentlen onvermoeid en vriend noch vijand trouw,
Wat let u , nijdig lot ! een enkle poos to rusten,
Waar ik zoo gaarne toeven zou?
Rol voort, rol met mij voort uit gruwlen en uit plagen,
Der troonen puin voorbij en uit des aardrijks brand,
Die zee van jammren door en haar gezweepte vlagen,
En zet me op 't eenzaam veld aan land.
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Daar wil ik, daar mijn loop, mijn vreedzaam leven leiden
Van aardsche kwelling los en haar berouwd vermaak ;
Dagr wil ik, daar mijn dak , mijn needrig leger spreiden,
Tot ik den laatsten keer ontwaak.
o, Zalig boven peil , wie , duister en vergeten ,
Geen verder uitzigt kent dan langs zijn tierig veld ,
En op zijn lagehend feest , met altijd blank geweten ,
Zijn jaren bij zijn oogsten telt !
Benijdbaar is zijn deel , voor rang en roem verkoren ,
Weldadig is zijn slaap , door spook noch droom verschrikt ,
Die in zijn lage kluis geen donder heeft to hooren ,
Dan die het vruchtbaar land verkwikt !
Daar wil ik, daar in rust, mijn eigen enten snoeijen
En winnen schooner vrucht, tot luister van mijn streek;
Daar , als de zomer Brandt, mijn dorstig veld besproeijen
Met water uit mijn eigen heek.
Daar wil ik, 's ochtends vroeg , mijn grage kudde wekken ,
Doen grazen in mijn beemd , van kruid en klaver vol;
Daar, ala de winter nijpt , mijn koude kleenen dekken
Met weefsel van mijn eigen wol.
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Daar wil ik, 's avonds laat, in 't hangend groen verwijlen
En dolen met mijn gade in 't welig eikendal,
Terwijl ons spelend kroost in wedloop aan komt ijien,
Wie 't eerst den nachtkus brengen zal.
Daar wil ik, diep geroerd, de stille maan belonken,
Die 't hart tot weemoed stemt en 't ruw gevoel verfijnt,
En schoon de wereld krimpt, in bloed en puin verzonken,
Haar toch met d'eigen glans beschijnt.
Daar wil ik al den waan, der grooten praal vergeten,
Verachten lof en smaad van hoog en laag gemeen;
Daar, aan mijzelv' genoeg, met mijn gerust geweten
En mijn geliefd gezin alleen.
Helaas! waar vlugt gij voort van uit mijn reikende oogen,.
Vergeefs gebeden rust, verzwolgen in den stroom?
Waarheen, waar vaart gij heen, in ijdle hoop vervlogen,
Geluk, dat ik zoo dikwijls droom?
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Neen, 'k roep uw dienst niet in, vergrijsde fabelvonden!
'k Wil met geen vorschend oog uw raadselzin doorgronden;
De aloudheid, die gij tooit en ophult in 't gewaad,
Den sluijer, die haar dekt, niet schuiven van 't gelaat.
'k Roep nit der eeuwen puin, in 't ijdel weggestoven,
Niet roekloos, heilige echt! uw aanbegin naar boven,
Noch schilder de eerdienst af, met zoo verscheiden pracht
Op 't u gewijd altaar, in elke lucht, gebragt.
Zoeke ander wikkend brein, in diep gepeins verloren,
Vergrijsde zeden na, langs uitgewischte sporen,
Verborgen oorsprong op, door mist van eeuwen heen :
1k raadpleeg voor mijn zang mijn eigen ziel alleen;
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Zij geeft de toonen me aan, die aan mijn Tier ontspringen. —
Ja, zegenrijke band! ik zal uw weldaad zingen;
En zoo mijn zang niet gloeit van 't ingestort gevoel,
Verstom dan, flaauwe kunst! gij zijt mijn ziel te koel.

Wat droomt gij van geluk en waant u 't op te delven,
Verdoolde, leeg van hart, beladen met u zelven,
In eenzaamheid verkleumd, van onlust traag en loom?
Voor u, rampzaalge, ja! is al 't geluk een droom.
't Ontruimt uw treurig pad, waar niets dan distels bloeijen;
Ontvlugt uw dorre ziel, die zwellen kan noch gloeijen,
En Iciest het vurig hart, dat in zijn zalig lot
Mag smelten van gevoel en tintlen van genot.
't Geluk is u een droom. Of zoudt gij 't ooit genieten,
Dwaas, die de bron verstikt, waar 't u uit toe wil vlieten,
En de ongeroerde borst, die zich met afkeer voedt,
Voor elke neiging sluit, die zalig is en zoet?
Neen , beuzel van geen heil. 't Is niet voor u, verblinden,
Op de ongebloemde baan, waar hangs gij doolt, te vinden ;
't Is voor geen kruipend bloed nook kouden polsslag veil...
't Geluk der liefde alleen, zie daar het eenigst heil.
Ja, wee hem, dubbel wee, wie 't zieh ontzegt te smaken:
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De vreugde blijft hem vreemd in 't ruischen der vermaken;
In 't midden van 't genot, dat hem de zinnen schokt,
Kwijnt nog zijn koude ziel, van ongevoel verstokt.
Hij leert voor elke deugd zich 't ijzren hart versteenen;
Hij kent den wellust niet, van zaligheid to weenen!
Koelbloedig sluit hij 't oor voor 't rijzend lentelied;
De schepping gloeit voor hem van loutre liefde niet.
Diep drukt de looden ramp zijn matte lenden neder:
Geen toegesnelde troost verheft zijn schouder weder;
Geen balsemzoete hoop, die druppelt in zijn wond,
Lacht uit een lonkend oog zijn kranke ziel gezond.
Hij kent de weelde niet, die, midden in de smarte,
In 't vlijmen van het wee, stroomt in het minnend harte ,
Dat, aan de borst gekleefd, waarmee het klopt en treurt,
Nog, in zijn lijden zelf, het lijden dierbaar keurt.
Hem is het uitzigt zwart; zijn last is zwaar gewogen;
De zegen is hem vreemd, de zaligheid een logen ,
Het leven hem een hel van enkel ramp en rouw,
Wien 't niet een hemel is in de armen van een vrouw.

Ja, zaligend genot, dat ons verzoent met de aarde,
Gij geeft aan 't leven prijs en aan ons wezen waarde:
D. III. Gea. 3.

6

82

HET HUWELIJK.

Gij client Gods heilig doel. — Die breidellooze drift ,
Die ongetemde kracht , in 't manlijk hart gegrift,
Dat onbeteugeld vuur, in 't heftig bloed aan 't gloeijen ,
Moest met een zachter ziel verteederd zamenvloeijen. —
Dat oogverlokkend beeld , van onmagt onbestand,
De maagdelijke schroom, haar zwakheid aanverwant ,
Die niets dan tranen heeft, dan blozen kan en beven ,
Moest aan een stouter borst zich schaaklen en verkleven :
Gescheiden en verdeeld, is beider rang verzaakt;
Verbonden aan elkaar... de schepping Gods volmaakt!

Ja, de englen zien het aan, van eerbied opgetogen,
Het knoopen van dien band, zoo heilig in hunne oogen,
Als 't nederknielend paar zijn leven en zijn lot,
Zijn zielen, zamensmelt voor 't vaderoog van God;
Als de aangebeden man den handdruk zijner trouwe
In de aders tintlen doet van de uitverkoorne vrouwe,
En haar ontroerde borst, tot smeltens toe gekneed,
Aileen met tranen zweert en antwoordt op zijn eed;
Als ze alles zich ontzegt, en neiging en verlangen ,
Wat ooit haar lief was, dooft, om hem slechts aan to hangen,
Die ieder andre zucht en uitzigt en gevoel
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Alleen verzaakt voor Hgr, zijn onverdeelbaar doel ;
Als ze aan elkaar geprangd, verzaligd van genieten,
In d'eersten kus der trouw hun aanzijn overgieten ,
En in hun kloppend hart, dat weerzijds zarnenvloeit ,
Geen leven, geen gevoel dan voor elkander gloeit;
Als ze, in hun

droom, hun pad met rozen hullen ,

De wijde wereld met elkander zich vervullen,
Geen doornen vreezen noch vooruitzien op hun baan...
Dat schouwspel, hemel, ja! lacht gij genadig aan!
Tree voort, begunstigd paar,, waarheen u 't lot moog leiden ;
Gods vaderliefde waakt en overspreidt u beiden :
Wie ooit die toevlugt kiez', den droeve nooit ontzegd,
De huwlijkstrouw vooral heeft op Gods zegen regt.
Uw blij getooide droom zal u niet wreed bedriegen
De voorspoed moge uw hulk op effen baren wiegen ,
De orkaan, van rampen zwart , barste open op uw kiel :
Geluk begeeft hem nooit, die 't omdraagt in de ziel.
Neen, de uitkomst en de hoop zal niet voor u verschillen :
't Geluk, dat ge u voorspelt, genieten zij die 't willen;
Het zegenrijk verschiet , dat opgaat langs uw spoor,
Drijft elken nevel weg of breekt de buijen door;
Elke ochtend, die ontwaakt , verwezenlijkt uw droomen ;
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Een nooit berouwd genot zal u door de aadren stroomen ,
En uw verrukte ziel, doortinteld van geneugt',
Een voorsmaak drinken van des hemels volste vreugd!

Wat spitst gij 't laffe brein, opdat het de echtkoets smade ,
Dwaas , die het graf der liefde aan 't hart vindt van een Bade ?
De losgelaten drift van uw verhitten zin
Had schaamtloos zich vermomd in 't masker van de min ;
Begeerte dreef u voort met prikkelende tanden ;
De ontvlamde lust alleen heeft u. de borst doen branden ;
Gij dronkt de weelde leeg , waarin zij gulzig zwom,
En uw verzade drift ontdeed zich van haar mom.
De liefde bleef u vreemd. o , Wien zij 't hart deed zwellen ,
Dien blijft haar invloed bij, waarheen zijn pad moog hellen ;
Haar vlekkelooze vlarn verteert niet met den lust :
Zij is de levensvonk , die eerst in 't graf zich bluscht.
Ja , duurzaam is haar regt , beklijvende is haar zegen !
Zij strooit met elk getij ons andre bloemen tegen ;
Zij spelt haar gunsten niet, noch maalt zoo schoon haar vrucht ,
Opdat zij 't hart verlokk', bedrieglijk treffe, en vlugt'.
Weldadig is haar trouw,, wat wanklen moge of vallen ;
Wat drift ontwake of zwijg', zij overleeft aan alien.
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Als iedre schim verdween en elke zwijmel vlood,
Vindt de afgetobde ziel een rustplaats in haar sehoot.
Zij stilt het heftig bloed en stort haar heul er binnen;
Zij brengt het hart terug van bruisen tot beminnen;
Zij wischt den indruk uit van elken smaad en boon,
En is, het lot in spijt, voor elke deugd het loon.

Tuigt! 'k roep uw uitspraak in, gezegende echtelingen!
Geeft waarheid aan mijn toon; bekrachtigt wat wij zingen;
Uw diep geroerde borst, in voller dank ontgloeid,
Verheff' zich met den zang, die van mijn snaren vloeit.
Tuigt! dubbel is uw deel aan elke vreugd van 't leven:
Elkaars vereend geluk is u gemeen gegeven;
De zwaar geladen ramp, die oprijst aan uw voet,
Valt u ten halven af, als gij haar tillen moet.
In 't stormen op uw dak, als licht en luister dooven,
Klimt uit elkanders ziel 't gebed voor u naar boven,
En uw vereende kreet, die tot den hemel boort,
Smeekt nimmer Hem vergeefs, die 't eerst de liefde hoort.
Bemoedigd door elkaar, en hart aan hart gezonken,
Wordt nog de beker zoet, hoe bitter ingeschonken;
Met elken aderklop, in voorspoed en in druk,
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Gevoelt gij dat Gods wil u voortriep tot geluk.
Gewettigd is die hoop , gebillijkt dat vertrouwen :
Gij moogt Gods vaderhand gelooven en aanschouwen,
Haar doel aanbidden in het zaligst dat zij geeft,
Bevoorregt boven hem, die niets to danken heeft.
Ja, 't zaligst dat zij geeft ! Of waant gij, aardsche schatten ,
Gewiekte schim der eer, waarnaar de dwazen vatten,
Blanketsel van den roem, waarmee zich de onrust kleurt !
Of waant gij uw bedrog voor dat bezit gekeurd?
Och, 't onbevredigd hart, in 't wisselziek verlangen,
Blijve azen op uw tooi en in uw strikken hangen ,
De diep geroerde ziel, van God zoo rijk bedeeld,
Hing nooit het schijngoed aan, waarmee de dwaasheid speelt.
Zij jaagt geen schaduw na, die altijd vlugt in 't lokken;
Zij beeft niet voor haar deel, als aardsche zetels schokken;
Den trotschen dwaas ten spot, die naar het schijnsel tast,
Wijst zij het droombeeld of en houdt het wezen vast.
Gezegenden, o neen! geen tuimelende baren,
Gewenteld in den stroom en d'afgrond ingevaren,
Geen uitgebloeide roos , die op haar struik bezwijkt,
Is 't onbestendig beeld, dat uw geluk gelijkt.
Neen, vreedzaam als natuur, van zachter glans beschenen ,
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Verademd en verkwikt, na bui en brand verdwenen;
Bekoorlijk als haar rust, die noodigt tot genot...
Een zomeravond is de beeldtnis van uw lot.
Uw moggehijgde borst hield eindlijk op to zwoegen ;
De stormen zijn gestild, die door uwe aders joegen;
De zweetdrop is gedroogd, na d'afgelegden togt,
En 't kostbaar doel bereikt, waarnaar gij greept en zocht.
De kalmte streelt uw ziel, na 't hevig middagblaken ;
Het lavende genot verving het dorstend haken;
neergebeden rust is op uw koets gedaald
En al 't geluk uw deel, waartoe gij ademhaalt.
o, 't Is elkanders heil, waarvoor uw zielen gloeijen,
Elkanders heil alleen I Of voelt ge een droppel vloeijen
Door de aders naar het hart, waaraan ge elkander knelt,
Die voor elkaars geluk niet sprankelt en niet welt?
Voor u stroomt elke zucht uit de eigen bron naar boven ;
Een indruk kleeft u aan, die flaauwen kent noch dooven ;
Uw onverdeelde wensch, waarheen hij strekke of staar',
Vloeit uit elkander en keert weder tot elkaar;
Geen bee ontstijgt uw borst, of draagt dien oorsprong mede ;
Elkaars vereend belang slaakt altoos de eigen bede;
De hoop, die u verlokt, de prikkel, die a spoort,
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Drijft naar geen verder doel dan naar elkaar u voort.
Wat buiten u bestaat is vreemd aan uw verlangen ;
't Moet wellen uit uw hart, waaraan uw hart zal hangen :
Ult ieder andre bron , waarnaar de dwaasheid dorst ,
Vloeit geen verzading op voor uw ontgloeide borst.
Elkanders liefde alleen is al uw uitzigt tevens ,
De spoorslag en de prijs , de levensvonk des levens :
Van dat bezit beroofd , dat al uw heil bevat ,
Bestond er geen geluk , waar gij nog deel aan hadt.
Gij leert elkanders ziel voor elk gevoel ontvonken :
U is de wereld schoon ; gij ziet de schepping pronken ;
Gij kleurt elkaar 't gebloemt', dat opluikt langs uw baan ,
En vult met eigen vreugd elkanders beker aan.
Verjongde levenskracht drinkt ge uit elkanders blikken ;
Met elke nieuwe teug gevoelt gij 't hart verkwikken ,
En dankbaar voor 't genot , dat ge uit elkander schept,
Vergeet ge wat gij mist en wenscht ge wat gij hebt.

