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ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.

I

[Deel 1]
Guido Gezelle
(1 Mei 1830-27 November 1899)
Toen, na de eindelijke ontdekking van zijn poëzie, de vereering voor GEZELLE in
een soort fetichisme dreigde te ontaarden, schreef iemand, het was in 1902: dat
het hier een van die strooien vuurtjes gold, die al spoedig plegen uit te sterven.
Dat is een vermetel oordeel gebleken. Van 1900 tot nu zijn de volledige
dichtwerken van GEZELLE in velerlei uitgaven steeds weer herdrukt; ook
bloemlezingen werden in hooge oplagen verspreid, ten bewijze van een niet luwende
geestdrift voor zijn poëzie. Zijn plaats in de literatuurgeschiedenissen is den dichter
steeds ruimer, veeleer dan andersom, toegemeten geworden en de litteraire kritiek
is, van VERRIEST, DE MONT en VERMEYLEN, SCHARTEN, KLOOS en VERWEY, overheen
BINNEWIERTZ, VAN NOUHUYS en H. ROLAND HOLST, tot en met URBAIN VAN DE VOORDE,
BERN. VERHOEVEN, DIRK COSTER en een menigte anderen, bestendig met de
karakteriseering of den dieperen zin dezer zoo eigenaardige lyriek bezig gebleven.
Wel kon men een bepaalde richting in het letterkundig leven der laatste twintig jaar
met ietwat gemaakte onverschilligheid langs GEZELLE zien heenkijken; maar het
gezag der ‘communis opinio’ bleek toch stevig genoeg, opdat een der fijnste koppen
van de moderne kritiek, in 1942 nog, zijn pruilzieke restricties, wat betreft GEZELLE's
zoogenaamde armoede aan problematiek, slechts met aarzelenden schroom durfde
naar voren brengen.
Inmiddels werkte men aan vele zijden, met behulp van de striktere methodes der
historische en philologische wetenschap, aan het levensbeeld van den dichter, en
zocht het gaandeweg te ontdoen van de vele
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legendarische nevels die er, niet steeds zonder onzuivere bijbedoelingen, rond
geweven waren. Uit de phase der oncritische ophemeling en der mythographische
raadselen getreden, tracht de GEZELLE-studie geleidelijk een objectiviteit te bereiken,
die de figuur van den dichter historisch zal zien, rechtvaardig jegens hemzelf, maar
niet minder jegens het milieu waarmee zijn onwrikbare oorspronkelijkheid nu en
dan in conflict moest komen. Naar gelang het leven van een kunstenaar aan de
gelijktijdige actualiteit steeds meer gaat ontheven worden, stijgt bij den biograaf het
besef, dat de grootheid van het begaafde individu niet noodzakelijk moet uitkomen
ten koste van de tijdsomgeving die hem hielp vormen: het ééne onbegrip dient niet
in de plaats te treden van het andere. Een werkelijk historische levensbeschrijving
houdt zich ver van tweederlei exclusivisme. Het is - in afwachting dat, voor het
gedenkjaar 1949, een uitvoerige proeve van levensbeeld gereed komt - de bedoeling
van volgende bladzijden, een korte voorstelling te geven van een GEZELLE, die niet
ál te ver beneden de historisch-wezenlijke GEZELLE-figuur blijft en zijn werkelijke
plaats zoekt in het ontwikkelingsbeeld van onze letterkundige beschaving.
In drie tijden verloopt het leven van onzen grootsten lyricus vóór VAN DE
WOESTIJNE. De eerste tijd is er een van onbeheerscht-romantische vaart (1830-1865);
- de tweede is er een van smartelijke afzondering in priesterlijke acedia (1865-1880);
- de derde (1880-1899) wordt de tijd van een milden, rijpen herfst, een veroverd
evenwicht van hooge sereniteit; de jaren van zijn overvloedigsten lyrischen oogst
en mede van zijn puurste formeele volmaaktheid. Wij wenschen dat hier met enkele
trekken waar te maken, onder stilzwijgende verwijzing naar de honderden plaatsen
in het werk die deze opvatting staven kunnen.
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Indien de romantische dichter diegene is, wiens poëzie stroomt uit de diepste bron
van de eigen innerlijkheid, en wiens leven vooruitschiet en vervloeit in aarzelingen
en kronkels, dan verdient géén dichter van Nederlandschen huize dien naam
vollediger - en zéker in Zuid-Nederland - dan de GEZELLE van 1830-1865. Geboren
op 1 Mei 1830 in een Brugge, dat zijn wieg zal omroezen met het rumoer eener
Revolutie van eigenlijk romantischen oorsprong, draagt GEZELLE van der jeugd ∂f
in zijn heele wezen de duidelijkste sporen zijner dubbele erfelijkheid, waarvan de
eene om beurten de andere vlaagsgewijze overstemt: den gesloten, diep
melancholischen, aarzelzieken, scrupuleuzen aard der moeder, naast de schrandere
begaafdheid, het onpraktisch optimisme en koppig conservatisme, de dichterlijke
taalvaardigheid, de levendige verbeelding van den dertien jaar ouderen vader. De
jeugd verloopt in de bekrompen verhoudingen van een gezin uit den lageren
middenstand; maar, dank zij vaders hovenierschap, toch in een raam van
betrekkelijke zelfstandigheid: in een woning van zuiver Vlaamschen stijl - het huidige
Gezellemuseum -, in een tuin vol oud en nobel gewas en ruime speelgelegenheid,
in een buurt waar de oude, in haar middeleeuwsche wijken soms zoo grauwe stad,
zich uitrekt naar landelijk groen en blonde zonnigheid toe.
Zijn eerste onderricht ontvangt de jongen van Hollandsche schoolmeesters, die,
ook na de Omwenteling, te Brugge zijn gebleven: meteen ontstaat hier de eerste
hapering tusschen het natuurlijk kinderidioom, half Wyngensch- half Heulesch en
half Brugsch, dat huis en buurt hem bijbrachten aan de ééne zijde, en aan de andere
wat hij heel zijn leven het stijve, onwennige ‘Hoogvlaamsch’ zal heeten, waar zich
héél zijn taalkundige strijd tegen richt. De moederlijke vroomheid
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leidt al vroeg het teere jongensgemoed, in deze stad van kerken, klooster- en
straatkapellen - één Heilig Land, zal de dichter haar later noemen! - binnen de sfeer
van een allerinnigste, in Brugge nog méér dan waar ook elders, dichterlijke
religiositeit. En wanneer de schoolprestaties uitmuntend blijken te zijn, is daar al
spoedig, bij deze landsche, in zware economische crisisjaren half behoeftige, maar
eergierige menschen, de stoute droom van een mogelijk priesterschap voor hunnen
eerstgeborene.
Tot en met de vierde studeert hij te Brugge, in 't Kollege ten Dunen; daarna te
Roeselare, in het Klein Seminarie, waar zijn vader vroeger dienstknecht en tuinier
was geweest, en dus goede relaties had onderhouden. Hij geniet er niet, zooals
werd beweerd, volledige gratuïteit der studie en was er ook geen ‘portier’; maar
weldadige zielen, priesters en leeken, betalen zoowat de helft der schoolgelden.
En voor de andere helft heeft de jonge student - volgens een in die jaren, na
LANCASTER en BELL, in zwang gebleven pedagogisch stelsel, het zgde.
Helper-systeem - onder zijn studie dáár, eenige ondergeschikte diensten waar te
nemen, zooals toezicht over de kleineren, boodschappen voor de leeraren, enz.
Altijd genoeg echter, om dat jonge en lichtgeraakte gemoed velerlei kwetsuren
van eigenliefde, eergevoel, minderwaardigheidsbesef toe te brengen. ‘Ik hebbe
inderdaad veel redens van content te zijne, van mijne overste’ - zoo luidt het in een
brief aan zijn vader, in 1855 - ‘en ben er hun ten vollen geloove ik dankbaer voor
geweest en dienst gedaen waer ik koste, met sedert 6 jaer en meer mij ten dienste
te stellen om hunne leerlingen gedurende mijnen speeltijd ga te slaen, 't gene zelfs
lijk eene soorte van regt geworden is waer ik niet meer wel af en kan, al is 't dat ik
het niet en ver-
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zoeke.’ Dien toon van vernederde, geprikkelde eergierigheid zal men in elke periode
van GEZELLE's leven - bij alle heiligheid van onderwerping - steeds weer opnieuw
kunnen opvangen uit brieven en gedichten: een vrijheidshongerige voelt zich geboeid,
een vorstelijke ziel lijdt achter de beklemming van ‘kot en ketens’; een dichter
verzucht in de gevangenis zijner afhankelijkheid: Gouden kevie, gouden kerker;
liever vrij als alle goed!
Maar juist wat knelt en dwingt draagt veeltijds het krachtigst bij tot het diep
ingroeven der scherpste lijnen van ons levensbeeld. In die jaren is het, dat GEZELLE,
in zijn dagelijkschen, innigen omgang met de vele Engelschen, die toen het Seminarie
te Roeselare bezochten, die grondige verengelsching ondergaat, die hem zijn heele
leven zal bijblijven: niet slechts een, voor Zuid-Nederlandsche toestanden en voor
die jaren, ongewone kennis van het Engelsch als taal en als ethnos doet hij op;
maar ook, en vooral, iets van die Saksische mentaliteit, waardoor zijn heele levensstijl
hem al spoedig, in een omgeving die zich hoofdzakelijk ofwel Fransch ofwel Duitsch
oriënteerde, tot een niet te herleiden, oorspronkelijke persoonlijkheid zal stempelen.
Dáár ook ligt voor hem de vroegste kennismaking met het toen nog in volle gisting
zijnde Oxford-Movement, een massabeweging van vooral intellectueele Anglicanen
naar de Moederkerk: dat is de eerste grondslag van een bekeeringsijver, die hem
nooit meer geheel loslaat en een paar smartelijke bladzijden te meer zal schrijven
in zijn levensboek.
In die jaren is het ook, dat zijn omgang met jongens uit alle gewesten van
Vlaanderen, den taalvaardigen dichterlijken knaap leert de aandacht te spitsen voor
al wat des volks is in een met nog geen geleerd vernis overstreken onderkultuur:
volksche taal, volksche zang-
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en dichtvaardigheid, volksche gebruiken en geplogentheden, volkschen kijk op
natuur en bovennatuur. Hij maakt reeds aanteekeningen van ‘folkloristischen’ aard,
lang vóór de namen van W.J. THOMS en J. GRIMM tot hem kunnen zijn
doorgedrongen.
Niet minder leggen die jaren den grondslag voor een regelrecht en praktisch
kultuurflamingantisme, dat de trouw van héél zijn leven hebben zal, waar géén
voorwendsel, géén populariteitszucht, géén smaad of laster zelfs hem zullen van
weglokken: met ANGILLIS, ADOLF VERRIEST en andere zijner klassegenooten gaat
hij ‘een verbond aan om altijd en overal Vlaamsch te zijn, 't Vlaamsch te spreken,
te schrijven en te verdedigen. Allen bleven hun verbond niet gestand, maar
verbeurden hun woord, uitgenomen twee, waaronder de eerw. heer G. GEZELLE
was, en altijd gebleven is.’ Alzoo verhaalt het een tijdgenoot in het Fondsenblad
van April 1874.
In die jaren eindelijk ook is de diepere oorzaak te zoeken van de ietwat gewrongen
verhouding die, nauwelijks een vijftal jaren later, den schuchteren en toch zoo
voortvarenden jongen priester-leeraar zal stellen tegenover een groep zijner oudere
collega's. Die zullen zich nog tè zeer - en dat is menschelijk, helaas! - den armen,
in helpersdiensten vernederden beursstudent herinneren, om zóó maar, op het
eerste signaal, te gaan berusten in een opvoedingsmanier, waar al hun gewoonten
door gebruskeerd worden. En in GEZELLE zelf zal het hier opgedane
minderwaardigheidscomplex vaak zóó verlammend werken, zóózeer ook hem
opsluiten in een vereenzaming, waar het communauteitsleven in een Seminarie niet
van gediend kàn zijn, dat hij, nog in 't begin van zijn verblijf te Roeselare als leeraar
(1854) naar huis zou schrijven: ‘... 't Gene dat mij meest verdriet is aen tafel, dat ik
niet en wete
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wat zeggen of vertellen en dat ik altemets honger lie van klare schuwigheid van te
vragen dat ik van doen hebbe ...’ Hij zal uit Roeselare al weg zijn, wanneer de hem
vriendelijk gezinde ED. HUYS, en die de aanleiding tot de anti-Gezelliaansche wringerij
zeer goed vermag te beoordeelen, hem nòg als volgt zal raden (Laetare, 1860): ‘La
lecture de votre lettre d'hier m'a causé une profonde tristesse. Je voudrais vous voir
heureux et vous êtes seul, abandonné de ceux qui, ditesvous, devraient être vos
plus fermes soutiens. Comment dès lors mener à bonne fin une entreprise, qui exige
des efforts combinés et persévérants, des appuis physiques et moraux? Je suis
cependant convaincu que vous travaillez bien, mais ces efforts isolés, quelque
courageux qu'ils soient, sont insuffisants. Facite vobis amicos, et pour faire ces
amis, permettez-moi de le dire, la pureté d'intention ne suffit pas, il faut chercher
ces amis, il faut leur parler, et pour cela vous avez besoin de sortir un peu de vos
habitudes retirées. Pourquoi n'ouvririez-vous pas, aussi bien que tout autre, les
portes des salons? pourquoi n'iriez-vous pas, aussi bien qu'un autre, partager le
pain et le vin de ceux qui pourraient vous être utiles? Je sais bien que vous n'aimez
pas cela, mais, après tout, si cela peut vous servir, pourquoi ne pas vous en servir,
la chose est honnête en elle-même, et le but la sanctifiera.’ Hoe zou het kind van
MONICA DE VRIESE anders dan in schaamachtige vernedering hebben kunnen opzien
naar collega's, waarvan een goed aantal hem nog hadden gekend in de jaren van
zijn studeerende armoede; en de gezelligheid, de warme innigheid der vriendschap
die hem dáár werd ontzegd, grootendeels omdat hij haar niet kón zoeken, hoe
dankbaar zal hij die vinden in den vertrouwelijken omgang met enkele zijner
studenten, dàt wat men zijn zucht tot ‘zwermen’ heeft genoemd!
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Tot zelfs de opgang naar dat Priesterschap - de beveiligende omtuining nochtans
en de hartstochtelijk vereerde kroon van zijn leven - schijnt niet langs lijnen van
geleidelijkheid te zijn gegaan. Dat hij, volgens het verlangen van zijn adellijken peter
en beschermer, eerst voor de geneeskunde zou zijn bestemd, zooals IDA VON
DÜRINGSFELD in 1861 weet meê te deelen uit een Brugsche bron, werd nog datzelfde
jaar, vermoedelijk door GEZELLE zelf, gelogenstraft. Toch ging die priesterlijke roeping
niet zonder aarzeling bij 't gezag en zonder tobberij bij den geroepene. Een zekere
buiïge wispelturigheid van stemming bij den aspirant-seminarist, kan de oversten
hebben doen twijfelen: naast vlagen van uitgelaten blijmoedigheid en brooddronken
spotzucht - daar worden uit zijn collegejaren karikatuurteekeningen en rijmpjes van
GEZELLE bewaard, die aan geen weemoedig gepieker doen denken! - heeft hij,
vooral de laatste twee jaar van zijn verblijf te Roeselare, buien van diepe
neêrslachtigheid, wrevel tegen 't gezag, wantrouwige afzondering: de jongen gaat
gedrukt onder zware, durende hoofdpijn en kwellende gewetensangsten. Het
typisch-romantisch beeld: Himmelhoch jauchzend, bis zum Tode betrübt! Daarbij
waren de schoolprestaties van het laatste jaar, door ziekte en zuchtigheid
onderbroken, niet op het gewone peil gebleven. De vader schijnt hier alle aarzelingen
en twijfels, met woorden van kalmeerende sereniteit en verheven Godsvertrouwen,
te hebben ondervangen. Maar dan duikt een nieuwe onzekerheid op: zal GUIDO
priester worden in eigen land of zich aanmelden voor den missiearbeid in Engeland
of verder? Ook hiervan zijn duidelijke echo's in de vroegste briefwisseling bewaard:
een studiemakker schrijft hem in December 1850, wanneer hij reeds te Brugge in
het Seminarie is: ‘Vous vous rappelez bien sans doute que vous avez dit que vous
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n'auriez jamais porté un tricorne ni une soutane.’ Welnu, Engelsche priesters dragen
dat uniform niet! En nog jaren later, wanneer GEZELLE een nieuwe poging waagt
om zich uit de knellende verhoudingen van Roeselare en het Brugsche bisdom te
redden door een overgang naar Engeland of het zooveel ruimer Missiegebied,
verdedigt (24 April 1855) hij zijn standpunt tegenover zijn weêrstrevenden vader
met de bevestiging: ‘... daer heeft van Engeland sprake geweest en veel meer dan
nu van voor dat ik Roeselaere ooit gehoord of gezien hadde.’
Hoe dan ook, GEZELLE wòrdt priester, en priester in het Bisdom Brugge, en priester
met zijn volle, volle hart. Nog vóór zijn eigenlijke wijding (in Juni 1854), keert hij, op
20 Maart 1854, als leeraar naar hetzelfde Klein Seminarie terug, waar hij, pas vier
jaar vroeger nog had geleefd in de ietwat onduidelijke positie van leerling-famulus.
De jaren, die nu volgen, tot 1865, zijn voor den jongen priester wel jaren van zwaar
innerlijk leed, maar ze baden ten minste ook in het glorievolle licht der dichterlijke
vruchtbaarheid, naast het schouwende gebed, bron van zijn hoogste verrukkingen.
Tot November 1857 is hij, in ondergeschikte positie, nog hulptoezichter en leeraar
in talen in de lagere beroepsklassen van het zoogenaamde kleine of S.
Michielskollege, benevens leeraar in de natuurlijke historie voor de afdeeling der
Wijsbegeerte, de vóórschool van de aanstaande priesters. De eerste leeropdracht
brengt hem, als opvoeder, dicht bij de nog weeke, onevenwichtige kinderlijke psyche.
Vooral een groep Engelsche kleinen klampen zich aan hem vast. Het is de tijd dat
hij zijn frissche, verhalend-beschrijvende gedichten moet hebben gemaakt: De
Berechtinge en Pachthofschilderinge. Maar voor 't overige zijn die jaren vol met de
statig opdreunende alexandrijnen van zijn poésie d'appa-
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rat. Het ander deel van zijn opdracht brengt hem opnieuw heel dicht bij de natuur,
hem uit zijn Brugsche Rollewegjaren vertrouwd, toen hij zijn vader overal begeleidde
bij diens tuinierswerk, tot in de duinen van Blankenberge toe, waar hij ‘den halm’
moest planten. Voor dat onderwijs spant hij zich zeer in: ontwerpt en verrijkt, ook
met poëtische giften, het natuurkundig kabinet dat er bij hoort. Daarvoor immers
schrijft hij zijn per partes zoo bijzonder scherp genoteerde natuurimpressies in de
Boodschap van de Vogels (1855), terwijl ook kristelijk-mystisch of zedenkundig de
natuur verklarende gedichten als Het Schrijverke (1857), Aan de Leeuwerke in de
Lucht (1857), Aan de Wilgen (1859) e.a. uit de sfeer van een onderwijs komen, dat
jaren later nog, in den Brugschen Rond den Heerd, zijn diensten zal doen met de
vaak zoo fraaie en dichterlijke prozastukken: Uitstap in de Warande. In al dat vroegste
werk reeds treft het voor GEZELLE zoo kenschetsend samengaan van liefdevolle,
direkte werkelijkheidsschildering met vrome opvlucht naar God, en een
taalimpressionisme van ongeëvenaarde schilderachtigheid en muzikalen rijkdom,
naast een steeds toch dicht bij volks- en kinderverbeelding verwijlenden eenvoud.
In November 1857 wordt GEZELLE leeraar in de Poësis. Hij zal het amper twee jaar
blijven. Maar dat zijn, indien wij de tijdgenooten - HUGO en GUSTAF VERRIEST, EUG.
VAN OYE, KAREL DE GHELDERE, KAREL CALLEBERT, HENDRIK VAN DOORNE - gelooven
kunnen, maanden geweest waarin, zoo niet àl de begaafdste, dan toch de meest
persoonlijke en daarom meest belangwekkende leerlingen gaan dwepen met den
wonderen, dichterlijken man.
Niet allen echter, noch onder de leerlingen noch
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onder de medeleeraars. In plaats van op dril en overlevering van doode weetjes,
sturen zijn onderrichtsmethodes aan op het wekken van inzicht en het loswikkelen
van eigen wezen bij de studenten. Zijn opvoedingssysteem en zieleleiding - die
twee ten innigste trouwens verbonden, zoodat daar geen schot staat tusschen den
biechtstoel en het dagelijksch, ook dichterlijk verkeer - hanteeren, met niet altijd
even overtuigende uitslagen, naast de zachte ontroeringen van den soms een tikje
sentimenteelen vriendschapscultus, die aan de gevoeligste vriendschappen uit de
Duitsche Romantiek herinnert en enkelen het woord Eros heeft in de pen gegeven
(Dien Avond en die Rooze; - Ik misse U e.a.), ook de harde tucht eener
voluntaristische en karaktervormende ascese. Zijn geestverwanten, de door hun
omgeving vaak gewantrouwde, van overdragerij en zelotypie verdachte ‘Speiïsten’
of ‘bezoekers van de Krocht’, zoekt hij met het hoogste, met een heroisch
godsdienstig idealisme te vervullen: roepingen, ook voor de verste Missielanden
(IJsland en Alaska), verwekt hij of moedigt hij aan, vaak tot wanhoop van ouders
en oversten. De sterk op het gevoel afgestemde geestelijke leer van den Engelschen
bekeerling, den oud-Oxfordman FATHER FABER, met wien GEZELLE persoonlijk
bevriend is, voedt deze heele werking uit een atmosfeer van dweepzieke
godsdienstige romantiek (Excelsior, Binst het stille van den Nacht), die velen in het
nuchtere en eerder stroeve West-Vlaanderen het verwijt: Mysticisme, Marianisme
op de lippen brengt. Niet minder overspannen vond men zijn stichting van een
geheim eucharistisch genootschap, dat ijverde voor veelvuldige Communie, in een
tijd toen nawerking van het Jansenisme nog velen - uit overdreven eerbied - van dit
gebruik verre hield. De vele Communie- en H. Sacramentsverzen uit Kleengedichten
en Gedichten, Ge-
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zangen en Gebeden werden hiervan de lyrische neerslag.
Innige vriendschappen, en de daarmee noodzakelijk gepaard gaande naijver,
verwekten een onvrede, die in een internaat schadelijker pleegt te werken dan in
een gewone dagschool. En wanneer GEZELLE's onbeperkt vertrouwen in ‘zijn
kinderen’, ook in het uitleenen van zijn huissleutel onder voorwendsel van nachtelijke
aanbiddingen, tot gevaarlijke inbreuken tegen de tucht aanleiding gaf, werd des te
noodiger ingegrepen, dat ook de einduitslagen der leerlingen bleken te lijden onder
een onderwijspraktijk, die wel oorspronkelijk, frisch en levenwekkend bleek, maar
nòch berekend op de geheele klassegroep, nòch te harmonieeren met de
ingewortelde gewoonten der collega's en de streng afgepaste voorschriften der
papieren leerprogramma's. Een oudstudent uit de Brugsche jaren '60, de latere
Jezuiet en historicus, Pater LOD. DELPLACE, kenschetste dien ongewonen
opvoedkundigen gang niet onaardig, hoewel lichtelijk epigrammatisch: ‘Monsieur
Gezelle était notre professeur d'anglais et à la fin de l'année nous connaissions
l'italien!’
Laat dan de onbewust uitstralende kracht van GEZELLE's Vlaamsch wezen, met
den nimbus van een ontluikenden dichterroem gesierd, den toen nog uitsluitend
Fransch georiënteerden geest van het Roeselaarsch onderricht - zooals de
samenspannende eischen van het burgerlijk fatsoen en van de elken toegang tot
de Universiteiten controleerende Staatsmacht hem hadden gemaakt - in gevaar
brengen, en dan begrijpt men het ongunstig, hoewel niet onwelwillend verslag, over
den jongen, niets vermoedenden leeraar en priester in Augustus 1859 uitgebracht:
‘Mr. Gezelle se montre toujours et partout animé des meilleurs sentiments, mais je
crois que le manque de mé-
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thode chez le professeur a nuit (sic) considérablement au progrès des élèves.’
In April-Mei 1859 schijnt het hoogtepunt te vallen van deze inwendige beroerten
te Roeselare en de ongemeen smartelijke crisis, die zij in 't gemoed van den vromen
en hypergevoeligen dichter verwekten. Uit die maanden toch zijn de heftigste en
ontroerendste kreten van hulpelooze smart, hunker naar begrepenworden,
zelfbeschuldiging, opstand en matheid, één heerlijke cyclus die vooral uit Gedichten,
Gezangen en Gebeden en uit de Kleengedichtjes is bijeen te lezen: Gij badt op
eenen berg alleen; - Dank, o die mijn zonden; - Gaat van mij, o bittere woorden; Heer, mijn hert is boos en schuldig; - Zonde en menig ander. Zelfs in de enkele
hymnen van hooge, heilige vreugde, die hem in die dagen al te zelden ontstroomen,
kan hij het prangen van de pijn niet geheel verzwijgen:
Maar Jesu, Uw bloed op mijn hoofd, als 't u belieft,
Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd:
dat elk een het zien mag, dat ieder het zie,
en zie dat Gij mijn' dat ik Uw' ben!
Dan trede ik gerust en dan schilt het mij niet
of 't rondom mij strijd en rumoer is,
of 't rondom mij vol loopt van vijanden en
geen een, o geen enkel mij vriend is:
met U in mijn herte en Uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd, 't verdient het,
met U in mijn herte en mijn oog op het kruis,
nog tien stappen, drie stappen, één stap,
nog - driemaal Hosannah! - één stap en één stem...
en 'k vluchte in Uwe armen, o Jesu!

(26 Mei 1859)
Of nog, dat andere:
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Ben ik het nog die weene? Kan mijn herte
nog de edele taal der liefde, dat zoo lang
gesloten ligt, door zonde, en zeer en smerte,
aan ketens vast, en naar de dood verlangt?
Ben ik het nog, die minne al die mij haten,
ben ik het nog die duizend levens wou
voor U, mijn God, en iederen mensche laten,
en, zelfvergeten, lachend sterven zou?

In waar- en werkelijkheid mag, in die maanden van stilverbeten miskenning en
onbegrip door menschen, die hij toch achten moest, GEZELLE met den dichter hebben
verzucht: Aus meinen groszen Schmerzen, mach' ich die kleinen Lieder! Al dient
men niet héél dien onpeilbaren weemoed, waarvan vele verzen zóó geladen zijn,
terug te voeren op die wèl pijnlijke, maar toch zeer gewone botsingen, eigen aan
het samenleven onder één dak van menschen die beiderzijds toch vol heilige
bedoelingen zijn.
In feite komt GEZELLE's melancholie uit de oerdiepten van zijn wezen: juist in de
dagen toch van zijn hoogsten bijval te Roeselare had hij die verzen van bijna
onverwoordelijken weemoed geschreven: o 't Ruischen van het ranke riet (1857),
zooals hij ook later, in de jaren zijner opgaande zon, zijn diepste tonen zal halen uit
den metaphysischen weemoed, den hunker naar hemelzekerheid en Godsschouwing,
dat smartelijk voorrecht der grootste zielen.
Nog werd hij een jaar te Roeselare geduld; maar ontzet uit zijn leerstoel der
Poësis, nog alleen bruikbaar geacht voor het onderwijs in de moderne talen. En het
jaar daarop, in Augustus 1860, wordt hij verplaatst naar Brugge, waar hij, samen
met den bekeerden Oxfordman J.C. ALGAR, een opvoedingsgesticht
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voor middelbaar onderwijs zal inrichten ten behoeve der jonge Engelschen, die men
- als het meest storend element - aldus uit Roeselare hoopt te verwijderen. Tevens
krijgt hij opdracht wijsgeerig onderricht te geven aan het Engelsch Missie-Seminarie
dat vroeger reeds te Brugge bestond en, wanneer, na enkele maanden, de eerste
stichting onleefbaar blijkt, wordt hij geheel door de tweede taak in beslag genomen
en tot Onder-rector van het Seminarium Anglo-Belgicum bevorderd.
Men heeft zoo gaarne, in verband met deze gebeurtenis, gesproken van ‘drama’
en van ‘levensraadsel’. Er is hierin noch het ééne, noch het andere. Een
priester-leeraar, die daarenboven een geïnspireerd dichter blijkt te zijn, is mislukt
in èèn omgeving. De Kerk biedt hem een nieuwen werkkring en, in dit geval, een
kennelijk beteren en hoogeren. Uit het afgelegen Roeselare wordt hij naar het meer
centrale en intellectueel rijker Brugge bevorderd, 's dichters geboortestad, de
schoonste, de meest Gothische stad van Vlaanderen. Uit de bewaarde briefwisseling
blijkt dat, verre van er gewantrouwd of bij iemand achtergesteld te worden, GEZELLE
hier zoowat de rol heeft vervuld van vertrouwensman der Engelsche bisschoppen,
van den grooten Kardinaal Wiseman vooral, die hun Seminaristen in het Instituut
onderbrachten.
Maar de dichter draagt ook hier zijn onbeheerschbare oorspronkelijkheid van
doen en denken vóór zich uit. Al dadelijk schijnt zijn wijsgerig onderricht af te wijken
van de algemeen gebruikelijke scholastieke opvattingen. ‘J'arrive au point doctrinal’
- schrijft hem dezelfde E. HUYs van daareven op den Zondag van Half-Vasten 1861
- ‘Vous dites qu'il est fâcheux qu'à côté de l'autorité infaillible de l'eglisé se trouve
l'autorité faillible de Mgr, qui impose une doctrine
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philosophique. Cette proposition m'attriste et m'effraie.’ En al is het ons tot nog toe
onmogelijk gebleken uit zijn wellicht nog ergens bewaarde collegedictaten de punten
op te diepen, welke die afwijking heeft gegolden, de waarschijnlijkheid is groot dat
hier GEZELLE, als zoovelen toen in de Nederlanden, een eind weegs is meegegaan
met het mildere traditionalisme van de Leuvensche theologenschool of het
ontologisme van LAFORÊT en UBAGHS, dat pas in 1866 veroordeeld zou worden.
Toch moeten deze, zuiver intellectueele, tegenstellingen niet hebben geleid tot
scherpe conflicten: GEZELLE heeft aan theologische spitsvondigheden nooit een
overwegend groot belang gehecht; geen bijzondere scholing of aangeboren knapheid
op dat gebied stuurden hem in die richting; zijn geloof was er een van
onvoorwaardelijke, kinderlijke onderwerping en direkte, mystieke Godsaanvoeling.
(Zie: Een wijzer woord; - Wat leert ge mij, van pyramidenspraken; - o Ongeworden,
eeuwig Wezen; - heel den Eeuwkrans trouwens in Tijdkrans, en, in Rijmsnoer, het
zoo sceptisch tegenover àlle weten luidende Si scires.)
Eerder blijkt ook te Brugge GEZELLE met den dwingenden band van het
leven-in-gemeenschap te hebben geworsteld, indien althans de bittere toon in een
brief aan VAN DOORNE voor méér moet gelden, dan een voorbijdrijvende vlaag van
ontstemming: ‘... immers men houdt de zot met mij en 'k en kan der niet aen doen
tenzij lijk ne zot beschaemd staen.’ Hier komt anders de grootste tegenstand blijkbaar
juist van de studenten - een niet gemakkelijk te harmoniseeren allegaartje van
Vlamingen, Engelschen, Ieren en Duitschers - voor wie het meer bepaaldelijk de
taak van den Onder-Rector was een eenvormige tucht aanvaardbaar te maken.
Men herinnert zich het getuigenis van den lateren apostaat F. BONTE, die zich
beklaagt
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over GEZELLE's fanatisme, partijdigheid en machtsmisbruik. Nog geheel onbekend
bleef daarentegen een bitter schrijven van HENDRIK VAN DOORNE, GEZELLE's meest
intieme intimus nochtans in de eerste Brugsche jaren, naast TEDDY HICKS: ‘Alle onze
vrienden hier in 't Seminarie en there about beginnen zeere te schuiven. FRED BONTE
die ook eenen goeden was voor vooruitgang en progres komt ons ontnomen te zijn
om beter zijnen weg en zijnen roep te vervullen in Liverpool. Dit vertrek is een tijdstip
in mijn leven; nu ben ik gansch en geheel alleen om mijne gevoelens te doen gelden,
om mijne vondjes mede te deelen .. Ah! maer daer is geen deelen meer aen. Wel
is waer, G. GEZELLE is daer; maer dit is onwederroepelijk eene gesprongene snaer
voor mij; hij bestaet en ik leef aen zijne zijde, maer voorder van hem dan Leuven
van Roomen is.’ En verder: ‘... G. Gezelle is een man van bekwaemheid, misschien
heilige man voor zijn eigen conscience; maer zonder eenige opvoeding en vol looze
middelen. - Amen, punctum.’ Dat is een andere toon, uit brieven van 1864 en 1866!
Tot overmaat van ongeluk liet de dichter - van hoogerhand aangemoedigd
trouwens - zijn vlotte en vaak scherpe journalistenpen - reeds vroeger in proza en
op rijm geoefend in den Brugschen Standaert van Vlaenderen en in het Gentsche
Vlaemsche Land van zijn vriend NEUT, daarna in den leuken Reinaert de Vos van
den Antwerpenaar DEVLEESCHOUWER - nu ook, en ditmaal geregeld, in dienst stellen
van de zeer onverkwikkelijke, kleinsteedsche polemiek tusschen klerikaal en liberaal
te Brugge. Een onooglijk Kiesgazetje toovert hij, in enkele weken tijds en ten koste
van nachtelijken slavenarbeid, om tot een zeer oorspronkelijk politiek weekblad, 't
Jaer 30. Vooral uit de leadings in dat blaadje, in pittig en gedegen, gespierd, pezig,
kunstig daarenboven en vaak ook slagvaardig proza, ware een staat-
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kundige leer af te zonderen, die alweer den onvervalscht oorspronkelijken
Gezellegeest verraadt: een katholiek constitutionalisme, van uitgesproken agrarische,
traditionalistische behoudsgezindheid, antikapitalistisch en anti-mechanicistisch,
met landbouw en huisvlijt als economische, sterke decentralisatie en ruimen invloed,
ook in profane belangen, ontwikkelende godsdienstigheid als zedelijke hefboomen,
bij den strijd tegen een steeds stouter om zich heen grijpende liberale
Staatsvergoding.
Daarnaast beweegt GEZELLE zich, met meer gemak en zelfs met zorgelooze
onvoorzichtigheid, in dat wondere, gesloten, maar toch in een kleine stad als Brugge
niet onopgemerkte wereldje van ingeweken Engelschen: soms bekeerden, soms
candidaten voor de bekeering, die des priesters ijver met voorliefde tot zich trekken.
Een onregelmatig Engelsch gezin, dat van eene zich noemende Lady SMITH, die te
Brugge opzichtig leeft, diep in de schulden geraakt, ook schulden van pronkzucht
en praalziekte, weet zich - onder voorwendsel van bekeering - zoozeer aan de
intimiteit van den niets vermoedenden, onpraktischen en in overdaad van werk
verloren dichter op te dringen, dat, geheel buiten zijn schuld en zonder dat ook maar
het lichtste wasempje zijn priestereer heeft betogen, zijn naam straks in opspraak
komt en een tweede maal het kerkelijke gezag hem redden moet uit verwikkelingen,
die hem bedreigen met de zwaarste neurasthenie.
Reeds vroeger had hij er, op 11 October 1865, het wijsgeerig docentschap aan
gegeven en was eenvoudig onderpastoor geworden op St. Walburgis te Brugge:
een heilig, ijverig toegewijd parochiegeestelijke, die heldhaftig zijn man staat in de
cholerabesmettingen van die jaren; heroïsch zijn armoede deelt met de
minstbedeelden, in die tijden van ongunstige conjunc-