Maar de uitgestrekte hand, zoo mild voor u ontsloten ,
Bekrimpt haar gunsten niet , hoe kwistig uitgevloten ;
Zij heeft de reine koets , der huwlijksmin gespreid ,
Een hooger heil beloofd dan aardsche zaligheid.
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Geen pen beschreef het ooit, geen brein kon ooit het schatten;
De vol gekropte borst kan naauwelijks 't omvatten ;
Elk ander zoet gevoel, waarvoor een naam bestaat ,
Valt weg bij dit genot, dat zich niet schetsen laat.
Herkent gij 't, zalig paar,, in uw ontgloeijende ader?
Het is de moedervreugd, het is de rang van vader!
Het is de hoogste gunst, die uit Gods volste bron,
Uit zijn onpeilbaarheid, op de echtkoets stroomen kon.
o, Nooit beseft gevoel, als 't uitgestrekt verlangen
Door 't nameloos genot vervuld wordt en vervangen !
Als 't moederoog het eerst, na de afgestreden smart,
Haar zuigling ziet geklemd aan 't vaderlijke hart!
Als 't afgesmeekte kind, ontvangen in haar armen ,
Zich aan den boezem kleeft, die 't laven zal en warmen,
En met den eersten drup, die in zijn lipjes vloeit,
Een traan van nieuwe vreugd de moederwang besproeit!
Ms beider lonkend oog , naar 't lagchend wicht geslagen ,
Elkanders blik ontmoet, en beider boezems jagen,
En beider voile ziel, die op hun lippen zweeft,
Zich uitdrukt in een kus , zoo als geen wellust geeft!
Als beider kloppend hart, ontroerd aan een gesloten ,
Van dieper liefde glocit, zoo vurig nooit genoten ,
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En haar verhoogde vlam , die in hun binnenst woelt ,
Van reiner weelde blaakt , zoo zalig nooit gevoeld!
o, Nooit beseft genot, te schetsen noch te gronden !
Hun wezen , hun bestaan , hun aanzijn is verbonden ;
Hun uitgestorte ziel , verdubbeld en gedeeld ,
Klopt , ademt , smelt tot een in hun vereenigd beeld.
Hun leven is vermengd in dat ontluikend leven;
Zij zijn elkaar op nieuw — ten tweedemaal gegeven ;
In 't afgebeden wicht, geliefkoosd met elkaar,
Bezit zij nogmaals hem, bezit hij nogmaals haar.
Niet langer is hun lot, hun leven niet te scheiden ;
Een hartstogt, een gevoel , een liefde klopt in beiden ;
Hun vastgesloten band wordt niet weer losgerukt :
Het zegel der natuur is op den kno op gedrukt. —
Ja , juich , begunstigd paar,, verhef u op dien zegen !
Van uit de biezen wieg lacht u Gods liefde tegen ;
't Onnoozel sluimrend wicht, dat nog bewustloos leeft ,
Verheft u tot den rang, die zijns gelijk niet heeft.
Bevoorregt boven peil , wie ooit dat deel verwerven !
Hij weet niet wat hij mist, die uw geluk moet derven :
Gods vaderlijke gunst , bewogen met zijn lot,
Onthield hem, bij 't bezit, het denkbeeld van 't genot.
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Tuigt, ouders! wat het zij! Zegt, moeders, zegt, wat weelde
Gij indrinkt en geniet en nimmer u verbeeldde;
Wat wellust u verrukt , verbijstert en vervoert,
Als u 't gekozeld wicht door 't eerste lachje roert;
Als ge, in 't genot verward en van gevoel bewogen,
Het wegdrukt aan uw borst en spiegelt in uwe oogen,
En, nimmermeer vermoeid, met nooit verzaden lust,
Het duizend keeren klemt en duizend keeren kust;
Als ge, overkropt van vreugd, in 't kinderlijke wezen
Het vaderbeeld hervindt, zijn inborst waant to lezen,
Zijn eigen oog herkent, zijn eigen trekken ziet...
o Tuig' hij haar genot, wie ooit het heeft bespied!..
U, vaders! a die vreugd! gij moogt uw dierst verlangen
Zien dartlen aan haar hart en aan haar boezem prangen;
Gij moogt uw blijdste hoop, getroeteld en gestreeld ,
Zien bloeijen aan de horst, die al uw weelde deelt;
Gij moogt, van dank verstomd, in 'tzielontroerend kweeken,
In 't kozen van haar kind, Gods toezigt nedersmeeken,
En van den zegen vol, dien gij alreeds bezit,
U nog verliezen in den zegen, dien gij bidt:
Ja, in dat teeder pand, dat zonder moeders zorgen
'Lou krimpen van gebrek, reeds voor den dag van morgen ;
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Dat afhangt van zijn nood en omkwam zonder weer,
Voorziet gij reeds uw steun, uw toevlugt en uwe eer.
Reeds vloeit de toekomst aan in zegenrijke droomen;
Reeds ziet gij 't edel vuur in 't kiemend harte stroomen;
Reeds elken loop voleind in de eerste drift der jeugd,
En geest en ziel gerijpt tot kennis en tot deugd. —
o, Vaderlijke hoop, zoo kwistig met uw verwen!
Hoe smacht mijn hart u na en smaakt u duizendwerven!
Hoe gretig wart mijn ziel, begoocheld en verdwaald,
Zich in de beelden weg, die gij zoo lagchend maalt!
God! kroon haar, kroon die hoop, tot U zoo laid gestegen!
Haar afgesmeekte vrucht volmaakt uw schoonsten zegen;
De vaderlijke traan, die van verrukking vloeit,
Is 't heerelijkst juweel, dat aan zijn echtkroon gloeit.

Ja, bron van alle heil! door u-alleen ontluiken
De bloemen onzer vreugd aan 's levens dorenstruiken;
De lommer, die ons dekt, in 't loeijen van d'orkaan,
Wast nit uw ader op en wint in 't onweer aan.
Gij strekt, geheiligde echt! als moed en weerstand bukken,
Het tegenwigt alleen, hoe zwaar de last moog drukken;
17w zegenrijke troost, die alle wonden baat,
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Is ieder teed te groot, dat buiten u bestaat.
o Huisselijke vreugd, wat geeselende roede
Kastijdt ons in uw schoot met onverbeden woede?
Wat smartelijke kreet, dien 't hijgend harte gilt,
Wordt door geen vrouwenkus , geen kinderlach gestild?
De vrijplaats onzer rust staat in hunne armen open:
Daar, daar slechts is geluk

't is elders pijnlijk hopen.

Van uit den bangen droom, die ons te fel verschrikt ,
Ontwaken we aan hun borst en ademen verkwikt.
De wereld wijkt terug en wemelt uit onze oogen
Ze is buiten ons bereik met klatergoud en logen;
't Baldadig kinderspel, waarmee zij hoont en sart,
Laat enkel deernis na in ons bevredigd hart;
Haar glansen zijn getaand, haar dampen zijn geweken:
De bui gaat ons niet aan, die buiten op moog steken;
De nevel, die zich pakt en drukkend haar benaauwt,
Vlekt onzen hemel niet, die even helder blaauwt.
Wij mogen aan ons hart wat dierbaarst is omvamen;
Wij trekken ons geluk in ons gezin te zamen,
En vinden om ons heen, in echtgenoot en kroost ,
Genot voor elken wensch, voor ieder lijden troost.
Daar, daar slechts is ons pad, de kring , door ons beschreveu,
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De wereld, die ons draagt, de loopbaan van ons leven;
Het doel van ons bestaan, ons uitzigt en ons lot :
Daar, in ons dier gezin, verhoort en ziet ons God!
Daar rijpt ons elke vrucht, die de aarde geeft te smaken;
Daar effent zich het pad, waar langs wij d'eindpaal naken;
Daar ligt het matte hoofd op dons van liefde zacht ;
Daar is de slaap gerust, ook in den jongsten nacht.

Ja, zegenrijke band, die zielen zamenstrengelt,
Haar aan 't geluk verkleeft, haar adelt en verengelt!
Gij zijt van God geknoopt. De prikkel der natuur
Verdooft, de jeugd verdort, het leven mist zijn vuur :
Uw weldaad blijft ons, wat verwoest zij of geweken.
Gij houdt aan de aarde ons vast, als alle banden breken.
De plonderzieke tijd, die alles knaagt en sloopt,
Trekt u te digter toe, hoe langer gij ons knoopt.
Gedurig voelt de ziel nog sterker zich omwonden;
Ze is aan haar dierbaar doel gedurig meer verbonden;
Met elken verdren tred, waartnee wij grafwaarts gaan,
Woelt gij u meer in een en haalt u naauwer aan.
Uw zegen, heilige echt! vervloeit niet in 't ontwellen :
Den beker van 't genot deedt ge eenmaal overzwellen:
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Uw vlekkelooze hand schonk aan het vuur der min,
In 't jeugdig hart ontvlamd, de teugen volop in ;
Gij hebt den zomer, gij den middag van ons leven
Belommerd en gekleurd; de buijen afgedreven,
En 't liefelijk gebloemt', dat ziel en zin verrukt,
In onzen hof gekweekt en ons zoo mild geplukt:
Den winter, op zijn beurt, versiert gij met uw loover ;
Gij strooit ons dorrend pad uw laatste weldaad over,
En strekt den trouwen staf, waarop, verstramd en stijf,
De matte grijsheid leunt met moegewaggeld lijf.
Nog blikt het minnend paar,, naar 't wachtend graf gebogen,
Elkaar zoo teeder toe met uitgeschemerde oogen,
En hangt met brekend hart, waar nog de liefde in blaakt,
Elkaar te meerder aan, nu 't uur van scheiden naakt.
Nog dankt hun blijde ziel , in zegenrijk herdenken ,
Elkander elke vreugd, die 't leven had te schenken,
En koos aan 't eind der baan, als weer de togt begon,
Geen andren reisgezel, zoo zij weer kiezen kon.
Nog heugt hun elk genot van 't weggesneld verleden:
Nog staat het vuur haar voor van al zijn hartlijke eeden;
Nog heugt haar de eerste traan, die hem in de oogen blonk,
Toen zij hem d'eersten zoon , zijn eigen beeldtnis, schonk.
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Nog ziet hij voor den geest, in vroeger vreugd verloren ,
Op haar verbleekte wang de maagderozen gloren,
En smaakt den kus nog eens , waarmee haar voile ziel
Hem 't eerst, in moedervreugd, aan 't hijgend harte viel.
o, Tot hun jongsten snik , tot dat hun de oogen breken ,
Kleeft nog hun de indruk aan, hun aanzijn nooit ontweken;
Tot in den laatsten slaap , die op hun sponde daalt ,
Is nog elkanders beeld in elken droom gemaald.
Hun vrijgelaten geest, bevrijd van 't ijdel sloven,
Schudt al het wereldsche af, maar draagt dat beeld naar boven,
En drijft , op Gods geld , met kommerloozen zin,
Uit lager hemel weg, ten hoogren hemel in.
o, Zaligst bovenal , wie, in dat uur van scheiden ,
Zijn tol het eerst betaalt en 't eerst verreist van beiden !
Hij voelt de wonde niet, terwijl hij ligt en slaapt ,
De hier niet heelbre wond, die tot aan 't weerzien gaapt;
Hij heeft geen kreet van smart om vroeger vreugd te slaken;
Hij had alleen het zoet — het bitter niet te smaken;
Hij heeft geen traan geschreid , die niet werd droog gekust;
Hij weet niet tot wat prijs hij 't eerst van beiden rust!

Dat viel uw trouw te zwaar,, door lief noch leed geschonden,
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Evadne, Iphis kroost , aan Capaneus verbonden!
Dat viol uw trouw te zwaar, toen gij uw gacles lijk
Van Thebe keeren zaagt in Argos treurend rijk.

Gij liet den naauwen band , hoe wreed gerekt, niet scheuren ,
Maar hieldt hem vast geklemd , al mogt hij grafwaart sleuren ;
Gij hingt geen rouwfloers om , tot weduwlijke praal,
Maar trokt het doodskleed aan bij 't lijk van uw gemaal.
Neen, neen! weerhou haar niet, verschrikte drom van magen!
Wet eischt ge een zwakke vrouw te zwaar een last te dragen ?
Wat roept Inv kreet haar weer en bidt haar opzet af,
Nu zij in 't leven mist, wat zij hervindt in 't graf?
Neen : midden in de vlam , die 't overschot zal sloopen ,
Strekt zij haar regten uit, zet zij zich de uitkomst open,
En dringt zich , nevens hem, in dood en leven een,
Van de eigen echtkoets af naar de eigen houtmijt heen.
Zij vliegt den stapel op, waaruit de vonken spatten,
Zij zijgt aan 't ligchaam neer, waar langs de vlammen vatten ,
Zij gilt haar adem uit, die in den vuurgloed smoort,
En mengt haar asch met hem, aan Wien haar ziel behoort.

God ! neig nog eens het oor genadig naar mijn bede !
Ik bad U rust en vree : Gij gaaft mij rust en vrede ;
D.