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

XIX
tuur; zóó catechiseert dat, nog vijftig jaar nadien, de Brugsche burgerij (de moeder
o.m. van MAURITS SABBE) er niet over uitgepraat is; die eindelijk de stille nachturen
in zijn woning langs den Verwersdijk besteedt om, eerst samen met den Engelschen
archaeoloog JAMES WEALE, na enkele maanden moedermensch alleen, de redactie
te verzorgen van een weekblad voor den beschaafden burgerstand, het schoonste,
dichterlijkste, meest oorspronkelijke werk van kristelijke, neo-Gotische inwijding dat
ooit in Vlaanderen werd gemaakt: Rond den Heerd (1865-1872). Met de verhalen
die hij hier improviseert schept hij den grondslag voor het heerlijke kunstproza, dat
zijn neef STREUVELS veertig jaar later in zoo rijken overvloed schenken zal.
De stoffelijke verzorging van zijn huishouden moest de overbelaste al die jaren
laten in de handen òf van zijn onervaren, jongste zuster FLORENCE, die trouwens
weldra het kloosterleven verkoos, òf van een trouwelooze, kwaadaardige meid die
dronk en - men denkt hierbij aanhoudend aan het lot van ERASMUS - hem bestal, in
schulden stak en belasterde, inmiddels voedsel gevend aan de kwaadwillige
geruchten waarmeê, sub rosa, de hem vijandige liberalen in het kleine, politiek
verziekte Brugge der jaren 1860-1870 hem belaagden. Tot hij, uit zijn argeloosheid
opgeschrikt, ineenstortte in machtelooze neurasthenie (De macht ontvalt den
mensche aleer hij 't weet) en zijn verplaatsing naar Kortrijk, op 20 September 1872,
moet hebben gevoeld als een bevrijding en genezing belovende gunst.
De Brugsche jaren zijn het èchte drama geweest in GEZELLE's leven: de armste
ook aan den zegen der poëzie. Men begrijpt het beter, als men weet van al die
ontredderende zielsverwikkelingen en het bovenmenschelijke, vaak prozaïsche
werk, waarin het leven van den dichter dáár verstrikte. Een tot driemaal in eigen
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geweten verwekte indruk van onherstelbare mislukking, van niet aan te passen
disharmonie met het kader dat hem opnam, verwekt bij den hypergevoelige een
bitterheid, een priesterlijke acedia, die den dichter in hem een tijdlang doet ondergaan
in moeilijk te genezen, menschenschuwe, zenuwsloopende vereenzaming.
Het heeft jaren geduurd eer, in de weldoende vereering en vriendschap van het
stille, voorname, hoewel in zijn hoogere bevolkingslagen vrij sterk verfranschte
Kortrijk, bij den steeds lichtgeraakten, door vroeger leed overgevoelig geworden,
stillen priester, den zucht- en klagensmoeden, de ‘diepe en duistre wonden’ waren
toe te heelen (Morgenstond, 1870). Nog in den herfst van 1881 objectiveerde
GEZELLE zelf - in het wondere gedicht De Slekke - dien schuchteren, voor smart en
kwetsuur beduchten aard van wie aan 't leven overvloedig leergeld had betaald en
die, bij 't dreigen van de geringste ontmoeting met het lijden dat menschen aandoen,
zich in zijn schulp terugtrekt:
Ik keer weêrom, ik ga zoo rap,
van hier naar mijnen keldertrap,
en 'k mets mij in. Dan, reppe of roere 't nòg zoo stuur,
mijn deurke en doe 'k voor niemand open,
en 'k sluit mij, en 't geluk, weer in mijn slekkenbuur!
Al spreekt, in brieven uit 1877 aan GUST. VERRIEST en aan EUG. VAN OYE, de dichter
nog, met een tikje overdrijving, van den literariter si non literaliter overleden GUIDO
GEZELLE, toch is zijn herleving voor de scheppende poëzie op dat oogenblik reeds
goed gaande. Van 1878-1880 bezorgt hij, geholpen door HUGO VERRIEST, in vier
kleine deelen, den Leuvenschen druk zijner voorloopig Volledige Gedichten. Het
1

1

zijn: Dichtoefeningen ( 1858), Kerkhofblommen ( 1858), Gedichten,
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Gezangen en Gebeden ( 1862) samen met Kleengedichtjes ( 1860), benevens
een nieuwe bundel Liederen, Eerdichten et Reliqua (1880). Hierin heeft men, buiten
de tallooze, her en der verspreide gelegenheidsgedichten, alles bijeen wat in de
Roeselaarsche en Brugsche jaren werd voortgebracht. Het leeuwenaandeel trouwens
te Roeselare, zooals uit de thans vrij volledig geworden, en voor nog slechts een
minderheid der gedichten twijfelachtige chronologie kan worden besloten.
De poëzie van dezen eersten scheppingstijd verraadt natuurlijk nog invloeden.
GEZELLE heeft véél in VONDEL gelezen; nog méér in BILDERDIJK, van wiens statigen,
fiksch gebouwden, in velerlei metrische variaties voortdreunenden alexandrijn hij
spoedig de kneep heeft weggehad en dien hij in de opdracht van Dichtoefeningen
nog noemt: ‘dèn Dichter’; op voorgang en gezag waarschijnlijk van J.A. ALBERDINGK
THIJM, wiens neo-Gotische opvatting der Kunst, sinds 1855 door de Dietsche
Warande verspreid, hij geestdriftig was bijgetreden, en van wien hij trouwens een
paar malen in dien tijd de echt-romantische polymetrie heeft nagedaan. Verder
beoefent hij - maar met meesterlijke lenigheid - het kortademiger vers van CATS en
POIRTERS, vertoont vrij grondige belezenheid in onze middeleeuwsche literatuur die hij een paar malen pasticheert - en in de liederdichters der Contra-Reformatie:
STALPAERT VAN DER WIELEN, JUSTUS DE HARDUYN of PIETER CAUWE; terwijl, naast
de klassieken natuurlijk - HOMEROS, DE TRAGICI, VERGILIUS en HORATIUS - hem ook
de poëzie werd geopenbaard, door OZANAM waarschijnlijk, en zéker door Mgr. VON
DIEPENBROCK, van die wondere Christus-troubadours uit de Romaansche mystiek:
S. FRANCISCUS van Assisië, S. THERESA, JACOPONE DA TODI e.a., uit wie
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hij vertaalde, en van wie hij, ten behoeve zijner taallessen, een kleine keur bezorgde
in zijn Alcune Poesie dei Poeti celesti (1860). Onder de Modernen blijken hem vooral
de Engelschen KEBLE en FABER, BURNS en LONGFELLOW, onder de Duitschers KL.
GROTH te bevallen.
De lyrische thema's, die in deze bundels verwerkt zijn, afgezien van de vele
gelegenheidsgedichten voor kloosterintreden, pastoorsinhalingen, priesterwijdingen,
uitvaarten, huwelijken enz. - een hééle gebruikslyriek voor de kristelijke wijding ook
van het burgerlijk leven, en die verraadt hoe innig deze groote Eenzame nochtans
met de hoogdagen van smart en geluk van zijn evennaaste kon meevoelen - ontleent
GEZELLE allereerst aan zijn smachtenden Godshonger; verder bezingt hij zijn zoowel
esthetische als zuiver-godsdienstige vreugde aan de heerlijkheden der
Roomsch-Katholieke liturgie, niet het minst in haar eucharistische geheimen; de
warme, zachte of elegisch wegsmeltende ontroeringen van de vriendschap, maar
gesublimeerd tot de volkomen zuivere en sereene, kristelijke Caritas van AUGUSTINUS:
Geeft God uw hert, aleer 't aan mij,
of iemand ooit geschonken zij;
want hij die God vóór al verkoos,
heeft God, ofschoon hij 't al verloos!

Nauwelijks van de godsdienstige lyriek te scheiden is, dàn reeds, GEZELLE's
natuurlyriek: vertolking van een zoo innige verbondenheid met de meest
indrukwekkende en met de geringste natuurdingen, dat men er wel eens het woord
pantheïsme heeft bij te pas gebracht; ten onrechte overigens bij iemand die, zóó
duidelijk en bewust, in zijn lateren Tijdkrans zal getuigen, sprekende tot de Godheid:
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U ken ik, ja, heb dank;
U ben ik? neen, want
Duurzaamheid, o God, zijt Gij alleen!

Iedere poging trouwens om GEZELLE's poëzie buiten de striktst-katholieke
leerzuiverheid te verklaren, moet afstuiten op het feit dat géén dichter - of het
moesten VONDEL en BROERE zijn - meer verzen van uitdrukkelijk en specifiek
katholieken inhoud heeft nagelaten dan GEZELLE. Zijn tallooze H. Sacraments- en
Mariahymnen, zijn vertalingen en navolgingen van het officieele kerklied, zijn
processie-, bedevaart- en heiligenliederen verbinden zijn werk aanhoudend opnieuw
en ten duidelijkste met het ijveren en willen van de Moederkerk. Stukken als Pro
Christo legatione fungimur e.a. zijn welsprekende getuigenissen van de intensiteit
waarmee de dichter zijn priesterschap - niet slechts als offer, maar ook als
veroveringszuchtigen strijd - beleeft en belijdt. De cosmologische en teleologische
bewijsvoeringen van het Godsbestaan worden, in zijn natuurlyriek, in de grootste
verscheidenheid van vormen en symbolen dichterlijk vertolkt.
Een deel van die poëzie uit het eerste dichtseizoen mag nog vaak een tikje
overdadig romantisch, ja oratorisch klinken; - rhetoriek wordt het nooit. Daarvoor
behoedt den dichter zijn sterk oorspronkelijk vormgevoel, dat aan zijn poëzie van
meetaf een onvervangbare eigenheid van geluid, van timbre vooral, heeft bijgezet,
onder duizenden naamlooze gedichten dadelijk te herkennen. Eigen syntaxis, eigen
woordkeuze, eigen woordvoeging, eigen rijmbehandeling, eigen metriek en strophiek,
alles onderscheidt die poëzie van haar Vlaamsche en Hollandsche omgeving; niet
het minst echter een onnavolgbaar geschakeerde, smeltende of krachtige,
klanksymbolische of geluidnabootsende
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versmuziek, geladen met al de geheime werkingen van vokaalharmonieën, gelukkig
saamgeweven assonanties en dissonanten, naast evenwichtig, in velerlei
evenredigheden en graden over verzen en strophen verdeelde allitteraties, die
aanhoudend aan de fraaiste werkingen der klassiek-Latijnsche poëzie herinneren:
Numquid Nosti semitas Nubium
of:
Suadentque cadentia Sidera Somnos
Zóó wordt ook de Gezelliaansche poëzie dier jaren gedragen op een taalmelodie
en taalbeweging, die uitsluitend van hem zijn, en een verrukkelijke muziek geven,
een zuiver klankenspel waaruit, zelfs los van den logischen zin der
woordverbindingen, de poé sie pure opklinkt, een halve eeuw vóór H. BREMOND dat
begrip opnieuw naar voren zal brengen. Soms zelfs leeft het vers vrijwel uitsluitend
van dat harmonisch samenspel der vokalen en consonanten, in een volmaakt
muzikale, bijna van elken verstandelijken inhoud bevrijde phrase. ('k Hoore tuitende
hoornen; - Ter viel ne keer een bladtjen op het water.) Op BILDERDIJK's gezag beroept
hij zich om, waar het pas geeft, het volle rijm door assonantie geheel of gedeeltelijk
te vervangen. Ook een stout en veelvuldig gebruik der ‘enjambementen’ of
oversprongen maakt zijn rijmaanwending bescheidener, minder werktuigelijk dan
in zijn tijd aangenomen werd. Van LONGFELLOW heeft hij een bijzonder lenig rijmloos,
episch vers afgeluisterd. Gedichten als Een bonke keerzen, kind, doen de wonder
grillige beweeglijkheid der vrijere Rhapsodie na. In enkele stukken uit die jaren,
Aurora, De Tale des Vaderlands, Aen de Aerde en in de meeste prozadeelen van
1
Kerkhofblommen blijkt dat zoowel het dichterlijk proza van CHATEAUBRIAND als de
parabelstijl van LAMENNAIS hem hebben bekoord.
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Dit alles geeft aan den poëtischen vorm van dat eerste dichtgetij een fluesceerende,
open, losse strooming, zelfs bemerkbaar aan de uiterlijke gedaante van des dichters
handschrift in die jaren: de romantische ziel stort zich uit met een gemak, met een
vaart die de pen te nauwernood weet bij te houden! Het is de bekende ‘transe sacrée’
waarin de Romantiek beweerd heeft haar lyriek te scheppen. Vlotheid, vlucht, zwier,
spontaneïteit zijn de voordeelen van dàt soort inspiratie. Maar de dichter betaalt dat
soms met eenige oppervlakkigheid en à peu près, in andere stukken met een neiging
tot oratorisch gebaren. Die sporadisch opduikende nadeelen worden echter in een
groot aantal stukken opgewogen door de argeloos betuigde, bijna kinderlijke en
toch nooit kinderachtige gave der verteedering, dat zekerste kenmerk van den
kunstgevoelige en waarschijnlijk van den Dichter! (Schuldeloos Blommeke lief).
Het meest aanstoot gaf echter, in die jaren van metrisch en liberaal doctrinarisme,
dat reeds zóóveel in GEZELLE's verzen als vreemd en traditiestorend moest voelen,
de zeer ongewone taalbehandeling. Van 1862 af is het protest niet van de lucht
tegen GEZELLE's zoogenaamd Westvlaamsch, dat later, in de jaren '70, zijn
Taalparticularisme zal heeten. Noch de eene, noch de andere naam past voor het
taalcompositum dat GEZELLE zich tot speeltuig kiest. Zeer zeker verrijkt de dichter
het geschreven Nederlandsch met een groot aantal kleurvolle woorden of
klankschakeerende vormen, ontleend aan zijn pezig vaders- en zangerig
moeders-dialect; maar hij zuivert die uit en vat ze in een zetting van pas werkelijk
‘Algemeen Nederlandsch’, dat hij kent, niet uit de modedichters van die jaren TOLLENS, BOGAERS, BEETS of TEN KATE, waarvan de toenmalige officieele
Zuidnederlandsche
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poëzie zoo vaak een zwakke echo was, - maar door een steeds omvangrijker
wordende lectuur in heel ons taalverleden: niet slechts VONDEL en BILDERDIJK, die
beide taalreuzen, maar onze middeleeuwsche poëzie en vooral de ascetische
letteren van de 16e en 17e eeuwen uit àl de gewesten van Nederland. HEREMANS,
ROOSES of NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, de drie onverzoenlijkste bevechters
van dat in feite universeel-Nederlandsch taalinzicht, stonden, als waardeerders van
poëzie, op een nog té uitgesproken intellectualistisch standpunt, dan dat zij reeds
het zelfgeschapen taalinstrument van GEZELLE hadden kunnen aanvaarden als het
eenig passende voor een poëzie, waarvan de schilderende en vooral de muzikale
waarden uitdrukking hadden te geven aan wellicht de haarfijnste, teederst
geschakeerde ontroeringen, die Natuur en Bovennatuur in een menschelijke ziel
der 19e eeuw hebben opgeroepen. Hoe zouden deze volgelingen van TOLLENS de
stem van onzen eersten wezenlijk romantischen lyricus dadelijk hebben herkend,
voor wien in poëzie niet alles herleidbaar is tot dadelijk te doorziene, heldere
voorstellingen en begrippen, maar die de dichterlijke ontroering aanvaardt en geniet
als een onzeggelijk zoet mysterie. (Numquid nosti semitas nubium?). Zijn vers is,
ongerekend den bepaalbaren begripsinhoud ervan, geladen met de geheimenissen
van droom en melodie. Over een goed stuk verzen, zelfs van zijn eersten bundel
al (De Beltrommel; - Binst het stille van den Nacht: - o 't Ruischen) hangt de mystieke
sfeer, waarin de dichter, die in casu tevens priester is en zijn Godsgeloof in
brandende koortsen ervaart, de problematiek van menschelijk leven en streven
vaak tot visionnaire hoogten transcendeert. Er zijn hier strophen, waarbij men denken
moet aan NOVALIS of aan BOUTENS: dat werd reeds door HAMELIUS gevoeld. Maar
men had het
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recht niet te verwachten, - zóó fataal is de botsing tusschen de aan elkaar opvolgende
modes van gevoeligheid, - dat de liberale bezoekers van het ‘Caveauken’ te Gent
rond de jaren '63, toen HEREMANS zijn berucht ‘monument van onbegrip’ over
Gedichten, Gezangen en Gebeden schreef, een zóó modern en genuanceerd
gemoedsleven, in zóó verrassend nieuwe vormen, hadden kunnen waardeeren.
GEZELLE is aan zijn taal, als dichterlijk instrument, blijven zoetvijlen, ook in de jaren
van zijn meest onpoëtische acedia en dorheid. ‘Oude woorden zijn meer weerd als
oude gesteenten’ zal hij den Félibreman JACQUES JANSEMIN nazeggen. En geleidelijk
groeit die fanatieke eerbied voor het schoone, glanzende, kristalzuivere woord bij
den ouder wordenden dichter tot een onverbiddelijk taalpurisme, dat, in zijn vaak
buitenissige woordscheppingen en verdietschingen, herinnert aan HOOFT's ‘vieze
naeuwheit van gewisse’ in 't gebruiken van ‘puirduitsche woorden’. Zóó star wordt
hij ten slotte op dit stuk, dat eeuwenlang gebruikte schuimwoorden hem nog een
ergernis zijn: niet muur zal men nog schrijven, maar wand; niet priester, maar wijheer;
niet pastor, maar herder; niet serviette, maar handdwale; niet adres, maar thuiswijs.
En stootte hij, bij die verdietschingen, somtijds op ontoereikendheid van 't eigen
taalapparaat, dan aarzelde hij niet aan verwante Germaansche talen te ontleenen,
rekenende tot het rechtmatig bezit van den Nederlandschen taalschat alles wat,
hèm bruikbaar gebleken, ooit tot de Germaansche grondtaal had behoord.
Die gestadige arbeid aan het werktuig van den dichter maakt, van de jaren '80
af, GEZELLE's taal tot de meest kunstige, hoewel niet gekunstelde, de meest
juweelgelijke, sierlijkste, overvloedigste, maar tevens
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tot een der moeilijkste van al onze Nederlandsche dichtertalen: een eigen schepping,
die zelfs de tijdgenooten in West-Vlaanderen gaandeweg als niet directtoegankelijk
gaan aanvoelen. Toen CAESAR GEZELLE, als jong student, zijn niet steeds gemakkelijk
te naderen oom overbriefde, dat de menschen zijn verzen hoe langer hoe moeilijker
gingen begrijpen, antwoordde de dichter met dat korzele brommen, dat zijn verweer
was tegen het onbegrip van velen: ‘'t Is dat ze hoe langer hoe minder hun tale
kennen!’
Twee werken vooral, rond de jaren '80 door den Kortrijkschen onderpastoor
aangevat, hebben dezen geduldigen, sierlijken juweliersarbeid aan zijn dichteridioom
bevorderd: de in 1881 ondernomen uitgave van het maandschrift Loquela, een soort
taalkundige wisselbank, waardoor GEZELLE in ruil van woord- en taalkennis kwam
met een tot in Engeland, Duitschland en Friesland reikenden kring van vele
honderden briefwisselaars, daaronder ook de meest beroemde taalkundigen; - en
de eerst door HUGO VERRIEST, later door diens leerling EMIEL LAUWERS, ten slotte
door GEZELLE zelf hervatte en voltooide vertaling van LONGFELLOW's Indianenmythos,
waarvan hij reeds in 1855-'56 een zang had verdietscht: Hiawatha. In jarenlang
(1880-1886) stemmen en toetsen van zijn taalinstrument heeft de dichter deze
vertaling van het niet zèèr forsch of verheven, maar frisch en aantrekkelijk Kalewala
der Incas bewerkt tot een voortreffelijk hergoten, bronzen beeldengroep, waarbij op
vrijwel niet ééne plaats de oorspronkelijke schoonheid werd gespild, op menige
plaats daarentegen overtroffen.
Dit werd de eerste groote bezigheid en wellicht ook de rechtstreeksche stoot tot
den tweeden lyrischen bloei van GEZELLE: 1880-1899. De eerste jaren van zijn
Kortrijksch verblijf heeft hij noodig gehad om van den
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zwaren smak te Brugge te bekomen. Liefderijke vrienden helpen hem daarin: zijn
Pastor op O.L.V. parochie; de Broeders waar de ontredderde ziel, jaren lang, zijn
onderkomen zoekt, uit angst voor de verantwoordelijkheden eener eigen huishouding;
zijn vroegere schoolmakker, de smaakvolle en kunstzinnige advokaat ADOLF
VERRIEST, waar de innigst en duurzaamst toegewijde onder àl zijn oud-leerlingen,
de Leuvensche Professor GUSTAF VERRIEST, hem geregeld ontmoet; zijn drukker
BEIJAERT; de vermogende families GOETHALS, VERCRUYSSE, VAN DEN PEEREBOOM;
eenvoudige burgergezinnen, als dat van RAPH. DEBO, den musicus-organist, en zijn
trouwe secretaresse Juffrouw VAN DE WIELE, of dat der TILLIEUX; terwijl gaandeweg
ook buiten Kortrijk, gefortuneerde bewonderaars als de regionale dichter en
volksvertegenwoordiger, A.J.M. JANSSENS, de Gentsche bibliothecaris VAN DER
HAEGHEN, de Brugsche adellijke geslachten der BETHUNE's en VAN CALOEN's, een
aantal stille beschermers ook uit de bisschoppelijke Curie - HOUTAVE, REMBRY e.a.
- zich de economische veiligheid van den in een soort dichterlijk en geleerd
monnikschap vereenzaamden, onpraktischen man aantrekken. Een kring van jongere
priesters en later ook leeken, brengen den grijs geworden dichter de stille hulde van
een kinderlijke, ontroerende vereering: ‘Heer ende Meester’ wordt de gebruikelijke
aanspreekvorm voor wie hem schrijven. De vriendschap met VAN OYE, DE GHELDERE,
VAN DOORNE herbloeit, en meteen de thans tot een schóón-weemoedige, zachte
herinnering getaande smarten van vroeger (Wij warender vereend!). In
Oost-Vlaanderen, met AMAAT JOOS, EUG. DE LEPELEER en E. SOENS; in Limburg met
AUG. CUPPENS, J. WINTERS en J.L. LENAERTS; in het Mechelsche met J. BOLS, J.
MUYLDERMANS en anderen; maar vooral in West-Vlaanderen,
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van 1875 af, met de ietwat luidruchtige en den rustigen man soms compromitteerende
bewondering der mannen van De Vlaamsche Vlagge, ziet GEZELLE zich plots
omwoeld van een gisting van esthetisch en kultureel Vlaamsch-katholiek leven, als
waarvan hij in de schoonste jaren van zijn leeraarstijd moet hebben gedroomd. Te
Gent, in de Biehalle, komt het, eenige jaren lang, tot een groepeering van de meeste
dier krachten, nadat de Brugsche concentratie der Sinte Lutgardisgilde uit de jaren
'75 was uiteengespat. Maar dat alles zont zich wel in de deugddoende warmte, die
uitgaat van GEZELLE's opkomende erkenning, zonder echter de grootheid van zijn
kunstenaarschap of de volheid van zijn Vlaamsch-Katholieke idealen te evenaren
of te omvademen. Ook hier schept het genie afstand, eerder dan dat het naar zich
toehijscht of tot de klein menschelijke sfeer der dagelijksche praxis afdaalt. Een
paar malen, soms om een goedbedoeld, maar onhandig of verkeerd begrepen
woord, bevindt tot zijn ontzetting, de groote, Eenzame zich middenin het rumoer
van strijd en geweldenarij en verdedigt met den dag beter zijn ‘cella continuata’
tegen de indringers uit dat ‘aardig land’:
Daar zoeken ze al malkaar te lichten
den eenen hier, den anderen daar,
't zij donker, of 't zij zonneklaar,
den voet al uit de baan, den hals al in het zand;
en, zonder eere of iets te zwichten,
daar vechten ze al met al, en strijen ten allen kant.
Ze slaan, ze kappen en ze kerven;
en iedereen, gebekt, gespoord,
of anderszins gewapend, boort
en bijt, ten hoopwaard in, standvastig, kleen en groot,
om dood te doen, of zelf te sterven:
elk andere hond benijdt elk anderen hond zijn brood.
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Wie dezen bitteren kijk op het wereldgedoe kreeg, waagt het niet die wereld te
zoeken, nog minder haar uit te dagen. Maar die wereld zoekt hèm en weet hem
bijgeval te vinden. Soms nog met smaad en onrecht: zooals in die verkiezingsdagen,
toen een van bier en fanatisme bedronkene den weerloozen priester te lijf ging en
in het slijk mishandelde; of toen naamloos geschrijf de Vlaamsche jeugd opruide
tegen dengene, zonder wien nòch VERRIEST, nòch RODENBACH, nòch de heele
Vlaamsche herleving te begrijpen waren geweest, en die hun de schoonste
Vlaamsche geestdrift in de ziel en de welsprekendste Vlaamsche leuzen op de
lippen had gelegd.
Ten slotte kwam ze toch, die zoo lang vijandige wereld, met erkenning, ook
officieele, en eerbetoon. De meest talentvolle onder de jongere Vlaamsche musici
gaat op GEZELLE-teksten met voorliefde componeeren, en wint met zijne
allerteederste tonenweefsels het hart van den ouden Dichter (Hebt gij Tinel, Edgar
Tinel gezien!). Op 8 Juli 1886 wordt hij tot stichtend werkend lid van de Koninklijke
Vlaamsche Academie benoemd; op 8 Mei 1887 tot Eeredoctor van de Katholieke
Universiteit te Leuven en door het Kortrijksch Davidsfonds, dat heel Vlaanderen tot
de viering noodigt, gehuldigd als een Vorst; in 1889 tezelfdertijd Ridder van den
Paus en van den Koning; op 19 Juni 1890, lid van de Leidsche Maatschappij der
Nederlandsche Letterkunde, waar de groote KERN en MATH. DE VRIES hem de
waardeering gunnen, die het officieele Vlaamsche wereldje in het Zuiden hem zoo
lang had onthouden. Sinds 23 Mei 1889 heeft de Bisschop hem den last van het
onderpastoraat ontnomen en hem begunstigd met de sinecuur van een zeer
onaanzienlijk kloosterbestuurderschap. Zoo erlangt de dichter aanmerkelijk meer
vrijheid voor zijn geleerden en letter-
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kundigen arbeid. Ditzelfde jaar ook schijnt het wel dat de schoonste dagen van den
Rond-den-Heerd-tijd, vol opgewekt geestelijk verkeer, voor den zestigjarige willen
terugkeeren; een groep vlijtige, begaafde jonge Gezellianen stichten te Brugge een
nieuw maandschrift, geheel vervuld van den GEZELLE-geest: Biekorf, en hebben de
fijngevoeligheid den vereerden Meester voor hun gids en raadsman te erkennen.
Wáár trouwens in Vlaanderen, in die jaren, een belangwekkende onderneming voor
de studie van ons volkswezen aangevat wordt, is GEZELLE de eerste, de steeds
behulpzame, de ijverigste werker. In 1893 beginnen, aangezet door GUSTAF en
HUGO VERRIEST, te Antwerpen POL DE MONT en te Brussel de jeugd van Van Nu en
Straks, hun rechtsgeding van letterkundig eerherstel voor den lang miskende.
Te midden van dat steeds meer op het innerlijke, wezenlijke, eeuwige in de
levensverschijnselen gerichte denken en voelen, bouwt zich onderwijl de van overal
aangesprokene, uitgenoodigde en soms ook bezochte zijn immer geslotener
geestelijke eenzaamheid. Een innige, sereene rust heeft de stormen van leed in dat
gemoed gestild. Tijdgenooten teekenen hem ons in die jaren, als majestatisch
onverstoorbaar in dezen moeizaam verworven zielevrede: ‘GEZELLE - schrijft POL
DE MONT in 1897 - is een hoogst eenvoudige, doch imponeerende verschijning. Zijn
groot, bijna te groot, haast bolrond hoofd, is een van de mooiste en innemendste
die ik ooit zag. Het hoofd van een kristen SOKRATES, - van een wijze! Voortreffelijk
heeft de beeldhouwer JULIUS LAGAE dat hoofd weergegeven. De oogen, ongemeen
zoet en mild van blik, half beneveld door de steeds werkende, wordende gedachte,
zij zien er uit, met hun tamelijk dikke schelen, als oogen die veel geweend en het
weenen nog lang niet verleerd
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hebben. Stevig, krachtig is de neus - evenals de sterkafgeteekende hoeken van
den nogal grooten mond, vol wil en bewustzijn. Goedig is de ronde kin, breed afgeplat
naar onder toe, met een trilling erin als van al te gewone smart; tusschen de oogen,
juist midden boven den neus, een diepe lijn, als een kerf of snede, waarboven,
horizontaal, twee andere, nog diepere lijnen, loopend van links tot rechts, als
sprekende getuigen zijn van gedachte en meditatie ... Het voorhoofd groot, bizonder
hoog en breed, statig en kalm tegelijk, links en rechts omzoomd door een bosje nog
niet geheel grijs haar. En het geheel maakt op ons een drievoudigen indruk van
eenvoud, adel en innige welwillendheid.’
De nieuwe Bisschop, Mgr. WAFFELAERT, die te Brugge regeert sinds 1896, dien
GEZELLE bij zijn Leuvensche doctorspromotie reeds in een welsprekend eeredicht
had gehuldigd, voor de vertaling van wiens mystieke Goddelijke Beschouwingen
hij een Vlaamsche wijsgeerige en godgeleerde vaktaal schept, en dien hij nog vlak
vóór hij te Gode zal geroepen worden, vergezelt op een reis naar Engeland, haalt
hem te elfder ure uit Kortrijk weg, om hem in een eerepost, maar die, helaas, geen
sinecuur zou blijken te zijn, het Directorschap van het aristocratisch klooster der
Engelsche Kanonikessen, te brengen, met in 't verschiet den kanunniksrang die
daar bij ononderbroken traditie aan vast is. Helaas, op dat oogenblik - de benoeming
is van 30 Maart 1899, - droeg GEZELLE reeds de doodsziekte in het bloed, die hem,
op 27 November 1899, na weken van onnoemelijk lijden, zou ten hemel nopen. In
de apotheose van een vorstelijke uitvaart werd de nederige en zoo lang miskende
Dichter ten grave gebracht.
Van toen, mag men zeggen, dagteekent zijn onsterfelijkheid.
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Die jaren, van 1890 tot 1899, brachten den heerlijksten en overvloedigsten bloei
voort van GEZELLE's lyriek. Twee bundels werden daaruit door hemzelven
saamgelezen: Tijdkrans (1893) en Rijmsnoer om en om het Jaar (1897) terwijl, in
een ontledigd couvert van VOLTAIRE's werken, op de schrijftafel van den vereeuwigde
nog een reeks voltooide en onvolschreven gedichten werden gevonden, waaruit de
posthume bundel Laatste Verzen (1901) is samengesteld.
De poëzie uit dien tweeden scheppingstijd vertoont - bij alle gelijkheid van gehalte,
taal- en stijleigenheden - toch een geheel verschillende compositiewijze vergeleken
met die van den eersten. Het vormbeginsel schijnt hier te zijn geweest: geslotenheid
van stijl, concentratie, cristallisatie. GEZELLE heeft de bekoring van het worstelen
met den vorm, het belang van het ‘métier’ in de kunstschepping ontdekt. Niet meer
vloeiend en vluchtig als dauw en bloemenaroom, maar scherp van lijn en sierlijk
geslepen zijn vers en strophe in deze bundels. Alleen al de opbouw van de
gedichtenverzameling wekt hier den indruk van verzorgde overwogenheid, niet meer
van lukrake of toevallig-biographische juxtapositie. Tijdkrans groepeert de verzen
triadisch, als in een driedubbelen, concentrischen, kroonluchter: de Dakkrans volgt
het verloop van een liturgischen, priesterlijken dag, geregeld naar de getijden van
het officiegebed; de Jaarkrans volgt den cyclus der twaalf maanden, in nauwe
aansluiting trouwens met de liturgische jaargetijden, van den eenen Kerstdag tot
den volgenden Advent; de Eeuwkrans vertolkt des dichters meditatie over meer
algemeene begrippen: Tijd en Vergankelijkheid, Dood en Onsterfelijkheid,
betrekkelijkheid van al het geschapene tegenover de Absoluutheid van God; geloof
en twijfelzucht verzoend in de mystieke schouwing, met één woord,
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een werkelijke meditatiepoëzie, Gedankenlyrik van Goetheaanschen ernst en diepte.
Wie mopperen of klagen over GEZELLE's ‘armoede aan gedachten’ hebben wel niet
veel aandacht besteed aan stukken als Alleen uit aller oogen, Panem de Coelo, of
de Godshymne o Ongeworden, eeuwig wezen, zoo ontheven als VONDEL's
onovertrefbare Lucifersrei; - of in den Rijmsnoer aan gedichten als Irrequietum,
Mortis Imago, In te Speravi, Vertijloosheid, Op Krukken; om niet meer te verwijzen
naar Ego Flos, In Speculo, of Uit de Diepten in den posthumen bundel.
In Rijmsnoer is het de wentel der natuurlijke jaargetijden die, in twaalf afdeelingen
- de twaalf maanden - tusschen een Voorhang van gedichten met algemeener lyrisch
thema en een Aanhang van ‘slapende botten’, bijeengegaarde substrata van
onvoltooide poëzie, de losse stukken aaneen groepeert.
Zeer zeker zijn de laatste drie, trouwens ongewoon lijvige bundels - is Rijmsnoer
vooral - overvol van gedichten die natuuruitzichten in de vier seizoenen, liefdevol
en kleurig noteeren, direct en als voor de zinnen tastbaar, in werkelijk
impressionistische taalkunst. Het is één ‘wonnegaarde’ van bloemen en boomen
en gras onder elke belichting, en waarin het leven beweegt van alle vogelen en
vlinders, kevers en vee. GEZELLE is onze eenige dierschilder in woorden. Vooral
zijn herfstverzen - hoe voortreffelijk klinkt dat samen met den aangeboren
weemoedigen ondertoon van héél zijn wezen! - doen vaak aangrijpend aan: geen
schilder heeft, met inniger melancholie het rijzen der bladeren doorvoeld en in
sidderende ontroering geschilderd als hèt symbool van de dreigende vergankelijkheid
en de beloofde heropstanding. Daarnaast heeft hij ook bijzonder geslaagde
winterlandschappen en van kleur en licht druipende zomerdoeken.
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Maar veelal is die natuurvisie bij GEZELLE kristelijksymbolisch, vaak heroïsch en
mythisch. De donder is God's hofhond die ‘bast en belt en door de wolken ratelt’;
in Samson of in Zegepraal bereikt de dichterlijke zonnecultus een bijwijlen
aangrijpende grootschheid. De Rave, een der toppunten van zijn ‘natuurlyriek’,
wordt, in een prachtig samenstemmen van rhythme klank en beeld, gedragen door
een donkere kracht van suggestie, die tot onvermoede geheimenissen, ja tot de
dreigende ‘Nachtseite’ van het natuursymbolisme doordringt.
Alles saamgenomen is 't enkel in een minderheid van stukken dat GEZELLE's
natuurwaarneming zuiver impressionistisch is: maar van een scherpe en toch
verteederd-gevoelige waarneming, die zich vermeien kan in herhaalde probeersels
om den ontvangen indruk rijm- en versvast te fixeeren - zoodat er in de lyriek een
aantal herhalingen en doubletten niet te loochenen zijn - maar zonder dat de
kunstenaar daarbij iets prijsgeeft van de frischheid der aandoening, de jonge, verraste
en mededeelzame bewondering van het eerste zien. Zóó ongeveer - men zei het
reeds van GOETHE - moet Adam de openbaring van zijn aardsch paradijs hebben
ondergaan.
Vooral de Zon is GEZELLE een bestendig gemis, als ze onderduikt of achter wolken
schuilgaat; een bestendig, hoog geluk in de lente- en zomermaanden. 't Is dat Zon
en God hem correlatieve begrippen zijn; het ééne roept steeds het andere beeld in
hem op. En zooals de zonnebloem de aantrekking tot de zon ondergaat als haar
natuurwet, zóó de steeds meer mystiek denkende en voelende dichter den hunker
zijner ziel naar God. Die bijna niet meer te stuiten opvlucht van den dichter naar de
hemelen van het mystieke schouwen blijft romantische trek in GEZELLE's poëzie:
zijn
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evasiedrang gaat naar het Hoogste. Maar hij kent ook de duizelingen van dat
bodemlooze zien:
Hoe bang ben ik! 'k en durf bijkans
mijne oogen niet betrouwen,
o Heere, op Uwen sterrenglans:
hoe zal ik U aanschouwen?

Steeds meer wordt dan GEZELLE's weemoed die van de heilige,
bovennatuurlijk-gerichte ziel, die God's directe aanwezigheid mist. Cupio dissolvi
et esse cum Christo! Stervensangsten en eeuwigheidshunker ruischen in en door
elkaar in menige zijner gedichten uit de jaren '90. Maar het allerlaatste geheim, het
binnenste binnen van 's Priesters zieleleven, wie zal het ooit ontraadselen, of het
diepste accent van zijn poëzie in een voor allen aanvaardbare verklaring
formuleeren? Het is niet de aard van een dichter als GEZELLE, om zich met naakte
ziel te prijk te stellen. Amper is het, dat hij ons een schijntjen van dien binnensten
brand laat zien, in wat ik zou willen noemen zijn Seraphinisme, dat als een heilige
stralenkrans héél zijn werk omzweeft: een nooit onderdrukt heimwee naar den staat
van ‘erfgerechtigheid’, van zondeloosheid en natuurlijk onvermogen tot zonde, van
paradijsche onschuld (Dank, o die mijn zonden; - Zonde; - Rammentati; - g' Hebt
dan ook dat bitter water; - Hoe vaart ge nu? - Mocht ik in de ziele u schrijven; - Waar
is, 't gelukkig oord...). Hij lijdt met een onverwinnelijken ‘horror maculae’ onder de
peccabilitas, het zondevermogen van den mensch. Het onmondig kind, de bloem,
het dier, het water, hij benijdt ze bijna, in hun schaamtelooze levensonschuld; hij
bewondert de zondeloosheid van alles wat niet of nòg niet het ‘fatale donum’ van
het zondevermogen, dat corollarium van den vrijen wil
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in den mensch, moet torsen. (Kerstdag; - Gelukkig Kind; - Blijde Kinderen; Schuldeloos blommeke lief; - Waarom en kunnen wij niet; - Hei da, lieve dreupel
water; - o Wilde en onvervalschte pracht e.v.a.). De zonde ziet hij, met het oog van
den kristen theoloog, als een wanstaltigheid, een bijna tegennatuurlijke,
onbegrijpelijke en monsterachtige ontaarding van de menschelijke ziel (God, hoe
kan de mensch toch boos zijn; - Exi a me Domine; - Heer, mijn hert is boos en
schuldig).
En nergens ontmoet hij die overvloediger en leelijker, dan op het asfalt der steden.
Vandaar - ook dàt is een blijvend-romantische trek in GEZELLE's wezen - het heimwee
naar den eenvoud van het buitenleven in een dichterhart, dat door een gril van het
leven veroordeeld was om altijd gevangene der steden te zijn: zijn stads- en
wereldontvluchting, zijn levendige sympathie voor den simpelen Vlaamschen
buitenmensch (De Zang der Bruiloft; - o Lieden van te lande; - Terug e.a.), zijn
idealiseering van het simpele buitenbedrijf (Berdzagers; - De bleekersgast; - Met
kloeken arme; - De pikke slaat ...; e.v.a.).
VERMEYLEN, die van GEZELLE's dichterschap een der vroegste en der volledigst
begrijpende bewonderaars is geweest, dunkt ons het geheim voortreffelijk te hebben
omschreven van de duurzame en onweerstaanbare werking, die deze poëzie blijft
hebben op onverdorven schoonheidszoekers: ‘dat nl. zooveel kunst hier samengaat
met zulk een ongekunsteldheid, dat het meest sensitieve er zoo direct en eenvoudig
blijft.’
Tusschen zijn leven en gehalte en vorm van GEZELLE's werk bestaat een zuivere,
gave eenheid. Heeft men het recht van poëzie méér te eischen dan deze harmonie,
teeken van haar volheid, haar eerlijke oprechtheid en directheid?
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Hetgene ik niet uitgeve en
hebbe ik niet in,
wie zal mij dat wijten te schanden?
Mijn herte en mijn tale, mijn
zede en mijn zin,
't is al zoo van buiten, 't is
al zoo van bin:
't ligt alles daar bloot op mijn' handen!

Zóó argeloos, uit hun volle en puurste ziel, dunkt mij dat de heiligen en zaligen in
den hemel moeten zingen, indien de ontroeringen van het gemoed daar nog anders
dan geluidloos gezegd worden.
GENT, 3 April 1943.
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Tekstcritische verantwoording:
De hier geboden tekst van GEZELLE's gedichten werd vastgesteld volgens de
beginselen ontwikkeld in het eerste deel der Jubileumuitgave. De afwijkingen van
den aldaar te vinden tekst zijn te verklaren uit het feit, dat die beginselen thans door
een enkelen bewerker konden worden toegepast en daardoor strikter gehandhaafd.
De meeste gedichten konden thans stellig of op ernstige vermoedens worden
gedateerd. Veel van deze gegevens waren reeds te vinden in de Breedere
Aanteekeningen der Jubileumuitgave; andere werden getrokken uit sindsdien nog
opgedolven bescheiden. Zonder de nooit in gebreke bevonden hulp van de Erven
GEZELLE en van wijlen Z.E.H. Dr. P. ALLOSSERY waren deze inlichtingen ons niet
zoo rijkelijk toegevloeid. Zij gelieven hiervoor de hernieuwde betuiging van onzen
dank te aanvaarden.
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Dichtoefeningen
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Prospectus
Deze mijne VLAAMSCHE DICHTOEFENINGEN worden u aangeboden met het gevoelen
als van iemand die een speeltuig uit de middeleeuwen zou trachten weer in te
voeren: met het zelfste wantrouwen op goeden uitval, toch ook met geen mindere
overtuiging dat er wel iets meê te doen ware, mocht het in betere handen geraken.
Immers het zijn Vlaamsche Dichtoefeningen, vlaamsche, uit Vlanderen, zoo gij
wilt; ten minsten wenschte ik dat ze voor zoodanige, niet alleen van stoffe en van
styl, maar ook van woorden en van wendingen, mochten gelden.
Bij het werken daaraan heb ik liefst naar oude vlaamsche Dichters opgezien, en
zoo veel mogelijk die tale gebruikt die bij Maerlant en andere te boeke staat en die,
God lof, alhier nog levende gehoord en gesproken wordt.
Betrouwe dat eenvoudigheid en gemak wel kunnen samenstaan met edele
deftigheid, waar die vereischt wordt; en ben geenszins van meeninge dat eigen
vlaamsch dichten noodzakelijk tot liedtjeszangerije vervallen moet.
Aan sommigen hebben alreê verscheidene mijner oefeningen behaagd, anderen
zullen ze misschien tegensteken; wat er van geworde of niet, zoo blijve ik te vreden
in Hem die ons eene moedertale geschonken heeft, en tot Wiens eere ik mijn beste
doe om ze in weerden te bewaren.
G.G.
ROUSSELAERE,

in 't Kleen Seminarie, op Passiezondag, A.D. 1858.
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Tot de studenten van 't Kleen Seminarie te Rousselaere
Is er, naar oud gebruik, eene opdracht noodig en eene voorreden aan deze mijne
Vlaamsche Dichtoefeningen, zoo is 't bij rechte naar u dat ik mij wenden moet,
beminde en dierbare Leerlingen; voor u, naast God, zijn ze gemaakt en uitgegeven,
aan u ook, naast Hem, ben ik ze bij dezen opdragende.
Oefeningen zijn het en pogingen, onvoldoende genoeg, 't is waar, maar toch goed
van meeninge en oprecht van inzicht, om het aanschouwen van natuurlijke, zedelijke
en christelijke schoonheid, dat uwe en mijne ziele voorenzweeft, zoo getrouw als 't
zijn kan, in onze tale en mondsprake, af te schetsen en te verbeelden.
Pogingen zijn het om ons vlaamsch vooren te staan en te doen gelden, als
meêgerechtigd om deel te maken van de tale des grooten Dietschsprekenden
Vaderlands; tale, waarvan de woordenschat nog niet verzameld en is, waarvan de
spraakwetten alledage nauwkeuriger uitgezocht ende geboekt worden.
Pogingen om u, studeerende Jonkheid, dichterlijke en altijd beminnelijke jeugd
en jongelingschap van Vlanderen, tot gelijkdanige, ja treffender krachtinspanning
aan te sperken en te bewegen; immers rondom ons wordt het van langst om wijder
en grooter; gedachten, menschen en zaken vliegen, met de snelheid van den
bliksem, over end weder, 't roert alles en 't waagt dat er is: zoo behooren wij dan
ook sterker hand te slaan en gesloten te houden aan al wat er nog vlaamsch is: aan
vlaamsche taal, aan vlaamsche zeden, aan vlaamschen, dat is katholijken Godsdienst
en Christene Godvruchtigheid.
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Wij weten 't wel, anderen verstaan het zoo niet, en, terwijl zij de Moedertale
voorenstaan, zoeken zij de Religie der Vaderen leed te doen, zoo dit niet eerder
hun eigen zelven leed en schande bereiden is; ja, zij hangen er een vlaamsch tapijt
vooren waar zij zitten werken, in 't donker, de valsche muntenaars! Vlaamsch is het
aanzichte wel dat gij op uwe munte slaat, vlaamsch luidt het opschrift, maar vlaamsch
en is het herte niet, noch vlaamsch het binnenste: 't is valsche munte die gij slaat,
en die, volgens oud gebruik, met 'nen nagel aan den toog moet:
Slaet al wat Kwaepenninck is,
Slaet Kwaepenninck aen den disch;
Dat, van Brugghe tot in Ghent,
Heer Kwaepenninck stae bekent
Als dat hij Kwaepenninck is:
Slaet Kwaepenninck aen den disch!

Alzoo luidt het lied, en vlaamsche munte, wil zij deugen, moet gangbaar zijn tot
Roomen toe.
Eindelijk, pogingen zijn het, om, al waar 't maar een ijzeren, toch éénen schakel
te meer aan de keten te doen van zoo veel treffelijke en christelijke taaloefenaars,
die eertijds, hier in West-vlanderen, zoo wel als in andere streken waar men Dietsch
hoort, eene vrije, ongeborgde en onverwrongene taal spraken en schreven.
Hope in tusschentijd, beminde en dierbare Leerlingen, dat gij lieden ook wel uw
deel zult doen en uwen kant keeren: want 't is er onder u, zoo God hun het leven
geeft en Zijn heilige gratie, die gouden schakels misschien aan de keten zullen
toevoegen, als zij komen te verstaan hoe katholijk, hoe recht, hoe zeedbaar en hoe
dichterlijk ons Vlanderen nog is, en hoe schoon, hoe schoon zijn tale, ja,
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In Vlanderen blinkt de Hemel blauw,
gelijk op alle stranden;
in Vlanderen straalt de morgendauw,
gelijk in andere landen.
In Vlanderen slaat de beek heur lied,
al zwemt er geen Naiaden;
en zuutjes ruischt de wind in 't riet,
ofschoon we Eool versmaden.
De Maan bij ons is geen Godin,
maar 't beeld der zuivere Maged,
de Moeder van de zoete Min,
wier 't vlaamsche hert behaget.
Lijk elders riekt de roos hier goed,
hier klinkt der vogelen tale,
en Philomele zingt er zoet,
al heet zij Nachtegale.
De jonge wiedster galmt heur lied,
van 's morgens vroeg aan 't polken,
en ze antwoordt dien ze niet en ziet:
den leeuwerke in de wolken.
Den Vlaming, onder 't dak van strooi,
en valt geen wijn te drinken,
toch ziet hij, rond zijn veugelkooi,
zijn rijpe druiven blinken.
En haalt men uit die druive alhier
geen wijn, voor valsche Goden,
in Vlanderen pinkelt 't vlaamsche bier,
uit edel zaad gezoden.
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Het bietje brengt, uit veld en wee,
den honing in de buiken,
en de olie, 't zeem, het was, de mee:
't groeit in onz' koolzastruiken.
o Landeken! o zijt maar kleen:
niet meerder zou 'k u geren;
en 'k zie u - zulk en is er géén en 'k zie u toch zoo geren!
Mijn Vlanderen! dat en moogt gij, noch
en zult gij nooit veranderen,
onleugenachtig heet gij nog:
‘het Katholike Vlanderen!’
En nievers, in géén ander land,
hoe vruchtbaar 't moge wezen,
kan Jesus, in zijn blinkend hand,
meer Hemelblomkes lezen.
o Landeke! ja zijt maar kleen;
niet grooter zou 'k u geren;
en 'k zie u - en 't en is maar één en 'k zie u toch zoo geren!
Mijn Vlanderen spreekt een eigen taal;
God gaf elk land de zijne,
en, laat ze rijk zijn, laat ze kaal:
ze is vlaamsch, en ze is de mijne!
Ze is vlaamsch, en die zijn vlaamsch veracht,
de taal van dien verdwijne,
verdwijn' hem, met de sprekenskracht:
ze is vlaamsch, en ze is de mijne!
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Staat op dan! 't Vrije vlaamsche lied!
geen valsche dichtpatroonen,
geen vreemde, oneigen klanken: niet
als Christen-Vlaamsche toonen!

Voor aleer deze voorreden te sluiten moet ik, met onzen ouden Maerlant, ‘den Vader
Vlaamscher Dichtren al te gader’ verschooninge vragen over die weinige plaatsen
waar mijn schrijf- of spelgebruik van dit van andere zou kunnen verschillend zijn:
Ende omdat ic Vlaminc ben,
met goeder herte biddic hen
die dit Dietsche sullen lesen,
dat si mijns genadich wesen;
ende lesen sire in somich woort,
1)
dat in haer land es ongehoort ,

zoo gelieven zij om uitleg en verantwoordinge de woordenlijst te rade te gaan.
G.G.
ROUSSELAERE,

1)

in 't Kleen Seminarie, op O.H. Hemelvaart, A.D. 1858.

Jacob v. Maerlant, Leven van Sint Franciscus, v. 125-131.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

13

Principium a Jesu
't Is reden, dat de Christen nu verdoove Het oude woord: Principium a
Jove.
Jupyn is wind, en daarom moet na dezen Van Jesus' naam al ons beginsel
wezen:
PRINCIPIUM A JESU! J. STALPAERT VAN DER WIELE
(† 1630)
't Is schoon, bij 't eerste zonopstaan,
als 't blinkend oosten zwemt
in 't licht, den leeuwerk ga te slaan,
die zingt en klemt en klemt.
't Is schoon, wanneer de Meie pronkt,
en de eerste rooze rood
door 't groene van heur knopke lonkt
en 't pinklend hertje ontbloot.
't Is schoon wanneer de wind opstaat
en over 't koolzaveld,
al wandlen weg en weder gaat,
en al de blomkes telt.
't Is schoon wanneer, lijk ruischend goud,
het kooren sperkt en zwaait,
en, reuzlende, op en neder douwt
en wiegewagend waait.
't Is schoon wanneer de beêklok klinkt,
en 't smeltend stemgezucht
der klokken uit den torre zingt,
in 't walmen van de lucht.
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't Is schoon als 't zaadtje, dóór den grond,
zijn eerste priemke toogt,
en, tintlende in den morgenstond,
zijn doomend kopke droogt.
't Is treffend als men, langs de ree,
de stemme van het rot
hoort roepen, sprekende op de zee,
gelijk de stem van God!
't Is grootsch wanneer de donder botst
door 't zwijgen van 't Heelal,
en rijdende op de wolken rotst,
die dreegen met zijn val.
Hoe schoone is Moeders tranenlach,
wanneer het kindtje teêr
haar zoent en stamelt: ‘Moeder!’ ach,
den aldereersten keer!
Doch schoonder als dat blij geluid,
en al dat blinkt en blomt,
wanneer des dichters mond ontsluit
en Jesus' name nomt;
en Jesus' name zingend zegt,
hem in zijn lied vereent,
aanbidt, en 't zinkend hoofd daar legt,
en door zijn vingers weent;
aan Jesus' name glorierijk,
godvruchtige eere biedt,
en, in den geeste, u, Katholijk,
ook nederbuigen ziet.
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o Engel, Geest der poësij!
gij, die een Engel zijt
en geen verbeelding, schenkt het mij:
Hem zij mijn taal gewijd!
Hem, dien 'k onweerdig namen dorst,
in 't smachten van mijn ziel,
Hem, die, in mijn gekwollen borst,
als honing nederviel.
Hem dien de dichter menigmaal
vergeet, of, erger nog,
durft lastren, volgende, in zijn taal,
den engel van 't bedrog.
Dat herte en mond en stemme en al
wat mijn is, Jesus' zij,
en, of ik eens mijn woord ontval,
mijn stemme ontvalle mij!
Dan op, gij Dichtren, schaamt u niet;
voor Jesus de eerste stem,
voor Jesus! en het laatste lied
voor Jesus, nog voor Hem!

1856 (?)
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Quae est ista
Aan Onze Lieve Vrouwe onbevlekt ontvangen
Quae est ista quae progreditur quasi aurora
consurgens,
Pulchra ut luna,
Electa ut sol,
Terribilis ut castrorum acies ordinata?
Wie is 't die, lijk een dageraad,
klaarblinkende opgestaan,
zoo schoon daar aan den Hemel staat
en schettert als de maan?
De zonne, die heur brandend goud
rondom Haar, als een mantel, voudt,
weêrbliksemt, vol van schriklijkheid:
't is als een heir ten strijd bereid!

Quasi aurora consurgens
Maria, Maged onbevlekt,
nog schoonder duizendmaal,
als 't daglicht dat den morgen wekt,
vol perels en coraal!
Als 't menschdom diepe in zonden lag
en lang verlangd had naar den dag,
daar kwam hij, met den Engel zoet,
die zei: Maria, weest gegroet!
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Pulchra ut luna
Wanneer de zonne in 't westen zinkt
en zeewaards henen gaat,
't is zij die op de mane blinkt,
en spegelt heur gelaat.
Zoo is 't dat Gods genade viel
op d'Hemelblanke maagdenziel,
en dat Maria's overvloed
ons' duistre herten blinken doet.

Electa ut sol
Maar als de zonne door den trans
heur gouden stralen schiet,
dan smelt de bleeke sterrenglans
en 't manelicht tot niet.
Maria draagt om 't maagdenhoofd
een strale die de zonne dooft,
en al dat heilig is en schoon,
het blinkt in heur twaalfsterrenkroon.

Terribilis ut castrorum acies ordinata
Rijst op dan, Maagdenzonne fel,
en schiet uw bliksemvier
op 't draakgebroedsel dat, uit d'hel,
herhaalt zijn snoo getier;
dat, Onbevlekte, uw Naam benijdt,
dien gansch het Christen volk belijdt;
vertreedt, vertrapt het vinnig straal
dier ketterslangen al te maal!

1855
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Aanroepinge
Blomkes, lieve blomkes zoet,
die uw hertjes open doet
bij den eersten morgengroet,
schittert in mijn zangen;
Beekske, klappend beekske klaar,
dat uw blanke waterbaar
over 't zand laat varen, dáár,
vaart ook in mijn zangen;
Hellemende nachtegaal,
gij, gij spreekt de dichtertaal,
laat uw bosschen, komt eenmaal
helmen in mijn zangen;
Windtje, dat op 't water sliert,
of al door de bosschen tiert,
als u God den teugel viert,
wappert in mijn zangen;
Donder, die al dondren komt,
die in d'holde wolken bromt,
die en mensche en dier verstomt,
dondert in mijn zangen:
Blomme, beke, nachtegaal,
windenstemme, dondertaal,
blanke bleeke manestraal,
looft God in mijn zangen!

1852
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De mandelbeke
Waarom, droeve Wilgeboom,
staat gij op den Mandelstroom?
Waarom laat ge uw lange takken
tot in 't koele water zakken?
Is 't de liefde die u dwingt
en uw loof omleege bringt,
om uw moeders schoot te kussen,
en uw gloed in 't nat te blusschen,
dat uw kruine groeien doet
en bewatert uwen voet?
Of is de oorzaak van uw kommer
te beschutten met uw lommer,
voor het branden van de zon,
't water van de Mandelbron,
opdat 't onverdroogd moog' vloeien
en de malsche vrucht doen groeien
al waar hij zijn water giet
de onverdroogbre Mandelvliet?
- Neen, geen liefde of zonneschitter,
maar wel droefheid, zwaar en bitter,
weegt mijn takken naar den vloed,
die daar loopt voor mijnen voet,
naar die Mandel, die voor dezen
altijd plag zoo klaar te wezen,
dat wanneer de vochte nacht
dauw had op mijn hoofd gebracht,
d'heldre perels van mijn blâren
nauwlijks konden evenaren
't zuivere water van den vliet,
die alle anderen achterliet.
'k Wou mij toen al dikwijls spieglen
en mijn bladerkes zien wieglen
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door het windtje, dat zoo zoet
slierde langs den Mandelvloed!
'k Was dan jong, en had mijn kruine,
jong verplant al uit den tuine,
maar de vijfde maal vergroot
met een iederjaarsche schoot:
maar, wanneer ik in mijn leden
kracht en sterkte voelde treden,
en mijn wortel in den grond
dieper ende vaster stond,
kwamen, onbekend voor dezen,
driften vierig opgerezen
in het herte van den mensch:
niets vervulde zijnen wensch...
En die overschoone Mandel
wierd de slave van den Handel!
Overal op heuren rug
wierp men duiker ende brug.
Ja, de herder, die ter weiden,
die daar rond de beke spreiden,
zijne kudde leeden kwam,
liet en schaap en geet en lam,
wierp zijn mak weg en zijn fluiten,
en kwam mij den weg afsluiten,
bracht en staak, en stok, en balk,
zware steenen, stuivend kalk,
groef, en schepte, en kapte, en ploegde,
klopte, en kleunde, en zweette, en zwoegde,
en in heuren maagdenschoot
joeg hij, met herhaald gestoot,
staken ende stijlen neder,
dat het hellemd' heen en weder.
Dan en vloeide aan mijnen voet
niet meer d'heldre Mandelvloed,
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maar hij stond; en moddrig duister
nam de plaatse van zijn luister!
Daarmeê 'n was het vrekkig mensch
niet voldaan in zijnen wensch:
maar hij maakte ronde raderen,
ongekend aan zijne vaderen,
groef, ten kante van zijn bouw,
eenen doorgang diep en nauw,
liet aldaar, met hevig gonzen,
't woedend beekske nederbonzen,
en zoo plaatste hij zijn wiel
dat er 't water tegen viel.
Lastig moest nu 't beekske werken,
tusschen die verkalkte zerken,
onder 't krakend stampers rad,
met zijn ronkend ruischend nat,
om het zaad tot gruis te malen,
en het zap eruit te halen:
- 't zaad, dat ginds in struiken groeit,
en met gulden blomkes bloeit, van zoo haast de zon heur' stralen
aan de wereld komt betalen,
en zij, nog beroofd van gloed,
schemert in den Mandelvloed,
tot wanneer zij, in het westen,
over 's werelds voorste vesten,
bloedrood door de boomen blinkt
en dan in de baren zinkt.
't Is nu draaien, kraken, krampen,
kloppen, botsen op de klampen,
door de kracht van 't wegend nat,
dat het zware wiel omvat;
daar weleer de schoone Mandel,
in heur kronkelenden wandel,
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van waar heure bronne spruit
tot waar zij heur water spuit
in de temme Leiebaren,
vrij van kommer en gevaren,
door de schoone groene streek
vloog...! de snelle Mandelbeek,
vloog door menig groene weide,
die ze kuste en lekte en vleide;
menig dertle vissel schoot
zilverblinkend in heur schoot;
menig ande kwam er spelen,
menig vogel kwam er kwelen,
menig lammeken, bedorst,
laafde er zijn gedroogde borst.
Maar dit alles is verdwenen!
Droever dagen zijn verschenen;
't Mandelwater schiet nu vuil
door den watermolenkuil.
Niet een vogel komt er kwelen,
niet een ande'n komt er spelen,
waar zij heure baren giet
en besmette dampen schiet.
Zelfs mag daar geen visch meer dertelen
of 't is om hem dood te spertelen;
niet een lammeken bedorst,
durft er koelen zijne borst;
noch geen zwaluw in heur plasschen
wil zijn sneeuwwit hertje wasschen;
al dat leeft, het schuwt de kreek,
en 't veracht de slavenbeek.
Daarom zucht ik, daarom stene ik,
daarom, neêrgebogen, ween ik,
daarom treurt de Wilgeboom
op den zwarten Mandelstroom.

1848
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Op de kust van Westvlanderen
Bij den intrede van Pastor Slock
Geweldig element der schrikkelijke baren,
gij, die de smachtende aarde, in uwen schoot gedrukt,
gelijk een reuze omvangt, en, in een daaglijksch varen,
rondom de zonne ermeê door d'hemelruimte rukt;
die dreegt en plante en dier en menschen te verslinden,
ja, eens verslonden hebt in uw verbolgentheid;
gij, wien geen andre dan Gods macht alleen kan binden
en dwingen, met het woord van Zijne almachtigheid;
die d'Heidnen Godheid, en wij, Christnen, schepsel noemen,
doch 't aldermachtigste van heel het schepslendom;
gedoog dat ik, om weerd een Priester Gods te roemen,
met hem naar u, o Zee, om kracht en stemme kom.
Wellicht zal mijn bestaan te stout zijn, en doen blijken
dat kloeker stemme nog dan mijn' zoo flauwe stem
voor zulken lof als dien eens Priesters zou bezwijken;
doch 't weze tot mijn schande als 't eerlijk is voor Hem!
Aloude kinderen van Vlandrens oude boorden,
gij, die noch groene wee, noch veie terruwland,
noch veld, noch bosch, noch koorn, noch vruchten ooit bekoorden
tot scheiden van 't u lief en eigen noordzeestrand;
gij, die gewonnen en gevoed beneên de kruine
des zandhils, waarmeê God het machtig water bindt,
het zeerot en 't gedruisch weêrhelmende op den duine,
het wistlen van het zand, en 't joelen van den wind,
of waar 't een wiegelied, in uwe jonge jaren
bemindet en nu nog met blij gemoed aanhoort;
gij, die geen taaie schel, maar swanselende baren,
met scharre en riester niet, maar met uw kiel doorboort;
gij, die van 't brakke veld, dat God in de eerste dagen
met zegen overgoot, en menigvuldigheid
van zwemmend vischgedierte in zijnen schoot deed dragen,
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den rijken oest opdoet, door u niet voorbereid;
waar toeft gij thans? Laat af! Al waart ge aan 't zeildoeknaaien
of, spijker in de vuist, aan 't splitsen in het want,
of, veerdig met den doek gespannen op de raaien,
reeds wachtende op den wind, met roêrstok in der hand;
laat af! Den anker, laat hem slapen en verzanden,
en 't ebbende getij weêr ledig henengaan;
neen, vrouw, gij hoeft nog niet 't gewijde was te branden,
noch moet gij, kleene knaap, daar hooge op d'hillen staan
en kijken diep in zee, met waterblinkende oogen,
naar vaders schip dat gaat, naar 't zinken van zijn mast:
hier blijft hij thans met u, zwijgt, wilt uw traantjes droogen,
ga, houdt uw Vaders en uw Moeders handen vast!
Och spoeit, al wie daar ver van vrouw en kind gevaren,
met wind en water strijdt en 't dierbaar leven waagt
op 't krakend hout, dat hupt en zwankelt door de baren,
en broos, den broozen schat van 's zeemans dagen draagt!
Och spoeit, en laat den visch gerust zijn nooddruft zoeken
en, wandlende ongestoord, door 't ruime water gaan;
stiert omme, boeit den wind in 't zwellen van de doeken
en doet hem met het roêr u ten gebode staan:
hij trekke 't ranke schip, den boegspriet in de golven,
en, schuimwit van 't geweld, naar d'have weêr; maakt spoed,
maakt spoed, uw kiel in 't zand, en 't anker vastgedolven,
duine op, te Kerkwaard is 't dat gij nu snellen moet.
Daar wacht een man op u, met 't edel ambt geladen
van op de wereldzee, als loods, u bij te staan,
te richten uwe reis, langs hem bekende paden,
tot dat het anker moge in d'have nedergaan;
een man, aan Hem gelijk die arme visscherlieden
voor zijn gevrienden koos, en leerde met het kruis
de wereld overen, aan Keizeren gebieden,
en zegepralen op het onderaardsch gespuis;
een man aan Hem gelijk die kriemelende benden
van 't waterminnend ras in Petrus' netten bond;
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die 't visschenrijk gebood Hem schatting in te zenden,
en wien 't gevinde dier een gouden penning zond;
gelijk aan Hem, die op de wateren getreden
ging wandlen, en die eens 't luidbuldrend zeegeschil
verdreegde en toeriep: zwijgt!... en 't water wierd tevreden
en 't luistrend water viel al zwalpen weêrom stil;
die, roepende over 't meer, den Visscher ging beraden
van hooger bezigheid en vangste ga te slaan:
van niet het hemelsch om het aardsch gewin te smaden,
maar, volgend, op zijn taal en stappen, meê te gaan...
Gelijk die Jesus kwam, zoo komt zijn Priester heden;
aan u, die hem noch vriend noch ooit bekend en waart,
aan u, komt hij zijn zweet, zijn arrebeid besteden,
zoo lang hem 't levend bloed door 't kloppend herte vaart.
Geeft, grijzaards, gij die aan uw neven kunt verhalen,
van als hun Vader nog een kindtje was lijk zij,
toen alles beter ging als nu, hoe menigmalen
gij heen gevaren zijt, op 't zwellen van de tij,
doch niet meer varen zult, 't en zij naar gindsche landen,
waar Gods bermhertigheid voor bake staat aan zee:
o geeft hem 't roer in d'hand, zoo zult gij nimmer stranden,
eer dat uw anker grijpt in 's Hemels blijde ree!
En gij, wien 't felle bloed, dóór 't vrome lijf aan 't bruischen,
en moed en mannenkracht en vroolijkheid verleent,
als nacht, en wind, en zee te samen op u buischen,
maar toch niet vreezen doen, al ware 't nog zoo v'reend:
die werken voor uw kind, die voor uw vrouw kunt zwoegen
zoo lang er hope blijft - en die begeeft u nooit, wilt uw kloekmoedigheid naar 's Priesters lessen voegen,
dan is het niet vergeefs al wat gij werkt en rooit:
dan moge u vrij 't orkaan met lossen toom bestoken,
't moog' wolke en zee dooreen en op uw vaartuig slaan;
dan moge vrij de dood al grinzen om u spoken,
en 't barnend pekelnat in bergen rond u staan:
het lijf alleen kan schade en 't schip kan schipbreuk lijden,
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een ziele, die voor God en voor Gods Hemel leeft,
wordt vromer nog te moede, en kan in Hem verblijden
te midden het gevaar, schoon 't kranke lijf begeeft;
het sterven zelve en is, schoon alles schrikt te sterven,
voor die getrouw bleef, maar de laatste roeierslag
die zijnen lijfboot rukt aan 't Land, waar hij gaat erven
den onbekenden schat die daar verborgen lag.
Betrouwt op God en volgt den Priester in Gods wegen,
en wat u overkomt, 't zij voor- of wederspoed,
de Heer zal zijn met u, wie kan er u dan tegen,
wat sterven toen, 't en zij waarmeê men winste doet?
Ja, weenen zal de vrouw om 't wegend hertwee, weenen
wanneer het jongste kind naar Vader vraagt en weent,
dat elk die 't bitter leed haar zou te troosten meenen,
eer tranen meê zou lijên, al waar zijn hert versteend.
Aanschouwt: daar ligt het roêr, in Vaders hand gesleten,
en 't koopren Christusbeeld, zoo menigmaal gekust
van hem; daar hangt het zeil aan flenteren gereten,
waarmeê zijn eigen hand den mast had toegerust:
daar ligt het al te maal gebroken, en de baren,
die spelen ginder diep met Vaders heilig lijk.
o Jesu! waar zal thans de schaamle Moeder varen?
Wie zal de weeze hoên voor leed en ongelijk?
De Priester zal... Zijn hand zal balsemkruid doen groeien,
en, sluipende onder 't groen, verdwijnen zal het graf,
en koestrend zal hij nog de bloeiend' hoop doen bloeien,
beneên het Kerkhofkruis en rondom zijnen staf.
Hij zal, met smeekend hand, voor weduwen en weezen,
voor u, onmondig kind, voor u, bejaarden man,
beproeven of het hert van arme liên moet vreezen,
zoo lang een Priester leeft en dat hij schooien kan!
Al kloppen op de deur zal hij op 't herte kloppen,
en Jesus klopt met hem, wiens woord hij biddend spreekt:
waar is er dan een mensch die Jesus zou verschoppen
en sluiten zijne hand als Hij zijn hand uitsteekt?
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o Neen, een Priester zal, in 't katholike Vlandren,
nog niet ontaarden van die hem zijn voorgegaan;
al kwam 't op sterven aan, zijn roem zal nooit verandren,
want hij kan, stervend zelf, bij 't sterrefbedde staan.
Doch spaar' Hem God voor u, beminde visscherlieden,
en verre moog' de dood, met ziekten en gespuis
van springvloed en orkaan, naar andre streken vlieden:
hier kome 't waar geluk u met den Priester thuis!
Hij moge menig jaar dien grooten vijver zegenen,
die voor uw deure zwalpt, vol rijkdom en gewin,
opdat de temme bare u nimmer durv' betegenen
met rampe of ongeval en rouwe in 't huisgezin.
Dan eindlijk, als na lange en moegewrochte jaren,
des Priesters eigen boot wil breken op de tij,
dan kome Jesus zelf, gewandeld op de baren,
en help' hem bij der hand, en zegge: Komt met mij!