Ged. 3.
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Ik heb om rang noch roem noch blinkend stof en slijk
Maar liefde alleen gesmeekt , en werd in liefde rijk.
'k Heb ieder huislijk heil in 't vol gemoed genoten !
't Is zalig , hemel! ja : het is uit u gevloten !
Verga 't ondankbaar hart, dat, minnende en bemind ,
De bron van al zijn vreugd niet in uw liefde vindt !
Maar 'k heb gebeefd, gebeefd! bij

onverwacht beseffen

Hoe wreed zich 't lot vermaakt met ongeneeslijk treffen ,
En zielen , zaam verknocht , verbonden voor altijd ,
Van een rukt en verdeelt en 't graf er tusschen splijt.
Dan is de wereld woest met al haar tooververwen ;
Dan is de schepping leeg , het leven langzaam sterven,
Het aanzijn hem een straf, op wien die bliksem viel...
God! weer zoo zwaar een slag van mijn te weeke ziel.
Ik smeek geen grijsheid of om op mijn kruin te pronken ,
Neen, maar aan 't minnend hart, dat met mij klopt , gezonken,
Te zwijmen aan de Borst, waarin ik leef en gm...
God! smelt mijn jongsten zucht met haren doodsnik zaam !

TEHUISKOMST.

Weer een drokken dag gesloofd,
Met verpijnde kracht,
En een suf gebeuzeld hoofd
Met mij t' huis gebragt.
Weer met daaglijksch lief en leed
d'Avond achterhaald;
En met zorg en eerlijk tweet
Weer mijn brood betaald.
Goeden avond, hartlijk wijf,
Mijn geluk en lust,
Dat mij vurig prangt aan 't lijf
En mij welkom kust!
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Goeden avond ! 't uur is daar,
Elken dag mijn hoop,
Voor vermaak noch feestmisbaar
Ooit bij ons to koop.
Eerst nu 't wiegkleed opgedekt
Van het speelziek wicht,
Dat zijn handjes tot mij strekt ,
Reeds met de oogjes digt.
Eerst het woelig bed bezocht
En de kreb genaakt ,
En den kindschen ademtogt
In de ziel gesmaakt!
Eerst mijn kussen omgedeeld
Tusschen al mijn kroost,
Dat mij hand en wangen streelt
En mij kust en koost. —
Gij , die op mijn rijkdom ziet,
Bron van alle goed!
o , Versma de bede niet
Van mijn vol gemoed.

TEHUISKOMST.
Zie, mijn ziel is aangedaan
En mijn stem gesmoord:
Maar, o God! toch ook een traan
Wordt van U verhoord.
o , Wiens lot gezegend zij,
Zalig is mijn deel!
Vele kindren gaaft Gij mij,
Maar niet een to veel.
'k Heb geen wensch bij hun bezit
Dan hun hell alleen,
En een traan, die voor hen bidt,
Maar geen woorden, neen! —
Goeden avond, lieve vrouw,
Die mijn blijdschap ziet,
Die uw deel hebt aan mijn rouw
En mijn vreugd geniet!
God zij dank ! het uur is daar,
Dat mij lokt en streelt,
Dat ons weergeeft aan elkaar
En mij nooit verveelt.
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o, Die zalige avondstond ,
Zaligst aan uw zij ,
Plengt zoo mild zijn zegen road
Tusschen u en mij !
Tuig van ons bevoorregt lot,
Lieve , die het deelt ,
Als dat nooit berouwd genot
Ons in stilte streelt :
Als wij , aan onszelv' genoeg ,
Wat het lot ons gaar',
Dat , wat onze bede vroeg ,
Danken aan elkaar :
Als geen zorg ons hart beldemt ,
Uit belang of nijd ,
En geen uitzigt , ver en vremd ,
Onzen kring verwijdt :
Als ons eigen deel alleen
Onzen wensch verzaadt ,
En geen wereld om ons heen
Meer voor ons bestaat.

TEHUISKOMST.
Hij is daar, de blijde stond ,
Wel ons wenschen waard ,
Die mij nergens liever vond
Dan aan eigen haard :
Hij is daar, en vindt mij weer,
Waar de vreugd mij wenkt ,
En op nieuw een droppel meer
In mijn beker schenkt:
Hij is daar, en lokt ons uit
Tot den zoeten kout,
Die mijn hart zoo streelend luidt
En zoo bezig houdt.
\Tang het aan dan , zet het in,
('t Is uw blijde taak)
't Praatje van ons dier gezin ,
Mijn geliefdst vermaak I
o , Wie oor en aandacht trekk',
Boei' met stijl en stem ,
Itoerend is me ons zoet gesprek ,
Boven kracht en klem :
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Roerend, als een stille vrees,
Om ons kroost bezwaard ,
Heimlijk in ons binnenst rees ,
Voor hun lot vervaard :
Roerend, als een blijde hoop,
Die zoo zoet verdicht,
Neerlonkt op hun levensloop
En hun pad verlicht:
Als onze aanblik in 't verschiet
Door de neevlen breekt,
En een toekomst dagen ziet,
Waar ons hart om smeekt:
Roerend, als 't ons innig zegt,
Nadenkt en waardeert,
Wat ons God heeft opgelegd
En van ons begeert :
Als het heimlijk banger slaat,
Van die zorg geprangd,
Maar aan Hem het overlaat ,
Wat aan ons niet hangt.

TEHUISKOMST.
Roerend, als de rouw herleeft ,
Aan 't herdenken vast,
Wat ons God ontnomen heeft
Van dien lieven last :
Als we een opgewelden traan ,
Die aan 't hart ontschiet ,
In elkanders oog zien staan ,
Dat naar boven ziet:
Als de smarte zoekt naar lucht
In 't beklemd gemoed...
Roerend dan is elke zucht,
Maar ook dan nog zoet.
Zoo vervliegt dat vreedzaam uur,
Altijd wel besteed;
Zoo verdwijnt het op den dour,
Eer ik zelf het weet.
Zoo vervliegt het onverdacht,
Met geen verder doel;
Maar niet vruchtloos doorgebragt
Voor ons dierst gevoel. -
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Somtijds, in den schoot der rust ,
Die tot peinzen spoort,
Kruipt er, ja, een stille lust
Door mijn aders voort:
Heimlijk, tegen wil en dank,
Stemt een zoete drang ,
Als belust op maat en klank ,
Mijn gevoel tot zang:
'k Grijp onwillens blad en veer,
Onverhoeds ontgloeid,
En een liedje rolt er neer,,
Uit mijn ziel gevloeid.
't Is een liedje, los en ligt,
Zonder vlugt of vond,
Ruw en kunstloos weg gedicht ,
Maar toch warm en rond.
't Is een liedje voor ons hart,
Voor ons dier gezin:
Daar toch is mijn vreugd en smart
En mijn wereld in! —

TEHUISKOM.ST.
Somtijds, als ik los en vlug
Langs de luitsnaar strijk ,
Denk ik aan mijn jeugd terug ,
In gezang zoo rijk :
't Heugt mij, dat ik rang noch schat,
Koningskroon noch staf,
Voor de Tier gewisseld had,
Die natuur mij gaf.
't Heugt mij — wat het oog verlokk',
Wat het hart begeer'
Dat Been doel mijn zinnen trok
Dan de schim der eer :
Dat een traan mijn oog ontviel,
Die aan 't hart ontsprong ,
Als de pligt mijn voile ziel
Tot de koopzorg dwong :
Dat ik, trots den strengen vloek ,
Die mijn lot mij scheen,
Verzen schreef in 't haatlijk bock,
Door de cijfers hem.
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Pat herdenk ik, dat zoo vaak,
Dat zoo gaarne , ja,
Ifeimlijk met een stil vermaak
En een glimlach na.
Want nu Iokt geen valsche pronk,
Nu geen schim mij meer,
Na mij God aan liefde schonk,
Wat ik mis aan eer :
Nn ik dankbaar elders heen
Blij en moedig streef,
En voor uw geluk alleen,
Lieve panden , leef
Nu om u mij al het zuur
Wordt verkeerd in zoet ,
En mij ieder avonduur
Elken dag vergoedt :
Nu na d'arbeid mij de rust
Opneemt in haar schoot ,
Waar gij weer mij welkom kust,
Lieve lotgenoot !

HELOIZE AAN ABELARD.

Abelard en Heloize leefden in de twaalfde eeuw, en waren twee
der nit nemendste personen van hunnen tijd door schoonheid en geleerdheid , maar door niets roemruchtiger dan door hunne ongelukkige
liefde. Na het doorworstelen van velerlei jammeren, zonderden zij
beiden zich in verschillende kloosters van de wereld af, en wijdden
het overschot hunner dagen aan de godsdienst. Eenige jaren na
hunne scheiding, kwam Heloize een brief van Abelard in handen,
waarin hij aan een zijner vrienden de treurige geschiedenis zijner
rampzalige liefde met treffende kleuren schetste. Dit geschrift ontvlamde op eens den sluimerenden gloed der ongelukkige abdisse, en
gaf het aanzijn aan die beruchte brieven , waarin zij haren strijd
tusschen drift en deugd, tusschen pligt en neiging, zoo levendig
gemaald heeft, en uit welken het dichtstuk van POPE (waarvan ik
eene navolging geef) zoo uitmuntend zamengetrokken en ontleend is.
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Hoe! in dees diepe rust, in de enge cel verholen,
Waar strenge godsvrucht hoist en zielsgepeinzen dolen,
Waar de afgetrokken geest zich met zijn mijmring voedt
Verheft nog hier, o non! zich 't oproer in uw bloed?
Wie zweept uw zinnen weg van uit dees kloosterwanden?
Wie doet weer in uw borst een zondig vuur ontbranden?
Ja, Heloize mint, zij mint met de eerste drift,
En kust op nieuw den naam van Abelards geschrift.

o Dierbre, wreede naam! wat waagt ge 't, mij to ontglippen?
Breek nooit de kluister los van mijn gesloten lippen;
Verberg, bewaar hem diep en slaak hem nooit, mijn hart,
Dat met Gods heilig beeld zijn dierbaar beeld verwart!
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Mijn vingren! schrijft hem nooit... o nutteloos vermanen!
Daar staat hij reeds, de naam! wischt weer hem uit, mijn tranen!
Vergeefs ! het is vergeefs ! mijn pligt beveelt to spa :
Mijn muitend hart schrijft voor,, mijn vingren schrijven 't na.

Gemuurten , hol en hoog , die in gewelf en nisse
Gebed en boete ontvangt van 't onbevlekt gewisse !
Gij dorpels , uitgehoold van 't onverpoosd gekniel !
Spelonken , die den schrik doet spoken in de ziel !
Bewierookt overschot , bewaakt op onze altaren !
o, Beelden in 't arduin van zoo veel martelaren !
Al moest ik atom, als gij , gevoelloos zijn en kil
Nog klopt op nieuw dit hart, dat niet versteenen wil.
'k Ben nog niet onverdeeld tot 's hemels bruid verheven:
Nog blijft mijn halve ziel aan aardsche liefde kleven ;
Geen vasten , geen gebed , geen tranen zonder baat ,
Beteugelden dien pols , die zoo hardnekkig slaat.

Helaas ! ik sloot uw schrift met siddring naauwlijks open,
Of voelde op nieuw het gif mijn aadren ingeslopen :
Ik zag uw naam, uw naam ! mijn lippen nooit ontvloeid ,
Dan met een zucht geslaakt of met een traan besproeid !

113

HELOIZE AAN ABELARD.

Och, ook mijn eigen naam verschrikte mij in 't lezen:
De ellende volgt hem na, als schaduw van zijn wezen!
Mijn oog, dat traan op traan bij elken regel beet,
Zwierf weer den doolhof rond van al mijn naamloos lead:
't Zag weer mijn lente, weer mijn liefde, weer mijn lijden ,
En 't eenzaam kloostergraf, de wijkplaats nit het strij den,
Waar niets dan tueht regeert, die naar geen neiging hoort,
En 't edelst in den mensch, de liefde en de eerzucht, smoort.

Doch schrijf, schrijf alles neer, opdat mijn diepe smarte
Nog eens den weergalm slaak' van uw verzuchtend harte.
De haat en 't nijdig lot liet mij dien wellust vrij,
En wis zal Abelard niet wreeder zijn dan zij.
Nog heb ik tranen, nog! en mag voor 't minst die spillen ;
De liefde wil slechts wat de biechtstoel toch zou willen.
Mijn oog roept geen vermaak, geen vroeger voorregt weer :
Het kan slechts lezen en slechts weenen, en niets meer.
Welaan dan! deel uw leed, deel al uw ramp mij mede...
Neen, deel niet, stort die uit en overtref mijn bede!
De hemel schonk het eerst , als afgebeden gift,
Een minnaar of eon maag d, in ballingschap, het schrift.
De schrijfkunst leeft en spreekt en ademt voor gelieven :
D. III. Ged. 8.
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Hun neiging , hun gevoel , hun hartstogt gloeit in brie ven ;
De maagdelijke wensch , die diep verholen zat ,
Stroomt , zonder blozen , uit haar boezem op het blad ;
En de onbedwongen pen draagt , door de verste luchten ,
Van d'Indus tot den Pool, hun zielen en hun zuchten.

Och ! argloos in den strik , begunstigde ik uw vlam ,
Toen mij een liefde ontstak , die ik voor eerbied nam.
Mijn opgetogen zin , geheel in u verzonken ,
Had u een englenleest , een zweem van God geschonken.
Uw vurig lonkend oog , zoo teer op mij gerigt ,
Schoot (dacht mij) stralen uit van zuiver hemelsch licht.
Ik duizelde als gij zongt en alle de englen hoorden ;
De waarheid van Gods woord blonk schooner in uw woorden. (*)
Mijn ligtgeloovig hart beleed uw leer to ras :
Zij weer als dwaling me aan , dat liefde misdrijf was.
't Verlokkend aardsch genot verdoolde op eens mijn zinnen;
'k Wilde u als engel niet , maar slechts als man beminnen;
En de uitverkoorne schaar,, voor mij getaand in gloor,,
Liet ik den hemel prijs , dien ik om u verloor.
(*) Abelard was haar leermeester in de Wijsbegeerte en de Godgeleerdheid.
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Hoe dikwijls barstte ik uit, tot huwen aangedrongen:
De wetten zijn gevloekt, die ooit de liefde dwongen;
De liefde, wars van 't juk, belacht wie hem besluit,
En klapwiekt, eeuwig vrij, de huwlijksketen uit.
Bewierookt zij haar naam, wie ooit die boei wil dragen ;
Voor haar moge eer en rang in 't schittrend uitzigt dagen!
Och, bij een hooger gloed verlokt die glans niet meer:
Wat zijt gij bij de liefde, o droom van rang en eer?
Die god, gesard tot wraak, laat, wie zijn dienst ontwijden,
Door 't hersenschimmig beeld , dat hen bedriegt, kastijden,
En stelt den dwaas te leur,, hoe trotsch zijn uitzigt scheen,
Die in de liefde ooit zocht dan de enkle liefde alleen. —
Mogt de oppervorst der aard zich aan mijn voeten krommen,
Ik sloeg zijn zetel of en al zijn vorstendommen;
'k Wil Cesars purper niet noch echtkoets van satijn :
11w minnares alleen — niets anders wil ik zijn.
Of klinkt die naam te koud? zoek, zoek uit alle namen
Den vurigsten voor mij : ik zal mij dien niet schamen!
o, Zaligheid der ziel, door pligt noch dwang belet,
Als liefde vrijheid is en slechts natuur haar wet!
Dan is de schepping vol van 't voorwerp, dat wij minnen;
Geen martelend gevoel doorwoelt de borst van binnen ;
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De onuitgesproken wensch is reeds vooraf voldaan ,
En een ondeelbre zucht stroomt weerzijds uit en aan!
Benijd , wie tot dat hell, dien top van heil moog raken !...
Dat lot mogt Abelard en HeloYze smaken.