Mei 1856
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Boodschap van de vogels en andere opgezette dieren
1)

staande in het ‘museum’ , ingericht in 't kleen seminarie te Rousselaere
binst het schooljaar 1854-1855
Hoort en neemt ons tale in achte,
kinders van het pluimgeslachte,
liefste broeders, groot en kleen,
die daar floddert ondereen.
Gij die al de krinkelwegen
in het hemelrijk gelegen
weet te vinden in uw vlucht
door de licht doorvlogen lucht,
gij die, diepe in 't loof gedoken
of in 't lommerwelf beloken
van het dik bewassen woud,
kunstig daar uw nestjes bouwt,
en in 't duiksel van de blâren
pluimkes, mos en wollenharen
samen tot een wiegske vlecht
en daar al uw hope in legt,
vol van moederlijk verlangen,
vol van vreugde en blijde zangen:

1)

Namelijk dat ‘Museum’ wierd alhier ingericht om, benevens de natuurkunde- en
werktuigkamer, het scheikunst-laboratorium en den kruidhof, te dienen tot breeder
oefeninge in de natuurkennisse en tot leerzaam en nuttig onderhoud van iedereen.
Gedeeltelijk bestaande uit bijdragen van oudstudenten zoo wel als hedendaagsche,
wordt het, onder Hooge bescherminge, door den vlijt der leerlingen bezorgd.
Onderhevige dichtregels wierden uitgegeven om te strekken tot bewijs van dankbaarheid
ten opzichte van verscheidene welwillende begiftigers gedeeltelijk ook om den
onderhoud des Museums en het verdere volmaken daarvan ter hulpe te komen, door
't aankoopen en 't opzetten van stuks, en alzoo het belang te verhoogen waardoor ons
alreê verscheidene persoonen met milde genegentheid hebben begiftigd.
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d'hope van 't geheel geslacht,
van der bonten vederdracht! - eikes schoonste schoon der wereld,
eikes, blinkende en bepereld
en gespot, rondom de schaal,
met het bleuzendste coraal:
geelwe, bruine, hemelblauwe,
fijn gevlekte, grijze, grauwe,
dicht gewolkte in 't helder groen,
van geen mensche na te doen;
zwart geplekt en wit gespegeld,
dicht gesijperd of getegeld,
eikes naar den rechten zin,
schoon van buiten, goed van bin'. Blijde blijde nachtegale,
eerlijk en van schoonder tale,
die zoo helder en zoo zacht
hellemt in den stillen nacht;
broeder leeuwerk, hemelwekker,
zevenzanger, bietjestekker,
slaande kwakkel ende vink;
en gij ook al, koddig ding,
dat, met 't steertjen opgesteken,
en het koofke recht gestreken,
kruipt en klavert op den stam
van den eeke stijf en stram;
vogelkes uit allen lande,
vogelkes van allen stande,
vogels kort en vogels lang,
vogels met of zonder zang,
vogels groot en vogels kleene,
vogels hoog en leeg te beene,
met een steert gelijk nen pauw,
met een steertje scherp en nauw,
een van lange lange pluimen,
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of waar 't eentje van twee duimen;
hebt een snavel, recht of krom,
hebt een baard of geen daarom,
en een rooden kam benevens,
met een paar roo'lillen tevens,
met een truizel bovenop,
en een koofken op den kop:
Gij moogt hoog, kort, lang, smal, breed zijn,
gij moogt alleszins gekleed zijn,
in 't fluweel of in 't satijn
of in 't donzig hermelijn;
zijden kleeren of katoenen,
donker blauwe oft helder groene;
grimselzwart of hagelblank,
kleur van hoog- of leegen rang;
goud, dat onder 't groene kronkelt,
groen, waar brandend goud op vonkelt,
bruin gebronzeld, lijk metaal,
rood, als een robinenstraal;
fijn geringeld en geregeld,
en gespikkeld en gespegeld,
zoet verdwijnend afgeleid,
't een in 't ander weggevleid
en ten nieten uit verbleekend;
kleur, zoo stekende afgeteekend
en zoo net vaneen geplekt,
en zoo lief geschaaljedekt,
dat geen een van al de menschen
beter zoude doen of wenschen...
Zanggebroeders uit het woud,
met uw talen duizendvoud:
Gij, die kwinkt en gij, die kwedelt,
gij, die schuifelt en die vedelt,
gij, die neuriet, gij die tiert,
gij, die piept en tiereliert,
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gij, die wistelt en die teutert,
gij, die knotert en die kneutert,
gij, die wispelt en die fluit,
gij, die tjiept en tureluit,
gij, die tatert en die kwettert,
gij, die klapt en lacht en schettert,
vezelt, orgelt, zingt en speelt,
lispelt, ritselt, tjelpt en kweelt,
gij, die kwinkelt lijk de vinken,
en alom gaat slaan en klinken,
met uw bekken, licht et los,
dat het kettert in den bosch:
fluiters, zangers ende slagers,
kermers, kriepers ofte klagers;
vogels die, op Gods geleê,
hier ten lande of over zee,
jaagt dat uwe vleren zoeven,
achter 't gone u mag behoeven,
achter 't gone uw voedsel is,
kooren, vruchten, vleesch of visch,
vliegen, motten, andre kerven,
al wat gij maar kunt verwerven.
Gij die, op uw lange been',
diep in 't slijk zit, met uw teen',
g'reed staat, met den hals gestopen,
tot dat iets komt uitgekropen,
dat gij seffens vastesnakt,
zoo gij menig puitje pakt,
dat, van uit zijn vuile dijken,
zeer voorzichtig eens kwam kijken
wie dat 't was die daar zoo stond
op zijn erfelijken grond;
nauwlijks is de puit nog boven
of uw bek, omleeg gestoven,
lijk een vleiel op het kaf,
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stekt den puit zijn lenden af...
Gij ook, dievig muschgebroedsel,
levende op eens anders voedsel,
gij, die elk ende een verwijt
met hetgeen gij zelve zijt.
Vogels zoet of fel van aarde,
alle vogels van der aarde,
hoe gewapend, hoe gereed,
vogels, hoe gij ook al heet,
wilt alhier uw gangen stieren,
komt en maant ook andre dieren,
dat ze komen neerstig aan
naar ons paradijs gegaan! - Sichten dat wij hier geraakten,
en, God lof, de dood gesmaakten,
ai 't is heel een ander ding,
bij dat 't van te vooren ging!
't Was van 's morgens, alle dagen,
dóór de winden, dóór de vlagen,
eer de kop was uit de vlerk,
altijd arbeid, altijd werk;
Honger zat ons achter d'hielen,
Honger wilde ons al vernielen,
zoo daar een verzuimen do'st
van te werken voor den kost.
Des was 't altijd stelen, rooven,
op den akker, in de schooven:
al waar dat er iets bestond
dat was mage of borst gezond.
Honger zelfs kost ons bedwingen
menig een ter dood te bringen:
wee voor al 't onnoozel bloed
dat de honger storten doet!
Daarbij mochten wij, o dwazen,
nooit in rust en vreden azen,
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maar daar schrikte ons altijd iets,
zelfs al was 't een enkle niets.
't Is dat wij nog niet en wisten,
dat de looze jagerslisten
en het sterven zelfs ons leidt
tot de schoone onsterfelijkheid.
Ja, wij dachten 't was ons schade,
maar het was ons een genade,
dat een jagers tooverroer,
naar een welgemikten loer,
met een weerlicht op ons af ging,
dat het heen en weder paf ging.
Nooit en zullen 't wij verstaan:
maar als 't roer was afgegaan,
kwam daar iets in ons gevlogen
dat den honger heeft verjogen,
dat hij nooit meer weêr en kwam,
met zijn herdelooze vlam;
en de slaap, die ons voordezen
altijd vluchtig plag te wezen,
hield ons, veertien dagen lang,
in het zoetste rustbedwang.
Wat ons toen van menschenhanden
wierd gedaan in de ingewanden
dat en spreekt geen vogeltaal,
zelfs al waar 't een nachtegaal.
Maar 't ontwekken... 't was 't herleven!
Zoo die slaap ons had begeven,
zag ons krystalinen oog
't alderwonderste vertoog:
rondom, in den blauwen schemel
van den schoonen voglenhemel,
zaten wij onsterfelijk,
met nog menige, ons gelijk.
Andren, die wij nooit en zagen,
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en zoo schoone pluimen dragen
dat geen een van ons alhier
reeken kan aan zulken zwier,
zaten daar ook, vol gezondheid,
in hun kunstgemeten rondheid,
groot- en schoonder als weleer,
edeldrachtig en vol eer.
Alle veedte is hier vervlogen,
hier wordt nimmermeer bedrogen
de arme vogel, noch verklikt,
noch bij nachte half dood geschrikt.
Vogel ende wezel mede
leven hier in rust en vrede,
zittende, naar hun gemak,
huns getween op éénen tak.
Onze onsterfelijke voeten
moeten in geen slijk meer wroeten,
noch geen koude of hitte uitstaan,
om den nooddruft na te gaan:
spijs, die alle spijzen weerd is,
altijd nieuw en nooit verteerd is,
spijs, die, ongeëten, voedt,
altijd, altijd even goed;
spijs, die sterfloos voort doet leven,
wordt den vooglen hier gegeven
en hun buik met iet verzaad
dat daar nooit meer uit en gaat.
Hier is 't werken afgeropen,
't jagen, 't stelen end het stropen,
al dat ruize of moeite kost,
daarvan is men hier verlost.
Rusten is ons bezig hou'en,
rusten en malkaar aanschouwen
en beschouwd zijn en bezien
van die beste jonge liên,
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die studenten, vol van goedheid,
vol van eedle grootgemoedheid,
die ons eertijds maakten schuw
maar die wij beminnen nu;
want ze minnen ons en maken
dat geen leed ons kan genaken,
ziekte, droef- of kwalijkheid,
hier in 's vogels zaligheid.
Al 't geluk dat wij genieten
komt van hun en komt voor nieten,
komt dat 't alle wicht en maat
verre weg te boven gaat;
zoodat, sichten wij hierboven
rusten in onz' Hemelhoven,
wij al wierden stom daarvan,
noch geen een die 't spreken kan,
of zijn wonderinge toogen,
of zijn hertlijk mededoogen
voor ons arrem broedertal,
nog geboeid in 's werelds dal.
Maar, bij overdaad van goedheid,
helpen zij onze onbevroedheid,
zeggen zij, in onzen naam,
waar toe wij zijn onbekwaam: - Broeders, in 't gevang der wereld
nog aan 't leven vastgespereld
en gevangen, luistert hier:
Laat uw nutteloozen zwier,
laat de bosschen en de hagen
uwen zin niet meer behagen;
keert uw lang bedwellemde oog
eindlijk toch eens naar omhoog;
wilt hetgeen gij placht te duchten,
wilt het sterven niet meer vluchten,
vliegt den jager in 't gemoet,
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dat hij u de gunste doet,
met zijn tooverroer, te zenden
eenig zaad in uwe lenden,
zaad des levens, dat de dood
zal doen vluchten uit uw schoot.
Komt! Wij reeken onze vlerken,
komt toch! Wilt niet langer werken,
leeft met ons in weelde en vreugd
en in altijd jonge jeugd.
Laat uw levensdraad verfijnen,
laat uw namen verlatijnen,
laat een oog van krystalijn
uw vernieuwd gezichte zijn.
Komt, en laat u weêr verjongen,
al het oude zij verdrongen,
wascht het morzig aardsche slijk
van uw voet gezwindelijk,
en, met kloeke vederslagen,
rap den lichtweg ingeslagen
die de dood voor ingang heeft,
maar die leedt waar dat men leeft. Menschen, tot ons heil geschapen,
grijpt 't onsterflijkmakend wapen,
't zij ons broederen lief of leed,
stelt u tot het jagen g'reed:
g'hebt de onsterflijkheid in handen,
zendt ze hun in de ingewanden!
Van den lichaamsvrechte ontdaan,
van der dood weêr opgestaan,
zendt ze, na kortstondig slapen,
hier geheel in 't nieuw geschapen.
Gij ook, die naar 't lieve land,
waar gij gingt aan moeders hand,
wederom uw stap gaat richten,
wilt ons broederen gaan berichten,
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roept en dwingt ze, uit haag en heg,
toogt hun vriendelijk den weg;
zegt het hun op alle wijzen:
Komt ten voglenparadijzen,
waar gij eeuwig leven zult,
heel onsterflijk, - opgevuld. -

1855
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De roep des Heeren
In 't land alwaar 't gestroom der Roosebeeksche Mandel,
op weg te Leyewaard, voorbij 't gestichte vloeit,
waarin mijn eerste jeugd weleer den levenswandel
bewandlen leerde, die daar nu nog henen spoeit:
in 't vruchtbaar Vlanderland, mij liefst van alle landen,
daar viel, eens voorjaarsdags, uit de Alvoorzienig' handen,
een edel zaad in de aarde, en waar het lag geleid,
daar rustte de ooge Gods met welbehagendheid.
Zij, die den bosch vol goud, de wee vol diamanten,
die alles vol genoegte en groeiend leven giet,
zij kwam en schouwde op 't rijk van mensche en dier en planten,
met blinkende oogen, van in 't Oostersch lichtverschiet;
vervroegde dag op dag heur zorgende bezoeken,
doorwarmde bossche en veld, en lommerrijke hoeken,
en de aarden wiege zelf waar 't slapend zaadtje lag:
en 't slapend zaadtje rees ontwekkend voor den dag.
Het brak, het zaadtje brak het kleed waarin 't gewonden,
door Gods voorzienigheid, van 't koel gewaai lag vrij,
het reekte naar den glans, dien 't nauwlijks had gevonden,
zijn groenende armkes en zijn blanken hals zoo blij;
en spijzende, als of 't ware, op lauwe morgenstralen,
verdubbelde 't zijn loof, vermenigde 't zijn stalen,
tot dat het, ongezien en onbekend aan elk,
eens Hemelwaards verhief 'nen omgezwakten kelk.
En zij die, op het gras, de waterdiamanten
met duizendverwig licht doorpinklende, in den vloed
der koesterende straal, de bloemen en de planten
en al dat leven mag met blijdschap leven doet,
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omving het lieve kruid met uitgekozen stralen,
en drong tot in zijn kelk, om daar een beeld te malen,
heur eigen blanke beeld, dat 't bloemke blij ontving,
wanneer het, langzaam losgestreeld, eens openging.
Geen Salomons gewaad en kan den prijs behalen
op 't lieve reine kleed, dat God der lelie schonk,
der leliebloem die in de Mandelbeeksche dalen
eens vroegen morgens eerst den morgendroppel dronk:
geen Koningskleuren noch geen regenboogsche verven
en mochten 't maagdenwit dier leliebloem bederven,
maar 't zevenkleurig beeld, tot éénen zuiveren glans
gesmolten, spiegelde in den blanken bloemenkrans.
Schiet menig schoone bloeme, in de eenzaamheid gedoken,
heur reukoffrande omhoog, bekend aan God alleen,
aan God alleen gewijd, van als zij pas ontloken,
tot dat heur laatste walm ontvliegt aan 't offersteen
heurs herten, met heur ziele en levensvonke mede,
het was ook zulk een geur die 't bloemke dampen dede,
in 't eenzaam Mandelveld; maar vóór Gods hoogen throon
blijft nimmer zonder prijs wat needrig is en schoon.
Voorwaar, en zij was schoon, zoo schoon en toch verdoken
aan 't listig menschenzicht; voor d'heilige ooge alleen
van God den Opperheer was zulke bloeme ontloken,
en, Vlanderen, om weleens uw schedel te bekleên,
gestrengeld in een kroon, bij zoo veel heilge bloemen,
die de Englen bij 't geluid van hunne harpen noemen,
wanneer zij zingen wie, uit uwen hof verplant,
wie van uw kindren bloeit in 't hemelsch Vaderland.
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Die bloem was Gods, en, neen, die bloem zou niet verkwijnen,
of deerlijk afgerukt en neêrgetrappeld, neen;
zij moest verheven zijn, om wijder heen te schijnen,
want groot wordt hij bij God, die bij hem zelve is kleen.
Een Engel daalde neêr, langs hem bekende wegen,
en naar een ander land heeft hij de bloem gedregen,
alwaar ze in veiligheid heur kelken laven mocht
aan 't gouden zonnelicht, en 't klare morgenvocht.
Zij liet heur eigen veld, heur eigen lieve weide,
heur Mandelbeke en al de Mandelbloemen ook,
en 't geurig kruid dat om heur voeten henenspreidde,
en 't hoogere gewas waarin z'heur schoonheid dook.
Verliefd op 's Konings Zoon, die heuren glans betrachtte,
en dien zij, wijze maagd, met brandend hert verwachtte,
naar Hem, van wien zij beide en glans en geur ontving,
naar Hem, naar Zijnen hof was 't, dat zij medeging.
Daar wendde z'heuren kelk beschouwend naar de zonne
- den Hemelkoning, en verlichter van 't heelal,
den levenschenker en de grondelooze bronne
van al dat goed en schoon voor eeuwig wezen zal, zij schouwd' hem achterna, van als hij langs de weide
door peerlende edelsteen vergulde draden leidde,
al klimmen uit den Oost, tot waar hij nederzonk,
en gloeiend purper op de westerwolken schonk.
En als hij, met den dag ons tranendal ontvaren,
den sluimerenden nacht op 't moede menschdom lei,
dan sluimerde zij niet, noch sloot de bloem heur blaren,
tot dat de zonne weêr den Oosten opendei:
ze aanschouwde en volgde Hem, in zaligend betrachten,
den hertelieveling, die alles doet verachten,
die alles, buiten Hem, leert derven aan de ziel
waarop de milde lonk van Zijn genade viel.
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Ja, alles buiten Hem, want met Hem wordt het lijden,
het scherpste lijden zelf, verkeerd in overvloed
van vreugde en zielgenot; het zuchten wordt verblijden,
en 't sterven zelf met Hem, en 't sterven zelf is zoet.
Gebakend sta de weg der droeve levensjaren,
met steen en doorn en kruis, begroeid met alsemblaren
van bitterheid, daar hangt aan elke droefheidsbraam,
een vonklende edelsteen, met Jesus' zoeten Naam.
Aanschouwt de kloostermaagd, aanschouwt en ziet ze treden
uit eigen keuze, langs de ruwe doorenbaan,
en plukken onderwege al de eedle kostbaarheden
des lijdens! Even als de heldre morgentraan
vergaart in eene bloem, tot dat heur teere bladen
begeven, zoo wordt zij van rijkdom overladen
en valt! Toch neen voorwaar, 't is Jesus zelf die kwam,
en, plukkende éér zij viel, de bloem ten hemel nam.

22-8-1855
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Het schrijverke
(Gyrinus Natans)
O krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kabotseken aan,
wat zien ik toch geren uw kopke flink
al schrijven op 't waterke gaan!
Gij leeft en gij roert en gij loopt zoo snel,
al zie 'k u noch arrem noch been;
gij wendt en gij weet uwen weg zoo wel,
al zie 'k u geen ooge, geen één.
Wat waart, of wat zijt, of wat zult gij zijn?
Verklaar het en zeg het mij, toe!
Wat zijt gij toch, blinkende knopke fijn,
dat nimmer van schrijven zijt moe?
Gij loopt over 't spegelend water klaar,
en 't water niet méér en verroert
dan of het een gladdige windtje waar,
dat stille over 't waterke voert.
o Schrijverkes, schrijverkes, zegt mij dan, met twintigen zijt gij en meer,
en is er geen een die 't mij zeggen kan: Wat schrijft en wat schrijft gij zoo zeer?
Gij schrijft, en 't en staat in het water niet,
gij schrijft, en 't is uit en 't is weg;
geen Christen en weet er wat dat bediedt:
och, schrijverke, zeg het mij, zeg!
Zijn 't visselkes daar ge van schrijven moet?
Zijn 't kruidekes daar ge van schrijft?
Zijn 't keikes of bladtjes of blomkes zoet,
of 't water, waarop dat ge drijft?
Zijn 't vogelkes, kwietlende klachtgepiep,
of is 'et het blauwe gewelf,
dat onder en boven u blinkt, zoo diep,
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of is het u, schrijverken, zelf?
En 't krinklende winklende waterding,
met 't zwarte kapoteken aan,
het stelde en het rechtte zijne oorkes flink,
en 't bleef daar een stondeke staan:
‘Wij schrijven.’ zoo sprak het, ‘al krinklen af
het gene onze Meester, weleer,
ons makend en leerend, te schrijven gaf,
één lesse, niet min nochte meer;
wij schrijven, en kunt gij die lesse toch
niet lezen, en zijt gij zoo bot?
Wij schrijven, herschrijven en schrijven nog,
den heiligen Name van God!’

1857
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Onze bewaarengel
Aan de Rousselaersche studenten, te Rousselaere vereenigd op den
vijftigsten verjaardag van 't kleen seminarie, in 1856
o Engel, wil nog eens mij hulpe en krachten geven,
verwekt in mij die vlam die 't lichaam trillen doet
bij 't pogen van de ziel, als z'hemelwaard gedreven,
't gevang te vluchten zoekt waarin ze treuren moet;
die vlam, weleer den mensch milddadig toegeschonken,
in de eerste onnoozelheid des menschdoms, maar wier vonken
gestorven blijven, zoo geen Engel die ontroert,
en, aadmend op de ziel, de ontbrande ziel vervoert.
't Is om geen eigen baat noch eigen lof te winnen,
dat ik de gunste vraag van uw bijstandigheid:
't is 't dankbaar hert dat spreekt: zoo leidt mij van 't beginnen
en weze ik door uw hand ten enden toe geleid;
zoo laat mij, eerst van al, des Heeren lof verkonden,
want Hem dient lof en eer van alles toegezonden,
Hem, die het al bestemt dat mensch op aarde doet,
naar Zijnen wil en wensch en zoo als 't wezen moet.
Daar waar de Mandel eens, tot op den grond toe, blinkend,
al zwemmen henenzwom door 't Rousselaersche dal,
daar waar zij, van weêrkant het blanke beekske drinkend
dat lachend in haar viel, nog welkom overal,
een zuiver water schonk aan weiden en aan landen,
daar kwam eens morgenstonds uit d'hooge Hemelwanden
een bode van den Heer, en, steunende op de lucht,
weêrhield hij zijne vlerke en 't spoeden zijner vlucht.
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Hij stond... En met den voet, die nauwlijks grond genaakte,
en roerd' hij noch het gers noch 't peerlende krystaal
des morgendauws, waarmeê de weide rond hem blaakte,
in 't menigverwig licht van de eerste morgenstraal!
Geen kleed, maar blinkend goud, met balsemgeur begoten,
kwam van zijn schouders af tot op den grond gevloten;
hij sloot in zilvren band de stroomen van zijn haar,
en bleek, aan zijn gestalte, een Engel Gods voorwaar.
Welk mag de boodschap zijn...? Gezandheer van den Hoogen,
wat is 't, dat nedrige aarde uw voetspoor dragen mag?
Komt gij den sterveling Gods wonderheên vertoogen,
of 't geen Propheet weleer, of 't geen Apostel zag?
Is ergens op der aarde een Hemelvrucht geboren,
van eer de tijd begon door God zelf uitverkoren,
een kind van zaligheid, dat gij bewaken moet?
Of is 't nog hooger zaak die u verschijnen doet?
Hij spreekt niet. Maar hij meet met gulden roe de kanten
der stille beke, alwaar voorheen het lieve lam,
al springen door het loof der bloeiende oeverplanten,
om laavnis voor zijn borst aan 't spieglend water kwam.
't Zij daar, zegt hij, Gods Kerk, en daar - nu knielt hij neder
en duikt het aangezicht in de omgeplooide veder, daar zal de zetel staan van de Oppermajesteit,
verscholen in 't geheim van Zijne Aanbidlijkheid.
Maar ziet! daar klimt alreê 't gebouw den Hemel tegen,
wijl, dwarlende op en neêr en door malkandren heen,
en arm en hand en al die arm en hand bewegen
in rep en roere staan, van boven tot beneên.
't Gezichte staat alom verbaasd, en de ooren ruischen
van klank en wederklank die op malkander buischen,
van roep en tegenroep die weg en weder slaat,
van 't knerzelende staal dat op en neder gaat.
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aant.

Gods Engel waakt alom onzichtbaar: op de wanden
weêrhoudt hij balke en steen, die, plettrende in hun val,
bedreigen met der dood het volk, wier nijvrig' handen
den meitak dragen die hun arbeid kroonen zal.
Daar klimt hij, rijst in top en zwankelt in den hoogen,
hij nijgt de lieden toe die hem malkandren toogen,
en juichen ondereen, met blijden welkomgroet,
en stormend handgeklak, dat alles daavren doet.
Hoe snel is tijd en stond naar de eeuwigheid aan 't varen,
met al wat hier beneên den mensch ter herten gaat!
Wat zijn ze al lang voorbij, de eerweerde Kluizenaren,
die zuchtend dag en nacht, in 't zwarte boetgewaad,
weleer de nieuwe woon heure eerste wijding gaven!
Daar ligt ge nog te saam, voor Gods Altaar begraven,
gebroedren, en uw zerk smeekt om een zielgebed
't geslachte dat God zelf heeft in uw plaats gezet.
Het nieuw geslachte... Aanschouwt hoe zij, geknield, te samen
het needrig ‘bid voor ons’ herhalen, en wanneer
de driemaal heilge Naam genoemd wordt, hen niet schamen
van een aanbiddend hoofd te buigen t' zijner eer.
Gelijk als op het veld de rijke koorenaren
in 't streelen van den wind in vloeibre golven varen,
zoo buigt één hoofd omleeg en de andre buigen meê,
terwijl men Jesus noemt in 't staamlen van de beê.
Aanschouwt hoe ze aan het spel... doch neen, dat heet geen spelen,
't is strijden lijf om lijf, of ware 't Vaderland
besprongen; hoort alom de dondrende bevelen
weergalmen, en gezwind het volk van wederkant
ten strijde rukken, om al strijden te bezwijken,
of, levend, nimmer toch de wapens neêr te strijken,
eer men den zegepraal en 't loof gewonnen heeft,
't onschuldig eereloof, waar bloed noch schande aan kleeft.
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Doch nauwlijks, na den slag, is 't vreêverbond gesloten,
of zwaarder strijd komt aan: hier baat geen ruwe macht,
geen snelle buigzaamheid den dappren krijgsgenoten,
maar deugd, en taaie moed, en vaste willenskracht,
die zit, en zwijgt, en zwoegt, onstoorbaar in heur zwoegen:
die zal u palme en kroon bij palme en kroone voegen,
o Rousselaersche jeugd, die, in den letterstrijd,
onwinlijk immer waart en nog onwinlijk zijt!
Gods engel waakt op u, het zij de blijde morgen
u, reeds aan 't werk, begroet, het zij de milde nacht
uw slapend lichaam, in zijn pluimen schoot geborgen,
met heilzaam rusten laaft en versche levenskracht.
Hij waakt... Kwam vijftigmaal ontbunseld en ontwonden,
het nieuwgeboren blad een ander jaar verkonden,
nog nimmer schoot het kwaad, hoe menig schicht het zond,
één, die zijne oog bezwaard of hem niet wakend vond.
Hij waakt... Geheugt het u, eerweerdige Ouderlingen,
dat in den tempel Gods de Afgrijslijkheid kwam staan,
't hoogweerdiglicht uitdoen, den Priester Gods verdringen
en wie niet vluchten wou den band aan 't lichaam slaan? 't Was hij die 't snood gespuis geblinddoekt henenrichtte,
't was hij die weêr naar hier des Priesters stappen lichtte,
't was hij, God sprak tot hem: 't Is gij, die waken zult
opdat aldaar Mijn woord en willen zij vervuld.
Hij waakt op 't needrig kind. - Voor Gods Altaar gebogen,
een vier brandt in zijn hert, een vier brandt in zijne oog,
dat niemand blusschen zal of wederhouden mogen:
geen toomelooze zee, geen bergen hemelhoog,
geen ruw barbarenland, geen roodgeweende wangen
van oudren, die vergeefs hem om de lenden hangen:
Gods Engel, spreekt het, gaf mij Jesus' Kruis in d'hand
en, waar dat Kruis niet heerscht, dáár is 't mijn Vaderland!
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Hij waakt op 't edel kind, wiens fiere borst verheven,
wiens oog de klaarheid spreekt van zijn oprecht gemoed:
aanschouwt hem onverpoosd aan zijne stappen kleven,
den weg vereff'nen die zijn schreên geleiden moet:
nu speelt het nog aan 't hoofd der vlugge kinderspelen,
doch later zal hij staat- of legermacht bevelen,
beraden dien men hoogst om zijne wijsheid roemt,
ja, hem dien gansch Euroop den ‘wijzen Koning’ noemt.
Aanschouwt dien trotschen stoet van eedle borsten naadren:
't eerweerdig Priesterhoofd, met zilverhaar bekroond,
den dappren degen, bij de wijze toog der vaadren
des Vaderlands; aanschouwt den heldenmoed beloond,
en 't Kruis, op menig hert vol schrandre deugden blinken;
hoort gij de taal van 't zuid bij onze tale klinken?
Hij waakt en 't is nog hij die 't glorierijk verleên
verzamelt, hier de schaûw van zijne vlerk beneên.
Zij komen uit den strijd en 't midden der gevaren
heraadmen bij den throon van die hen strijden zond;
zij brengen palme en krans en leggen ze op de Altaren
waar hij verblijvend is die ze om hun' schedel bond.
Zij komen vriendenhand in vriendenhand versterken,
om dapperder, vereend, te strijden en te werken,
met staf en Kruis en zweerd en rechterschale in d'hand,
voor God, voor d'heilge Kerke en 't dierbaar Vaderland.
Zoo weze 't ons weleens, o broedren, ook gegeven
na vijftig jaren werk, hier wederom verzaamd,
waar wij zoo zalig nu, - onwetend zalig - leven,
te wringen hand in hand, zoo 't broederen betaamt!
o Mochten wij dien dag aanschouwen ende groeten!
o Mochten wij hier ook den ‘ouden vriend’ ontmoeten,
en, weenend om zijn hals van droefheid en van vreugd,
herpeizen op de snel - o snel! vervlogen jeugd.
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Vergunt het ons, o Gij, die vijftig volle jaren
den schrandren hemelgeest, die op dees woonste zweeft,
Uw kindren leiden liet in 't midden der gevaren,
die 't albenijdend kwaad ons voorgeworpen heeft;
mag ook het jonger kroost eens groote namen roemen,
't zal U ter eere zijn, Wiens naam geen taal mag noemen:
vergunt het ons en laat den glorievollen schijn
der toekomst even groot als 't groot verleden zijn!

1856
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Aan de eerweerdige heeren Petrus, Vitalis en Victor Carlier
op des laatsten priesterwijding 21 wintermaand 1850

I
Waarom 't gebrom
dat opwaards klom
in d'hooggewelfde kerk;
de toonenvloed,
die trillen doet,
en dreunt tot in den zerk?
Die orgelstem,
die in heur klem
zoo diep het herte raakt,
de ziel ontroert,
't gedacht vervoert
en gansch den mensch ontwaakt?
De gulden kelk
op 't autaar, welk,
om kruis en fakkelzuil,
nu niets ontvoudt,
als zilv'r en goud
en zijde en peerle en tuil?
Waarom verdween
de marbelsteen
in 't donzig vloerenkleed,
dat op den trap
geen enklen stap
laat hooren als men treedt?
Waarom die praal
van lichtgestraal
in 't duistre van den beuk:
dit volk dat zwijgt,
de zang die stijgt
in eene wolk van reuk?
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II
't Is voor Hem die, omkleed met Zijn godlijk gestraalt,
en bewolkt met een stoflijken schijn, is gedaald
op den autaar, en thans, naar het plechtig beduid,
van Zijn eeuwtorschend Woord, Zijn genâschat ontsluit
in den boezem eens nauwlijks gezalfden. 't Gedrang
van den orgel, de wierook, de praal, het gezang,
zijn een schaûw van den glans die, reeds eeuwen voorheên,
dien grootdadigen God op berg Sinai omscheen. De weêrflikkrende bliksemflits boort in de wolk,
en hij kettert om d'hoofden van 't bevende volk,
die daar staan om den voet van de smoorende kruin
eerder dood dan nog levend, wijl de englenbazuin
haren klank met den donder en 't kraken vermengt
van het kuilende vier, dat de spitsen verzengt
van den berg die al dommelen davert... Elk vlucht;
doch een sterfling alleen, maar het herte beducht,
lag het aanschijn in 't stof. - Al op eens, sprak God zelf,
en Zijn stem wederklonk in het wolkengewelf
meer als duizende dondren te gaâr, als Hij zei:
Ik alleen ben die ben...! Gij, Mijn dienaar, berei
voor uw broeder een linnen sneeuwwitte gewaad,
en een goudwegend kleed, dat zijn leden omslaat;
bind een hagelblank hulsel met blauwenden band,
rond zijn heilige kruin, die, met vroomheid omspand,
Mijnen naam, in de zuiverste goudplaat gesneên,
op haar voorschedel drage, den miter beneên;
dat, versierd op die wijs, hij Mij 't offerbloed pleng'
en den zuiversten geur Mij in 't wierookvat zeng';
ga dan, zalf met olijfzap zijn handen voor Mij;
want, door de eeuwen der eeuwen, Mijn priester is hij! Die was groot!... - doch oneindig veel grooter is die
welke ginds buigt op 't autaar zijn bevende knie.
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III
't Was reeds avond en stille... In een prachtige zaal
stond het paaschlam gedischt tot het overgangsmaal,
't welk de Heiland voor 't laatste ging plegen;
Jesus' lieveling weende in den schoot van den Heer,
al de Apostelenherten versmolten van zeer,
buiten één, dat Hem kwaad was genegen.
Een zachttreurende liefdelach blonk in der oog
van den minzamen Jesus, op 't deernisbetoog
van de twaalf die om Zijns wille schreiden:
en een traan drupte neêr van Zijn godlijke wang,
en Zijn boezem bekromp in het smertengedrang,
als Hij dacht dat zij haast moesten scheiden!
Maar Hij ziddert eensklaps, en een wonder ontstaat!
Godes heerlijkheid breekt uit Zijn glanzend gelaat
en omgordt Hem met stralengewemel:
Hij neemt brood, en een beker, met druifmost gevuld,
welk Hij dankend omhoog heft, Zijn Vader ter huld,
en Hij beurt Zijne blikken ten hemel.
Zijne bede is gepleegd, en de godlijke macht
heeft het wonder der grondlooze liefde volbracht,
die den boezem van Jesus doet gloeien:
‘Neemt en nut,’ zucht Hij, ‘dit is Mijn vleesch, en dat elk
hem verzade in den liefdoverstroomenden kelk,
aan Mijn bloed dat voor velen zal vloeien!
't Zij de zegel des nieuwen verbonds, en de band
Mijner durende liefde, en de heilige pand,
die u vromer zal maken als leeuwen,
ieder maal dat gij 't wonderwerk pleegt, als gij Mij
hebt zien doen; want gij twaalve Mijn priesters zijt gij,
tot den einden der eeuwiger eeuwen.’
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En het nachtduister zeeg, en de dagraad brak aan,
van dien dag vol van schande en met Godsbloed belaân,
die de zon deed haar straalkroone derven:
't zwarte donker weegt neder, de rots berst verscheên,
en heel de aardbodem schokt, daar, op Golgotha's steen,
nu die zelvige God hangt te sterven!

IV
De Apostel vloog het heilverbond,
met wonderlijk begaafden mond,
verkonden te allen lande;
hij spreekt, en reeds beglanst het kruis,
van op 't geslechte templengruis,
de zaalge Godsoffrande,
die duizend priesters plegen aan
't onbloedig autaar, dat doorstaan
heeft d'helsche storremslagen!
En heden heeft dien zelfsten pand
een jonggezalfde priesterhand
nog eenmaal opgedragen.
Der wonderheden wonderheid:
een mensch heeft Gods zelfstandigheid
in schijnbaar stof gesproken!
Op zijn gebod heeft het Begin
en 't Einde van 't heelal Hem in
den schijn van brood verdoken!
Die godheid, die een maagd ontving,
de zelfste, die aan 't kruishout hing,
Gods eigen uitverkoren,
is, op één enkel priesterwoord,
verlatend 't hemelzalig oord,
in deze hand herboren!
Die hand die 't zelfste bloed doorvloeit
dat dáár rondom uw' herten gloeit,
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gij Godgewijde broeders:
de derde vrome priesterspruit
die uw levitenstam rees uit,
de laatste telg uws moeders!
o Daalde nu die weerde schoot,
die u gedrien den dag ontsloot,
uit 's hemels rustgebouwen;
o mocht uw kinderteederheid,
voor éénen stond van zaligheid,
uw ouders thans aanschouwen!
Hoe zouden zij, met blij getraan,
Victor, uw heilge kleedren baân,
om uwen hals verwerven
den priester- en den kinderzoen,
en, vol van hemelvreugde, toen
nog eens het leven derven!
Maar neen: voor eeuwig blinkt hun woon
in Sion, op een gulden throon,
van waar zij op u neêrzien,
en smeeken dat hun zonental,
verwinnaars in het tranendal,
hen beide eens mogen weêrzien.
Doch u blijft 't eedle priesterambt,
u, drie gezalfden, onverlamd,
tot d'hemeltrans te voeren;
vol wijsheid, deugd en mannenmoed,
te waden door den wereldvloed,
met sterkte niet te ontroeren!
Zoo zal uw kruin met 't witte lijn
der jaren eens omkranseld zijn;
zoo zal, u drie, bij de englen,
een zelfste band van zaligheid,
van liefde en van onsterflijkheid,
voor eeuwig samenstrenglen.
Voert, offraars drietal, voert omhoog
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de liefdestem ten dankbetoog
aan God, als plichtbevroeders:
zingt...! dat uw ziel nu, buiten toom,
in klanken brandend, henenstroom'
naar 't hof des Albehoeders!

V
Aan U zij lof, onnoembre God,
die dond'r en bliksem geeft gebod,
en temt de forsche golven!
Gij die den aardbol schoot in 't ruim,
als waar 't een wichtelooze pluim;
die d'afgrond hebt gedolven!
Gij die den boezem van de zon
met licht bestrooit, en maakt de bron
van wasdom, kracht en leven!
Gij die de zilverblanke maan
haar stralenkleed hebt aangedaan
en haar in 't zwerk gedreven.
Gij die in eenen maagdenschoot
uw Godzelfstandig Woord besloot,
en in de nedrig' handen
van den zoo diep gevallen mensch,
ver boven zijn begrijp en wensch,
nog weder wilt verpanden.
Ja, wees geloofd...! en dat de klem
van onze flauwe menschenstem
tot Uwen throon moog' dringen,
door 't bonzende Hosannalied,
dat uit der Seraphs herten schiet,
die eeuwig voor u zingen!

21-12-1850
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De vierbake des levens
Straal voort, klare bake
straal helder en vrij
van over de wolken
op 't wereldsche tij,
waar 't zielvoerend bootje
ten hemelwaard stiert
dóór 't razen van 't onweêr
dat beurelt en tiert.
De wind kan uw glans wel
met wolken beslaan,
maar toch blijft gij altijd
onroerelijk staan,
hoog boven de wereld
van 't onweêr verscheên.
Daar blinkt ge, vol schoonheid,
voor eeuwig! alleen!
Het diepste der hellen
spuigt donder en dood
naar 't bevende lijf van
mijn eeuwigheidsboot;
geen sterre in den hemel
die pinkelt, 't en zij
ééne enkele alleene en
die sterre zijt gij!
Doch vrees niet, mijn schuitje,
wel mag het nog zijn
dat 't lieve eigen land haast
van verre verschijn':
als d'huilende storrems
eens zwijgen gerust,
toen ankert ons anker
en bijt 't in de kust!
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Maar 't zieldragend bootje,
zoo sprooi en zoo schuw,
hoe zwakt en hoe plooit en
hoe swanselt het nu
op d'hutsende baren,
die 't smijten en slaan:
't en waar van de bake
't zou zeker vergaan!