Helaas , die vreugd was kort en schriklijk duur geboet !
Daar laagt gij, vveerloos , rtaakt , en drijvende in uw bloed...
Waar was ik, groote God! mijn kreet, mijn scluik, mijn smarte ,
Mijn arm had hem ontzet en weggedrukt aan 't harte.
Barbaren ! staat ! laat af! of treft ook mij, ook mij!
Ik draag de schuld met hem , ik wil de straf als hij !...
o God ! ik blijf van schaamte , ik blijf van wanhoop steken :
Mijn tranen , niettemin , mijn roode wangen spreken.

Herinnert ge u dien dag , zoo plegtig en zoo naar,,
Toen we ons , in 't stof geknield, verloofden aan 't altaar ?
Herinnert ge u mijn rouw , toen ik in 't vuur van 't leven ,
Der wereld zei vaarwel en nog haar aan bleef kleven ?
Ik kuste 't sluijerdoek met lippen koud als lood ;
De altaren schokten , licht en fakkelglans verschoot ;
Naauw kon de hemel zelf zijn zegepraal gelooven ;
Al de englen hoorden d'eed verwonderd aan van boven ;

HELOIZE AAN ABELARD.

117

Doch ik, door 't hoog altaar noch 't heilig kruis gesticht ,
Hield de oogen niet naar God, maar slechts naar u gerigt ;
Ik liet geen zucht tot Hem, maar dien der liefde hooren ,
En, toen ik a verloor, ging alles mij verloren!
Kom met uw lonken, met uw lippen ! kom en keer :
Gij kunt met beiden toch nog toovren als weleer.
'k Wil zwoegen aan uw horst, nog (2ens van liefde drunken;
'k Wil nog het zoet venijn eons drinken uit uw lonken...
En als ik ailmloos zwijm en in uw armen hijg,
Geef, geef mij wat gij kunt en... maar ik bloos , ik zwijg.
Waar dwaalde ik zinloos heen ? sluit, sluit mij de oogen open!
Leer me andre vreugde zien en hoogren wellust hopen ;
Ontsluijer mij den glans van 's hemels volst genot,
En maak dat Abelard zijn plants ontruime aan God.
Kom! zie ten minste rond of niet uw schapen dolen ;
't Zijn panden, u betronwd, en kinders, a bevolen
Ze ontvloden 't aardsch gewoel in 's levens eerst getij,
En volgden Abelard in 't hoist der woestenij.
Gij trokt de zuilen op van dees gewijde wanden, (*)
(*) Abelard was de stichter van dit klooster.
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En 't paradijs outlook uit rotsen en nit zanden.
Geen diep bedrukte wees zag hier zijns vaders erf
Verkwisten aan 't altaar in pracht van goud en verw;
Geen afgeleefde vrek, die aan zijn aid ging denken,
Kocht hier den hemel om met zilvren beeldgeschenken ;
Maar de onbeladen wand en 't onversierde koor
Laat d'opgestegen zang tot aan Gods zetel door.
Och, toen gij nog dit oord, waarin wij biddend waken —
Die bogen, trotsch van bouw, betorend op de daken,
Die gangen, diep en doodsch, waar nooit een heldre dag ,
Door 't looden venster heen, in 't hol gewelfsel zag —
Och, toen gij met uw blik deze eenzaamheid bestraalde ,
Toen blonk voor ons de zon, die nooit verschoot of daalde ;
Maar nu is dies droef, naargeestig en verbleekt;
Ons kwijnend oog getuigt wat aller ziel u smeekt...
Kom! keer op aller kreet : uw kudde roept haar herder:
Mijn deernis bidt voor haar, mijn liefde dringt niet verder...
Neen, neen! onnutte mom! wat aller wensch ook zij,
Kom, broeder ! vader ! vriend ! kom enkel hier om mij!
Kom uw vriendin, uw kind, uw zuster hier beschermen ,
Of, schiet haar kreet to kort... boor uw geliefde kermen!

HELOIZE AAN ABELARD.

119

Het donker pijnboom-woud, dat gindsche rotsen dekt,
En worstelt met d'orkaan, wanneer het zwerk betrekt;
De watersprongen, die zich kronklen door de dalen;
De grotten, die 't geruisch van elke bron herhalen;
Het stervend togtje, dat in de elzentoppen woelt;
Het kabblend meir, dat op zijn keijen knaagt en spoelt...
Och, nets van dat tooneel, zoo rijk voor ziel en zinnen ,
Betoovert meer mijn oog noch streelt mijn hart van binnen;
Zwaarmoedigheid alleen, in aaklig zwart gehuld,
Heeft ieder bosch bezet en elke grot vervuld;
Zij klimt de graven uit, waarop wij knielend weenen,
En spreidt de rust des doods stilzwijgend om zich henen;
Haar aanschijn drukt den rouw op de uitgezochtste streek;
Zij vlekt het lagchend groen en maakt de bloemen bleek;
Zij doet het stortend nat met woester branding koken,
En enkel angst en schrik in 't hoist der bosschen spoken.

Hier zucht ik, nogtans bier, zoo lang mijn adem gaat.
o, Duurbetaalde prijs, waarop me uw liefde staat!
Hier breekt alleen de dood de ketens, die mij prangen,
En nog mijn zielloos lijk blijft eindlijk hier gevangen!
Hier laat ik lief en leed, en al wat mijner was,
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Tot eindlijk zich mijn stof mag mengen met uwe asch.

Hon op ! waarheen? waarheen? Ontrouwe bruid des Heeren,
Die 't hart van aardsche vlam inwendig voelt verteren !..
o God! sta bij, sta bij !.. van waar die bee, boelin!
Stort haar de godsvrucht , of de wanhoop haar u in?
Hier, waar de kuischheid schuilt, bevrozen tot in de aren,
Hier stookt de liefde , o God, zijn vuur op uw altaren!
Geveinsd is elke traan , die aan mijn oog ontschiet :
'k Betreur mijn minnaar, maar mijn misdrijf, hemel! niet.
Ik peins mijn zonde na en — voel mijn lust ontwaken;
Ik boet het oud genot en wil het nieuwe smaken;
'k Strek de armen naar omhoog, van diep berouw vervuld ,
'k Herdenk aan Abelard en — zegen al mijn schuld!..
Och, in wat school der ramp gelieven ooit verkeerden,
't Vergeten van elkaar is 't moeilijkst dat zij leerden!
Hoe zwijgt mijn hartstogt stil, zoo lang mijn hart wil slaan ?
Hoe bid ik de euvlen of en d'euveldader aan?
Hoe 't voorwerp van mijn drift te scheiden van mijn driften?
Hoe 't martelend berouw van 't minnewee te schiften ?
o, Nooit volvoerde taak , te pijnlijk en te wreed
Voor harten, zoo verscheurd, zoo week als 't mijn gekneed !
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Och, eer ik in dien strijd mijn zielrust mogt herwinnen,
Wat zoo ik worstlen! nu weer haten, dan weer minnen,
Herroepen, wederstaan, versmelten in geween,
Verzaken... alles , ja! maar niets vergeten, neen!
Doch, hemel! thou uw magt : wat let u me aan te randen
Verheer mijn muitend hart en kluister 't in uw banden.
Kom, Abelard, kom Kier, opdat uw hulp mij te eer'
Natuur beteuglen doe en u verloochnen leer';
Kom, doe des Heilands beeld door heel mijn aanzijn stroomen:
God is het, God-alleen, die in uw plaats mag komen.

o, Zalig is het deel der kuische non, voorwaar !
Zij is der wereld vreemd, gelijk de wereld haar.
Elke ochtend lacht haar aan met altoos diepen vrede ;
Haar wenschen zijn vervuld, verhoord is elke bede ;
Een schuldelooze rust verpoost haar vrome vlijt;
De ontwaking en de slaap verschijnt haar op den tijd ;
Haar lusten zijn niet snood, haar driften niet ontuchtig,
1VIaar rein is elke traan en iedre zucht godvruchtig.
Haar zorgende engel waakt en kleedt haar droom in 't good
Gods ongeschapen glans wordt aan haar blik vertrouwd ;
De roos van Edens hof staat voor haar oog te kleuren ;
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Des Serafs vleugel klapt en drupt van ambergeuren ;
Haar hemelbruigom naakt en reikt den trouwring aan;
Zij hoort het zalig koor de feestcimbalen slaan;
Zij zweeft de reijen rond, die haar als braid ontvangen,
En smelt van weelde weg , in 't luistren naar hun zangen!

Och, mijn verdoolde geest haalt andre droomen in!
Onheiliger genot verlokt mijn aardschen zin!
Zoo ras de nacht genaakt en daalt op mijn ellende,
Verschijnt gij aan mijn oog, zoo als ik eens u kende!
't Geweten valt in slaap , natuur ontwaakt, herleeft,
En zet mijn ziel in vlam, die aan uw schaduw kleeft.
o Nachten, mij zoo zoet en mij zoo zeer to duchten !...
Hoe zalig is de smaak van de ons verboden vruchten !
De helsche vijand stookt, en lacht mijn weerstand uit,
En heult met elke drift , die in mijn binnenst muit.
Ik zie, ik hoor u aan; ik voel uw lippen kussen,
En reik u de armen toe en prang uw schim er tusschen...
'k Ontwaak : ik hoor niets meer, ik zie niets langer, neen!
De schim, zoo wreed als gij, vlugt onmeedoogend been;
1k roep haar luidkeels na... zij wil zich niet erbarmen...
Helaas, ik grijp in 't rond en vat de lucht in de armen.!..
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'k Sluit willens weer het oog en wacht op nieuw den droom:
Keer, keer! geliefd bedrog , en dierbaar spooksel, koom !
Het komt ! ik zie u weer... Nu zwerven wij en dolen,
Al krijtende om ons lot, langs klippen been en holen.
Een grijze bouwval dreigt, begroeid met rag en ruigt';
Een steile steenrots klimt, die naar een afgrond buigt :
Zij schokt : gij vliegt haar op en schijnt mij toe te wuiven:
De donder rolt, de orkaan barst los , de golven stuiven...
Ik gil, spring op, ontwaak... Och, magtloos zink ik neer,,
En vind met al mijn smart me op 't eenzaam rustbed weer!

Het noodlot liet aan

verstorven reeds van harte,

Bewustheid noch gevoel van aardsche vreugd en smarte;
Uw leven, stil en doodsch , in rust noch loop gestoord,
Kruipt met bevrozen bloed en tragen polsslag voort :
't Is als een borne beek , die niet meer weet te stroomen ;
't Is als de diepe slaap eens afgeleefden vromen,
Die, voor de wereld dood , en voor zijn schuld gekwijt,
Reeds in den hemel woont , gezaligd voor den tijd.

Kom , Abelard! kom hier ! wat laat ge u langer nooden?
Vrees niets ! de toorts der liefde ontvlamt niet voor de dooden.
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't Gevoel ontweek uw borst, de godsvrucht nam haar in:
Koud werd gij, koud als ijs... ik, ik-alleen nog min!
Helaas, onnutte vlam, die flaauwen wilt noch wijken!
De graflamp is uw beeld, die niets beschijnt dan lijken.

't Verleden blijft mij bij, waarheen ik staar of ga,
Waarheen ik vlugt of schuil, uw beeldtnis ijlt mij na.
Zij wacht in 't bosch mij op en volgt mij naar de altaren!
Zij maalt zich voor mijn oog op Gods gewijde blaren;
Zij rooft mijn aandacht weg in 't lezen van 't getij;
Gedurig dringt dat beeld zich tusschen God en mij;
't Ontsticht mij in de biecht, bij 't priesterlijk vermanen ;
Mijn rozenkrans is nat van mijn verliefde tranen!
De wierookgeur stijge op en klimin' langs welf en boog,
Het rollend orgel dreune en voer' de ziel omhoog...
Een enkle zucht tot u... en alles duizelt henen;
Altaar en mis en koor en tempel is verdwenen;
Mijn ongebonden ziel vliegt weer in vuur en vlam,
Terwijl Gods priester knielt voor 't vlekkelooze lam!

Kom! neem het tijdstip waar, terwijl ik, neergebogen,
Geknield en bevend bid met vroom bekreten oogen;
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Terwijl mijn wroegend hart van diep berouw verkwijnt,
En Gods genade ontwaakt en mij in gunst besehijnt.
Kom hier dan , zoo gij durft, met al uw tooverlonken ;
Betwist mijn ziel aan God, dien zij wordt weergeschonken;
Boei weer mijn zinnen vast aan uw to schoone leest ;
Wisch ieder heilig beeld, (bit oprijst in mijn geest ;
Dying Gods genii terug , die neerdaalt op mijn beden;
Ontweldig mij 't berouw en logenstraf mijn eeden;
Scheur me uit den hemel weg, dien ik werd ingewijd,
En steun den helschen geest , die mij aan God benijdt!

Neen, vlugt voor eeuwig! vlugt, zoo ver gij voort kunt komen!
Rijst, Alpen ! tusschen ons! bruist tusschen ons, o stroomen!
Neen, Abelard! kom niet, schrijf niet, denk niet aan mij,
Noch voel niet Gene smart van alle , die ik lij.
'k Ontsla u , laat mij los; ik draag mijn lot gelaten ;
Verzaak mij, zweer mij af, „ja (kunt gij 't) leer mij haten.
Ontvlugt mij, zoete droom! breek , schoone waterbell
Geliefd geheugen, wijk ! en, dierbaar beeld, vaarwel!
Kom, eeuwig blanke deugd! ontsluijer mij uw waarde ;
Vergetelheid, daal neer,, verstomp mijn geest voor de aarde;
Kom , altoos blijde hoop, die ons ten hemel leidt!
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Kom, goddelijk geloof, vervroegde zaligheid!
Ik strek u de armen toe ! komt, komt in gunst genaken ,
En dompelt me in de rust, die ik nog nooit mogt smaken.