Uit het Engelsch
1856 (?)
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Vreugd
Al dikwijls in dees droevig dal
ontsteekt men vreugdevier,
al dikwijls maakt men groot geschal
van roepen en getier,
maar dikwijls blijft het herte koud
bij 't hoogste van de vreugd,
want 't geen daar beter wezen zoud',
ontbreekt er, 't is de deugd.
De deugd, die 't al zoo geestig maakt
dat leeft en roeren kan;
de deugd, die alle smerten staakt,
blijft dikwijls ver daar van.
Maar hier, vanbin' den scholemuur,
hier buiten al 't gedruis,
al is het uitzicht soms wat stuur,
hier is de deugd te huis.
Hier throont ze en voert den scepter op
eenieder zijn gemoed:
hier terdt zij Satans hoogen kop,
betrouwend met den voet,
betrouwend, op een meerder macht
dan die heel 't menschdom heeft:
hier zit ze onroerbaar, door de kracht
die God haar zelve geeft.
En om die reden is 't dat hier
geen blijdschap en ontbreekt,
omdat de deugd ons feestevier
met hemelvlamme ontsteekt.

1848 (?)
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De blomme
Een blomme stond te groeien
die van Gods eigen hand,
om prachtiglijk te bloeien,
op de aarde wierd geplant.
Zij stond daar bij de beke
die met heur klaren vloed
door heel de groene streke
de blomkes groeien doet.
Daar kwam de zonne 's morgens
en zocht met heuren straal,
vol teêrheid en vol zorgens,
den schoonen blommestaal.
Half toe en half ontloken
zoo stond de blomme daar,
ootmoediglijk gedoken,
in 't loover rondom haar.
Noch bie noch kwade dieren
en dorsten deze blom
genaken of ontsieren
heur ongeschonden rom.
Een Maged teêr van zinnen
die wierd de blom gewaar
en moeste ze beminnen,
en zij beminde haar;
beducht was zij van herten
daar mocht een leêlijk dier
eens op de blomme terdten
in zijnen wilden zwier;
zij mochte, van de spinnen
bedorven en verdaan,
te kwijnen eerst beginnen,
en dan te niete gaan;
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of door een lustig herte
om heuren glans verrukt,
eens worden, tot heur smerte,
van heuren stam geplukt:
zij dolf ze dus uit de aarde
en uit den moedergrond,
die haar het leven baarde,
en daar zij geren stond;
zij droeg ze op heuren boezem,
en, met een zoet geweld,
heeft zij den lieven bloesem
in heuren hof gesteld;
daar ziet zij alle dagen
heur zoete lieve blom,
heur herte en heur behagen,
heur blijdschap ende rom.
‘o Mocht gij lange bloeien
verplant in mijnen hof,
o mocht gij, blomme, groeien
in schoonheid en in lof,
en mocht ik het verhopen
dat de Opperheer van al
met nieuwe jonge knopen
uw stam verrijken zal!’
Zoo sprak de Maged reene,
met heure zoete taal,
wanneer zij zat alleene
bij heuren blommenstaal;
zoo wierden heur gebeden
van God den Heer aanhoord,
en bloeit de blomme op heden
nog altijd immer voort.
Nu moet ik nog ulieden
verklaren wie en wat
't verdichtsel mag bedieden,
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wat leering het bevat;
waar dat het veld mag wezen
waarop de blomme stond,
en wie de Maagd geprezen,
die deze blomme vond:
ik wete een van de vrouwen
in 't klooster, en indien
gij mocht de Nonne aanschouwen
gij zoudt de Blomme zien.

1855 (?)
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Het weezenkind van Sina
'k Ben een Sineesche weeze, een weeze vol ellende,
die moeders borsten nooit noch heuren zoen genoot!
en vader, die mij voor zijn kindtje niet en kende,
liet mij van wiege, en huis, en leven schier ontbloot!
o Goede Vlaamsche kleenen,
zoudt gij mij laten weenen
zoo ik om hulpe vroeg?
één stuiver waar' genoeg.
Zij laten me al alleene, alleene en zonder hope!
al is 't dat ik verga van honger en van vrees:
'k heb schaars een korstje dat 'k in mijne tranen dope
en toch ben ik een kindtje, en toch ben ik een wees!
o Engelandsche kleenen,
wilt ook entwat verleenen
om mijnen nood te voên!
één stuiver zal gedoen.
Ha! 'k zou zoo geerne van dees droeve wereld scheeden,
waar 't dat ik na mijn dood de deur des Hemels vond!
maar 'k vrees hiernamaals nog veel schrikkelijker leeden:
mijn zielke is nog niet vrij van de erfelijke zond!
o Lieve Fransche kleenen,
kon God het mij verleenen
dat gij mijn zielke koopt!
één stuiver! 't is gedoopt.

1850 (?)
Naar 't Fransch van A. Verriest
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Aan de Eerw. Moeder der Grauwe Zusters te Rousselaere
Leve, leve Moeder lang!
vrij van kommer, vrij van zorgen,
en voor alle kwaad geborgen:
leve, leve Moeder lang!
dat weze immer ons gezang!
Voor onz' Moeders langer leven
zouden we allen 't onze geven;
leve, leve Moeder lang!
dat weze immer ons gezang!
Leve, leve Moeder lang!
om veel kinders op te voeden,
velen voor het kwaad te hoeden,
daarom leve Moeder lang!
en 't weze altijd ons gezang!
Dat heur albeminnend herte
nooit om een van ons en smerte;
zoo, zoo leve Moeder lang!
dat weze immer ons gezang!
Leve, leve Moeder lang!
al zoo lange als God zal God zijn,
moet de Hemel Moeder's lot zijn,
ja, ja, leve Moeder lang!
en 't weze altijd ons gezang!
Mochten eens heur kinders allen,
tienmaal duizend in getallen,
zingen: ‘Leve Moeder lang!’
in den blijden Hemelzang!

1850 (?)
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Aan de landslieden van Ardoye
Bij 't inhalen van Pastor Neut
Gij, die uw stramme lenden kromt
op 't land, van eer de zonne komt,
houdt op vandage en werkt toch niet
als God zoo milde gaven giet
op u, Zijn kinders. Op! omhoog,
met dankbaar herte en stroomende oog!
Geloofd zij de Alvoorzienigheid:
een man, vol deugd en wijs beleid,
toogde ons den weg op d'Hemelbaan,
bleef ons gestadig voorenstaan
tot dat God eens behagen nam
in zijne deugd, en om hem kwam:
hij stierf en gaf zijn schoone ziel,
die niets op aarde tegenhiel,
weêrom, en rustte in de eeuwigheid!
Maar God deed ons bermhertigheid,
en liet al 't weedom, al 't getraan
in vreugde en blijden dank vergaan.
Gezegend dien de Hemel zond
om 's Zaligmakers vreêverbond
te preken, en zijn liefdedaân
aan kleen en groot te doen verstaan.
Daar komt hij, 't zelve minzaam hert,
waar troost uit vloeit op elke smert;
de zelve zoete liefdelach,
waarmeê hij ons te groeten plag,
hij, dien wij met een blij getraan
beweenen, en hier weêr zien staan!
Komt al, gij die van hem gedoopt,
of herte aan herte ineen geknoopt,
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aant.

of van de zonde ontslegen zijt,
of aan de Tafel Gods verblijd,
komt aan! komt aan! en knielt hier neêr,
komt aan, hier is onz' herder weêr.
Want eer hij ons te weiden kwam,
die man, dien God de Heer ons nam,
hij wist een kind, hetwelk de stem
des Heeren riep, en bracht het Hem,
en koesterde met wijzen raad
dien roep gelijk een kostlijk zaad;
nu groeit en bloeit het hoog en wijd:
het kind is Priester Gods gewijd,
hij voert nu zelf den herderstaf,
ja voert hem naast het dierbaar graf
van hem, die zijnen eersten stap
geleidde naar het Priesterschap.
Komt aan en spoedt al om ter meest,
komt aan, gij kleene kinders eerst:
hier is geen een die 't zal verbiên,
gij moet uw nieuwen vader zien,
en rond hem staan, gelijk weleer
de kinders rond den zoeten Heer.
Hij komt u voeden, u verzaân,
u Gods geleerdheid doen verstaan,
u wegen toogen, die gij moet
ontvluchten, met gezwinden voet,
en paden, waar gij langs moet gaan,
zoo gij wilt uw geluk verstaan.
Hij zal u leiden bij der hand
u leiden tot in 't Vaderland,
u langs de steege Hemelbaan
met vaste stappen voorengaan,
en eff'nen wat niet effen lag,
opdat geen steen u schaden mag,
en strijden op den boozen leeuw,
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die rond gaat, met een dol geschreeuw,
en altijd zoekt, en altijd loert
waar hij een arme ziel ontvoert.
Komt, arme lieden, rijk voorwaar
bij Jesus, die als of het waar'
aan Hem gegeven, even goed,
aanveerdt al wat men voor u doet;
gij, die Hij tot zijn broeders nam,
wanneer hij op de wereld kwam,
weest onbevreesd en komt en ziet:
herkent ge uw lieven Broeder niet,
ja Jesus zelf, in 't zoet gelaat
des Priesters, die nu vóór u staat?
Voor u is 't dat hij wondren doet
lijk Jesus, en zijn schaapkes voedt,
en brood in duizend handen steekt,
en menigvuldigt als hij 't breekt,
en zegent met gewijde hand,
tot ziel- en lichaamsonderstand.
Voor u is 't dat hij 't voedsel spaart
uit zijnen mond, en henenvaart,
door stede en veld, om smaad en spot
en aalmoes, in den naam van God!
Voor u, voor u is hij geheel:
gij zijt zijn volk, gij zijt zijn deel,
zijn erfnis en zijn wijngaardland;
o draagt dan vrucht die zijne hand
in 't uiterste, op den rekendag,
aan God den Landheer bieden mag;
opdat de Heer Zijn goeden knecht
de welverdiende kroone vlecht',
en u bij Hem, en ons meteen,
om nimmer van malkaâr te scheên,
aanveerde, tot Zijne eer en lof,
in 't alverblijdend Hemelhof!

Maart 1856
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Pastor Boone
Gheluwe 4 Januarij 1855

I
Ofschoon de kloeke Zoon van 't eenmaal machtig Vlandren
in druk en tegenspoed zijn weelde zag verandren,
en spijts erkennen moet: Het Vlandren van weleer,
ons liefste Vaderland, ons Vlandren staat niet meer
't en zij in 't goud geprent, op de ongeschonden bladen
van 't glorierijke boek der glorierijke daden:
toch brandt er in zijn ziele, en in zijn herte diep,
een sparke van dat vier dat hem tot Vlaming schiep.
Hij leeft nog, zoo als hij, bij lang verleden dagen,
getrouw en onderdaan, geen slavenband kon dragen;
hij leeft nog, vol van moed, als in zijn eerste jeugd:
rondborstig in zijn spraak, gulhertig in zijn vreugd.
Hij leeft in kunst en taal en onverkeerde zeden,
in eerbied voor zijn God en voor Gods plechtigheden:
of 't al viel rondom hem, onschrikbaar in den nood,
de Vlaming leeft, al is zijn eigen Vlandren dood!

II
Maar schoonder dan de dageraad,
blinkt nog op ieder Vlaamsch gelaat
hetgene ons in den duistren nacht
des heidendoms wierd toegebracht.
De Vlaming kent, bemint zijn God,
hij buigt zijn hoofd voor Zijn gebod;
hij hoort de priesterlijke stem,
als of ze kwam van God tot hem.
En wee den dien die is bekwaam,
den glans te schenden van den naam
des Priesters, die, zoo lang hij leeft,
zijn hert en ziel den Vlaming geeft.
De Vlaming eert tot in het graf
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dien God hem te vereeren gaf:
en op zijn lijk wordt menig traan,
al treuren langs de droeve baan
die hem ter leste wooning leidt,
uit bitter leed en rouw geschreid.
Doch schoon ze diepe was de wond,
zij wordt gebalsemd en gezond;
en, stierf een mensch, een Priester leeft
weêrom, in hem dien God ons geeft.

III
Waar hoort men 't gedruisch van dat menschengewemel,
en 't helmen der schellende klokken ten hemel?
Waarheen met die peerden vol tintlende bloed
en blinkende schoonheid en brieschenden moed?
Met waaiende linten hun manen doorvlochten,
daar staan zij, met sneeuwwitte schuim te bevochten
den kronklenden glim van hun pekzwarte borst,
en kroppen den fel- en loopzuchtigen dorst.
Nu rennen ze om 't dapperste en rukken al draven
het schijvrende rad om de brandende naven,
dat alles verdwijnt in een stuivende wolk,
en hemel en aarde en de drommen van 't volk.
Waarheen gaan lijk blommekens halvlinge ontloken,
die kindergezichtjes in 't witte gedoken?
Waarom hoort men kloppen noch kleunen rondom?
De moker ligt stille en den aanbeeld is stom,
de tierende vijle, verscheurster der ooren,
het schravende zagen en 't kervende booren,
de klop van den vlegel, die ploft op den schoof,
het slaande getouwe en de zwingel is doof. Oh! d'handen die, nu toch, het werken versmaden,
gaan blij, met godvruchtige keersen geladen,
en treden eerbiedig, in langzamen stoet,
een hemelgezondenen man in 't gemoet.
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IV
Daar komt hij aangetreden,
gekleed met d'heerlijkheden
van 't priesterlijk gewaad;
en iets van uit den hoogen
straalt deftig uit zijn oogen,
en op zijn zoet gelaat.
o Broeders, die te samen
geschreven hebt uw namen
op God Zijn autaarsteen;
o gij die met den Englen
zoo dikwijls komt u menglen,
en bidden ondereen,
daar, vóór het Tabernakel
van 't dagelijksch mirakel
van 't heilig Sakrament;
voor 't welke uw keersen branden,
door 't welk God in uw' handen
Zijn dierste jonsten zendt,
gij moet dien man des Heeren,
gij, eerst van al, vereeren
en brengen uwen groet;
hem die, uit d'Hemelzalen,
voor u doet nederdalen,
de bron van alle goed.
Hij brengt Hem in uw midden,
Hem, dien gij komt aanbidden,
des Zondags, voor 't Autaar,
ootmoedig neêrgebogen
en vierig opgetogen
en zwijgende al te gaar.
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Laat dan de blijde psalmen
luidruchtig henengalmen
tot God die 't alles geeft:
verhaalt in blijde zangen
dat God aan ons verlangen
gehoor geschonken heeft.

V
't Is een Priester, die daag'lijks aan 't goddelijk maal
hem vergast aan Gods lichaam en bloed, en wiens taal
Gods Zijn lof mag verkonden en zingen;
't is een Priester, wiens handen, zoo louter en klaar
als het goud en 't krystaal, daar, op 't heilig Autaar,
het verzoenende slachtoffer bringen.
't Is een Priester, wiens woord, door de sterkte van God,
God doet neêrdalen, g'hoorzamend aan zijn gebod;
't is een Priester, wiens machtige handen
den ellendigen zondaar zijn wonden toedoen,
en hem al zijne schulden en zonden vergoên,
en hem losrukken uit zijne banden!
't Is een Priester, die kallem bij 't sterfbedde staat,
en die moedig om 't schaap, dat verloren is, gaat,
spijts den laster der spotzieke menschen;
't is voor God en voor de eer van Zijn' heiligen naam,
en daarvoor is een Priester tot alles bekwaam,
daar is 't edelste dat hij kan wenschen!
't Is een Priester, een Engelbewaarder, van God
ons gezonden, opdat hij den weg, die zoo bot
en zoo steeg en zoo lastig om gaan is,
op deez droevige wereld, vereffenen mag,
en ons leên, door het duister, naar 't licht van den dag,
waar geheel onze reize gedaan is.
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God zal beter als wij, met geen woorden maar eer
met Hem zelven, voor loon en voor dank en voor eer
U, Zijn zendeling, weder ontvangen,
met ons allen vereend, in de hemelsche Zaal,
waar onz' stemme, veredeld tot Engelentaal,
God zal danken in eeuwige zangen.

December 1854
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O 't ruischen van het ranke riet
Παϱά ϱ̔οδανόν δοναϰῆα
HOM. IL. XVIII, 576
O! 't ruischen van het ranke riet!
o wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr,
staat op en buigt ootmoedig weêr,
en zingt al buigen 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke riet!
O! 't ruischen van het ranke riet!
hoe dikwijls dikwijls zat ik niet
nabij den stillen waterboord,
alleen en van geen mensch gestoord,
en lonkte 't rimplend water na,
en sloeg uw zwakke stafjes ga,
en luisterde op het lieve lied,
dat gij mij zongt, o ruischend riet!
O! 't ruischen van het ranke riet!
hoe menig mensch aanschouwt u niet
en hoort uw' zingend' harmonij,
doch luistert niet en gaat voorbij!
voorbij alwaar hem 't herte jaagt,
voorbij waar klinkend goud hem plaagt,
maar uw geluid verstaat hij niet,
o mijn beminde ruischend riet!
Nochtans, o ruischend ranke riet,
uw stem is zoo verachtlijk niet!
God schiep den stroom, God schiep uw stam,
God zeide: ‘Waait!...’ en 't windtje kwam,
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en 't windtje woei, en wabberde om
uw stam, die op en neder klom!
God luisterde... en uw droevig lied
behaagde God, o ruischend riet!
O neen toch, ranke ruischend riet,
mijn ziel misacht uw tale niet;
mijn ziel, die van den zelven God
't gevoel ontving, op Zijn gebod,
't gevoel dat uw geruisch verstaat,
wanneer gij op en neder gaat:
o neen, o neen toch, ranke riet,
mijn ziel misacht uw tale niet!
O! 't ruischen van het ranke riet
weêrgalleme in mijn droevig lied,
en klagend kome 't voor Uw voet,
Gij, die ons beiden leven doet!
o Gij, die zelf de kranke taal
bemint van eenen rieten staal,
verwerp toch ook mijn klachte niet:
ik! arme, kranke, klagend riet!

1857
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Schippers terugkomst
Wanneer de schipman, afgewrocht,
en moe geslingerd van de tocht,
op 't wiegewagend brooze hout
waaraan hij lijf en leên vertrouwt,
terugkomt, met gekeerden spriet,
en reeds zijn eigen torre ziet,
die effen uit de baren kijkt
en nauwlijks aan een tik gelijkt;
dan, woei en blies het nòg zoo fel,
dan, voer zijn vaartuig nòg zoo snel
en dook de steven onder 't schuim,
zijn herte vliegt vooruit in 't ruim,
en nauwlijks stuikt de dolle zee
zijn zwalpend vaartuig aan de ree,
of, blijdzaam, rukt hij van zijn boord
en stiert zijn rappe schreden voort
naar huis, waar vrouw en kind... Maar zie,
daar vliegen ze op hem, alle drie:
de moeder, die, vol tranen, groet,
het meiske, dat lijk moeder doet,
en 't knaapje, dat eerst ‘Vader’ zegt
en in zijn hand zijn handtjes vlecht,
en, tegen schippers borst gewoeld,
zijns Vaders herte kloppen voelt.

1856 (?)
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Excelsior
Gelijk het peerd te stampen staat
en sperken uit de steenen slaat,
en, schuimende van den rennensdorst,
met wit bespegelt zijn zwarte borst,
zoo ligt een schip en spant en touwt
den kabel die 't gebonden houdt:
in rep en in roere staat alles aan boord,
en hooge in de vlagge daar brandt het woord
Excelsior!
Daar hong een moeder moe geschreid,
een dochter vol ellendigheid,
een knaapke rood en wit gekoond,
een vader met grijs haar gekroond,
en weenden om den hals van een
die beide en hun kind en hun broeder scheen,
die zucht noch klacht en liet, noch traan,
maar één woord van zijn lippen gaan:
Excelsior!
Hurah! zie daar dobbert het schip uit de ree,
en 't mindert en 't mindert al in de zee,
en 't storremt en 't rent door 't groene veld,
met stoomende doomende dampgeweld;
maar bij den mast en in den wind
daar staat en zwaait een edel kind
zijn land en zijn ouders en àl - vaarwel!
en, hoort gij die stemme? zij klinkt zoo fel:
Excelsior!
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De winden ontbinden en bonzen op
het schip, en voeren het in den top
en dan weêr van boven ten grondewaard neêr
der golven, die wiegen weg en weêr;
omleege grinst de dood van uit
den afgrond en van boven luidt
de donder;... maar 't edele kindgelaat
en vreest niet, op de vlagge staat:
Excelsior!
Grootmoedig is uw mannenborst;
grootmoedig zijt gij, die 't wagen dorst,
om schatten gouds en edelsteen,
van ouders en land en van al te scheên;
schep moed, schep moed, gij landt welhaast
in d'have waar Fortune u blaast,
daar vindt gij goud in overvloed!
Maar 't kind zei: Neen! want verder moet
Excelsior!
Het schip landt aan: de Rijkdom staat
en vraagt den jongeling waar hij gaat;
de Weelde monkelt: Waar gaat gij heen?
Waar gaat gij? zoo gallemt, voorbij gereên,
de Blijdschap, en de Ruste, nòg:
Waar gaat - de Ruste - waar gaat gij toch?
Maar hij, al wat hij hoort of niet,
hij fluistert, terwijl hij voor hem ziet:
Excelsior!
Hij gaat. De regen klettert neêr,
de vlagen wagen weg en weêr
de boomen, die buigen en neêrewaard gaan
en tieren en zwieren en zwepen en slaan;
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de rotse rolt voorbij zijn voet
en tuimelt en speerst in den watervloed;
de bergen klimmen, hij klimt med' en roept, een voet op hun kruin gezet:
Excelsior!
Daar bloedt, daar strekt het woeste land
wijd uit, daar ziet hij de tent geplant
van 't menschenetend wildenras,
en hoort alreede er 'et hondengebas
en 't huilen van het boschgediert,
dat rond een lijk zijn feeste viert
en 't razende volk zijn prooi betwist:
maar wat hij zal vreezen veel erger is 't:
Excelsior!
Hij plooit zijn reispak uit en staat
naar 't Oosten waar de zonne opgaat,
en op vier stokken bouwt hij daar
met éénen steen Gods Hoogaltaar,
te midden den tempel van 't wijd heelal;
de gonzende bonzende waterval
valt neffens den Priester die Misse zingt,
en roept, dat het over de rotsen klinkt:
Excelsior!
Hij spreekt: zij luisteren op zijn stem,
staan overal op, en rondom hem:
barbaren in wier ruw gelaat
de roof- en de bloedzucht te lezen staat.
Hij spreekt: Ik heb hier anders niet
als 't woord van Hem dien geen mensche'n ziet,
van God, die om een edeler doel
u schiep als den brandenden hellepoel:
Excelsior!
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Doch zij... verstaan zijn spreken niet,
noch 't Kruis dat hij alléén hun biedt;
zij vragen met bedreigende hand
het vocht dat door lijf en door ziele brandt:
zij eischen 't met een gloeiende oog,
zij eischen 't, en trekken hun messen omhoog, hij mikt niet, en zij slachten hem...
en stervende zucht een lijze stem:
Excelsior!
Excelsior! zoo klonk de klank
der Engelen in den Hemelzang,
terwijl een jonge Priesterziel
gekroond voor de voeten des Heeren viel:
Excelsior! zoo luidt de taal
des Heeren door de Hemelzaal,
en driemaal dondert in blijden Choor:
Excelsior!! Excelsior!
Excelsior...

1857
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De waterspegel
'Ev μὲν γαῖαν ἒτευξ', εν δ' οὐϱανὸν,....
ἠέλιὸν τ' ἁϰάμαντα σελήνην τε πληϑουσαν,
ἐν δὲ τὰ τείϱεα πάντα, τά τ' 'οὐϱανὸς ἐστεψάνωται.
HOM. IL. XVIII, 485
Ik wete ik een spegel, een spegel zoo klaar,
zoo klaar en was nimmer een spegel:
zijn blinkende vlakte z'en schilde geen haar,
of mate ze 't pas en de regel;
noch is hij van glas, of van ijzer of staal,
noch smaakt' hij den gloeienden oven,
niets anders en is hij dan helder krystaal,
niets anders van onder te boven.
Hij rust op het zand, op het goudene zand;
en rond hem, van blinkende blâren
en blinkende keien, zoo loopt er een rand,
van kunstenaars niet te evenaren.
Ei! een die een wondere Kunstenaar is,
een heeft er dien rand aan gebonden
met vlietgérs en vlotgérs en biezen en lisch,
den lieflijken ende den ronden.
Ei! een die een wondere Kunstenaar was,
Hij miek er al wondere dingen:
Hij miek en Hij schilderde in 't speeglende glas
wat weerd is om hier te bezingen.
Hij miek er vooreerst de onafmeetbaarheid in
en 't eendlijk vereende gewemel
waar dat ik geen ende aan en zie, geen begin,
maar altijd voort hemel en hemel.
Hij dei er de ontelbare sterren in staan,
en beven en tintlen en pinken:
Hij dei ze vervliegen, Hij dei ze vergaan,
en altijd ten hemelwaard winken.
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Hij miek er de Roomstrate in, 't blinkend gewest,
den Woênswagen, recht, en omverre,
en gij die zit oost in den morgen en west
in den avond, en 't Zevengesterre,
en 't klimmende wiel van de Zonne, die nooit,
van klimmen of dalen, nooit moede is,
maar klimt en des morgens heur tranen uitstrooit,
lijk vier 's noens, en later lijk bloed is.
Hij miek er de Mane in: ze zat er zoo bloot,
zoo koud en zoo bleek en zoo blank in,
ze zat er nu kleene, ze zat er nu groot,
ze zat er half, nieuw, vol en krank in.
Hij miek er de bergen, de dalen, de weên,
de hupplende vliezige schapen,
met huizen en torren en rotsen en steen
en leeuwen, van wolken, die gapen.
Hij stak er nen boge in, die 't blijde vertoog
van alle de verruwen paarde;
die klom in den hemel, die kwam van omhoog,
die steunde zijn voeten op de aarde.
Ja, de aarde lag ook in den spegel geprent
en sprak van de kunde des Meesters;
zij lag en zij loech er zoo lief en zoo djent,
vol kruiden en bloeiende heesters.
Hij miek er de wiedsters die lagen in 't vlas;
en àl daar zij hadden gekropen,
daar lagen - ik zag het in 't speeglende glas al d'herelkes nedergestopen.
Hij miek er den oest in en 'k hoorde den steen
die zingezangde over de pikke;
en 'k zag er de binders aan 't werk ondereen,
en 't kooren viel dapper en dikke:
daar stond het, gestuikt op den stoppelden grond,
de landman zijn herte ging open
wanneer hij zijn krulhaarde kinders errond
of, spelend, zag bachten gekropen.
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Hij miek er de koeien, die stallewaards aan,
een kneeuwlende langzame reke,
daar kwamen en neunden, hun steerten al slaan,
en zopen nen zeup uit de beke.
Zoo wondere dingen aanschouwde ik aldaar,
aanschouwde mijn wonderend wezen,
en 'k peisde: hoe kon, die een spegel zoo klaar
gemaakt heeft, een mensche toch wezen?
Dat peizende, stoop ik al over den boord
des spegels, om nader te neigen,
en 'k dei om den spegel te omhelzen, maar hoort,
'k aanschouwde en erkende... mijn eigen!
Dus ben, o die hemel en zon ende maan,
die wolken en bergen en landen,
die alles liet worden dat mochte bestaan,
dus ben ik het werk Uwer handen!
o Moge de ziele der Priesters, mijn ziel,
de ziele geprent met Uw zegel,
U zelven bevallen zoo als mij beviel
't vertoog in den wonderen spegel!

1858
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Het Vlaamsche Woord
Dien 't niet en deert den naam te voeren
van Vlaming, waar, waar heeft hij g'hoord
een woord dat hem aan 't hert kan roeren
gelijk zijn eigen Vlaamsche Woord?
Het Woord waarmede eerst onze Moeder
ons leerde wien 't heelal behoort,
het Woord van Vader, Zuster, Broeder,
ons eigen dierbaar Vlaamsche Woord!
Het Woord dat leeft in onze herten,
en klinkt op Leie- en Scheldeboord,
al zocht een vreemde 'et te verterdten,
ons eigen dierbaar Vlaamsche Woord!
Zoo lang een Vlaamsche borst mag leven,
geen een die 't in die borst versmoort!
Neen! vrij gesproken, vrij geschreven,
zóó leve, leve 't Vlaamsche Woord!
De vreemde taal zij als een slave,
gedienstig waar 't een slaaf behoort:
maar, leve vrij Gods vrije gave,
en leve lang ons Vlaamsche Woord!

1858 (?)
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Het kindeke en het graf
Zeg toch, Moeder, liefste Moeder,
waar ging Vader henen, zeg?
Sedert dat hij mij dien zegen
en dien zoen gaf, bleef hij weg!
Elken nuchtende, als het dag wordt,
bid ik God den lieven Heer
dat hij moge wederkeeren:
Vader, komt gij nimmermeer?
Heb ik ievers kwaad bedreven,
Moeder? Moeder, zeg het mij,
smeeken zal ik ende bidden
dat het mij vergeven zij!
Schaapke, neen toch! 't minste kwaad niet
hebt ge mij of hem gedaan!
Vader is van huis, is... moeten
naar een verre streke gaan.
U gaf hij zijn laatsten zegen
en... en keert, en keert nie' meer...!
Ziet gij daar dat houten kruiske,
tegen 't Kruis van Onzen Heer?
In de schaduw van de wilge,
daar ligt Vader teêr bemind!
en nu zijt gij zonder Vader,
zonder Vader zijt ge, kind!
En de Moeder leedde 't knaapke
weenend naar het kerkhof toen,
bad, en deed het mèt heur bidden
en zijn handtjes thoope doen.
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En wanneer de koele navond
kwam gegaan, daar bad zij nog:
en het kindtje weende traantjes
ende zuchtte: Moeder toch?...
En wanneer de dumstre navond
land en bosch in 't donker lei,
weende 't knaapke, maar zijn Moeder
hoorde niet, al wat het zei.
Wat 't al trok en wat 't al weende,
wat 't al smeekte en bitterlijk
riep en wederom riep, Moeder
'n hoorde 't niet, zij was een lijk!
Toen, de klokke klopte 's anderdags
het kloppend rouwgeklag
over eene die te rusten
bij heur man in de eerde lag.
Toen, daar zag men, lang nadien nog,
daaglijks al van 's morgens vroeg,
zag m'aldaar een kindtje komen,
dat zijn hand vol bloemen droeg.
Daaglijks, ja, tot als de dag kwam
dien het lang verlangde, eilas!
dat het ook zijne oogskes look, en
vloog alwaar 't geen weeze en was.
't Lijkske lag, den geest ontvlogen,
daar 't weleer te weenen plag:
‘Ligt dáár’ zei m' het al begraven,
‘ligt dáár, tot den laatsten dag!’

Naar K.E.L(egein)
1858
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Vlanderens kroone
Mag Vlandrens weerde zoon stoutmoedig Vlandren noemen,
wanneer de vreemde spot: ‘Waar is uw Vaderland?’
't en is niet om de pracht van 't glorieloof te roemen
op 't rookend slagveld in het bloedig slijk geplant;
noch om den glans alleen, glans heet het bij de volken
en nietigheid bij God, den glans die dóór de wolken
onz' letterhelden en onz' kunstenaren voert:
met eedler eene kroone is Vlandrens hoofd gesnoerd!
In 't Oosten klom de zon in rooden glans, en gloeide
omleege nog; heur straal en stroomde niet als nu
van 't hooge middagpunt op rijken oest die bloeide,
maar moeilijk boorde zij door bosschen tot aan U,
en schonk U, dierbaar land van Vlandren, de eerste vonken
van 't heilig vier dat God ontsteken kwam: zij blonken,
zij blonken, ja, welhaast tot helder licht gegloeid,
en, Vlandren, in dit licht is U een kroon gegroeid.
O Godelieve...! Uw naam, 't is honing hem te namen
voor Vlamings herte en mond, toen blonk uw roode kleur,
gij, Vlaamsche Roozebloem, in 't steken van de bramen
gedoken, en uw gloed van liefde, uw zoete geur,
uw hert was God zoo lief, zóó lief, dat Satans herte
en zwarter herte nog dan Satans ervan smertte;
uw teedren stam brak hij, en zond U hemelwaard:
van zulke bloemen wordt een eedler kroon vergaard.
Van zulke bloemen blinkt veel rijker gloriekroone
gevlochten om uw kruin, mijn Vlandren, en die lof,
die lof ontbreekt U niet, die voor den hoogen throone
des Heeren nooit verviel tot nietigheid en stof.
Ja! daar zijt gij bekend, in 't glorierijk hierboven,
waar Vlaamsche Heiligen den driemaal Heilge loven,
Hem, die de volken weegt, en Wiens getuigenis
in 't schatten van den roem alleen van weerden is.

1855
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Aan de leeuwerke in de lucht
Aan R. Willaert
Mij beminde Grijslawerke,
lieve zangster ende zoet,
die, op uw bedauwde vlerke,
met uw altijd reinen voet
de aarde stoot, en, afgevlogen
hooger dan mijn ooge draagt,
dáár, in d'hemelblauwe bogen,
dáár aan God uw klachte klaagt;
dáár waar gij den dag ziet breken,
wandlende op de wolkenbaan,
schouwende in de gulden streken
éér de zonne is opgestaan,
zingende op heur eerste lonken
uw verrukte vogeltaal,
drinkende met lange dronken
d'aldereersten morgenstraal:
'k heb u dikwijls nagekeken,
vruchtloos, in uw hooge vlucht,
ende mijne ziel geleken
bij de leeuwerke in de lucht.
Spant, o ziele, spant uw' vleren,
veerdig tot de hemelvaart,
wilt niet langer hier verteren:
op, geliefde, hemelwaard!
Schuwt al wat u kan bezwaren,
werpt het, schudt het, slaat het af:
wilt geen van die krachten sparen
die God zelf, o ziele, u gaf!
Laat ze, die deze aarde minnen,
lustig hunne wegen gaan,
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achter 't geen waarmeê de zinnen,
de ijdle zinnen zijn voldaan;
menig vogel wroet zijn leven
lang, en lustig, in het slijk,
gij, moet met den leeuwerk zweven,
hooge in 't blauwe hemelrijk.
Daar zult ge over hille en dalen
schouwen in den gulden Oost,
baden in de morgenstralen,
in die zee van hope en troost!
Troost voor 't altijd weenend herte,
dat maar immer vreugde 'n vraagt,
troost voor de onverzoenbre smerte
die daar altijd, altijd knaagt:
knaagt tot alswanneer gij rusten,
rusten zult in 't heilgenot
van die zee, die zonder kusten,
zonder gronden is, in God!
Leeuwerke in de hemelstreken
blijft gij nimmer, nimmer lang,
maar gij moet het lied afbreken
van uw blijden morgenzang;
gij moet weêr op de aarde dalen,
eens verstooten met den voet,
moet alhier het voedsel halen
dat u, arme, leven doet;
maar, mijn ziel, wanneer uw vlerken
eens, na lang verleden tijd,
losgaan ende mogen werken,
en gij vrij van 't lichaam zijt,
dan, o dan! zoo vliege ik henen,
snelder vlieg ik op de vlucht,
dan gij, Leeuwerk, ooit verdwenen
zijt in 't diepen van de lucht.
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Dan, o dan! zoo vliege ik hoog en
hooger, in mijn hemeltocht,
dan gij mij den weg kunt toogen,
Leeuwerke, in de blauwe locht.
Dan, o dan! zoo keere ik nimmer,
nimmer, nimmer, nimmer weêr,
maar ik blijve, schouwend immer
immer in het gulden meer
van dien Oceaan van Goedheid,
van dien Oosterdageraad,
die, wie eens genoot zijn zoetheid,
nimmer, nimmer keeren laat!
Dan, o dan! zoo zing ik lange en
langer als 't u is gegund;
zoeter klinken mijne zangen,
dan gij, Leeuwerk, zingen kunt.
Zoeter als de klokkegalmen,
die, vermenglende in 't getuit
van de meziegolven, walmen
's avonds als het avond luidt;
langer als 't gezang der winden,
die, aan 't spelen onder 't riet,
daar de schrale snaren vinden
van hun ruischend morgenlied;
zoeter als 't gelui der schellen
toen 't al klinklankt ondereen
van de koeien, die hun bellen
kluttren, klinken, ende weên;
hooger als de hemelbollen
die in eenige eenigheid
stralend door de ruimte rollen,
in de onendige eeuwigheid!