Hier lig ik in mijn cel, van hulp en heul ontbloot,
Aan 't wachtend graf geleund en nabuur van den dood ;
Hier fluistert mij een stem nit elken storm in de ooren...
Ja, de echo niet alleen laat zich in 't welfsel hooren:
Laatst, toen ik 's nachts het licht bewaken zou in 't koor,
Drong zich een dof geluid de gindsche zerken door:
„Korn, zuster!" zei de stem, of scheen ze althans to zeggen :
„Korn, zuster! hier is plaats : kom u ter ruste leggen.
„'k Heb ook geweend als gij, tot dat ik grafwaarts ging ,
„Toen een slavin der liefde en nu een hemelling I
„Hier knaagt geen vlammend gift aan 't ingesluimerd harte ;
„Hier schreit de liefde nooit, hier huisvest nooit de smarte ;
„Hier breekt de doodsangst af, die ons op aard vervult,
„Want God, en niet de mensch, beoordeelt hier de schuld."
Ik kom, ik kom tot u! — Stemt, englen! stemt uw galmen !
o Paradijsroos, bloei! en groent, gewijde palmen!
Ginds wil ik, ginder heen, naar de ongestoorde rust,
Waar ook de zondaar gloeit van onverboden lust.
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Kom, Abelard! kom hies en help mij derwaarts rijzen;
Kom mij de laatste dienst in 't uur des doods bewijzen;
Kom, als mijn blik verflaauwt en 't veege ligchaam beeft,
En yang mijn vlotte ziel, die op mijn adem zweeft.
Neen — tree met achtbren tred in 't priesterkleed mij tegen ;
Draag mij de waskaars aan, Beef mij den laatsten zegen;
Toon mij het heilig kruis , van Christus bloed gekleurd;
Leer mij — en leer van mij te sterven , op uw beurt.
Kom Kier! schouw dan mij aan, mij, al uw lust voordezen ;
Zie Heloize weer... 't zal chin geen misdaad wezen!
Zie hoe de laatste sprank haar brekend oog ontvliedt,
Zie hoe haar flaauwend rood door 't angstig zweet verschiet;
Zie hoe haar pols verdwijnt, haar hart bezwijmt van binnen,
Tot dat zij snikt en sterft... en u niet meer kan minnen!
o Dood , gestrenge les, die 't hart te laat ontvangt!
Wat is de stervling dwaas , die aan een sterv'ling hangt!

Als eindlijk ook de tijd u de oogen digt zal drukken,
(Die bronnen van mijn vreugd en al mijn ongelukken!)
Dan zij uw doodslaap zoet, dan zij uw uitgang zacht :
Uw opvaart zij geleid door 's hemels englenwacht,
Tot daar u 't zalig koor in heerlijkheid omschijne
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En met een liefde omhelz'... zoo teeder als de mijne!

Eens dekk' het eigen graf ons beider asch en naam:
't Vereenig' voor altoos mijn liefde met uw faam !
En als, na jaren tijds , sinds wij ten hemel stegen,
Sinds al mijn smart vervloog en al mijn driften zwegen ,
Een teederlievend paar, dat van ons lijden weet,
De watersprongen naakt van 't eenzaam Paracleet, (4)
Dan zal een stille traan, die biggelt uit hun oogen,
Nog drupplen op ons graf, waarbij zij nederbogen,
Terwijl hun boezem snikt, indachtig aan ons wee :
„ Och , minnen wij toch nooit zoo treurig als die twee !"
Wanneer 't Hozanna dreunt door deze kerkgewelven ,
Als brood en wijn verkeert in Christus ligchaam zelven,
Dan nog, als alles knielt, en 't neergebukt gezigt
Mogt staren op de plaats waar onze grafsteen ligt,
Dan nog ontglipt het oog, terwijl al de englen beven ,
Een menschelijke traan, dien God het zal vergeven.
En zoo het noodlot wil, dat ooit in laatren tijd
Een dichter zal bestaan, die al mijn foltring lijdt,
Die 't voorwerp van zijn gloed zich deerlijk zag ontscheuren ,
(*) Dit was de naam van haar klooster.
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Die, levenslang gedoemd in eenzaamheid to treuren,
Zoo hopeloos bemint, zoo vurig als ik min...
Hij stell' den droeven zang van onzen rampspoed in!
Zijn wel getroffen toon zal nog me in 't graf doordringen...
Wie meest mijn smart gevoelt, zal haar het best bezingen.

..............■

D. III. Ged. 3.

9

DE ECHTSCHEIDING.

Niet steeds is de liefde bestendig van duur,,
Hoe snel zij den boezem deed jagen;
Zij bluscht wel somwijlen ontijdig haar vuur,,
Hoe hel zij de vonk had geslagen;
En strikt zij haar bloemen weer los van het paar,
Dan tilt het, o jammer! zijn keten zoo zwaar,
En kan die welras niet meer dragen.
Dat leed was het lot van Lorenzo weleer,
Het lot van Lenore voordezen :
Hen knelde de keten, o jammer ! zoo zeer,
Waartoe zij zich voelden verwezen.
De rozen verbleekten, verdorden alree,
De doren deed beiden den boezem zoo wee :
De wond wou niet langer genezen.
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„Och," zuchtte Lorenzo, zijn kind aan zijn hart,
Zoo diep met den vader bewogen :
„Och, lieve, vergoed en vergeld eens mijn smart;
„Geen ander zal 't immer vermogen!
„God geev' het en gun mij lien troost in mijn rouw I
„ Gelijk' nooit uw harte naar 't harte der vrouw,
„Wier borsten u hebben gezogen."
„ Helaas," kreet Lenore, van smart en van spijt
Gegriefd en verbitterd van zinnen :
„Och, kind, dat zoo vroeg en zoo droef met mij krijt!
„Blijf altoos uw moeder beminnen:
„A1 staan u ook de oogjes zoo zwart en zoo hel ,
„ Al lijkt gij uw vader van trekk en zoo wel,
„ Gelijk hem toch nimmer van binnen."
Zoo sarden ze elkander, verhit op elkaar,
En zaten neerslagtig to treur en ;
Zoo tilden zij beiden hun keten zoo zwaar,
En lieten hun bloemen verkleuren;
Zoo reten zij beiden den boezem zich stuk,
En morden en wrokten, en vloekten hun juk,
En wilden niet langer het beuren.
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„Kom mee," riep Lorenzo, „kom mee dan, o vrouw!
„Ginds is weer de regter gezeten:
„Verscheur' hij nog heden die haatlijke trouw,
„Verbreek' hij voor eeuwig die keten!" —
„Kom mee dan!" hernam zij, en ging waar hij toog,
En wischte nog eerst zich een traan uit het oog,
Zoo rood en zoo bitter bekreten.
„Hier hebt gij," dus sprak hij, „o regter! ons weer,
„Na zeven rampzalige jaren;
„Nu doen ons, o jammer! de kluisters zoo zeer,
„Hoe streelend en zacht zij eens waren.
„Gij hebt hier, o regter, die banden gelegd,
„Verbreek nu ook weder dien haatlijken echt:
„Hij liet ons Been bloemen vergaren."
„Hier leg ik," zoo sprak zij, „den trouwring weer af,"
En hield hem kloekmoedig geheven:
„o Regter, verkort ons, verligt ons de straf,
„Te lang en te zwaar voor ons leven!
„Verbreek hier die keten, te knellend gesmeed;
„Herneem hier, Lorenzo! uw ring en uw eed:
„Hier hebt gij mij beiden gegeven."

DE ECHTSCHEIDING.
„ o Regter," hernam hij, „gij ziet het en hoort,
„Zij stemt zoo van harte mij mecle ;
„ Ontsla ons, verlos haar, hergeef mij mijn woord:
„ Wij slaken , wij beiden , die bede.
„ Ik deel hier met haar wat de hemel mij gaf;
„ Zij sta maar mijn kind en nets anders mij af,
„ En trekk' zij dan elders in vrede 1"
„Bewaar ons, o hemel !" zoo kreet zij ontzet,
En wierp op de knieen zich neder :
„ Zoo wreed is geen schepsel, geen regter, , geen wet,
„ Of tijgers zijn zeker niet wreeder !
„Ik vraag om zijn goud, om zijn goed hem niet, neen !
„ Ik wil maar mijn kind en mijn kind mar alieen ,
„En zie hij dan nimmer mij weder !"
„o Regter," hernam hij, „ bij God, die ons ziet
„Die gruwel zal nimmer gelUkken :
„Ik bad om dat kind hem zoo vurig toch niet,
„ Om 't laf mij to laten ontrukken !
„Ik, ik drukte 't eerst het een kus op den mond
„Eens zal het , o regter , in treuriger stand ,
„Het laatst op den mijnen dien drukken I"
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„o Regter," zoo kreet zij, „ aansehonw hoe ik lij ,
„En laat mij uw deernis niet derven;
„ Verwijs naar woestijnen en rotsen mij vrij,
„Maar laat met mijn kind mij er zwerven.
„Mijn regten, o regter! zijn teerder van aard :
„Ik heb het met wee en met smarte gebaard:
„ Och, laat in zijn armen mij sterven !"
„o Regter ," hernam hij, „ik zwoer in mijn vreugd,
„ Zoo ras mij dat kind werd geboren:
„Ik breng het, o hemel, tot eer en tot deugd !
„Dat heb ik, o regter ! gezworen.
„Die eed was zoo innig, zoo vurig, zoo dier!
„Ik staaf en hernieuw en herhaal u dien hier :
„Mijn kind zal geen ander behooren!"
„o Regter," zoo kreet zij, en kroop voor zijn stoel :
„God zou het op u eens verhalen!
„Yersmoor niet de stem van uw menschlijk gevoel:
„Haar inspraak kan nimmer doen dwalen.
„ Mijn kind is mijn hoop en mijn heul en mijn troost!
„Ontscheur aan geen moeder , o regter ! haar kroost
„Ik zou met den dood het betalen!"

DE ECHTSCHEID1NG.
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„o Regter ," hernam hij , „ ontsluit gij haar oog ,
„ Verlicht haar, verstrek haar ten rader ;
„Al drijft zij haar rouw en haar regten zoo hoog ,
„ Mijn kind blijft niet minder mij nader.
„ Een doehter,, voorzeker,, behield zij met regt :
„ Een zoon is de vrucht en de troost van mijn edit :
„De zonen behooren den vader."
„o Regter ," zoo kreet zij, „mijn kind is mijn kind:
„Ik heb het gebaard en gezogen;
„Ik heb het getroeteld, gekoesterd, bemind ,
„Bemind als het licht van mijn oogen.
„Mijn zoon is mijn kind en mijn kind is mijn bloed...
„Ik kruip u, o regter, wanhopig te voet :
„ Och , wees met mijn jammer bewogen !" —
Toen droogde de regter een traan van zijn wang ,
Maar wist niet een woord te verzinnen ;
Toen sloop daar een knaapje , zoo blo8 en zoo bang,
De regtzaal al bevende binnen ;
Het knielde ter neder en snikte zoo luid ,
En stak wel de lipjes tot spreken vooruit ,
Maar dorst niet en kon niet beginnen.
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„o Knaap," sprak de regter, en deed zich geweld:
„Gij moogt hier, gij moet hier beslissen;
„Verklaar wien van beiden gij 't liefste verzelt,
„Wien 't liefste van beiden wilt missen.
„Uw vader, uw moeder bemint u zoo zeer:
„ Wien mint gij van beiden nu minder of meer ?...
„Maar poog eerst uw traantjes te wisschen."
„o Regter," zoo nokte, zoo snikte het kind,
„U wil ik, u neem ik tot hoeder:
„Zijn beiden zoo wreed en vergramd en verblind,
„Wees gij mij onnoosle toch goeder.
„Och, hoor mij: ik smeek u, ik schrei van verdriet;
„Verhoor niet hun bede: zij meenen die niet...
„Och, laat mij mijn vader en moeder."
„ Verkies !" riep de regter, met dringender stem:
„Van wien zijt gij willens te scheiden?"
„Van hem noch van haar noch van haar noch van hem!"
Zoo kreet het en greep zich aan beiden.
„Van hem noch van haar!" voer het voort in zijn smart,
En knelde zijn vader en moeder aan 't hart,
Die stonden, en zwegen, en schreiden.

DE ECHTSCHEIDING.
Toen greep het de moeder op eens bij de hand.
En troonde zoo lokkend haar mede ;
Toen trok het den vader al voort bij zijn pand
En won al gedurig een schrede ;
Het bragt hen al digter en digter tot een
En sloeg reeds zijn armpjes om beiden hen heen,
En dwong hen nog eens tot een trede.
To en schoof het hun handen zoo zacht in elkaar
En klemde die vast met zijn kussen ;
Toen zag het en lonkte naar hem en naar haar
En zocht maar hun wrevel to sussen.
Het hid naar den regter zoo smeekend het oog,
En tilde zijn handjes zoo roerend omhoog ,
En bad zoo inwendig intussehen.
Then stonden daar beiden, de handen in een,
En 't hoofd op den boezem gebogen ;
Toen blikten zij beiden ter zijde zich heen,
En zagen elkander in de oogen.
Toen voelde Lorenzo zijn boezem zoo slaan ,
En prangde zoo teeder Lenore daar aan ,
Op eens in zijn armen gevlogen.
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„ Neen , neen !" borst hij los , in vervoering en vuur,,
En liet zijn verrukking hem leiden :
„'k Verstok mij niet wreed voor den kreet der natuur :
„ Ons kind behoor' eeuwig ons beiden!
„o Vrouw,, die dat kind mij gebaard hebt met smart
„ Herneem weer uw regt en uw plaats in mijn hart:
„De dood maar alleen zal ons scheiden."
Toen gaf hij den trouwring , tot pand van zijn eed ,
Op nieuw haar zoo plegtig als teeder ;
Toen wierp zij , tot smeltens geroerd en gekneed ,
Nog eens aan zijn boezem zich neder ;
Toen greep hij zijn zoon bij zijn vrouw aan zijn borst,
En hield hem verrukt op den schouder getorscht ,
En keerde met beiden toen weder.

DE VADERNAAM.