1857
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Pachthofschilderinge
Eens dat ik gezeten was
neven onzen koorentas,
baaklende in de zomerstrale,
vrij van hert- en zielenkwale,
en, bij 't vallen van den dag,
rustend ende peizend lag,
eerder als ik 't ha vernomen
waren daar de hoenders komen
linken, lonken, schuw en schouw,
of ik ze verjagen zou.
‘Neen, 't is goed,’ zoo sprak een hinne,
of, is 't ik die 't zoo verzinne,
't gonne dat die hinne dei
't was alsof ze sprak en zei:
‘Neen, 't is goed, hij ligt en slapen:
laat ons nu al 't graan oprapen,
ende kezen, met der spoed,
binst dat hij zijn tukske doet.’
Zonder langer te beramen,
daarop kwamen ze al te samen
bij, en bijder, en zóó bij,
dat ze zaten rondom mij;
't gone mij al wonder vaarde,
want ik mij in slaap gebaarde
en, met loozen oogenpink,
zag al wat er ommeging.
Neen, 'k en sliep niet; en, al had ik
vast geslapen, zeker dat ik,
om 't ontwekken even rad,
geen gerucht te kort en had.
Hoe zij raasden, hoe zij tierden!
Hoe zij hoendersmesdag vierden!
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Hoe zij stoven op en neêr,
gaven ende kregen weêr!
Dichten dat, in Vlaamscher tale, ik?
Vader Maerlant dichtte 't kwalijk,
schoon of hij geen wale en was
en zeer wel ter talen was.
Kiekskes, nauwlijks uit de schale,
hadden ook al èlk hun tale,
wrochten ook al even goed
met den bek en met den voet,
want zij liepen weg al piepen
en zij kropen weêr al kriepen:
‘kriep!’ in moeders pluimen rok,
die van blijdschap klokte: ‘klok!’
Ach! het moederlijk beminnen!
Zoetjes streelde zij 't naar binnen,
zoo daar een van heel den hoop
kijkend uit heur vlerke kroop.
Ach! en 't mochte mij geschieden
't eigen schouwspel af te spieden
dat Heer Jesus zelve zag,
als Hij miek zijn rouwbeklag
op de goddelooze stede
en op al mijn zonden mede! 'k Zat en peisde 't zoet gepeis
eens, en nog, en nòg een reis,
toen daar, op hun bloote voeten,
recht lijk die ter beêvaart moeten,
plakkende op hun trage vaart,
met hun teenen innewaard,
met hun steert, die altijd wikkelt,
kwamen achtereen gewrikkeld
de anden. - Al in eenen schal,
kwaakte en kweekte 't overal:
't wierd geknoterd, 't wierd gekneuterd,
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't wierd geslobberd, 't wierd geteuterd,
‘Dievige!’ op malkaâr geschreeuwd,
‘Foei,’ geblazen, ‘Heê!’ gegeeuwd:
waar het kinderfooie of waschte is,
en dus menig tonge onvaste is,
zou 't niet erger gaan. - 't Geschal
hoorde schelf en schure en stal,
hoorden greppe en gracht en goten,
hoorden ganze- en duivekoten,
hoorde 't lieve duiveslag,
waar toen menig duive lag
in heur blauwe zijden kleêren,
warrem t' houden en te keeren,
wat zij, moeder van een ei,
hopend op het nesthooi lei.
Uit! daar komen ze al, gekletterd
komen ze op hun vlerken: 't kettert
heinde en verre, en 't hemelsblauw
vliegt van vlugge vlerken grauw.
Driemaal weg, zoo vliegen ze, ende
driemaal weêr, zoo ruischt de bende
rap voorbij, tot waar ze kan
vinden om te beeten: dan,
hoort hun zachte schachten piepen,
en, als of hun vlerken sliepen
op de lijze lijze vaart,
slieren ze al omleegewaard,
en... eer dat hun roode pootjes
grond genaken, vliegen strootjes,
kafjes, stofjes, wolle en werk
weg, van onder hunne vlerk,
en... ze naken grond. - Ze kronklen
ronklende om end omme, donklen
roekeloerend hals en kop
te over de ooren in den krop;
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springen opgewipt en knikken,
al van de aarde 't graan optikken,
zoeken hier en zoeken daar,
tropplen in en rond malkaâr,
broêrschgezind en zonder veedten.
Dáárom zijt ge ‘eenvoudig’ g'heeten,
van die duive en mensche en al
schiep dat was of wezen zal,
zachte duiven, argelooze
duiven, gij, die onze booze,
nietige grootmoedigheid
leert en wijst ootmoedigheid;
duiven, beeld van reine zeden,
beeld van Gods Aanbidlijkheden,
beeld, dat, neffens 't zuivere Lam,
dat de zonde van ons nam,
moogt den Grooten Geest bedieden:
Godlijk beeld, van christne lieden
hoog vereerd en wel verstaan,
beeld ...........
... maar prachtig aangedaan,
komt daar... wie?... wat zal ik zeggen,
nú wat tale in 't werk gaan leggen
om de zotheid recht te doen
van dien zotten kallekoen?
Ziet toch! ziet dat blauw gezichte u
noesch en tweersch bekijken! Zwicht u,
ziet hem met beleefdheid aan,
den gepinten Indiaan,
of hij vaart u in de schenen!
Ziet! daar is 't al: hoort hem stenen:
‘kik!’ zijn roode halsdoek spraait,
‘kik!’ zijn steert gaat op, hij draait,
‘kik!’ hij doet zijn neuslap langen,
‘kik!’ hij laat zijn vleren hangen,
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‘kik!’ zijn pluimen streuvlen op,
‘kik!’ hij strijkt zijn rooden kop
tusschen zijne schouders beide;
‘kik!’ hij kikt, als of hij zeide:
‘kik!’ hier ben ik, groote man,
‘kik! wie is 't die aan mij kan?
Geen van allen.’ Hoort hem schrepen
en in 't zand zijn kleêren slepen:
‘kik!’ nu rechts, ‘aanschouwt mij toch!’
‘kik!’ nu slinks, ‘aanschouwt mij nog,’
zegt hij, maar geen een die 't hoorde,
niemand dien de dwaasheid stoorde
van den preuschen Indiaan,
elk at voort en liet hem staan. Dat en mocht hem niet behagen,
nochte en zou hij zulks verdragen:
‘Neen en kijkt niet, dwaas gebroed,
maar gij zult mij hooren!’ Goed!
Daarmeê steunt hij op zijn teenen
en begint zoo al met eenen
keer te hutsen, ende beeft,
schudt en schingelt, gaapt, en geeft
zulk een gorgelend gegabber,
zulk een snabbelend gesnabber,
dat het klaar een hondgebas
en wel tien keers erger was;
en, niet eens en nog een keer, en
daarmeê uit, maar langs om meer en
langs om luider, lange en zeer,
heele kelen met 'nen keer.
d'Hoenders lieten 't al gewerden;
ik, 'k en kòn het niet meer herden,
en, daar ik te aanschouwen lag,
schoot ik in nen schaterlach.
Weg... zoo vlogen ze, al die konden,
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- en ze konden àl, en vonden
àl den weg, waar hier, waar daar,
voor het nakend lijfsgevaar.
Daarmeê was het spel gebroken.
En de zon, half weggedoken
half nog zichtbaar dóór het hout,
loech, en viel in 't lachend woud.
Toen, op 't leuren van heur stralen,
kwam een waarheid in mij dalen
van geen mensche loochenbaar
en van God erkend voor waar,
immers: dat ons doen en laten,
ons beminnen en ons haten,
weêr het goed zij, ofte kwaad,
rondom ons geschreven staat
- en die zoekt hij zal het merken in de dieren en hun werken:
in het wijze of dwaze doen
van duif, hinne, of kallekoen.
Zalig zijt gij, vroedgezinden,
die Gods lessen uit kunt vinden
waar Hij die verborgen heeft!
Zalig, die, zoolang gij leeft,
kunt tot nut en bate bringen
de alderkleenste trijfelingen,
doende, zelf, gij, wel bevroed,
wat een dier onwetens doet
en onwillens, u ten goede;
vluchtende met snellen spoede
wat een dier bewusteloos
doet, maar niet te doen en koos,
dus onschuldig deed, wat kwaad en
zonde u zou op 't herte laden.
Zalig hij die luistert naar
der naturen stemme klaar,
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der naturen stem, die Gods is.
Zalig hij die niet te trotsch is
om de lessen ga te slaan
die van God geschreven staan,
't zij met bloemen, 't zij met sterren,
't zij hier bij ons, 't zij daar verre, en
't zij ze spreken ofte niet,
al de talen die men ziet
in den glim van rooze of druive,
in den eenvoud van de duive,
in de driestheid van den hoen,
in den zotten kallekoen,
in wat, voor die luisteren wil,
spreekt, aan 't herte sprekend stil:
't wezen, 't werken, en 't gebod
van den goeden grooten God.

1855-56
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De wagen der tijd
Daar kwam er een wagen
vol nachten en dagen,
vol maanden en uren en stonden gereên,
fel trokken en weerden
hen de edele peerden,
die zesmaal vier hoefijzers kletteren deên.
Al rijden, al rotsen,
al bokken en botsen,
al piepen en kraken, zoo vloog hij door steê;
en, als hij was henen
en verre verdwenen,
toen waren de dagen en maanden ook meê.
Het spreken en 't peizen,
het gaan en het reizen,
en al wat wij deden, 't zij droef, het zij blij;
't mocht tijêlijk of laat zijn,
of goed zijn of kwaad zijn,
't was al op den wagen, 't was alles voorbij.
Toch nimmer vergaat het
en altijd bestaat het,
wat God door Zijn heilige gratie ons geeft,
het deugdzame leven
dat is ons gebleven,
al 't ander, hoe zoet en hoe schoone, 't begeeft.
Nooit zal ons de wagen
der tijden ontdragen
't sieraad en den rijkdom der edele ziel;
de deugd zal geduren,
schoon rotsen en muren
en torens en al dat maar vallen kan - viel.

1855 (?)
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Hij rees
Heil, overwinnaar! wees gegroet!
Hoe glanzend is Uw zegepraal!
Hoe schittert Uwe almachtigheid
en Uwer wonden roode straal!
Gij komt al voor den dageraad
van duizend zielen voorgegaan;
zij bidden, nauwlijks vrijgekocht,
Uw wonderschoone menschheid aan.
De onsterfelijke Godheid lag
van 't lichaam altijd onverscheên,
noch liet Zij eenen enklen stond
het dierbaar menschlijk herte alleen.
Met vrijgemaakte liefdevlam
aanbad geheel de zielenstoet,
en Jesum ziende, dachten ze aan
Maria, Jesu Moeder zoet.
Ook Gij verlangdet, Jesu ziel,
om 't heilig Vleesch verlangdet Gij,
vol liefde, en zuchttet naar het hert
dat rustte in Uw doorboorde zij.
Ze aanbaden, toen de schoone ziel
genaderd kwam bij 't rustend lijk:
het blinkt in 't graf... en vóór hen, zie;
daar staat Hij, Jesus, glorierijk!
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Knielt neder, neder al wat hoogst
verheven staat, vol vreugde en vrees;
want Liefde, o Zonde, is boven, en
't is uit met u, o Dood: Hij rees!
Hoe, Hemel, klinkt het zegelied
dat heden 't choor der Englen spreekt;
toen Hij, verrezen uit het graf,
gelijk den dagraad henenbreekt.
Van liefde en leed hoe gloei ik thans!
is 't eerbied dat ik spreke...? 'k Vrees...
en valle neêr, en bidde... en zwijg,
vóór Uw verheerlijkt heilig Vleesch!
Zoo blijde tranen ween ik, dat
mijn herte en ziel bezwijken moet:
ik spreek niet meer, - Gij weet het al:
Gij, overwinnaar, Jesu zoet!

1855
Naar 't Engelsch van Dr. Faber
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De berechtinge
Quae est alia natio tam grandis, quae habeat deos appropinquantes sibi?
Deut. IV, 7
Wanneer ik nog heel kleene was
en in mijn A-B-C-boek las,
en nog niet wist, - eilaas, eilaas,
nu wete ik 't wel! - hoe zalig dwaas
de kindschheid is, en onbewust
van al dat herte en ziel ontrust,
van zonde, van begeerlijkheid,
van hoogmoed en hooveerdigheid...
in 't eerste van mijn levenstijd,
en 't beste, - die barmhertig zijt,
vergeef het mij, o Jesu zoet! geheug' het mij nu nog zoo goed,
hoe lang geleên, als of het pas
maar gisteren gebeurd en was,
dat, dikkens, binst het schoolverlof,
ik spelen ging in 't ‘Pastorshof!’
Nu, eens dat 't oest en weder was
om graan en ander veldgewas
te bergen, en dat elk ende een
in zweet aan 't werk lag, groot en kleen,
en pikte of maaide of raapte of bond,
of anderszins te werke stond,
daar komt de eerweerde grijze man
zoo al met eens geloopen van
te lande, en: ‘Kom me' mij en klop
de klokke driemaal, haast u, op:
het kleed aan, haalt de belle, 't licht,
ontsteek het en ga meê, daar ligt
een man om sterven, haast u toch,
en eer hij sterft wij zijnder nog!’
Zoo sprak hij... en de sleutel wrong

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

100
in 't tabernakel rond, het klonk
weêrgalmende op de klokke: ‘nood!’
En over 't kerkhof henenschoot,
al bidden met verhaaste stem,
de Priester Gods en ik met hem.
En stappende telde 'k ik stap op stap
den weg af en repte mijn voetjes rap,
en snelde, met ongelijkig spoor,
den snel op mij volgenden Priester vóór,
die tredend kwam na mij getreên,
met groote wijde mannenschreên.
Ik ging al klinken met de bel,
die klinkend opging ende snel
weêr klinkende met mijn hand viel neêr,
en rinkelde weg, en rinkelde weêr,
en 'k zag de landliên al te gaar
van ver, van bij, alhier, aldaar,
aan 't knielen. Onder 't strooien dak
verdoofde ik het getikgetak
des wevers, die zijn mutse afschoof
en knielde; bachten schelf en schoof
verdoofde ik de erge scherpe taal
des strekels op het schreemend staal;
'k en hoorde 't blijde zandterslied
noch 't schuifelen van de binders niet;
maar zwijgend, met het noodgeklag
van 't kind dat in de wiege lag,
of weggeborgen in moeders schoot
zijn handekes en zijn mondtje sloot,
zoo viel het land in eenen keer,
en 't lag daar stille, vóór den Heer. Doch klinkende klonk mijn belle voort,
en klopte met mijn herte accoord,
en paarde met de blijde taal
van leeuwerke en van wedewaal,
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en zwallem in het hemelsblauw,
met 't luid en lang gelierelauw
der meerlaars, die in 't schaduwgroen
gedoken, 't sparhout klinken doen,
met 't neuzelen en het strijdgedruisch
der eerdbien in hun eerden huis,
met 't spreken van den eekenboom,
met 't lachen van den wentelstroom,
met 't sperkelen van de koorenaar,
die buigende boog ten gronde, zwaar
van 't kooren dat ze nauwlijks kon
gedragen. - Door de felle zon,
door land en lane, omhoog, omleeg,
door weg en wegeling, sleep of steeg,
zoo gingen en gingen en gingen wij,
Gods Priester, ik, Gods kind, en - Hij,
die mensche en dier en plantgewas
liet worden, zeggende: ‘Weest’ en 't was;
die sterren in Zijn Hemelkleed
lijk gouden zandekes blinken deed,
die zonne en mane en dag en nacht
met wisselheerschappij van kracht
het Hemelrijk doorkruisen doet,
en heen ziet wandelen vóór Zijn voet;
die 't 's winters al met snee bedekt,
die 't 's zomers al vol bloemen plekt,
die 't voorjaar doet zijn helder groen
en 't najaar 't gouden kleed aandoen,
die 't 's morgens al vol peerlen leekt,
die 's noens het firmament ontsteekt
en krieke en eerdbees murwe kookt;
die dampen uit de meerschen stookt
en rijzen doet, en zwart en grauw
ze spant al over 't Hemelsblauw;
die 't schof doet in slagorder staan,
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vol donderwagenen, zwaargelaân
met sterk en luider groefgeschut
dan Oorlog in den helleput,
of elders kon gevinden ooit;
die lavenis op de velden strooit
en throonende op den regenboog
ons toelacht met vergevend oog;
die schaduw rond de boomen schiet,
die 't water in de beke giet,
die 't klagen aan den nachtegaal,
die 't schuifelen aan den wedewaal,
die 't kwetteren aan de meeze geeft,
door wien de miere... en alles leeft;
die 't spreken van den eekenboom,
die 't lachen van den wentelstroom,
die 't zuchten van de koorenaar
aanhoort, als of 't een danklied waar,
om 't kooren... dat de mensch bereidt
tot spijze in zijne noodwendigheid,
en aalmoes in den armen schoot,
en hoogeerweerdig Missebrood;
om 't kooren... dat, in enkelen schijn,
de sluier ende 't kleed mag zijn
waarin de Heer Zijn Vleesch en Bloed
verbergende, ons betrouwen doet,
wanneer - weêr vorst of bedelaar,
wat zijt ge, mensch, toch groot, voorwaar, wanneer, op Vaders liefdewoord,
wij knielen aan Zijn tafelboord.
Zoo gingen en gingen en gingen wij,
Gods Priester, ik, Gods kind, en - Hij,
en kwamen nader, nader aan
het huis waar Hij zou binnengaan.
Met leemen wand en strooien dak
vol arbeid en vol ongemak,
vol armoede en ellendigheid,
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vol tranen en verduldigheid,
daar stond er, niet wijd uitgestrekt
van land, een huis met strooi gedekt.
‘Mijn kind,’ nu sprak de Priester, ‘bid
en rust hier, wijl ge nederzit;
uw licht mag uit, en bel nie' meer,
en wacht tot dat ik wederkeer.’
Zoo sprak de eerweerde Priesterstem
en ging... en droeg den Heer met hem.
Hij ging... hij stoop... en stapte bin'
den huize en 't nederig huisgezin.
En ik, ik liet mijn belle los,
en zonk geknield in 't zinkend mos;
ik bad... of wilde bidden toch,
maar knikte, en knikte, en knikte nog,
allengkes langs... om... dieper... en...
Wat zie... wat hoor ik, of waar ben
ik nu..., wie staat daar aan mijn zij?
Mijn Engel...! ja, hij wenkt op mij...
‘Waarheen? - “Kom mèt mij,” spreekt hij zoet,
“Kom mèt mij, zielke lief, ik moet,
met de Engelen van den lande alom,
gaan dienst doen bij den Heere, kom!” En zonder dat ik wilde of deê’
om meê te gaan, zoo ging ik meê,
zoo licht en lijzig en gezwind,
of vloog er een pluimke al op den wind.
Veel Engelen, even aangedaan
als hij was, kwamen meêgegaan:
hun oogstraal blonk als een robijn
en docht mij vlammend vier te zijn;
hun kleed, dat gouden weefsel was,
en rimpelde lijk een waterplas,
omsloeg geen kranken menschenleest,
maar ongenaakbaren levensgeest;
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onvatbaar als het rood en 't blauw
en 't purper dat den morgendauw
doorsprietelt, was de vlerk die sloeg
rondom hen en ze voorwaards droeg,
of opwaards, zoo 't hun wil gebood,
en snel, dat nooit een strale en schoot
die bliksemde en die snelder ging.
Zoo rukte me in bedwelleming
mijn Engel naar het strooien dak,
waarvan geen enkel halm en brak,
wanneer hij, dóór het schrale riet,
mij neêrwaards en omleege liet.
Zoo lieten eens de lieden van
Judeienland een kranken man
omleege, waar de Meester was,
door 't dak, opdat Hij zijn kwaal genas.
Zoo ligt hier ook een kranke mensch
reisveerdig op den levensgrens,
en staart met bei zijn oogen staal
op iets dat lijk een zonnestraal,
door duizend diamanten blinkt
in 's Priesters hand, die rijst, die zinkt
en, kruisend, weg end weder gaat,
en d'Heilig' Hostie zinken laat
tot reisspijze in de kranke borst...
Geen een, geen een die kijken dorst
van de Engelen, maar zij lagen rond
het sterfbedde op den leemen grond
gebogen, ende klopten op
hun goudene borst, met boetgeklop,
en beefden! - O! in 't kerkgewelf
en vóór Gods tabernakel zelf,
geblinddoekt, neen, vrijwillig blind,
onchristen en onweerdig kind,
dat Hem niet eert, die u en al
dat leeft rechtveerdig rechten zal;
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gij godlooze, o, indien indien
gij wist wat eere Hem de Engelen biên!
Zij liggen en zij lezen met
den Priester 't heilig sterfgebed.
Toen, huns gezevenen, rijzen zij
en staan den armen zieke bij:
met tween aan 't hoofd, en nog met tween
te voetwaard, en aan elk hand een;
de zevenste ging ten allen kant
en waakte met het zweerd in d'hand,
en streed op iets dat ik niet zag,
noch christene tonge noemen mag;
maar schriklijk was dat iets, en fel,
dat zag ik en dat wist ik wel.
Hij waakte... en, alswanneer 't gezucht
en 't laatste stervend keelgerucht,
‘Heer Jesus!’ riep, toen keerde hij,
toen greep hij zijn bewaarling bij
der hand, en: ‘Proficiscere!’
zoo sprak hij, en de ziel vloog meê!
Ik zag u, ziel, de vlam gelijk
die, wentelende onstandvastiglijk,
ten langen laatsten losgegaan,
een wijl blijft in de dampen slaan
van 't vier dat uit is... ende... wentelt
weg... Zoo liet gij 't lichaam, en...
Hoe dreunde 't toen en hoe daverde 't op
het stormen van den Engelentrop,
die wegvloog en alleen mij liet!
Waarheen zij vlogen, zag ik niet,
maar hoorde een stemme, heel nabij,
die sprak: ‘Mijn kind, ga meê met mij;’
- ‘o Ja! mijn Engel, mocht ik maar
met u gaan! 't is gelijk alwaar.’ - ‘Van 't reizen zijt, mijn kind, gij moê?,’
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- ‘Mijn Engel, ik? 'k en doe, 'k en doe.’
- ‘Ga meê dan, Godlief,’ zei de stem,
en op mijn name erkende ik hem
die sprak, en liet de slaap mij los
en 'k lag daar in het vochtig mos...
En 't was de Priester! ‘'t Is gedaan,
mijn kind, hij is voorbij, wij gaan;
de ziele ruste in peis en vreê
bij God, mijn kind, sta op, kom meê!’
'k Stond op en volgde langst het gras
den Priester die zijn psalmen las,
en gaande gingen en gingen wij,
de Priester, ik, zijn kind, maar - Hij
die met ons was, den eersten keer,
en was, eilaas! met ons nie' meer;
en daarom klonk mijn belle niet,
noch brandde 't licht. En 't luide lied
klonk luide voort op 't akkerveld,
en hielp het lastig lijfgeweld;
de Priester, van zijn volk bemind,
riep menig man en vrouw en kind,
op menig blijden ‘goeden dag’,
‘God vordere u!’ met nen vriendenlach.
Na menig zulken wisselgroet,
elk groetend en van elk gegroet,
zoo kwam hij in de Kerke weêr
en knielde vóór den autaar neêr;
hij gaf mij daar toen, wel gezind,
den zegen, zei: ‘Vaarwel, mijn kind,’
en ging... en hij verliet mij daar. Dus voer ik over twintig jaar,
dus voer ik... en, op rijm gesteld,
hier is 't vertelselken uit verteld;
nu, al die 't leest en sterven moet,
vertrooste uwe uitersten Jesus zoet!

1856-57
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Op gebroedren!
Onder de oude spitse beuken
van een Katholijken dom,
waar de ziel de wierookreuken
nastijgt tot bij 't Englendom,
lag ootmoedig neergestreken
een gewijde mannenschaar,
die een Englenchoor geleken
biddende vóór Gods altaar.
En een Seraph scheen te zweven,
met den oogslag naar omhoog,
en de handen opgeheven
over 't zwijgende vertoog.
‘Broederen,’ sprak hij, Gods gewijde
Priestren in der eeuwigheid,
Satan dagvaardt u ten strijde:
God zij mèt u, staat bereid.
Sluit u dapper bij de benden
van Gods Priesterkrijgsliên aan,
gordt in 't kuische kleed uw lenden,
torscht het Kruis ter zegevaan.
Schoeit uw onverdoolde schreden
naar het voorbeeld en de maat,
die daar bloedrood in 't verleden
van Gods Kerk geschreven staat.
Schittrend en vol deugdenstralen
slaat den beuklaar om uw leên:
sterker dan een echt metalen
word' hij nimmer doorgestreên.
Rukke u dan de vijand tegen,
't helmet, dat door geen geweld,
met geen list wordt doorgeslegen,
is - uw hope op God gesteld.
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Op Gebroedren! 't zweerd gegrepen
en Gods vijanden doorboord,
tweenegde is van God geslepen
't heilig lemmer van Zijn Woord.
't Heilig zweerd dat in Zijn handen
als een bliksemflikker straalt,
en in 't diepste hunner wanden
tusschen geest en ziele daalt.
Op Gebroedren! Gods gewijden,
't strijdwoord is u aangezeid
om den strijd van God te strijden,
zij God mét u, staat bereid!

1854 (?)
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De beltrommel

aant.

Samensprake tusschen den engel en de bedroefde ziele
E
Waarom altijd altijd weenen,
altijd klagen, nooit niet éénen
enklen stond, of met een traan
in uw blinkende oogen staan?
Op met u, geliefde! laat dat af: kom,
luister na' den rinkel van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Z
Laat mij droef en treurig wezen,
niemand zal mij ooit genezen,
diepe ligt de wonde, dáár,
zwijg en laat mij, laat mij...
E
Maar,
niemand heeft er immer nog getreurd om
't klinkende gerinkel van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Z
Nacht is 't voor mij, altijd nacht, en
vruchtloos blijve ik altijd wachten!
Komt geen dag meer? Is hij daar?
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E
Neen, 't is nacht en maneklaar:
neen, en al de sterren in de lucht, stom,
luistren na' den rinkel van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!

Z
Blauwe wolken, groene weiden,
geene en kan ik lijên van beiden:
zwart is alles rondom mij,
zwart is alles...
E
Zwart ja, gij
gij, en al het gene, dat gij ziet omdat gij niet en luistert na' den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Zijn de blommen weg, ze zullen
wederom de lente vullen,
en welhaast, al over 't mos,
kruipt het lekend beekske los,
lachend, en al tribblen over 't mos, om
't schudden van den rinkelenden beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Z
Ha! waar zijn de zonnelonken,
die weleer mijne oogen dronken,
weggesluierd onder 't groen,
binst het branden van den noen?
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E
Kom me' mij en 'k leed er u naar toe, kom;
kom me' mij, de zonne is in den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Z
Op, en weg, en deure is alles
dat mij zoet en liefgetal is;
nievers is er welzijn meer,
nievers, nie...
E
Bij God den Heer,
boven in den Hemel is er nóg! kom,
hoort gij nie' 't geringel van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom?
Z
Al mijn beste vrienden, allen
zijn mij een voor een ontvallen,
niemand dien mijn herte mag
wil of kan beminnen... Ach!
E
Eén is u gebleven, dat is God! kom!
Luister na' den Engel met den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
U is een alleen gebleven,
een en zal u nooit begeven,
zoo gij zelve nooit begeeft
en Hem leed om liefde geeft:
keer dan na' den Heere met uw hert om,
keer al op het roeren van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
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Z
Hij waar' mij alleen gebleven,
Hij en had mij nooit begeven
hadde ik zelve eilaas...
E
Eén traan,
en Zijn gramschap is voldaan;
trane al op de bane, al op den weg, kom,
droppel op het rinken van den beltrom:
ringe ringe ringe ringe ring rom!
Z
Mocht het mij de Heer verleenen!
Nooit een enklen stond, niet éénen
leefde ik, of een liefdetraan
zoude in bei mijn oogen staan!
Weg van hier, gij tranen van weleer! komt!
Tranen die verheugen lijk den beltrom!
E
Ringe ringe ringe ringe ring rom!
E en Z
Wien nu onze liefde klagen?
Wien ons gloeiend herte opdragen?
Menschen, dieren, planten, al,
al dat leefde of leven zal,
monkelt op het ronken en den rom bom,
huppelt op het rinken van den beltrom!
ringe ringe ringe ringe ring rom!

1858 (?)
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Antwoorde aan een vriend
Nooit en streelde er mijne wangen
traan zoo dierbaar en zoo lief
als die ik heb opgevangen
in de plooien van Uw brief,
zoenend hem zoo menigwerven
eer dat ik nog tenden was,
vreezende eerder hem te derven
hoe ik snel- en snelder las.
Ja, een kind dat blijve Uw herte,
schoon al 't ander manlijk zij,
ende, vriend in vreugd en smerte,
heb ik U, zoo hebt Ge mij.
Hebbe God ons boven allen,
hebbe Jesus ons getween!
Laat al 't andre, moet het vallen,
't valle! Jesus blijve alleen!

13/14-7-1858
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Rorate coeli!
‘Dauwt, o Hemelen, regent, wolken,
laat den Algerechten af,’
riepen langend al de volken
die God Zijn belofte gaf;
‘wil toch eindlijk aan onze oogen,
moe van weenen, Christum toogen,
hemeldeur wil openslaan
dat wij mogen binnengaan!’
God de Vader liet Hem roeren,
dat Hij ons voor kindren nam:
om Zijn goedheid uit te voeren,
was 't de Zoon die zelve kwam:
de Engel kwam, op snelle veder,
met de blijde mare neder,
en daar sprak een zuivre Maagd:
‘Mij geschiê zoo gij gewaagt.’
Als de boodschap was gekomen
zat Maria in 't gebed;
als het Woord had vleesch genomen,
ging ze naar Elisabeth;
van heur groetenis doordrongen,
is Johannes opgesprongen,
die Gods zegen wierd gewaar
eer Hij nog geboren waar'.
‘Zondaars, wilt het slapen staken!’
klonk Johannes' stemme klaar,
‘want de tijd komt aan te naken,
laat uw zondig leven daar,
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broeders, boet uw lustig leven,
wilt u tot de deugd begeven,
wandelt op de rechte baan
en doet Jesum Christum aan.’
‘Laat ons als bij dage wandlen,
niet in eet- en drinkenslust,
zoekt, wilt gij gerechtig handlen,
waarheid, eendracht ende rust.
Tracht om eens naar Hem te slachten
dien wij, zondaars, al verwachten:
die niet doet naar Zijnen wensch,
is geen ware Christen mensch.’

1856 (?)
Naar 't Hoogd
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Bruiloftlied
Komt, Godvergeetnen, die benijdt
dat elk niet is zoo als gij zijt:
van 't hertvenijn doordrongen;
komt, deugdeloozen, die houdt staan
dat deugd niet anders is als waan,
't zij tot uw spijt gezongen!
't Is bruilofttijd: voor Gods altaar
stort eene jonge maagdenschaar
gebeden en gezangen
rondom een vrouw, op wier gelaat
de blijde hoop te lezen staat,
en 't bevende verlangen.
Wat! Is heur perelsnoer een krans
van houten peerlen, zonder glans?
Wat! Zijn heur diamanten
een koopren kruis? Is dat geheel
heur borstsieraad, heur handjuweel,
heur zijde, en tuil, en kanten?
Ja, want geen stervend mensch is haar
verbonden tot een wederpaar,
't Is Jesus de Gekruiste,
aan wien ze om leven en om dood,
heur echtelijke banden sloot,
de onbreekbaarste en de kuischte.
Noch hoopt zij teedre mondtjes ooit
te hooren staamlen: ‘Moeder’: nooit!
Zij heeft het opgegeven
te voelen wat een moeder voelt,
wanneer zij op heur herte woelt
heur kind, heur bloed, heur leven!
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't Is zij niet, als de wiege zwingt,
die wiegt... en 't kind in slape zingt,
en in zijn tooverlonken
heur moederlijke stem bezielt,
en, als het slaapt, er neffens knielt
en 't kust, van liefde dronken.
De wieg voor haar is 't ijzren bed
waar de arme kranke op ligt, besmet,
en moedloos neêrgebonden;
heur zang! de zoete stem die troost,
die 't herte zalft van Jesus' kroost.
Heur kus!... 't zijn Jesus' wonden.
Daar zijn de kindren van heur trouw:
de bleeke wees, de schaamle vrouw,
de lieveling, de vijand:
u, booswicht, ja, die Jesu maagd
een doodgezworen haat toedraagt,
u weigert zij geen bijstand.
Ja, bij uw bedde wispelt zij
gebeden, voegt een woord erbij
om weg naar 't hert te zoeken,
en waakt u, over dag en nacht,
en weeklaagt op uw jammerklacht,
en siddert op uw vloeken!
Wat vloekt hij? - U, gewijde maagd,
want al die Jesus' trouwring draagt
moet ook Zijn Kruis weêrvaren:
voor teedre liefde schonk m' Hem gal,
den zelven drank des lijdens zal
de wereld u niet sparen.
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‘Kom!’ - roept men, - ‘uit het kloostergruis
verrijze 't ijzren stoomwerkhuis,
het kloosterdom te nieten!
Wat dienen ze ons, wat nut doen zij
hun zelven of de maatschappij?
Die mensch is moest genieten!’
En menig lastervolle hand
werpt onraad op den kloosterwand,
en zoekt hem te bezwadderen
met gruwelschande uit eigen ziel:
doch nooit zal één de zuivre wiel
des maagdendoms bekladderen.
Zij slacht der blanke lelieblom,
die, onbekend en zonder rom,
staat in de doornenstruiken
en bloeit, tot dat heur zuivre kelk
eens op de dorre hei verwelk'
om prachtig her te ontluiken.
Te ontluiken in een ander oord,
waar klacht noch weedom thuis behoort,
en waar de lijdenstranen
lijk peerlen blinken aan de kroon
die, altijd nieuw en altijd schoon,
geen eeuwigheid zal tanen.
Ja, Godvergeetnen, die benijdt
dat elk niet is zooals gij zijt,
daar kunnen lastertongen
noch kloosterbrekend' handen niet,
daar wordt het hooge bruiloftlied
tot uwen spijt gezongen!

1856 (?)
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Mondamin

aant.

Amerikaansch verdichtsel over den oorsprong van het maïs ofte het
indisch kooren
Luistert hoe dat Hiawada
vastte en in den bosch ging bidden,
niet om rappigheid in 't jagen,
noch bedreven hand aan 't visschen,
noch om zege toen het strijd was,
noch vermaardheid bij de strijderen;
maar om 't geen het volk mocht baten,
om het welzijn van de volkeren.
Eerst, en om aldaar te vasten,
bouwd' hij bin' den bossche een Wig-wam,
naast het blinkend Grootzeewater,
in het blijde en lustig voorjaar,
binst de mane van de blâren.
Menig wonderen droom aanschouwd' hij
binst dien zevendaagschen vasten.
Op den eersten van de dagen
ging hij wandelen in de bosschen:
zag den hert in 't werfhout springen,
zag 't konijn zijn pijpen graven,
hoorde 't trommelslaan van Bena
den Phesant, hoorde Ad-ji-do-mo,
't eekhoorntje, in zijn eekels ratelen,
zag de duive, O-mee-mee, zitten
maken in den pijnboom, en de
wilde Ganzentroppen, Waa-Waa,
hoog omhoog naar 't Noorden varen,
ruischen, razen over 't Moerland:
‘Heer des levens,’ zeid' hij treurig,
moet een mensche daarmeê leven?

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

120
's Anderdags, terwijl hij vastte,
ging hij achter 't vloeiend water,
door de Mus-ko-dei, de bilken,
zag het wildrijs, Ma-no Mo-nie,
zag de blauwe bees, Mi-na-ga,
zag O-do-nim, zag de boschbees,
zag Sja-bo-min, zag de kruisbees,
Zag den druivelaar, Be-ma-gut,
hangende aan de vlindertakken,
stoorende in de lucht alomme:
‘Heer de levens,’ sprak hij treurig,
‘moet een mensche daarmeê leven?’
Op den derden van de dagen
zat hij naast het meer en peisde,
naast het stil doorschijnend water;
zag den steurvisch, Na-ma, smakkend,
droppels slaan lijk Wampomkralen,
zag den gulden baars, den Sa-wa,
lijk een zonnestrale in 't water,
zag den snoek, den Mas-ke-no-za,
zag den haring, O-ka-ha-wis,
met de Sja-ga-sjie, de krifte:
‘Heer des levens,’ riep hij treurig,
‘moet een mensche daarmeê leven?’
Op den vierden dage vastte en
lag hij krachteloos in zijn Wig-wam,
en, van op zijn looverbedde,
keek zijn half ontloken ooge,
vol van duister droomgewemel,
over 't zwijmelen van de landschap,
over 't glimmen van het water,
naar de slapengaande zonne,
toen een jongman kwam genaderd,
in een kleed van groen en geluw,
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in het purperwendig dumster
van de slapengaande zonne:
groene pluimen droeg zijn voorhoofd
over 't gulden lijzig hoofdhaar.
Staande vóór den open deurweg
keek hij lange op Hiawada,
keek meêdoogende en met weemoed
op zijn krachteloos lijf en wezen,
en hij sprak gelijk den wind, die
door de toppen van den bosch waait:
‘Al uw bidden, Hiawada,
geldt omhoog, daar, in den hemel,
want gij niet, gelijk alle anderen,
bidt om rappigheid in 't jagen,
noch bedreven hand aan 't visschen,
noch om zege toen het strijd is,
noch vermaardheid bij de strijderen,
maar om 't geen het volk mag baten
en om 't welzijn van de volkeren;
van den Heer des levens wegen
kom ik, Menschenvriend, Mondamin,
u berichten ende leeren
hoe met werken en met zorgen
gij zult krijgen wat gij vraagdet.
Laat dat looverbedde, o jonkheid,
staat om tegen mij te worstelen.’

Hiawada, zwak van honger,
rees van op zijn looverbedde,
liet het duistere van zijn Wig-wam
en, in 't bleuzende avondschemeren,
kwam hij worstelen met Mondamin,
wiens genaken hem de koenheid
dreef in d'hersens, in den boezem:
leven, hope en krachten voergen,
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weêr vernieuwd, door spiere en zenuw.
Zoo, zij streden daar te samen
in de slapengaande zonne:
zwaarder, zwaarder, wies het strijden:
sterker, sterker Hiawada;
dat het avond wierd en donker,
en de reiger, de Sjoe-sjoe-ga,
van zijn wijkplaatse in de moeren,
zijne klacht uitsmeet en kloeg van
bitteren hongersnood en weedom.
‘'t Is genoeg!’ zei toen Mondamin,
en hij loech op Hiawada,
‘morgen, als de zonne omleege is,
kom ik nogmaals strijden... Morgen.’
Hij was weg en niet meer zichtbaar...
Of hij neêrzonk lijk den regen,
of hij wegzwom zoo de snoek doet,
zag noch hoorde Hiawada,
wist niet anders als dat hij daar
half ontzenuwd en alleen stond,
met het smoorend meer beneên hem,
onder 't zwankelend stergewiegel.
Als 't nu morgen was en 't daglicht,
uit den hoogen hemel dalend,
lijk een kole vier beneên viel,
uit den heerd des grooten Geestes,
in de waters, verre westwaard,
kwam Mondamin, kwam hij worstelen
andermaal met Hiawada;
kwam zoo lijzig als de dauw komt
uit die ijdele lucht geschapen,
in de zelve weêr terugkeert;
die gedaant' heeft als hij grond naakt,
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die geen menschenooge zien mag
eer hij komt en toen hij wegvaart.
Driemaal streden ze op malkanderen,
in de slapengaande zonne,
dat het avond wierd en donker;
dat de reiger, de Sjoe-sjoe-ga,
van zijn wijkplaatse in de moeren,
luide kloeg en riep van honger.
Horkend... gaf Mondamin over
en hij stond daar, vol van schoonheid,
met zijn groen en geluw kleed aan:
weg en weder ging de pluimbos,
zwankelende onder 't asemhalen,
en lijk dauw, zoo perelde op hem
't zweeten van 't geweldig worstelen.
Riep hij toen: ‘o Hiawada,
moedig hebt ge op mij gestreden,
driemaal kloek op mij gestreden;
Hij die ziet, de Heer des levens,
zal den zege aan u verleenen,’ en hij loech op Hiawada ‘morgen zal het worstelen uit zijn,
zal het vasten uit zijn; morgen
wordt gij winnaar ende meester;
maak me een leger, ende leg mij
waar de regenvlage aan mij kan,
waar de zonnestrale aan mij kan;
stroop deez' kleeren groen en geluw
af, en doe den pluimbos van mij,
leg mij neêr in de aarde en strooi die
zachte, lijze, en mulzig op mij;
laat geen menschenvoet mij stooren,
laat geen worm, geen wied mij stooren,
laat geen Ka-ga-gie, geen rave,
hier verkeeren en mij kwaad doen;

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

124
kom gij zelf, kom gij, hier wachten
tot dat ik ontwekkend opsta,
leve, en weder voor den dag kom.’
Zeggende in dier voegen, ging hij.
Hiawada sliep, en rustte...
toch, hij hoorde Wa-wo-nei-sa,
Whippoorwill den vogel, klagen,
klagen eenzaam op zijn Wigwam;
hoorde Se-bo-wi-sja storten,
hoorde 't rullen van de beke,
helmend door end door de bosschen;
hoorde 't zuchten van de branken,
die al wiegewagen waaiden
in 't voorbijgaan van den nachtwind,
hoorde 't, lijk een verre-af-ruischend
droomgefluister bin' de nachtrust:
Hiawada sliep... hij rustte...
Met den morgen kwam Nokomis;
op den letsten van de dagen,
bracht zij Hiawada voedsel,
bracht hem voedsel ende tranen,
want de ziel hem mocht ontvaren
om het vasten en den honger;
doch hij 'n nutte nochte en raakte
niet med'al, en zei: ‘Nokomis,
wacht tot dat de zon is slapen,
't moet eerst avond zijn en donker;
laat den reiger, den Sjoe-sjoe-ga,
eerst van op het blakke moerland,
roepen dat het daglicht uit is.’
Huiswaard ging Nokomis weenen,
weenen om heur Hiawada,
want de kracht mocht hem begeven,
en het vasten leed en schâ doen.
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Hiawada zat en beidde
naar de komste van Mondamin,
en als 't schaduwbeeld der boomen
langzaam naar den Oosten langde,
met het vallen van de zonne,
die, lijk 't Rooblad in het najaar,
op het water viel en wegzonk,
in den boezem van de wateren,
hei! Mondamin, jong en jeudig,
met zijn guld- en lijzig hoofdhaar,
met zijn groen en geluw kleed aan,
met zijn langen lieven pluimbos,
stond en wenkte voor den deurweg,
en, lijk een die slapend wandelt,
bleek, verwezend, doch onschrikbaar,
kwam te voorschijn - Hiawada:
kwam en worstelde Mondamin...
Rond en rond hem reed de landschap,
hout en hemel keerden omwaard,
bin' hem sloeg zijn herte en hupte 't,
lijk de steurvisch in de nette
hupt, en wrikkelt door de masschen;
lijk een ring die gloeide, rond hem
stond en gloeide heel de kimme,
met wel honderd zonnen, die het
worstelen schenen aan te schouwen.
Al med' eens stond Hiawada
gansch alleen daar, op de russchen:
hijgende van 't danig weren,
buiten asem van te strijden:
vóór hem, zonder ziele of leven,
lag Mondamin met zijne kleeren,
haar en pluimbos al in vendels,
lag daar, dood, in 't avondschemeren.
Hiawada zegevierend
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groef een graf, zoo 't was bevolen:
stroopte 't kleed uit van Mondamin,
deed den pluimbos hem van 't voorhoofd,
lei hem in den grond en strooide er
zachte, en lijze, en mulzige aarde op;
dan, de reiger, de Sjoe-sjoe-ga,
van op 't eenzaam blakke moerland
riep en kloeg zijn bittere klachte uit
van de pijne en van het wee-doen.
Huiswaard zwijmeld' Hiawada
naar de woonste van Nokomis,
want zijn zevendaagsche vasten
was nu tenden en verleden;
doch het perk bleef niet vergeten,
't worstelperk, alwaar Mondamin
lag, vergat hij 't noch verliet hij.
Naar de grafsteê van Mondamin,
waar hij sliep, in goed en kwâ weêr,
waar zijn pluimbos, waar zijn kleeren
lagen welkeren in 't geweerte,
daar kwam dagelijks Hiawada
zitten waken ende zorgen
dat de zwarte grafsteê mulzig,
lijze, en vrij van worm en wied bleef;
luide schold hij en verschuwde
met getier den ravenkoning,
Ka-ga-gie, den ravenkoning,
tot dat eens, één pijlde priemke
groen uit de aarde en langzaam opwaards
boorde, en, nog een, nog een, nog een;
en, aleer de zomer uit was,
stond het graf vol blinkend Maïs,
met zijn looverkleed rondom hem,
lang, en lijze, en geel van hoofdhaar.
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Blijde riep toen Hiawada:
‘'t is Mondamin! 't is Mondamin!...
't is de menschenvriend Mondamin!’
En hij ging weêr tot Nokomis,
naar I-ag-oe, naar den spotter,
ging en sprak hij: ‘Ziet gij 't Maïs?’
zeid' hun al zijn wondere droomen,
zei zijn worstelen en zijn winnen,
zei hoe 't Maïs hem geschonken
wierd, om altijd 't volk te neren.
Achterdezen, als het najaar
't lang groen loof verguld had, als de
teêrgezapte koorens harder
wierden, en zoo geluwe als Wampom,
Hiawada sleet het Maïs,
stroopte 't uit zijn bruine kleederen,
blootte 't lijk weleer den worstelaar,
en verkondigde aan de volkren,
onder 't vieren van ‘Mondamin’,
't nieuw geschenk des Grooten Geestes.

1856
Letterlijk uit het Engelsch van Longfellow
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De kloostermaagd
Aanschouw, met onberoerde schreên,
een jonge en eedle vrouw
ootmoedig naar den Autaar treên,
tot Christus' heilge trouw:
het wereldsch valsch geluk, ofschoon
het haar ten deele kwam,
versmeet zij voor de doorne kroon
van 't arm gekruiste Lam;
zij koos, in plaats van 't prachtig huis,
een muur van naakten steen,
een houten diamanten Kruis,
een perelsnoer van been;
een lijkdoek en een boetgewaad
voor trouwkleed, voor juweel,
een boek waar Gods gebed in staat:
't is al heur erflijk deel.
En Christus' arme zieke leên,
Zijn lijden, Zijn verdriet,
voor bruidschat, is haar toe gegeên,
en zij ontzegt het niet:
ze aanveerdt het met een wellekom
gelijk m' een schat aanveerdt,
want Christus is heur bruidegom
en - Hij is alles weerd.

1855 (?)
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Het stoomgevaarte
Benedicite omnes virtutes
Domini Domino. DAN. III, C.
De aarde davert en van onder
de aarde wederdreunt een wonder
doof geronk; de landman houdt
op van werken, staat, en schouwt
waar hij, ievers opgevaren,
kan het zwart geweerte ontwaren
dat zijn bevend herte ontstelt:
al zijn hope bloeit in 't veld.
- De aarde gromt weêrom van onder
zijne voeten, en, het wonder
donderend gebrom rolt voort,
dat hij 't klaar en klaarder hoort,
en, dáár komt het: 't nadert, 't nadert,
't is daar... ziet gij hoe 't gebladert,
en de grond, en alles, dook
in een wolk van damp en rook?
Ziet gij 't over de aarde varen,
immer nadrend, immer nâren
tot dat, lijk een bliksemvier,
't scherpe tierende getier
uit de wolk berst? Zij scheurt open
en daar komt vóóruitgekropen,
't ijselijkst serpentenhoofd
met een kronkelend lijf! Verdoofd
slaan mijn ooren bal, zij tuiten
weg en weder van het fluiten,
van het gorglend borstgegrol,
't rammelend metaalgerol,
't knerzelende tandgeknetter,
't schetterende rengekletter,
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't ratelende keelgerucht
en het vluchtige gezucht,
dat, al branden op de schenen,
rent en rukt voorbij, verdwenen.
Ei! de man die schouwend staat
om de baan te wachten, slaat
hand aan 't lijf en voelt het leven,
vluchtend, in zijn boezem beven.
- Dampgedrochte, in 't vier geboeid,
dat u rond de lenden gloeit,
dat den grammen moed, ontstoken,
doet al door uw aadren koken;
kracht ontembaar, en bestand
om de flauwe menschenhand
die u miek, om duizend handen,
om tienduizende verstanden
te overrompelen; dampgeweld,
dat geen mensche palen stelt
of in banden weet te smeden,
overal waar gij getreden
komt, en 't ijzren voetspoor stampt,
blijft dat voetspoor vastgeklampt;
de aarde schudt, de bergen storten,
wijl de beken samenhorten
en hun watervloed, gestoord,
vlucht ter bronnewaard; men hoort
berg en bosch en dal weêrgalen
op het zuchtend asemhalen
van uw heesche reuzenborst.
Gloeiende van dravensdorst,
scheurt gij 't stil geluchte aan vlenderen,
werpt aan stuks geknarsde zenderen
uit uw ijzeren tanden, en,
storremt altijd voort... Wee hen
die u tergen! Maanden zorgens

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

131
vinden z', huis en have, 's morgens
afgebrand, om eene sperk
die g'hun toespuigt. - Reuzensterk
zijt gij, kind en slaaf des menschen,
doch, zijn onbetembaar wenschen,
onbetembaar zelf, en zult
gij niet stillen: opgevuld
met wat kostelijke schatten
berg, en groeve, en zee bevatten,
voert hem, snelder als de wind,
tot waar gij de palen vindt
van het aardrijk: zonder palen
is zijn wenschend' hert, en, falen,
falen moet uw reuzenkracht.
Woedt, en schudt uw felle macht,
wringt zijn banden, breekt de boeien
die u om de lenden gloeien,
bonst hem op het lijf, en strooit
zijne leden verre... nooit
'n zult gij de begeerten mindren
van den mensche. - Weent, gij, kindren,
stortende, bezweken, schier,
op het natte nieuwspapier,
waar uwe oogen dierbre namen,
straks verschrikkend, tegenkwamen:
‘Vader! vader!’ - ‘immer voort!
Blindelings vooruitgeboord
in de zwarte toekomst: heden
nog een stap vooruitgestreden,
nog een stap vooruitgestoot,
morgen groeten wij de dood!
Morgen!’ - Ja, vooruitgevlogen:
dapper aan! den tijd bedrogen
en de ruimte niets gemaakt:
alles op- en doorgeraakt,
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alderschrikkelijkste wonder
onzer wereld, dat den donder
in zijn felheid overwint,
maar een overwinnaar vindt
in den wil des Alderhoogsten:
vaar vooruit, om glorie te oogsten
voor den Heere, voorewaard,
donderende stoomgevaart!
Aller christnen blijde zegen
volge en kome u blijdzaam tegen,
waar gij, triomphantelijk,
Gods bevelen voert, en 't rijk
van den heilgen vrijen Vrede
helpt verbreeden! Uwe schreden
zijn, als zendlingschreden, schoon
en gezegend: van den throon
en den scepter die te Roomen
heerscht, zal snelder henenstroomen
't groot bevel, en op uw spoor
vliegt het gansch de wereld door!
- Voert gij dappre krijgersbenden,
die met staalomgorde lenden,
vlammende oogen, kokend bloed,
mannenvroomheid, heldenmoed,
ende wreeden Oorlog dragen,
op uw rappe vlerikslagen
meê met hun vliegt, onvervaard,
meê met hun, ten strijdewaard,
't aangebeden zoet gemengel
van den Mensche met den Engel,
in die zuivre Maagd gekleed,
die gij, krijgers, ‘Zuster’ heet,
en gij, weezen, ‘Moeder’ stamelend,
vasthield, rondom haar verzamelend,
toen ze, Moeder van verdriet,
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ach, u tweemaal weezen liet!
- Vaar vooruit! den tijd bedrogen,
stoomgevaarte, en vóórgevlogen! Voert gij de onverzaadbre borst
van den mensch, die altijd dorst
altijd hongert naar genuchten,
goud in elk een zijnder zuchten
zucht; in iedren oogslag goud,
goud en altijd goud aanschouwt;
die zijn herte en ingewanden,
Gods gewijde tempelwanden,
God ontzegt, en rond het goud,
dáár een andren tempel bouwt
en een andren Hemel, ha!
nog iets eedler voert gij, ja:
't zijnder nog, in vruchtbaar Vlandren,
Christene borsten, die voor andre en
hoogverheevner heldendaân,
stoom, u doen te werke staan
dan een handvol goud te gâren:
snelder moest gij, snelder varen,
trage stoomtuig, nóg zoo snel
vliegt de Priesterziel: - ‘Vaarwel,
vaart gij wel, beminde moeder,
vader, zuster, ende broeder,
vaart gij wel, mijn vaderland
en mijn vrienden! 't Kruise brandt
in dat herte, en 'k zal niet rusten
eer ik de aldervoorste kusten,
met dit eigen Kruis beplant,
groeten mag: Mijn vaderland!
Vaar vooruit!... ik zie... ze wachten
mij, de zwervende geslachten,
schouwende naar 't Westen heen,
't Westen, met de aanbidlijkheên

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

134
van Gods Hemeldauw beregend,
't Westen boven al gezegend
land, wiens trotsende gelaat
't schittren van de Zonne haat,
en hemzelven wil verlichten;
'k zie... ze wachten!... en ze richten
hunne handen, ketenvast,
met hunne oogen, blindgelast,
en hun altijd weenend' herten,
wennende om de bittre smerten
van het helsche slavenjuk,
al tot mij!... Vooruit dan, ruk
snelder voort en snelder voorder,
wat u tegenstand biedt, boor der
dapper door! 'k ben onverschrikt!
Is het sterven mij beschikt,
sterven durft hij, die maar leeft om
God, en 't hoogste dat men geeft om
Hem, wat is, wat kan het zijn?
Weze 't sterven zonder pijn,
weze 't onder beulenhanden,
weze 't in de kerkerbanden,
weze 't met het Kruis omhoog,
en de martelkroone in de oog,
en de blijdschap op het wezen:
sterven kan maar sterven wezen!
Vaar vooruit dan voorewaard,
storremende stoomgevaart,
dat de dwaze mensch zijn eigen
werk durft roemen, en verdreigen
schier den hemel, in zijn waan,
dat hij op hem zelf kan staan,
en dat al zijn flauwheid macht is,
werk van God, wiens alle kracht is,
werk van God, die alles kan
laten worden, ende dan
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weêrom niet zijn en ontworden,
die met Zijn geweld omgorden
kan het kleenste graantje zand,
werk van God, wiens machtig hand
kracht heeft in den damp gestoken
die den mensch die kracht gedoken,
of ontdekt zoo 't Hem geviel,
die ze voor het storremwiel
heeft gespannen en doen draven:
werk van God en Zijne gave,
vaar, waar Hij den teugel wendt,
dáár naartoe, gezwind; erkend
geen gestolen heerschappije
van den mensche op u, gij vrije
Godgehoorzame onderdaan:
vaar vooruit! en, door de baan,
van den Heere u voorgeschreven,
Zijnen wille doorgedreven,
Zijnen wille alleen; - veracht
die u wille en wetten tracht
op te binden, die niet God Zijn
eigen willen en gebod zijn!
Vaar vooruit en voorewaard,
storremende stoomgevaart!’ De aarde gromt alom, en onder
de aarde wederbauwt een wonder
donderende grommlen voort,
dat en mensch en dier verstoort.
De aarde davert, en al onder
deunt en dreunt een doof gedonder,
mindrende, als of rolde 't voort,
en... nog nauwlijks dat men 't hoort!...
De aarde deunt,... zij beeft... en ondertusschen, hoort men nog 't gedonder,
stervende in het bladgeril...
't sterft... en stervend blijft het stil...

1858 (?)
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De averulle en de blomme
Daar zat ne keer een Averulle
en lekte met nen zom,
zom, zom,
den dauw van op de blaren,
die klaar bedreupeld waren
lijk met nen dreupel rom,
rom, rom.
Wanneer zij fraai gedronken had,
zoo vloog ze scheef en krom,
rom, rom,
al neuzlen en half dronken,
tot waar de kleêrkes blonken
van eene schoone blom,
lom, lom.
De blomme die ze kommen zag
en viel niet al te dom,
dom, dom,
maar riep zoo, loos van zinnen:
‘Hei, Kobbe, kom mij spinnen
een kobbenet rondom,
om, om.’
En Kobbe, die was seffens g'reed,
en steld' heur pootjes krom,
rom, rom;
zij spon heur looze netten
om heur daarin te zetten,
en zat daar stille en stom,
tom, tom.
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En als de Rulle kwam nabij
geflodderd, krom en slom,
lom, lom,
zoo is ze in 't net gevlogen,
en deerlijk uitgezogen,
ofschoon zij jankte: ‘Zom,
zom, zom!’
De looze blomme loech ermeê,
die looze booze blom,
lom, lom,
eilaas! zoo menig jonkher
wordt uitgezogen pronker,
om eene schoone blom,
dom! dom!

1855
Uit het Duitsch
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Binst het stille van den nacht
Wie, wie heeft toch, laat mij weten,
in den hoogen hemel, dáár,
u doen hangen zonder keten,
wonder' zilvere lampe klaar?
Wie, wie heeft het vat gesmeden,
en den krans erom geplooid,
waar gij al de lieflijkheden
van uw lekend licht uit strooit?
Wie den diamant gesmolten
die door 't sprietlen van 't geboomt,
tusschen blad en bladerholten
dreupelt, en omleege stroomt?
Koele lichtstroom, die alomme
't mos beplekt en 't hoofdtje zwicht,
't slapend hoofdtje van de blomme,
die in 't mos te rusten ligt.
Zilverboot, die, dóór de wolken,
peerlen draagt en elpenbeen;
kostbaar vaartuig, dat de volken
voert onschatbaar edelsteen,
met geen goud noch met geen hoopen
van al wat de grond besluit
ooit vervangen of te koopen:
slaap, dat edel balsemkruid!
Vierbake, in den nacht ontsteken,
die den donkren Hemel siert,
en naar overlandsche streken,
't varen van de wolken stiert,
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die, lijk schepen, vliegen, onder
wit satinen zeilgespan,
dat, stilzwijgend, ende zonder
menschenhulpe, zeilen kan.
Die de witgewulde schapen,
herderinne, waken moet
in den Hemel, die ze slapen
streelt... en lacht, en dansen doet.
Wie, wie heeft het u gegeven,
dat zoo minzaam treurig iet,
dat uw blinkende ooge, al beven,
op het slapend menschdom giet?
En daar kwam een stemme en zuchtte,
ruischend in den koelen nacht,
en mij docht, het was 't geruchte
van een waaiende Engelschacht.
Recht voor mij, zoo kwam 't getreden,
lijzig en voorzichtig heen,
en van boven tot beneden
liep het me ijskoud in de leên.
'k Voelde een asem, 'k hoorde een spreken,
'k zag niet: - ‘Ik ben 't!’ zuchtte 't zacht,
‘ik ben 't!’ hoorde ik, half bezweken,
‘ik ben 't..., de Engel van den nacht.’
Wie de lampe zonder keten,
wie den hoogen zilverboot
deed geworden, zult gij weten
en waarom Hij zulks gebood.
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Hij die God is heeft de banden
end het vat gesmeed ervan;
Hij die God is, in wiens handen
al wat niet is worden kan.
Diamant, uit niet gesproten,
zilver zonder klank of stem,
heeft Hij tot een lamp gegoten,
met een enklen wil van Hem.
En waarom? - Hoe hoog verrezen,
niets, of 't is te oneindig kleen,
om dat groot Waarom te wezen:
Gods Waarom... is God alleen.
Hij alleen is 't einde, en alles
stroomt naar Hem, den Oceaan
en de bronne waaruit àl is,
waar het àl naartoe moet gaan.
Doch, eer 't water in de zee loopt,
't is er dat op lustig mos,
't is er dat al langs de wee loopt,
en, dat klatert in den bosch.
En gij, mensch, is God de zee, gij
zijt het natgespoelde mos,
gij de malschgesproeide wee, gij,
end het klaatren van den bosch;
en dóór u moet al 't bestaande
weer naar God, zijn Oorsprong, gaan,
lijk de waterstroomen, gaande
naar den grooten oceaan.
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Dáárom spruiten vóór uw voeten
blommen in den lentetijd:
opdat gij den Heer zoudt groeten,
komende over 't blomtapijt.
Dáárom zijn de gouden stralen
u des zomers niet ontzeid,
maar, gij moet ze God betalen,
met een gouden dankbaarheid.
Dáárom staan de koorenaren
zwaar van 't kooren, opdat Hij,
die 't begin is van den jare en
't einde, niet vergeten zij.
Dáárom wekt de wind het lange
slapen van den winter niet,
opdat Hij weer lof ontvange,
als gij 't vroegjaar wederziet.
God blinkt in 't robijngepinkel
als de groote zonne ontwaakt
en een gouden perelwinkel
in eeniedre plante blaakt.
De ooge van den noen, die 't al ziet,
die geen ooge aanschouwen mag,
spreekt en leert, o mensch, dit al niet
van een Godlijk Algezag?
En des avonds, als de machten
van den Hemel rond Hem staan,
hoort gij ze, getrouwe wachten:
‘schouwt den Heer met eerbied aan!’
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En de mane, die al blinken
uit heur zilveren luchtboot lacht,
doet, met vreugde, God gedinken,
binst het stille van den nacht.
En Gij, Moeder Gods, die onder
alle vrouwen Hem behaagt,
Gij, die Moeder zijt, en zonder
vlekke of schuld ontvangen Maagd,
't is Uw beeld, dat wij zien hangen
voor den hoogen throon van Hem,
dien Gij, Maged, hebt ontvangen
en gebaard, te Bethlehem.
Van den dage als, uit Gods handen,
d'heldre mane henendreef,
em om d'hooge blauwe wanden,
heuren eersten cirkel schreef,
weer zij, van heur blijde bane,
half of heel in 't water speelt,
van dien dage is de eedle mane
't zuivere Mariabeeld.
Weg met andre namen: allen,
tot geduren onbekwaam,
zijn gerezen, zijn gevallen,
buiten één: - Maria's Naam.
't Is Heur beeld! Verbergt u, slangen,
al die 't helsche spog besmet,
Zij is onbevlekt ontvangen,
Zij heeft u den kop geplet.
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't Is Heur beeld! Van hier, gij wreede
wraakzucht, vóór die beeldtenis,
kruipt uw staal weer in de scheede,
gij, weer in de duisternis.
't Is Heur beeld! o Dichter, henen!
hert en ziel den Hemel in,
weg! de lichtbaan op, verdwenen
na' der Dichtren Koningin!
't Is Heur beeld! De snaar gespannen,
los, met klank en vingrenspel!
Neen! al aardschen klank gebannen;
't hert alleen, dat zingt Haar wel!
Neen! De stilte niet gebroken,
maar gezwegen, en gedacht,
en geweend, en niet gesproken,
binst het stille van den nacht.
Neen!... ik zwijge stil. Behage 't
u, beminde Moeder mijn!
Nooit één dicht en kan U, Maged,
nooit één dichter weerdig zijn!

1858 (?)
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Brief
Aan de medeonderwijzers in de katholike zondagscholen
O! De teedere hertjes van 't kindergeslacht,
gij die altijd vol vreugde zijt, huppelt en lacht,
ha! zóó vroolijk en blijde, wanneer u de smet
van het kwaad nog geen teeken op 't hoofd heeft gezet:
O! gij lieflijke kinders, hoe minde u de Heer!
Och! hoe minde u toch Jesus! hoe vierig! hoe teêr!
‘Wee... wee... wee hem!’ zoo sprak Hij, ‘die ergernis geeft
aan maar één van die kleenen: niet weerd dat hij leeft,
waar' hij beter versmacht in den grond van de zee,
en verzonk hij..., geknoopt aan een molensteen, - wee!’
Maar, in tegendeel, gij die de kindren bemint,
gij bemint Jesus zelve, want Hij was een kind,
en al 't gene dat gij voor de kinderen doet
't is aan Jesus gedaan, en 't is even zoo goed.
Ja, zoo wie het ook zij, 't weze een Priester, of niet,
't weze een ijvrige ziel, die, in moeite en verdriet,
heure jonkheid verslijt, bij de leerzame jeugd,
en geen dank en verwacht, noch geen loon, noch geen vreugd,
weest getroost en aanhoort wat de Waarheid verklaart:
- ‘Gij zult blinken, lijk sterren, te zamen geschaard
om den zetel van Jesus, en, de eeuwigheid lang,
dáár ontvangen uw loon en uw vreugd en uw dank.’
O Gij, edele zielen, herpeist dat wel eens!
laat de dwazen maar spotten: ‘Het is iets gemeens,
van aan kindren te leeren de vreeze van God,
Zijne zalige wegen, Zijn heilig gebod;’
laat ze zeggen en razen, en, voort maar gewrocht,
in den wijngaard, dien God met Zijn Bloed heeft gekocht!
Iets gemeens!... En wie durft het voor needrig aanzien
als het Jesus, die God was, Hij zelf, niet ontzien,
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maar gedaan heeft? Hier is 't Evangelie, hier staat,
hoe, na 't leeren van zaken van hooger beraad,
eens de vrouwen hun kindren geleidden bij Hem,
en de Apostlen ze keerden, met straffende stem,
van Hem weg, en hoe Jesus - hoe minzaam en goed!
ze terug riep, en zei, met een troostend gemoed:
‘Laat de kleenen bij mij, noch en jaagt ze niet weg,
want, voor hun is de Hemel: aanhoort wat ik zeg:
Is 't dat iemand van u in den Hemel wil gaan,
ja, zoo neem' hij 't gedrag van de kinderen aan.’
En hij klampte ze vast aan Zijn' heilige borst,
en geen een meer die spreken, of kwaadvinden dorst
dat de Heer Zijne hand op hun hoofdekes lei,
en ze kuste, en, daarbij nog, een zegening dei,
en de kleenen ver boven de grooten verhief.
O! het kinderlijk herte was Jesus zoo lief!
Zoo een christene mensch nu lijk Christus wil doen,
is er iemand die durft hem met spotten vergoen?
En als zulk iets gemeene is, wat is er dan groot?
Is de ziele van 't kind, op zijn moeder heur schoot,
die 't gebaard in ellende, het in tranen gevoed
en gekweekt heeft, wel nu, is die ziel niet zoo goed
als de ziel van een vorst; is een mindere prijs
voor die ziele betaald, of is Gods Paradijs
niet voor de eene, zoo wel als voor de andre, gekocht
met den Bloede van Jesus, die beid' heeft gezocht,
en gebracht in den eigensten schaapstal, de Kerk?
Iets gemeens! Is het zóó dat men 't heiligste werk,
dat een mensch kan verrichten, durft heeten? Wel hoe,
men bewondert den Vlaming, die nimmer is moe
van, met neerstig gewonnenen penning, alom
het Geloove te planten; aanschouwt wederom
hoe zijn christlijke liefde, zóó verre van hier,
dáár, in Sina, die arreme schepselkes, schier
uit de tanden van honden en verkenen haalt,
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en hun zielke met 't zweet van zijn aanzicht betaalt:
dàt is schoon, maar, in Sina niet, hier, bij der hand,
hier, ten onzen, in Vlandren, ons eigenste land,
moet er hier toch een arreme ziele vergaan,
bij gebrek van eentwien die het wille verstaan
haar het brood van de leering en 't moederlijk melk
van de heilige Kerke te geven, daar elk,
met gereedheid, zijn zorge aan den vreemde besteedt?
Neen! - Gij, edele zielen, verstondt het, gij weet
dat de rechtschapen liefde eerst ten onzen begint,
dat ze 't vreemde niet haat, maar eerst dezen bemint,
die met lichaam en ziele ons het naaste bestaan,
en wier nood dient het diepst in ons herte te gaan.
Gij verstondt dat, gij, eedlen, en legdet 't in 't werk;
van uw teederste jaren ontvlamde zoo sterk
in uw herte de liefde tot God, dat uw geest
geen geluk en kon smaken in vreugd en in feest,
of in rijkdom en tooisel, of wereldsch sieraad,
maar alleen in datgene, dat nooit en vergaat.
Ja, gij wist te verzaamlen geen schatten van geld,
maar een kostlijker schat, die hierboven ook telt.
Hoe veel honderden kinders ontvingen van u,
in het herte, die kostbare zaden, die nu
al in groei staan, en bloeien, door niemand gekend,
maar, die eens, met Gods hulpe, tot vruchten gespend
en gerijpt en gemaaid en te samen gesnoerd,
en van Engelenhanden ten Hemel gevoerd,
dáár, in toppende maten, vol kostelijk graan
van verdiensten, voor 't aanzicht van God zullen staan!
Ja! het kinderlijk herte is uw vruchtbarig land,
waar gij 't zaad van Gods leeringe en wetten in plant;
gij besproeit het met bidden, met tranen misschien,
met het zweet van uw aanschijn, dat 't vruchten moog' biên.
O! God geve u de groeite! God geve u den oest!
God ontwere den vijand die alles verwoest,
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en Hij zeegne uwe kindren, - geen vrucht van uw bloed
noch geen lichaamsgeboorte, maar in het gemoed,
in het hert en de ziele uwe kindren, uw kroost: God zij altijd uw hope en uw hulpe en uw troost!
Weest gerust en verheugd, als de wereld u haat,
en betrouwt u op iets, dat hierboven bestaat,
dat hierboven bereid is, van Hem, Dien gij mint
in het slordige kleedsel van 't arreme kind,
in zijn oogske dat weent, in zijn mondtje dat klaagt,
in zijn handtje dat koud heeft en alemoes vraagt,
in zijn zielke dat hangt aan uw leerenden mond,
lijk de bie aan de blomme daar z'honing in vond.
God onthoudt, God vergeldt, God beloont na de maat
van Zijn herte, Zijn vaderlijk herte! - Zoo, staat
en betrouwt op den Heere! Gods zegen verzel'
al uw doen en uw laten! God groete u! Vaart wel!

1852 (?)
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Aan Maria
Voor mijne zieke moeder
o Liefste aller vrouwen,
mijn herte en betrouwen,
gedoog mij te aanschouwen,
verhoor mijn gebed:
Gij kunt het mij geven,
en 'k smeeke u al beven,
schenk Moeder het leven,
en houd het gered!
Aanschouw en zie ze treuren,
en, kwijnende, naar 't graf
het kranke lichaam sleuren,
zij die mij 't leven gaf;
o mocht ik het nu derven
dat leven, 't waar mij zoet,
haar éénen dag te werven
ten prijze van mijn bloed.
Hoe vol hij zij geschonken;
hoe bitter hij ook zij,
moet toch de kelk gedronken
geledigd zijn van mij?
Van mij, schoon 't hert mij breke,
het moederlievend hert,
schoon ik uw troost bespreke,
o Moeder van de smert?
En zal het nu geschieden,
't geen nimmer is gehoord,
dat één tot U zou vlieden
en blijven onverhoord?
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Neen! hem zult gij aanschouwen
die om zijn Moeder lijdt,
gij, teederste aller vrouwen,
en, die ook Moeder zijt!
O liefste der vrouwen,
mijn herte en betrouwen,
o wil toch aanschouwen
mijn dankbaar gebed!
Ik smeekte U al beven,
gij hebt het gegeven:
mijn Moeder - heur leven,
gij hebt het gered!

1855 (?)
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Tehuiskomst na de priester wijding
De broeder des gewijden spreekt
O!... die eene en zelve moeder
't leven met mij schuldig zijt,
gij, mijn alderliefste broeder,
gij zijt Priester Gods gewijd!
Hemel! dank om uw genade,
hij is Priester...! 't zij genoeg!
mocht mijn ziel, van 't stof ontladen,
sterven, 't viel mij nu niet vroeg.
Hij is krijgsman Gods!... geworven
met den prijze van Zijn bloed!...
Ga, verwin, of, wees gestorven,
't sterven, is 't voor God, is zoet;
ga, verlaat ons al te gader,
gij behoort den Opperheer,
neen, uw Moeder, neen uw Vader,
neen, uw eigen zelf niet meer:
trek ter Kruisvaart!... maar vermogen
tranen op den krijgsman iet,
blijft uwe oog niet onbewogen,
als zij broedertranen ziet,
toen de krijg zijn strijdbaar' helden,
kortverpoozend, missen mag,
en met rust en roem vergelden
menig rusteloozen dag,
dan, o ga 't u nooit vergeten,
dat zóó needrig plekske grond
daar, waar God u heeft gemeten
's levens eersten morgenstond;
waar, na lange en droeve jaren,
vader trotsch gaat op zijn Zoon,
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de eere van zijn grijze haren
en den zegen van zijn woon;
waar op uwe kinderwangen
't eerste liefdelachske blonk,
dat, van Moeder opgevangen,
lavende in heur herte zonk;
ga 't u nooit geheel vergeten
't broederherte, dat om u
menig weetraan heeft gekreten,
u beminnende, en die nu,
op zijn liefdevrome schoudren,
't nederzinkend lichaam draagt
van ons beide knielende Oudren,
en met hun uw zegen vraagt.