Neen, dien achtbren naam mij nooit
Tot den beuzelklank verplooid,
Dien de hoogmoed, in verblinding,
IJitdacht als zijn lafste vinding!
Neen, o neen! zegt, onverbloemd,
Kindren, wat uw hart mij noemt;
Wat mij God, in dank geprezen,
Op mijn stil gebed deed wezen,
En geen spraak, in al haar praal,
Schooner uitdrukt dan uw taal.

Leeg voor 't onverwijfd gehoor,
Walgt dat week geluid mijn oor,
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En mijn hart verzet bestendig
Tegen d'onzin zich inwendig ;
't Is voor beuzelvonden koel;
't Heeft voor wanklank geen gevoel;
't Wordt door trotschheid niet bewogen
Dan tot schamper mededoogen.
Dwaze, zucht ik, als gij zijt,
Die uzelv' zoo streng kastijdt,
En um kroost, voor al uw waken,
Nooit den zoeten naam hoort slaken,
Dien, al beedlend om een beet,
De arme schooijer nog in 't leed,
In al 't jammer, hem beschoren,
Van zijn barvoets kind mag hooren,
Dat, met hem tot smaad gedoemd,
Toch den beedlaar

VADER

noemt.

o, Dat klinkt mij school/ en zoet;
Dat ontroert mij in 't gemoed ,
Ms ik van de kinderlippen
d'Onvervreemden naam hoor glippen,
Die mij last en leed vergoedt.

DE VADERNAAM.
Dan gevoel ik 't hart verrukken
En ontgloeid in voller dank,
Bij 't beseffen wat die klank,
Wat die eernaam uit mag drukken!
Als mijn blij en bloeijend kroost,
Aan mijn ziel zoo na verbonden,
Mij teerhartig streelt en koost,
Zonder hulp van vreemde vonden ;
Als 't mij aanspreekt met den naam,
Dien het God, als hoogstverheven',
Met de kleene handjes zaam,
In 't volmaaktst gebed leert geven...
o, Dan zwelt mij 't hart omhoog ,
Van mijn rang zoo diep doordrongen ,
En een traan besproeit mijn oog,
Aan het vol gemoed ontsprongen ;
Dan beklaag ik diep uw waan,
Trotschaards, om uw rang te stijven,
Met een leegen klank voldaan,
Die het hart zoo koud laat blijven.
IJdlen, die u blind vergeet,
Door te driest een geest bezeten!
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Zegt het, schaamt gij u to heeten,
Wat natuur u worden deed?
Wormen, in het stof hoovaardig ,
Die den kop zoo stout verhoogt!
Is dan u de naam onwaardig ,
Daar gij God mee noemen moogt?

Ver van mij die beuzelvond,
Op zoo dwaas een wean gegrond,
Dien ik duur het nietig pralen
Met mijn eernaam zou betalen!
Schamel tooisel, ver van mij,
Binderpronk der hoovaardij!
Last wien 't lust uw glimp behagen
Ik wil rijker siersel dragen,
Van uw valschen opschik vrij!
Neen, van God gebeden panden ,
Scher geen hoogmoed mij zoo laf,
Tergend, van mijn mindren af,
Waar natuur aan alle standen
De eigen pligten, de eigen banden,
d'Eigen rang en regten gaf.

DE VADERNAAM.
Laat hem vrij en luid-op hooren,
d'Onvervalschten, reinen toon,
Zoo aandoenlijk in mijne ooren ,
Voor mijn ziel zoo roerend schoon !
Laat het hooren, laat het weten ,
Dat ik 's hemels gunst erken,
Kindren, dat ik Vader ben;
Dat ik trotsch ben, dat te heeten!
Dat voor mij, voor mijn gevoel ,
Nooit die naam van eer en zegen
Wordt verbasterd, laf en koel ,
Zonder heiligschennisplegen ;
Dat hij God in 't aanzigt smaadt ,
Die, beschaamd zijn rang te noemen,
Voor de menschen wil verbloemen,
Wat Gods gunst hem wezen laat;
Dat hij hoop op prijs moet stellen
Wat hem waan en weelde maakt ,
Maar hem 't harte niet moet zwellen
Van den zegen, dien hij smaakt; —
Dat hij d'eerrang niet moet tellen,
Die den naam er van verzaakt.
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Ja, 'k ruk mij schaamrood of van Neerlands laatste puinen,
En zoek voor 't hijgend hart verademing in 't wee;
Ja, 'k dwaal de toppen langs van Katwijks grijze duinen
En staar uw wentling aan, o zee!
Is 't waarheid? rolt gij nog de golven,
Die Neerland in den schoot bedolven,
Hoogmoedig op haar dragt, uw wijde kolken rond?
Bespoelt gij nog met de eigen baren,
Met de eigen kracht, na zoo veel jaren,
Na zoo veel jammren, d'eigen grond?
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Vlugt, bruis voor eeuwig weg van Neerlands dorm zanden,
En tuig niet van den smaad , die haar to diep verneert.
Wat klotst gij of en aan langs haar vergeten stranden ,
Als of er nets ware omgekeerd?
Vloei heen, spoel voort naar blijder zoomen!
Breng elders cijns en dienst van uw ontruimde stroomen,
Die ge, eenzaam en onnut, langs Neerlands kusten drijft ;
Laat elders heen uw golven jagen ,
Die tergend aan onze oevers vragen ,
Waar Neerlands trotsche wimpel blijft?

Neen, vruchtloos hem gezocht op uw onmeetbre waatren!
Het ijdel spookt hen rond , zoo diep ik d'aanblik boor.
Neen, 'k hoor geen afscheidsgroet, ik hoor geen welkom schaat(ren:
Het ruisehen van uw vloed is alles wat ik hoor.
Slechts ginder zwalpt, langs bank en platen,
Een visscher om, verzeild , verlaten,
Verhavend, rank van kiel, verscheurd van tuig en want;
Hij zwalpt om slecht gewin, waar vloed en vlaag hem zweepen,
En schetst, van heul ontzet , van 't noodweer aangegrepen ,
't Rampzalig beeld van Nederland.
D. III. Gad. 3.
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Ja, treurig blikt mij 't aan , zoo ver zich de oogen wagen :
De bange rust des doods zweeft langs uw ruimte heen ;
Ja , de adem van 't verderf zucht in de ontboeide vlagen :
De scluik bezielt uw stilte alleen.
Is 't hier, waar de onafzienbre vloten
De koopren keel met Hem ontsloten
En donderden Euroop den wil van Neerland voor?
Is 't hier — waar nu de ontvolkte kusten
Slechts door d'orkaan zich zien ontrusten ,
Dien mij de zeemeerw schreeuwt in 't oor?

Is 't hier, waar 't oude pleit beslecht werd en voldongen ,
Het pleit, dat de aarde in twijfel hield,
Of Neerland zinken moest , door vreemd geweld gedwongen,
Dan of de wereld boog, voor 't wonder neergeknield ?
Is 't hier, waar, uit den schoot der plassen ,
De zegewimpel rees, in 's vijands bloed gewasschen,
Die vlood met zijn gestreken vlag,
Terwiji, bij 't luid triomflied-slaken,
's Verwinnaars juichend oog op Neerlands tempeldaken
De vreugdevanen waaijen zag?
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Daar, daar, waar ginds die neevlen dwalen
En 't luchtruim op de golven rust,
Daar, daar verzonk de Brit, die schand voor buit kwam halen ,
In 't aanzien van zijn eigen kust.
Daar dwong hem Tromp zijn lekke schepen
Onttakeld weer naar huis to slepen ,
Met wanhoop en met spijt bevracht ;
Terwijl , in 't zegevierend tergen,
De held, voor 't oog der Britsche bergen ,
Ons Hollands koopvloot binnen bragt!

Daar, daar, aan de eigenste overzijde ,
Die zich verliest in mist en schuim ,
Daar daagde Ruiters kreet den trotschaard op ten strijde
Die in zijn dokken school en wegbleef van het ruim.
Daar scheurde hij de Britsche keten ,
Als slagboom voor zijn boeg gesmeten ,
Aan gruis en spaanders los in zijn onstuitbre vaart,
En deed den Theems en de oeverzanden
Van 't vuur uit Karels wrakken bran den ,
En maakte Chattams naam tot Englands spijt vermaard.
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Ginds, ginds, waar Vlaandrens banken drijven
En de open zee de Schelde drenkt,

Ginds leerde Spanjes vlag uit Neerlands zog to blijven ,
Terwijl Medina kromp, aan 't Zeeuwsche vuur gezengd.
Ginds leerden de ongetemde Geuzen
Kastieljes koppen weeker kneuzen,
En sloopten Cadix waterbouw;
Zij spelden reeds de verste reea.
Dat Neerland, uit het hart der zeeen ,
Des aardrijks beersehers teuglen zou.

Ginds, ginder, waar de Noorderbaren
Zich werpen aan Naar grenspaal neer,
Germanjes kust voorbij en Jutland omgevaren;
Verdrinken in het Baltiesch meir:
Ginds, ginder, stuitte Neerlands degen
Den ruwen Zweed in 't onregtplegen,
En gaf den zwakken Deen zijn afgewoekerd deel;
Ginds stilde Neerlands wenk, aan Seelands woeste boorden,
De stormen van 't onstuimig Noorden
En brak de slaafsehe Sond de kluister van de keel.
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Hier, hier, in 't aanzien dezer stranden,
Hier, waar ik mijmrend staar en roudblik Tangs den vloed ,
Ook hier sloeg Neerlands leeuw de tanden
Den luipaard diep in 't gistig bloed.
Ook hier, van weerzij aangeschonnen,
Werd de oude worstling weer begonnen
En de overjaarde wrok op weerzijds staal gestuit;
Ook hier, bier zonk , in 't razend kampen,
De zeeleeuw neer in vuur en dampen,
Maar hief er,, ongezengd, het moedig hoofd weer uit.

Hier, hier, waar Gal en Brit verschenen ,
Hier, waar hun hoogmoed zwoer, dat Neerland zou vergaan ,
Hier sloeg zich nog haar vuist door beider wapens henen
En streek Brittanjes viag en Frankrijks lelievaan.
Hier dook voor onvolwassen krachten
De keur der trotschste koningsmagten,
En brak haar krijgslied of met krijtend rouwmisbaar ,
Hier leerden , hier Europaas vorsten ,
Die Neerland reeds verdeelen dorsten ,
De schande deelen met elkaar.

15 0

AANBLIK OP DE NOORDZEE.
Wijs aan, zoo diep mijn blikken dolen ,
Wijs aan, zoo ver ge uw takken strekt ,
o Zee ! waar houdt ge een golf verscholen ,
Niet Bens van 's vijands bloed gevlekt ?
Vloei af, en laat uw waatren zakken
En toon uw boom, bezaaid met wrakken ,

Tot Neerlands zoen vernield , doornageld in uw schoot ;
Vloei af, en spoel , met schrik en schaamte ,
Der vaadren overplast geraamte
Voor de oogen van hun kindren bloot.

Vloei af, uw dienst heeft uit! dat nakroost is verwezen ,
Verwaarloosd is zijn rang, zijn overdierst bezit !
Neen! laat geen trotsch gebuur voor Neerlands wimpel vreezen :
Thans blijft het schuim der baren wit.
Helaas , wie ooit a wil verneeren ,
Onze afgestreden vuist zal u niet meer verweren ,
Niet straffen , als voorheen , wie u een voorschrift wijst ;
De roofvaan moge uw golf ontsieren ,
't Geweld moge op uw nek zijn looden standerd zwieren,
Maar Neerlands vrije vlag wordt niet meer opgehijscht!
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't Is nit! haar luister zonk , haar grootheid is vervlogen ,
Haar voorregt is verbeurd , haar aanzijn zelf verdween ;
't Is weg , het schuim gelijk, dat wegspat voor mijne oogen ,
Of als het dwarlig zand, dat opstuift om mij heen.
't Is uit : haar troon ligt neergestooten !
Om niet is al dat bloed vergoten;
Verwoest is de oogst van roem, in strijd op strijd verzaamd ;
't Gewormt bleef aan den wasdom knagen;
De orkaan is op den bloei geslagen :
De vrucht heeft al de vlijt beschaamd.

Maar hoe ! of is 't een droom , of hevelt langs de kimmen
Ben drom van spooksels op, die weemlen over 't meir ?
Zij zijn 't! ik zie hen, ja! 'k herken u, dierbre sehimmen ,
Die langs de golven zweeft , uw roemrijk pad van eer.
Zij zijn 't ! het zijn de heldenvaadren ,
Die uit den nacht des grafs in 't eenzaam uur vergaadren,
En staren op den post, die proef draagt van hun trouw !
Zij zijn 't ! zij zien hun adel honen :
Zij zijn 't! zij zoeken troost bij hun verloren zonen ,
En plegen , onbevredigd , rouw.
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Helaas! de slag viel neer, de doodsklok heeft geslagen,
Het erfdeel ligt verwoest bij de afgebroken taak !
Wijkt, dierbre schimmen, wijkt ! of, zoo gij zoen komt vragen,
Ons lot zij uw voldoende wraak.
Aan ons alleen is 't rouw te plegen;
Onze onmagt strekt u de armen tegen :
Uw kroost, o vaders, bloost en weent.

Ziet daar wat nog bleef overschieten :
De tranen op uwe asch te gieten ,
Te blozen voor uw grafgesteent!

Dat heilig graf alleen, van hecht arduin omgeven ,
Sart nog den zwaai des noodlots aan;
Nog zien wij op de zerk, onwischbaar ingedreven ,
De lofspraak der erkentnis staan.
Nog praalt het in de tempelwanden,
Waar Neerland, met geheven handen
En voile harten, bidt en boet,
En, in 't godsdienstig wierookplengen,

Een deel aan uwen roem blijft brengen
Van de offers, die zij rooken doet.
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Die roem voor 't minst staat pal, ook schoon zijn zuilen breken
En 't praalgraf eens zijn luister miss'.
Vat kreunt zich aan den val van een verganklijk teeken
Een eer, die onverganklijk is?
Het manner stuiv' tot gruis en puinen,
Die roem houdt stand op Katwijks duinen,
Schoon de aardbol op zijn grondvest beeft!
Dat duin moge in den vloed verzinken,
Die roem blijft onverdoofbaar blinken,
Zoo lang de Noordzee golven heeft !

Hier staan uw borgen op, wat vreemde volken rezen,
En tuigen hun uw heldendeugd;
Hier spat het kokend schuim den onverlaat in 't wezen,
Dien niet van Neerlands grootheid heugt.
Hier voelt uw kroost, hoe diep gezonken,
Onwillens nog een sprank van d'ouden gloed ontvonken,
Een sprank, die 't hart in vlamme jaagt;
Hier, hoe miskend, hoe laag in waarde,
Hier ruilt het met geen naam op aarde
Den naam, dien 't naar zijn vaadren draagt.
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Hier zal, nog na den loop van eeuwen ,
Wat vreemd geslacht deze oevers groet',
De heldenroem der waterleeuwen
Weergalmen langs den wijden vloed.
Het bootsvolk zal, in later talen ,
Uw wondren nog elkaar verhalen
En siddren als 't uw namen hoort ;
En, veilig drijvende op de stroomen ,
Verschrikt ontwaken uit zijn droomen ,
Als kiampte gij 't op nieuw aan boord.

Hier, hier, wat vreemdling ooit hier laude,
Wat opgeblazen buur naar wilkeur ons verheer',
Hier wordt voor 't minst der zonen schande
Verzwolgen in der vaadren eer.
Hier stroomt , wat jammren ginds ontspringen ,
De toevloed der herinneringen
Weldadig en tot laafnis aan;
Hier dwingt hij , uit den schoot der bareu ,
Wat vreemdling ooit haar op moog' varen ,
Hem de oogen schaamrood neer to slaan.
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Hier wil ik dikwijls eenzaam dweepen
En mijmren langs den woesten boord;
Hier moog mij de aandrift met zich slepen,
Zoo ver ooit Neerlands wet, geknield, is aangehoord.
Hier wil ik weer de ontruimde kolken
Met Neerlands vlag en vloot bevolken,
En domplen wie haar smaadt weer in zijn duisternis;
Hier wil ik, hier,, o zee! aan uw vergeten vloeden
Mijn geest met zoete droomen voeden,
Die moe van 't pijnlijk waken is.
1810.

AAN DE VADERLANDSCHE DICHTERS.

Stort nit, stort uit het hart in zangen,
o Dichters, Neerlands laatste hoop!
Pat rolt een laffe traan langs uw beschaamde wangen
En stikt het bruisend lied in d'opgewelden loop?
Laat andren stem en inspraak smoren,
Voor d'aanblik van 't geweld vervaard;
De dichter mag zijn stem doen hooren,
Schoon alles zucht en zwijgt en siddrend om zich staart:
Dat erfregt is hem aangeboren,
Erkend door ieder yolk van de aard!
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Ziet daar ons refit! Heft aan uw toonen
En zingt den nabuur stom , die in ons lijden juicht.
Laat daavren stem en snaar,, gij Neerlands laatste zonen ,
Gij afkomst , die van d'oorsprong tuigt !
Verscheurd, geroofd , in pain gezonken ,
Verstoof wat ooit heeft uitgeblonken ,
En onmagt , boei en blaam... ziet daar wat overschiet !
't Verderf pakt schande en straf op Neerlands hoofd to zamen ,
Doch , wat zij zich in 't wee moog schamen ,
Zij schaamt zich nog haar dichtren niet I

Heft aan dan! wreekt haar smaad en doet haar wondren spreken ,
Die wondren, nog geducht zoo ras gij 't speeltuig trilt ;
Is ze eindlijk in den karnp , na eeuwen roems , bezweken,
Nog vaart gij , onverzeerd , uw nabuurs in den schild !
Heft aan en zingt den lof der helden ,
Die Brit en Gauler wetten stelden
En dompelden in 't slijk , wat ons een voorschrift geeft !

Heft aan en zwiert hun vreeslijk wapen ,
Gij, dichters , ons ter wraak geschapen ,
Zoo als thins Brit noch Gauler heeft !
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Wij luistren. Jaagt ons 't bloed door de aadren
En wekt nog eens een vonk van d'ouden heldenaard.
Zingt voor het schaamrood kroost de glorie van zijn vaadren:
Die zangstof is uw speeltuig waard.
Aan u is 't heilig regt verbleven,
Hun dierbare aseh in rouw to omgeven,
Te jammren op hun graf, door diep gevoel geroerd:
Aan u, die door uw tooversnaren
't Herdenken aan den roem van Neerlands heldenjaren
Met Neerlands kunsteeuw wedervoert.

Ja, 'k hoor op nieuw dien toon door hart en ooren dondren,
Den toon van de Agippynsche snaar,
Die 't vaderland, om strijd, haar helden deed bewondren
En 't loflied van hun harpenaar.
Is 't heldenkroost ten val verwezen,
Der dichtren teelt is opgerezen
En toont haar add aan, zoo ver haar speeltuig klinkt ;
Der dichtren teelt is zat van zwijgen
En doet haar kunsttoon hooger stijgen
Naarmate Neerland lager zinkt.
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o, Breekt dien toon niet af, waaraan wij hopend hangen ,
Als laatst bewijs van adeldom ;
o, Roert ons krimpend hart door vaderlandsche zangen:
't Ziet nog naar u in 't lijden om.
Heft aan : uw dag is aangebroken!
De dichtkunst heeft haar regt op jaren smaads gewroken
En 't rijmelrot ontzet van 't walglijk kunstgerigt :
Heft aan, en wie , in rijmelstuipen,
Nog met zijn eeuw in 't slijk moog kruipen,
Sluit , snoert hem d'engen gorgcl digt.

Ja , 'k zie het heilig vuur u weer in de oogen gloeijen ;
De Bardenlier gestemd naar vaderlandschen smaak ;
'k Hoor weer uw stoute zangen vloeijen
In 't stroomend goud der moederspraak !
Rolt uit , ontrolt haar wondre krachten :
Omkleedt de schepping der gedachten
Met d'ongeleenden zwier van haar verheven praal ;
Laat schittren al haar schat , den naakten buur in de oogen;
En handhaaft tegen schimp en logen
Uw helden en uw heldentaal.
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Op, Bilderdijken! op! bedwingt dien toon niet langer ,
Gij, Feithen van mijne eeuw, op u-alleen nog grootsch!
Op, Hehners , staaf onze eer, stoutmoedig, vurig zanger !
Vervul dien duren pligt, oorspronkelijke Loots!
Voor mij, gewend aan zachter kwelen,
'k Wil langer huislijk heil noch kindsch gekozel spelen,
Maar tintlen van den gloed, die door uwe aadren ziedt;
Voor mij, ik wil in stouter noten ,
Mijn krachten met mijn moed vergrooten,
En staamlen, als gij zingt, den weerklank van uw lied.

Neen, onzer is 't niet meer, het speeltuig, dat wij snaren :
't Behoort aan huislijk heil noch dierst geschatten band;
Neen, onzer is 't niet meer om lof en lauwerblaren :
't Behoort alleen aan 't vaderland.
Voor haar, alleen voor haar uw toonen!
Zij eischt uw ziel, uw zang ; de lauwren, die u kroonen ,
En 't vuur, dat n ontvlamt en dorsten doet naar eer:
Zij eischt het, zich ter dienst , om d'ouden moed to ontvonken ,
En vraagt , in weemoed weggezonken,
Haar helden van haar dichtren weer.
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Ja, schenkt haar ze eens terug, hoe diep haar 't lot deed neigen ;
Ontvlamt op nieuw den limed, die hooploos nederzinkt:
Dat wonder is der dichtkunst eigen ,
En 't merk, waarin haar afkomst blinkt !
Heft aan! en doet der vaadren schimmen
Bestraffend uit hun graven klimmen
En leeren 't vadzig kroost den lang verleerden pligt ;
Heft aan, en laat uw schuldverwijten
Het uit den doodslaap wakker krijten
En 't scheppe op nieuw zieh 't ochtendlicht !

Of — is die hoop een droom der zinnen,
Is 't uit, voor eeuwig uit en heel de toekonist nacht ;
Is Neerlands regt verbeurd, verboden 't weer te winnen
En haar de hartslag toegebragt :
Komt , zamelt dan hare eerlauwrieren ,
Om 't moeder-lijk voor 't laatst te sieren ,
En colt haar standaards uit, om 't heldengraf geschaard ;
Verheft nog eens haar roem, door lied noch lof volprezen,
En zegge een later kroost, zoo 't ooit haar naam inoog lezen :
Haar dichters bleven 't laatst haar waard'.
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Schept adem ! 't monster ligt te flaauwen ,
Te hijgen naar den ademtogt,
Dat de aarde omvat hield met de klaauwen
En in elkaar te nijpen zocht :
Het viel, het zwijmt, het stiet de tanden
Op de aangegrimde prooi te schanden ,
In 't razen van zijn gruweldorst;
Het viel, en hief in 't nederploffen,
Te wel in 't giftig hart getroffen ,
Den klaauw van uw geklemde borst.
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Barst los ! den boezem lucht gegeven !
De ontroering niet in 't hart gesmoord!
Te lang reeds werd in Neerlands dreven
Uw vrije zang niet aangehoord.
De lof der vaadren was vergeten;
Hun kroost een schandnaam toegesmeten;
Hun standerds tergend neergerukt;
Hun zeden van hun grond verdrongen ;
Hun taal een spot van vreemde tongen,
En n de gorgel digt gedrukt.

Heft aan ! laat brein en boezem zwellen !
De lofzang dreun' en daver' rond!
Zoo lang toch mogt de boei niet knellen,
Dat gij den greep verleeren kondt.
Helaas , in 't pijnlijkst juk gevangen,
Zocht nog ons hart den troost dier zangen...
Maar ook dat laatst genot had uit !
Heft aan, en voert ons d'eersten zegen —
Ons 't eerst gevoel der vrijheid tegen
In toonen van de ontboeide luit.
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Schept lucht , barst los, bezielt de snaren;
Last hart en speeltuig sneller slaan!
Schouwt rond : waarheen uw blikken staren
Stroomt u een trotscher denkbeeld aan.
Neen, nooit, doorluchte mededingren ,
Die Phebus bliksems uit moogt slingren ,
Moogt dondren met den heldentoon !
Neen, nooit, hoe stout uw snaren klonken ,
Mogt rijker stof uw borst ontvonken
Noch schittren zoo verblindend schoon.

Schouwt rond : Europa roert de lenden,
Gekneusd van 't hollend oorlogsros ,
En woelt, van onder 't wigt der benden ,
Zich vreeslijk uit haar keten los.
De looden voet, die haar vertrapte ,
Die troon en rijk to morzel stapte ,
Yindt steun noch schoor noch rustpunt meer ;
En 't reuzenbeeld, haar opgeslagen,
Te lang met schaamte en spijt gedragen,
Schokt, waggelt, stort en gruizelt neer.
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Schouwt rond: Langs Wolgaas woeste boorden,
Met sneeuw en klippig ijs bevracht,
Verheft zich in het grimmig Noorden
De morgen nit den zwartsten nacht.
Bij 't opgaan van dien wondren luister,
Verdant en deinst het pakkend duister
En rolt zijn valen damp in een;
En 't Licht, in vollen gloed ontstoken ,
d'Orkaan van jammren doorgebroken,
Stroomt langs de ontwakende aarde heen.

Schouwt rond: In 't heuglijk ochtenddagen,
Beurt Hollands tuinleeuw weer den kop ,
Van 't geeslend onweer mat geslagen,
Verschriklijk nit den doodslaap op:
Hij voelt zijn kracht, to lang vergeten ;
Hij voelt, o smaad ! en ziet zijn keten,
En heft de koninklijke borst ,
En spat het schandjuk , dat hij tilde,
En 't azend gierenbroed in 't wilde ,
Pat hem in 't net bestoken dorst.
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Schouwt rond: Oranjes veldbanieren
Staan schittrend weer in top gehaald;
De op eens ontrolde vanen zwieren,
Met de oude kleur op nieuw bemaald.
Der vaadren schepping is herboren;
Hervonden is het lang verloren',
Hervonden, schooner dan weleer!
En Neerland , eens zoo trotsch verschenen ,
Als schaduw eens in rook verdwenen ,
Wordt, rijst, hestaat den tweeden keen.

Heft aan , heft aan ! 't is tijd van zingen !
De nacht van gruwlen drijft van de aard !
De wondren , die elkaar verdringen ,
Zijn Nederlandsche zangen waard !
De magt der hel, te schand' gebrijzeld ,
Verlamd en in haar kroft gegijzeld ,
Komt langer 't misdrijf niet te seal
Heft aan, en zendt de rooverbende ,
Nog zat gebrast aan onze ellende ,
Den bliksem van uw zangen na!
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Schept lucht ! barst los! heft hart en klanken !
Plengt wierookgeur en offenvijn
De dichter mag de godheid danken
Met toonen , die haar waardig zijn.
Knielt neer : 't is tijd om God te loven!
Heft ziel en zang tot Hem naar boven ,
Die gunstig Neerlands offers ziet;
Die Neerland , door Hem uitverkoren ,
Wat vreemden ooit haar val bezworen ,
Nooit uit zijn schepping delgen liet.

Schept lucht! Verscheurd zijn hand en boeijen ,
De klem is los van ziel en geest !
De dichtstroom mag weer overvloeijen :
De bron is nooit zoo vol geweest.
Barst los ! ontlast het hart in zangen!
Wij smachten om den toon te vangen ,
Dien toon van enkel vuur en gloed ;
Dien toon, van geest en leven zwanger,
Die, vrij, gelijk de ontboeide zanger,,
Geen uitheemsch juk meer torschen moet.
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Barst los en laat het kunstjuk vallen
Als 't juk van uw ontboeiden hals!
Laat onbeldemd uw zangen schallen :
Nooit klinkt de toon des harten valsch.
Laat andren , in 't weerbarstig zingen ,
Hun adem naar een voorschrift dwingen,
Naar les en regel, koud en kleen :
Gij moet uw kunst, uw zangen danken
Aan 't Hollandsch hart, aan Hollands klanken
En 't vaderlandseb gevoel alleen.

Heft aan ! leert ziel en zin verrukken ,
Spijt vreemde wet en Fransche leer!
Europa trad haar boei aan stukken:
Haar kunstjuk past uw hals niet meer.
Heft aan : ons kloppend hart zal hooren ;
Lokt, ketent ons de ziel in de ooren
Met toonen , door geen kunst ontaard ;
Met toonen , aan 't gevoel ontsprongen ,
Vrijmagtig , vurig, onbedwongen,
En zoo veel hooge wondren waard !

HET VREDEFEEST VAN 1814
IN MIJN HUIS GEVIERD.

Buigt u, kindren! bidt en buigt,
Knielt met vader neer;
Buiten wordt zoo mid gejuieht :
Zwijgen wij niet meer.
Pui en gevel zijn versierd
En bedekt met groen;
Buiten wordt er feest gevierd :
Lunt ons t'huis het doen.
Buiten is de straat bevlagd
En van spreuken zwart;
Ann en rijk heeft tol gebragt:
Offren wij ons hart.
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Buiten luidt het klokkenspel
Met verblijden klank ;
Lied en lofzang dreunen schel
Stil zij onze dank.
God, die ieders offer ziet ,
Wie en waar het rook',
Stuit op dak en wanden niet,
Maar aanschouwt ons ook.
Nu dan , kinders ! buigt het hoofd ,
Knielt met vader neer ;
God wordt buiten luid geloofd :
Zwijgen wij niet meer.
Hoort ! daar davert weer de grond
Van den luiden toon !
„ Vrede ! vrede !" dreunt het rond :
God ! wat klinkt dat schoon !
Vangt het op en zegt het weer,
Dat gezegend woord :
Kindren ! 't is voor d'eersten keer
Dat gij 't klinken hoort.

HET VREDEFEEST VAN 1814.
Ondier,, heet naar menschenbloed ,
Vreeslijk in geweld ,
Had reeds 'anger rondgewoed
Dan gij jaren telt.
't Zwierf van 't een naar 't ander land
Met zijn geesels voort,
En stak huis en have in brand
En schiep lust in moord.
't Schoor,, in 't Fransche plondernest,
Rijk en staten plat,
En, tot barstens vol gemest,
Werd het nog niet zat.
Maar een held, bevriend met God
En met de aard begaan ,
Trok zich haar rampzalig lot
In ontferming aan.
Uit het Noorden kwam hij op,
Een orkaan gelijk ,
En het ondier dook den kop
In zijn bloedig slijk.
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Hij drong door tot in de krocht
Met een vlammend zwaard ;
Gaf den nekslag aan 't gedrogt
En den vrede aan de aard.
Buigt u kinders , tot den grand,
Knielt met vader neer ;
Buiten rolt de lofzang rond :
Zwijgen wij niet meer.
Bidt voor d'aangebeden vorst ,
Vouwt uw handjes zaam ;
Zuigling aan de moederborst !
Stamel ras zijn naam.
„ Vrede ! vrede !" dreunt het laid ,
Met vereende stem !
De aarde rust van 't lijden nit:
Kindren , dankt het hem.
Nn eerst leg ik 's avonds laat
Mij gerust ter neer;
Nu eerst vindt de dageraad
Mij hemoedigd weer.

HET VREDEFEEST VAN 1814.
Nu verkeert geen bange schroom
Al mijn lief in leed ;
Nu ontperst geen nare drown
Mij des nachts het zweet.
Nu eerst weet ik , hemel ! nu ,
Wat uw gunst mij schonk ,
En hoe diep mijn dank tot IT
Bij uw zegen zonk.
Nu bespat geen tram van smart
Onverwachts mijn wang ,
Als ik u aan 't kloppend hart ,
Lieve kindren ! prang.
Vlugt en schuilt nu aan mijn schoot
Voor gedreigd gevaar :
'k Breng niet langer offers groot
Voor een vreemd barbaar.
„ Yrede , vrede !" God zij lof !
Dreunt het wijd en zijd !
't Uitheemsch ondier krimpt in 't stof,,
En is d'adem kwijt !
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„ Vrede , vrede !" rolt de kreet
Langs de verste kust!
Zuigling, onder 't wiegekleed,
'Veilig is uw rust.
Schatert, volken! viert uw vreugd ,
Houdt Bien kreet niet in :
Aller Varier ziet verheugd
Zijn verzoend gezin.
Buigt u, kinders , neigt het hoofd,
Bukt ter neer in 't stof;
God wordt buiten luid geloofd:
Stil zij onze lof.

'S KONINGS KOMST TOT DEN TROON.
(1815.)

-----G,----

„Rijs op, to lang in smaad bedolven ,
„Rijs, Neerland ! op , uit slijk en puin!
„ Verhef, van uit het graf der golven,
„De laag- de langvertrapte kruin.
„ Stijg op , verwonder nogmaals de aarde !
„Blink uit in nooit bereikte waarde :
„De louterproef is doorgestaan.
„Hoe heerlijk eens in glans gezeten,
„Hoe smaadlijk uit uw rang versmeten,
„ Een nooit geziene dag breekt aan!"
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Zoo sprak de Godheid. De aarde knieble
En boog voor 't hooge raadsbesluit ;
't Gedrogt, dat haar uit lust vernielde,
Blies magtloos gif en adem uit.
Zijn troon van puinen stoof tot asschen ;
Des werelds vlek werd afgewasschen,
De schandtooi haar van 't lijf gescheurd;
De orkaan gestild, die haar deed schokken ;
Haar bouwval weer in top getrokken
En Neerland uit haar puin gebeurd.

Triomf! het licht is aangebroken!
De toekomst is in goud gehuld!
De orakelstem heeft waar gesproken:
Reeds de ochtend heeft haar woord vervuld!
Nog naauwlijks is de nacht vervlogen,
De nacht, waaruit wij 't hoofd verhoogen,
Het hoofd, te lang bedekt met hoon;
Nog naauwlijks durft het oog vertrouwen
Weer Nederland nog eens te aanschouwen,
Of Nassau draagt de koningskroon!
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Triomf! moog al wat leeft het weten
Wat God aan Neerland heeft gedaan!
Hoe hoog ook eens in glans gezeten,
Nog hooger glans breekt heerlijk aan.
Krimpt in, krimpt in, gij koningrijken!
Daar naakt, daar schittert uws gelijken :
Zij naakt met onbesproken eer!
Kort in uw scepters en uw kroonen,
Schuift op , o vorsten ! met uw troonen :
Want Nassau set zich naast u. neer.

Triomf! laat klinken stem en snaren!
De kelk des onspoeds is geleegd!
De smaad van zoo veel bange jaren
Is door Gods vinger uitgeveegd.
Verguisd, gemarteld , leeg gezogen,
Als ontuig nog in 't slijk bespogen,
Door wormen nog in 't wee bespot;
In 't hart geknaagd, verscheurd inwendig...
Zoo koost ge ons, boven peil ellendig,
Ten proefstuk -van uw magt, o God!
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Triomf! bij zoo veel duizendtallen
Van wondren, waar wij stom voor staan ,
Heeft God aan ons het grootst van allen,
Het zegenrijkst aan ons gedaan :
De stortvlaag , op ons neergedreven,
Heeft wasdom aan een kiem gegeven ,
Die dor en ongekoesterd lag;
De brand heeft, in 't verterend schroeijen,
Een zegenrijker vrucht doen gr, oeijen
Dan 't voorgeslacht ontluiken zag.

Snelt toe ! onze armen zijn ontsloten ,
Verloren broeders , komt! keert weer!
Snelt aan, vervreemde landgenooten !
De slagboom viel verg,ruizeld neer.
Snelt toe: u wacht de vaderzegen I
Het broederharte gloeit u tegen,
Het welkom rolt u juichend aan!
't Vereeningsuur is aangebroken :
De orakelstem heeft waar gesproken:
Ons heil is uit ons wee ontstaan !
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't Is feest! laat al wat leeft het hooren
En blooz' hij, wien ons juichen deert !
De broedren , al to lang verloren ,
Zijn in 't hereend gezin gekeerd!
Geen onzer,, neen, zoo afgeweken ,
Die 't laag belang alleen hoort spreken,
Nu niets dan vreugde spreken moet;
Die 't in zijn afgunst niet kan zwelgen ,
Dat 's vaders liefde op al zijn telgen
Gelijken zegen stroomen doet.

Neen, neen ! de feestzang aangeheven I
Het welkom wijd en zijd herhaald!
De broeders zijn ons weer gegeven ,
Twee eeuwen lang ons afgedwaald !
De grond, door vreemd geweld bezeten ,
Verdeeld , in stukken losgereten ,
Hecht vaster zich aan een dan ooit;
En Neerland, als in rook vervlogen,
Weer 't pronkstuk in haars Scheppers oogen ,
Staat trotscher op haar puin voltooid.
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Helaas, gelijk door barre streken
Een kudde zonder herder graast,
En afdoolt, uit elkaar geweken,
Wear wolf en roofgier huilt en east :
Helaas, zoo blind van een gescheiden,
Verstrooiden we ons, onnooslen, beiden,
Voor roepstem en vermanen doof,
Tot wolven, op ons afgezonden,
Ons herderloos en weerloos vonden
En grepen tot hun martelroof.

God lof! dat Teed is doorgestreden!
De Algoedheid zag genadig neer:
De herder, door ons afgebeden,
Verzamelt wat verdoold is weer.
Hij komt , hij komt , van God gegeven!
Zijn bijstand heeft de plaag verdreven,
Zijn deernis droogt de tranen af;
Het vorstenbloed doorstroom' zijn aren,
De koningskroon bedekk' zijn hairen:
Zijn scepter is een herderstaf.

'S KONINGS KOMST TOT DEN TROON. 181
o Koning 1 herder ! vorst en vader,
Geliefd door uw vereend gezin !
Het treedt uw troon vrijmoedig nader :
Uw aanblik stort vertrouwen in.
Het zwaait niet, in het stof gezegen,
Een afgepersten lof u tegen,
Maar kinderlijke eerbiedenis ;
Het brengt geen huichlende offeranden,
Maar d'eendragts-eed in 's vaders handen,
Als offer, dat hem waardig is.

Ja, broeders , zij die eed ons heilig ,
Zoo dier, zoo plegtig uitgestort :
Geen vorst zit op zijn zetel veilig,
Waar ooit die eed een meineed wordt.
Aan Neerlands gouden spreuk gedachtig ,
Zij Neerland groot, gevreesd en magtig ,
Vereend, hoe ver ook uitgebreid ;
Vereend om Nassau trouw to zweren,
Vereend in haat tot vreemde heeren,
In zucht tot onafhanklijkheid.
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Dan beve en stoot' geducht de tanden
De dwaas , geblinddoekt door zijn waan ,
Die Neerland spoorloos aan wil randen
En klaauwen haar in 't harte slaan.
Dan staat zij, in den schoot der waatren,
Een rots gelijk , die donders klaatren —
Orkanen rustig huilen hoort;
Die, ongeschokt , waar duizend blijven ,
Hun wrakken om zich heen laat drijven
En 't hoofd door ieder springtij boort.

Triomf! duikt neder , vorstendommen !
De toekomst gaat van wondren zwaar !
De morgen , nit den nacht geklommen ,
Voorspelt en toont het middagklaar.
De troon, zoo schittrend opgeslagen ,
De vorst , zoo hoog ten troon gedragen ,
De wrok , zoo heuglijk uitgewoed ,
De broederbreuk , op eens genezen...
't Zijn werken van een hooger wezen ,
Dat niet ten halve wondren doet.
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Daagt op, snelt aan, gewenschte stonden!
bolt Neerlands luister heerlijk bloot :
Noem' Oost en West, uit aller monden,
Eerbiedig haar geducht en groot.
Snelt aan, en moogt gij de aarde toonen,
Dat God de volken, waar zij wonen,
In Neerland les en voorbeeld geeft; —
In Neerland, boven trotscher staten,
Dat broeders tot haar onderzaten
En vaders tot haar vorsten heeft.

VOLKSLIED.

Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
Verheff' den zang als wij :
Hij stell' met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
Voor vaderland en vorst.

De Godheid, op haar hemeltroon,
Bezongen en vereerd,
Houdt gunstig ook naar onzen toon
Het heilig oor gekeerd:

VOLKSLIED.
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor,
Dat hooger snaren spant,
Het rond en hartig lied gehoor
Voor vorst en vaderland.

Stort uit dan, broeders, eens van zin,
Dien hoogverhoorden kreet;
Hij telt bij God een deugd to min,
Die land en vorst vergeet;
Hij gloeit voor mensch en broeder niet
In de onbewogen borst,
Die koel blijft bij gebed en lied
Voor vaderland en vorst.

Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed,
Bij 't rijzen van dien toon:
Geen ander klinkt ons vol gemoed,
Ons ldoppend hart zoo schoon:
Hier smelt het eerst, het dierst belang
Van alien staat en stand
Tot een gevoel in d'eigen zang
Voor vorst en vaderland.
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Bescherm, o God! bewaak den grond ,
Waarop onze adem gaat;
De plek, waar onze wieg op stond,
Waar eens ons graf op staat.
Wij smeeken van uw vaderhand,
Met diep geroerde borst,
Behoud voor 't lieve vaderland,
Voor vaderland en vorst.

Bescherm hem, God! bewaak zijn troon ,
Op duurzaam regt gebouwd;
Blink' shoos in ons oog zijn kroon
Nog meer door deugd dan goud!
Steun Gij den scepter, dien hij torscht,
Bestier hem in zijn hand;
Beziel, o God! bewaar den vorst,
Den vorst en 't vaderland.

Van hier, van hier wat wenschen smeedt
Voor een van beide alleen:
Voor ons gevoel, in lief en leed,
Zijn land en koning een.

VOLKSLIED.
lierhoor,, o God! zijn aanroep niet ,
Wie ooit hen scheiden dorst,
Maar hoor het een, het eigen lied
Voor vaderland en vorst.

Dring' luid, van uit ons feestgedruisch,
Die bee uw hemel in:
Bewaar den vorst, bewacr zijn huis
En ons, zijn huisgezin.
Doe nog ons laatst , ons jongst gezang
Dien eigen wensch gestand:
Bewaar , o God ! den koning lang
En 't lieve vaderland.
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MIJNE VERZEN.

Zielloos staat gij, levenloos,
Zonder klem of zwier,
Zangen, uit mijn hart geweld!
Op het koud papier.
Neen, van 't uitgestroomd gevoel
Vonkt in u geen sprank :
Zielloos zijt gij, levenloos,
Noten zonder klank!
'k Heb de borst met u geroerd
En het hart gekneed,
Maar mijn adem was de ziel,
Die u leven deed.

MIJNE VERZEN.
'k Schiep met klem en kracht van toon
Al uw kracht en klem ;
'k Blies u geest en leven in
Met mijn eigen stem!
o, Wie op mijn doode kunst
Nog in deernis ziet,
Geev' hij 't leven nogmaals weer
tan mijn zielloos lied.
Of wat is 't gevoel en 't vuur ,
Dat mijn zang bezit?
Of wat is zijn verw en zwier ?
Treurig zwart op wit.
'k Vraag terug, van elk terug
Wat mijn kunst ontviel :
't Is de nadruk van den toon —
De afdruk van de ziel.
Wie te traag , te loom van bloed ,
Adem heeft noch stem ,
Roer' mijn koude zangen niet :
Zij zijn dood voor hem.
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