1854 (?)
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Audite coeli quae loquor...
Of gezang dat God Moyses beval te maken, en 't volk van buiten te leeren,
eer zij 't land van beloften binnen gaan en hij sterven zoude.
Deuter. XXXII
Proeve van vertaling uit de Bibelgedichten
Luistert, o Hemelen, naar mijne stemme,
de aarde verneme de tale die 'k spreek,
laat mijne leeringe, als regen, te samen slaan;
vloeit, mijne woorden, lijk vloeienden dauw,
lijk het reegnen op den gerskant,
lijk het dreuplen op de groente,
want ik den name des Heeren aanroepen zal. Geeft grootmachtigheid onzen Heere:
volgemaakt is Godes werk,
al Zijne wegen
zijn gerechtig,
trouw is God en ooit zonder ongelijk:
recht en rechtveerdig.
Zonde plogen onweerde kinderen
tegen God, en schandigen onraad
zocht een bedorven en boos geslachte.
Zulk is de weêrgaaf,
die gij den Heere geeft,
volk, dat wijsheid
noch verstand hebt!
Is het dan Hij niet die Vader is uwer,
zijt gij Zijn eigendom,
zijt gij Zijn maaksel, Zijn schepsel niet, gij?
Vorscht de dagen
des verleednen,
telt de geslachten al,
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vraagt het, uw vaadren verkonden 't u,
vraagt het, uwe ouderen zeggen het:
Toen de Alderhoogste de volkren verdeelde,
toen Hij de kinderen
scheidde van Adam,
en de landen
grenzen voorenschreef,
na den getalle van Israëls kroost,
dat het deel van den Heere Zijn volk wierd,
ende Zijn erfelijk aandeel
Jacob.
In een verlatene streke, daar vond Hij hem,
in een vereend,
wijd, woest land,
ende Hij leedde, Hij onderwees hem,
bewaarde hem, als 't zien van zijn oogbal.
Lijk den adelaar,
die zijne jongen
noopt te vliegen en
boven hen klapwiekt,
spande Hij Zijne vlerk,
ende, tot Hem
nam Hij en voerde Hij Jacob
op Zijne schouders.
God was zijn leidsman alleen en Hij leedde hem:
vreemde Goden en hadde hij niet.
God
grondde zijne voeten
op het hoogland;
gaf, ten behoeve, hem de vruchten der aarde,
sprak, en hij zoog er den honing uit steen,
schonk hem olijfzap in 't hert van de rotsen,
boter en melk van runden en schapen,
vette lammeren,
en rams uit de kinderen Basan,
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reên en merg van terwenvoedsel;
Hij gaf hem te drinken het
bloed van de druiven,
't alderzuiverste.
Sterk wierd hij, de beminde en hij steegerde,
kloek wierd hij ende zwaarlijvig,
en zijnen Schepper,
en zijnen God, dien verliet hij,
af van den Heer, zijne zaligheid, vallende!
Vreemde Goden aanbaden ze en zij tergden Hem
met afgrijslijkheid;
zij noopten Zijne wrake
want zij de duivelen dienden;
God niet,
maar afgoden, die ze niet kenden,
nieuwe en andre
dan hunne ouders
immer te vooren aanbaden.
God, die u baarde, verliet gij Hem?
Verlaat gij den Heer die u miek?
Hij zag het en toornende rees Hij,
zag Zijne zonen en dochtren Hem tergen:
Duiken zal ik, zoo sprak Hij, Mijn aanschijn,
en aanschouwen hunne uitersten;
want dat geslachte verkeerd is
noch zijn 't getrouwige kindren.
Tergen ze Mij,
ben Ik hun God niet,
toornen ze Mij, met ijdelen waan,
Ik zal ze tergen,
zij zijn Mijn volk niet,
Ik zal ze toornen: Mijn volk zijn, die dwazen?
't Brandend vier
Mijner wrake
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brandt ontstoken,
brandt tot in 't diepste
der hellen.
De aarde en het groeien der aarde
zal 't, met de grondvaste bergen,
verteren;
kwalen zal Ik vergaderen op hen,
al Mijne schichten verschieten,
verhongeren zullen ze en wreedlijk verbeten zijn
van de grijpende vogelen;
Ik zal de tanden des roofdiers,
Ik zal 't gekruipsel der aarde
jagen, met 't razend serpentenras, op hen:
buiten zal 't zweerd,
binnen de bangheid
en jongens en maagden en kindren en grijzaards
verdelgen.
Ik sprak:
Waar zijn ze? Ik zal, in 't geheugen der menschen, hen wegdoen,
en, om den wrok van den vijand alleen maar
wachten, opdat hij, grootpralend, niet en spreke:
Onze hand is hooge,
God heeft dat al niet gedaan! Radeloos volk is 't,
zonder wijsheid.
Verstonden, beseften, voorzagen z'hunne uitersten!
Hoe zal er één
duizend vervolgen?
Zullen er twéé tien duizend
slaan,
of ze de Heer niet verkoopt,
of ze de Heer niet gevangen houdt?
Zoo hunne Goden zijn
is onze God niet:
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neen! dat weten de vijanden zelf,
want Hij miek lijk Sodoma's wijngaard,
lijk de druive in Gomorrha gegroeid,
- druive vol galle, alderbittersten wijngaard, den wijngaard van Zijn volk;
schonk hun wijn lijk drakengalle,
wijn lijk adderenvergif
en ongeneesbaar. Wete Ik hunne schande niet, Ik; en, verzegeld,
ligt ze bij Mij niet
weg, in Mijne schatplaats?
Mijn is de wrake en de weêrgave is Mijne:
als het hun tijd is, hun voet zal ontgletsen:
bij is de dag die verdelgen zal,
haast zijn de tijden gekomen;
rechten zal God Zijn volk, ende erbarmen
Zijner dienaars,
want Hij wel ziet dat de handen ontvroomd zijn,
de ingeslootnen vergaan,
en die nog leefden verhongerd.
Waar, zal Hij zeggen,
zijn de Goden
die ze betrouwden;
wier geslachtofferd vlees zij aten
wier geslachtofferden wijn zij dronken?
Laat ze rijzen,
dat ze u bijstaan
en in den nood u beschermen!
Gij ziet hoe Ik alleen ben:
buiten Mij is er geen God.
Ik zal dooden,
Ik, doen leven:
Ik zal slaan en genezen,
niemand die iets uit Mijn handen ontrukken mag.
'k Heffe Mijne hand in den Hemel en Ik zegge:
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'k Leve Ik,
in der eeuwigheid!
'k Scherpe Mijn zweerd lijk de strale des bliksems,
'k grijpe 't gerecht in de vuist,
'k bringe Mijne vijanden wrake
en die Mij haten vergelde Ik!
Drinkt, Mijne pijlen, u
zat in den bloede;
eet, Mijn zweerd, hun vleesch, en verslindt den
vijand, die 't bloed gestort,
d'handen gebonden,
ende het hoofd heeft ontbloot van Mijn volk!
Lofprijst, heidnen, het volk van den Heere,
die 't bloed van Zijn volk doet vergelden,
die weêrwrake werkt op Zijne vijanden,
en die 't land van de Zijnen genade doet.

1853 (?)
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Cantemus Domino Gloriose
Moyses' lofzang na den doortocht van de Roode Zee
Exodi XV
Laat ons den Heere bezingen:
want luisterlijk is Hij grootmachtig gebleken,
als Hij en 't peerd en den ruiter geworpen heeft
in de zee.
Mijn kracht en mijn lof is de Heer,
mijne zaligheid is Hij, de Heer,
Hij is mijn God, ik zal Hem vereeren,
Hij is de God mijner vaderen: 'k loov' Hem.
Gelijk een strijdbaar man is de Heer,
machtig heet Hij, almachtig.
Pharao's wagen en Pharao's leger, Hij
wierp ze in de zee;
Pharao's keurvorsten smachtte de zee,
de roo zee;
de afgrond bedekte ze,
diepe verzonken ze,
diepe, lijk steen, in de zee.
Uwe rechter hand, Heer, is vol
macht gebleken en
kracht;
Uwe rechter hand, Heere, verplette
den vijand;
en, in de veelte Uwer glorie,
hebt Ge die weêrstonden afgezet.
Gij zond Uwen toorn
en Uw toorn verslond ze
lijk strooi.
't Gewaai Uwer woed' heeft de waatren verzameld,
staande stonden ze stil,
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de diepten vergaarden te midden de zee;
hij zei,
de vijand:
Volgen zal ik ze en
rooven, en vangen, en
deelen den roof: mijne ziele zal vol zijn. 'k Tuige mijn zweerd uit de scheede en mijn hand
verdelgt ze.
Uw wind woei, en de zee
lag over hen,
en ze zijn gezonken lijk het
lood,
in de geweldige wateren.
Wie is hij die, sterk, U gelijk is, o Heer?
Wie kan er, die heilig en groot is, aan U
schrikkelijk,
wonderlijk,
en wonderen werkende God?
G'hebt Uw hand op hen geheven,
en,
de aarde verzwolg ze.
't Volk, door U vrijgekocht,
hadde U voor leidsman,
in Uw bermhertigheid;
G'hebt ze gedragen, Almachtige,
in Uwe heilige woonsteê:
op,
kwamen de heidenen, woedende:
leed
was 't den lieden Philistiim;
gestoord zijn de grootvorsten Edoms,
verschrikt zijn de vromen van Moab,
star zijn geworden die woonden in Chanaän.
Laat hen de vreeze en den afgruw
stormen op het lijf,
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en, in Uw machtigen arm,
legt ze
stille als steen,
tot dat het volk voorbij zij,
dat Gij bezeten hebt.
Gij zult ze geleiden
naar d'heilige bergen
alwaar Gij ze planten
zult in de onroerbare woonsteê,
die Gij Uw zelven gebouwd hebt,
in 't heiligdom, Heer, dat Uw hand daar gevest heeft.
Heere blijft Gij,
Heere in alle eeuwen, en nòg:
immers,
Pharao
reed in de zee, met zijn ruddren en waagnen,
en Gij, Heere,
deed het water
van de zee weêr over hen,
en, de kinderen Israëls
wandelden
droogvoets door het midden van de zee.

1853 (?)
In allen beghinne ende eynde, so comme ons
te hulpe die heilighe Moder Gods,
Maria, mit Jhesus horen
lyeven Kynde.
Amen.

F. Thomaes Hamerkin, dien men heet van Kempen, ofte a Kempis A.D. 1456
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Aanmerkingen
Bladzijde 46
Het Kl. Sem. te Rouss. was eertijds een Augustinen-Klooster. Onder de hoogkerke
lag, en ligt nog, de grafkelder van de kloosterlingen; geen Rousselaersch Student,
of heeft, al knielen voor het Hoogweerdig, den distichon gelezen, die op den zerk
staat, boven hunne begraafplaats:
Qui simul hic habitant, simili tumulantur in urna fratres; dic sancta pace fruantur.
Amen.

Bladzijde 65
De overleden Priester waarvan hier sprake is, was eertijds de leermeester geweest
van hem, die nu, in zijn plaatse, als pastor staat.

Bladzijde 109 De Beltrommel

Aldus is de mate:
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Bladzijde 119
De grond van dit verdichtsel is als volgt:
Daar was een tijd dat de noordamericaners de turksche terwe, het Maïs niet en
kenden; op eenen keer ging een van hun priesters of propheten, Hiawada, bidden
in den bosch, en vasten, alleene in zijne wigwam: zijne hutte; hij vond het Maïs
staan groeien, en hij hiet het Mondamin, of menschenvriend; hij vocht er tegen, dat
is, het kostte hem veel moeite om te bewerken en te bezorgen; eindelijk, na lange
en vele werken: vechten in 't verdichtsel, trok hij het uit, en smeet het op den grond,
't was rijpe: hij overwon Mondamin. Hij trok hem zijn kleêren af, dat is de blaren die
de koorenauwen dekken, deed den pluimbos van zijn hoofd: het fijn haar dat op de
turksche terwe groeit, en begroef Mondamin, te weten: hij zaaide het graan, en
Mondamin verrees: het graan kwam uit.
De woorden die in cursif staan, zijn Americaansche namen van persoonen of
zaken; dus, Nokomis is Hiawada's grootmoeder; I-a-goe een van zijne vijanden,
Wampom zijn eene soort van kleene blinkende zeeschelpkes of kinkankhoorens,
die de wilden voor geld gebruiken, en, op eenen draad gesteken, om hunnen hals
hangen.
De andere woorden legt de text zelve uit, zoo b.v. Bena is de phesant; Ad-ji-do-mo,
het eekhoorntje, enz.
(Juli 1858)
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Verantwoordinge
‘Intusschen heeft de Poëzie der middeleeuwen beelden en zangen geschapen, die
tot heden onovertroffen zijn...’ Aldus de zeer gel. en zeer christelijke Heer Ridder
J.A. Alberdingk-Thijm, van Amsterdam, een van die ware letterkundigen, en
verdienstige geleerden, die, met onzen David, Bormans en anderen, zoo weinig
van zijnen kostelijken arbeid en tijd spaart, om te bewijzen dat onze letterkunde
hooger opklimt dan 1830, en dat vlaamsche lettergeleerdheid in iets anders bestaat,
dan een deel Romantische woorden en redens wijs te zijn.
De zulken moeten wij dank wijten, dat onze oude dichters en prozaschrijvers al
langs om meer toegankelijk worden voor iedereen, en dat de gewillige leerling
voortaan bij oude en goede meesters kan om raad en lesse gaan.
Sommige hedendaagsche schrijvers hebben alreê beproefd, middeleeuwsche
lettergewrochten na te maken, even als men oud snij- of drijfwerk pleegt te doen:
zoo heeft de Heer Alberdingk-Thijm o.a. zijne ‘Karolingische verhalen’ uitgegeven,
waarvan hier een staal:
‘Op zekeren avond lag Carel in zijnen eersten slaap tot Ingelheim op den Rijn.
De landen daar kwamen hem, den Keizer en Koning, alle in eigendom toe.
Gij zult hier wonderen hooren en waarheid er bij. 't Volk, daar te Inglem, weet er
nog wel van te spreken, wat den Koning overkwam. Hij lag en sliep dan, en was
voornemens, tot staving van zijn glorie, des anderen daags met gekroonden hoofde
hof te houden: maar in zijn slaap kwam een heilige Engel tot hem en riep zijnen
naam; zoo dat de Koning ontwaakte, op de lieflijke stemme,’ enz.
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Ook de Heer Dautzenberg, uit Elsene-Brussel, zingt ons nu en dan zulk een
allerliefelijkste oudnieuw sprookske toe, b.v. dit van

Sedigheit ende ledigheit
Daer quamp eens deur dat velt ghegaen
Een oude vrolicke droomer,
Hi sach dat graen al gulden staen,
Het was wel in den somer.
Veel airen boghen loch ende swaer
Ter aerden metten stenghel,
Anderen schoten hoogh ende claer
Boven dat airenghemenghel.
De droomer was voorwaer niet dom,
Hi woogh dat logghe coren,
Ende twi dat andere hoogher clom,
Dat wist hi op te sporen,
Alt leeghe groeit in ydelheit,
Wat ydel is, is ledigh,
Die conde, deughet ende beleit
Syn nederigh ende sedigh.
Dat ghesonde verstand, dat sware graen,
Die en houden niet van pralen,
Terwile die leegheit ende de waen
1)
In allen landen stralen .

Zelfs een vreemdeling, Mr. Hoffman v. Fallersleben, bracht over tijd zijn geleerde
vlaamsche vrien-

1)

Zie Volks-almanak voor nederl. Katholieken, dr. J.A. Alberdingk-Thijm, Amsterd. v.
Langenhuysen.
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den twee-drie liedekes meê, van hem gemaakt, en die er toch zoo vlaamsch en zoo
oud uit zien, dat er geleerden zelf aan bedrogen waren; hier volgt een van die aardige
‘Loverkens’, zoo heeten ze:
Hoe stont het wide wilde wout
In loverkens so groen en stout!
Hoe loeghen al de bloemekijn
So minlic bi het sonneschijn
En ene nacht, het is ghedaen:
Een rym, en alles is verghaen.
Toch comt de lieve Meientijd
Die alles wederom verblijt,
De Voghelkens met soet gheschal
Die singhen over berch en dal
En al de bloemkens waken op
En strecken wt, haer arm en kop.
Ic was so jonc, een bloeijend rijs,
Nu ben ic out, mijn hooft is grijs,
Gheen lentelust in 't herte mijn...
Voor my salt altoos winter sijn...
Den Mei maect jonc en velt en wout,
1)
En ic moet altoos bliven out .

Nu, daar is geen Vlaming, die dat leest, en niet zegt: zoo spreekt men t' onzent! In
der daad, wij, die hier naast aan de zee liggen, hebben onze oude tale bewaard:
‘Nogthans, zegt Dr. Snellaert: bestaat eene gewestelijke spraak welke men niet
verwaarloozen kan, als die den sleutel geeft tot vele, anders moeijelijk op te lossene
verschijnselen, in onze mid-

1)

Zie de Dietsche Warande, dr. J.A. Alberdingk-Thijm, Amsterdam v. Langenhuysen.
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deleeuwsche letterkunde, en van eene thans nog geeerbiedigde onderscheiding
tusschen uitspraak en schrijfwijze - ik bedoel het Westvlaamsch. Zeker is het dat,
zoo de litteratuer van na de groote taalomwenteling in de XIIe eeuw niet al in
Westvlaanderen eerst gebloeid hebbe, de tongval van dit gewest althans
grootendeels voor regel in het schrijven diende. Door de nabijheid aan de zee
bloeiden Brugge, Sluis, en Damme zeer vroeg, en de taal moest met de betere
beschaving aldaar gelijken voet houden. Ook is het buiten kijf dat het Westvlaamsch
1)
zachter is dan het Oostvlaamsch, het Hollandsch en het Brabansch’ .
Van Maerlant is voor ons geen oud boek, noch Kiliaens Etymologicon ook niet;
vele woorden die daar als Vetus flandricum, d.i. oud vl. geboekt staan, hooren wij
dagelijks, en 't valt ons aardig op, als wij, bij door-end-door geleerde uitleggers van
oude gedichten, lange en verkeerde noten vinden, op een woord, daar wij, van
kindsbeen af, meê gespeeld hebben.
Indien nu de oude letterkundige voortbrengsels uitgegeven en, ja, nagemaakt
worden om iets, 't is toch wel om den hedendaagschen stijl er aan te toetsen en te
verbeteren, dien stijl die zoodanig naar 't Fransch en naar 't Hoogduitsch smaakt,
zoo weinig naar 't voorouderlijke Vlaamsch; en, bij aldien nu in Vlanderen, en wel
meest in Westvlanderen, de taal dier oude gewrochten met de zuivere volkstaal
eene en de zelve is, behoort men dan niet twee maal na te denken, eer men
eigen-vlaamsch voor Archaïsme of Provincialisme afroept? Natuurlijk zal een Vlaming
geen ruw en ongezuiverd Vlaamsch gaan schrijven, zoo als hij 't op straat hoort;
even zoo min zou hij met ongemeulend kooren durven naar de mart gaan; zoo

1)

Belgisch Museum, 8ste d. blz. 159.
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schrijft hij niet: ‘ten è chee waa’, maar: ‘'t en is geen waar’; niet ‘mettak weg was
kwaempi’, maar: ‘met dat ik weg was kwam hij’; ‘nimendolle’ niet, maar ‘niet
med-allen’. Waarom zou nu een schrijver of dichter moeten zeggen: ‘vaak’ voor
‘dikwijls’, ‘ettelijke’ voor ‘sommige’, ‘regtvaardig’ voor ‘regtveerdig’? Als: ‘ik heb van
doen’ beter van de lippen wil, waarom uitkomen met ‘het schort mij aan’, of ‘ik
ontbere’? Waarom is: ‘de van honger en gebrek stervende grijzaard’ beter als: ‘de
stok oude man, die van honger en gebrek om sterven ligt’? Zoo willen 't nochtans
sommige, en zoo worden onze jongens geleerd dat hun eigen Vlaamsch geen
Vlaamsch is, en ze moeten in der daad, in plaats van eene, twee vreemde talen
leeren, te weten: Fransch en Vlaamsch.
Wel hoe! een woord of een zegswijze is Grieksch, Latijn, Hoogduitsch, Engelsch,
IJslandsch, Deensch, Zweedsch, Fransch zelve, en 't en zou geen Vlaamsch mogen
zijn, enkel omdat het in zulk of zulken woordenboek niet meer staat! Is een schilderij
dan Memmelinck's of Ruben's niet meer, om dat ze Mr. A. of Mr. B. in zijn kataloge
vergeten heeft?
Op dien grond hebbe ik dan gesteund, in mijne Dichtoefeningen: - dat de volkstaal,
die, bij ons toch, zoo nabij de oude taal gebleven is, in eeniger mate, mag en moet
gebruikt worden. Daarin hebbe ik anderen met mij, b.v. Dr. Snellaert: ‘het behoorde
voor ons, Nederlanders, eene wet te zijn, zegt hij, dat elk gewest, elke gemeente
van ons land, het zijne bijbragt tot beschaving en verrijking der moedertaal. Alle
vrijheid heeft hare perken; doch waar die perken moeten staan weet men niet, en
't gezond verstand alleen kan daaromtrent beslissen. Het ware eene doodende
dwingelandij indien aan enkele gewesten het regt wierde toegekend, alleen datgene
wat hun eigen
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1)

is voor bruikbaar in geschrift, of in deftige kringen te doen aannemen’ .
Dat gaat vast, in zonderheid als het op dichten aankomt, en hier kan ik mij
beroepen op den dichter Bilderdijk. Hij aanziet het voor eene schoonheid, dat eene
taal dialectformen hebbe; zoo had er de Grieksche, zoo heeft er de Italiaansche,
zoo heeft er de taal van Bilderdijk, onze taal, en daar komt hij met raad en daad
voor uit. Dus vindt men in zijne werken: kleen en klein, ik kost en ik kon, leugen en
logen, bloem en blom, oest en oogst, in 't gemoet komen, en te gemoet komen,
enz., zelfs waar het op geen rijmen aankomt.
In hoedaniger mate nu die vrijheid eenen schrijver, in hoedaniger zij een dichter
kan toegestaan worden, heeft nog niemand op hem genomen te bepalen, en zal
met tijd van jaren, door oefening en gebruik moeten klaar komen en te weten zijn.
(Juli 1858)

1)

Belgisch Museum, 8ste d., blz. 156.
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Goedkeuringe
't Is altijd met vreugde dat Wij de heeren Professors Onzer Collegien hunne schriften
zien in het licht geven. Wij verleenen dus volgeern Onze Goedkeuring aan de
Vlaamsche dichtoefeningen van den Eerweerden Heer GUIDO GEZELLE, Pb.,
Professor van Poësis in 't Kleen Seminarie, te Rousselaere; dit werk dat den schrijver
moet tot eere strekken, zal ook, verhopen Wij, van langs om beter bewijzen dat
Godsdienst en Deugd de schoonste stoffen leveren voor Letter- en Dichtoefening;
het zal Onze jonge Leerlingen meer en meer aanmoedigen om hunne Taal te
beoefenen en in weerde te houden.
Gegeven te Brugge, op Sint-Laureinsdag, A.D. 1858
† J.B. BISSCHOP VAN BRUGGE.
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Kerkhofblommen
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Kerkhofblommen

Eia dulcis anima, eia dulcis rosa,
Lilium convallium, gemma pretiosa,
Cui carnis foeditas exstitit exosa,
Felix tuus exitus morsque pretiosa!
S. Bonaventura
Ei, gij zoete zielken toch; ei, gij zoete rooze
Lelie van de dellingen, kostelijk gesteente;
't Vleesch en zijn bederfenis hadt gij altijd noode,
Zalig was uw uitgang en kostelijk uw sterven!
Zoo daar ooit een blomke groeide
over 't graf waarin gij ligt,
of het nog zoo schoone bloeide:
zuiver als het zonnelicht,
blank gelijk een Lelie blank is,
vonklende als een roozenhert,
needrig als de needre ranke is
van de winde daar m' op terdt,
riekend, vol van honing, ende
geren van de bie bezocht,
nog en waar 't, voor die U kende,
geen dat U gelijken mocht!

In der daad, Eduard van den Bussche was, van afkomste en geboorte, van zeden
en manieren, van Geloove en Godvruchtigheid, van voorkomen en van aanzien,
oprecht een kind en een blomme van te lande; een kind was hij, dat hedendaags
misschien de eervolle bespottinge weerd zou zijn van menig een, die hem verre
beneên staat in de oogen van Hem bij wien de nederigen alleen verheven zijn, en
't Goddelijk welbehagen verdienen; zulk een kind was hij,

1)

Geplukt en bewaard ter nagedachtenis van zaliger Mijnheer Eduard van den Bussche, geboren
te Staden, in West-Vlanderen, op den 10 Januarij 1840; student in Poësis en lid der
Congregatie van O.-L.-V. Onbevlekt Ontvangen in 't kleen Seminarie te Rousselaere, overleden
op zijne geboorteparochie, den 3 van Mariamaand, in 't jaar O.H.J.-C. 1858.
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dat, of ik nòg zoo veel deugd van hem zei, mij geen één van al die hem Ouder of
Meester, Pastor of Biechtvader, Makker of Vriend waren en zoude kunnen
tegenspreken. Het hadde ons ook, zijne medeleerlingen in Poësis, hertelijk gespeten,
hadden wij, om den afstand of anderszins, moeten laten van naar zijn uitvaart te
gaan; wij gingen, en
't was de ure dat de Leeuwerk zoet
heur hooge zeevaart laten moet
en, zoekende op der aard'
om heur behoef, geen stonde en let,
maar zingend weêr de zeilen zet
en stiert ten Hemelwaard.
't Was de ure dat uw stemme luidt,
en klinkt en klapt en lacht en fluit,
o blijde Nachtegaal;
o orgel, die m' in 't veldaccoord,
en liev- en lang- en luider hoort
als alle vogeltaal!
't Was de ure dat de wind ontwekt,
en 't wentelend koren laaft en lekt,
en zoetjes ruischen doet;
dat uit de malsche velden jaagt
die lucht, die 't lieve leven draagt
in 't drijvend, dravend bloed.
't Was de ure dat de landman gaat,
en op zijn herte een kruise slaat
en op zijn land een kruis;
en gaande bidt, en weent, en zaait
hetgeen misschien een ander maait
en lachend voert naar huis.
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Het zaad! het zaad! het wonder werk,
dat nooit, of waar' hij nog zoo sterk,
een mensch gemaakt en heeft:
dat sterft éér dat het leven mag,
dat leeft alwaar 't gestorven lag,
en, altijd stervend, leeft!
Wij gingen ook een edel zaad,
het lijk van onzen medemaat,
al blijde, weenende al,
het land besteên, 't gebenedijd,
dat vruchtbaar, op gestelden tijd,
hem wedergeven zal.

Wij naderden allengskens het sterfhuis. De zonne lag in strijd met den nachtelijken
smoor, en 't en bleek ons niet of ze er ging door breken; doch de wijze landslieden,
die van op hun werk ons keken voorbijgaan, en ‘elk ne' goên dag’ met ons wisselden,
verzekerden ons, op goed en deugdelijk bewijs, uit hun dagelijksch verkeer met
Gods winden en weder, dat ons Heere den werkenden man 'nen schoonen dag
ging verleenen. Zoo gebeurde 't. Wij wierden ondertusschen, in 't half duister van
den smoor, al lenger hand de hofsteê geware en zagen reeds het blanke gewaad
van den wagen, die gereed stond om, naar oud vlaamsch gebruik, den afgestorvene,
met zijne weenende en biddende familie, kerkewaard te voeren.
Traagzaam trekt de witte wagen
door de stille strate toen,
en 't is weenen, en 't is klagen
dat ze bin' de wijte doen!
Stap voor stap, zoo gaan de peerden,
traagzaam, treurig, stille en stom,
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en zij kijken, of 't hun deerde,
dikwijls naar hun' Meester om;
naar hun' Meester, die te morgen
zijn beminde peerdenpaar,
onder 't kammen en 't bezorgen,
zei de droeve nieuwemaar.
‘Baai,’ zoo sprak hij, ‘Baai en Blesse,
heden moeten... stille! fraai!
moeten wij naar de uitvaartmesse,
met den wagen, Blesse en Baai!’
En toen, na zijn hand te doppen
in 't gewijde water klaar,
zegent hij de hooge koppen
van 't onachtzaam peerdenpaar.
En hij kust en kruist ze beiden,
en ‘gij’, zegt hij, ‘Blesse en Baai,
moet een lijk naar 't kerkhof leiden,
Baai en Blesse, stille! fraai!
Schuimen zoudt ge en lastig zweeten,
zoo 'k u zonder wete liet
van de mare, en zoudt verheeten,
gave ik u den zegen niet!’
En hij zelve kruist en wijdt hem,
eer hij ze in den breidel vangt,
met het water, dat bezijd hem
aan de ruwe bedspond hangt.
Want hij slaapt bij zijn beminde
peerden en bezorgt ze trouw,
trouwer als voor eigen kinde
eigen Moeder zorgen zou.
Hij besproeit, en met gewijden
pallem speerst hij peerd en stal,
om de lijkvaart te bevrijden
van gevaar en ongeval.
Ha! wie weet hoe veel gevaren
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die niet hebben uit te staan,
die met peerden, - God bewaar' hen! die met hunne meesters gaan?
Traagzaam rijdt en rolt de wagen,
treurig door de strate voort,
en 't is krijschen en 't is klagen,
dat men onder 't dekzeil hoort.
Stap voor stap zoo gaan de peerden,
ziende naar hun' meester om;
stap voor stap, als of 't hun deerde,
traagzaam, treurig, stille ... en stom!

't Was met eenigen tegenzin dat de goede landslieden hun oud gebruik voor dezen
keer wilden afstaan, om ons de eere en den troost te laten van onzen vriend, hand
en hand, om zoo te zeggen, naar 't kerkhof uitgeleed te doen en zelve te dragen.
Toen wij dan, na weinige stonden reizens, op de hofsteê kwamen, wierden, al
met een keer, de hoofden van de eerste aankomers ontdekt, dan de volgende, tot
dat wij, buiten ons verwachten, al te maal sprakeloos en stille stonden vóór de balie,
over de wijd uitstrekkende armen van een overgroot neêrliggend kruis.
O dierbaar Geloove van Vlanderen, kostelijke perel van het Vaderland! Gij alleen
hebt die werkzuchtige landslieden kunnen ingeven dáár een kruis te leggen, en een
kruis van uitgedorschen strooi! Christelijk bezielde Vlaming, gij spreekt toch, zonder
woorden, uwe gevoelens en uw herte zoo wonderlijk klaar! ‘Bidt,’ zegt gij, ‘al die op
mijn hof komt, bidt en ontdekt uwe hoofden voor het kruise des Heeren, want heden
is van onder mijn dak eene ziele verscheiden, die, buiten hare verdiensten, op niets
meer te steunen en heeft 't en zij op het kruis. Bidt en peist, gij
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die op mijn hof komt: hier is de Heer zijn graan komen halen en daar ligt nu 't ijdele
strooi! Gelukkig, is het graan niet te licht bevonden; gelukkig, en heeft de vlegel des
lijdens het niet gekwetst, en mag het nu de uitgekozene terwe des Heeren zijn! Bidt
en peist, gij die op mijn hof komt; bidt en peist, gij die ervan af gaat, bidt en 'n terdt
niet op het alverzoenende, op het alverblijdende kruis!’
Wij traden binnen, één voor één, om niet te stooren; want de goede lieden en
waren ons niet verwachtende. De eenvoudige Moeder, uit ingeboren Vlaamsche
herbergzaamheid, vergat in 't eerste bijkanst dat in heur huis het lijk van heur kind
over eerde lag, en maakte alle slach van verschooningen: 't stond al over ende, dit
en dat was er te kort, zij klaagde en gebood alhier en aldaar, zonder te weten van
wat of aan wie; haalde zelve stoelen bij, en eindelijk, onder den last van veel strijdige
gevoelens gepraamd, brak heur herte, en ze borst uit in eenen alderbittersten stroom
van tranen, die ze ging zitten weenen in de asschen van den uitgestorven heerd.
Op de voute lag het lijk, alreê in de kiste gedaan. We klommen binnen, met zoo
velen als wij kosten, en de anderen knielden in eene verstrooide reke door den
vloer.
De profundis! klonk de bede,
De profundis! zuchtte 't huis,
't huis, en al die knielden mede,
in godvruchtig stemgedruisch.
Uit de diepten roepe ik, Heere,
hoort, ik bidde U, naar mijn' stem!
wilt Uwe oor te mijwaard keeren,
die om bijstand biddend bem!
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Sloegt Gij al mijn' zonden gade,
Heer, wie 'n zou niet ondergaan?
Neen, bij U daar is genade,
Heere, Uw spreken houdt mij staan!
Staande blijve ik op Uw spreken
en ik hope in U, o Heer!
van het vroegste morgenbreken,
tot des avonds wederkeer.
Want bij U is medelijden,
is verzachten des gekwels,
grooter als het wederstrijden,
als de boosheid Israëls.
Heere, dat hij ruste in vrede,
zei de Priester, ende wij:
dat hem, in alle eeuwigheden,
't hemelsch licht geschonken zij!

De profundis! zong de bede,
De profundis! zuchtte 't huis,
zuchtten al die knielden mede,
met verstervend stem...geruisch.

Na dat wij, met gewijden palm, wijwater over de kiste en over ons zelven gesprinkeld
hadden, zagen wij, voor de letste maal op deze wereld, het aanzichte van onzen
beminnelijken vriend. Wij verkenden hem nog, in het witte gewaad der onnoozelheid;
ja wij verkenden u, Eduard, aan dit edel blanke voorhoofd, aan die ingezonkene
oogen, die zoo diepe en zoo vaste lagen en schouwden in den Hemel! ‘In den Hemel’
stond op uw wezen, klom in onze herten, en klonk, als een triomphelied, bij 't weêrom
toeleggen van uwe schrijne.
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Ondertusschen hadden wij reeds verscheidene malen in de nevenkamer den klaren
treurzang hooren weêrhelmen en de bitterste toonen des lijdens. ‘Eduard! mijn
Eduardtje toch!’ was al dat wij vatten konden, was iederen keer het slot van een
lange reke zuchten, snikken en klagen: ‘Eduard, Eduard, ha! mijn Eduardtje toch!...’
Weenende vrouwen leidden ons binnen, schoven eene gordine weg, en... dáár lag
de eerbiedweerdige Vader des huisgezins, het hoofd en de koning van de omliggende
velden, de kloeke, de taaie landsman, met zijne zwemmende oogen in de onze om
hulpe te zien; hulpe, die wij hem niet geven en kosten, want de hand des Heeren
had hem geraakt.
Zoo staat een eekenboom, verre en wijd beromd als de koning van het woud:
stille en rustig steunt hij de wolken op zijnen stam en op zijne wijd omschaduwende
kruine. Al met eenen keer straalt de bliksem des Alderhoogsten, hij valt
omverregedonderd en ligt, met rookenden top, op de gebrokene takken van 't hout
dat rondom hem groeit. Zoo lag die man daar, geveld en ontworteld, in al de kracht
en de vroomheid zijner vijftig doorgewrochte jaren, rustende op de teere doch
nuttelooze zorgen van zijne vrouwe en van zijne weenende kinderen.
Menigen oest hebt gij zien bloeien, brave man; menigen meitak moest gij nog op
uw volle schure steken, maar de Heere heeft de maneschijnen verkort, die gij nog
tellen zult, terwijl gij ligt en zucht op het bedde des lijdens, onder eene zoo smertelijke
plage! En, waarom zou ik hier, uit nieuwerwetsche kieschheid, mijne tale geweld
aandoen en u bij uwen naam niet nomen, schrikkelijke kanker, bliksemstrale des
Alderhoogsten, gruwbare doch heilige smerte, sedert dat het bloed van den lijdenden
God alle menschelijke smerte geheiligd en gezalfd heeft? Waarom-
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me en zou ik u niet nomen, Dienstengel des Heeren, uitvoerder van Zijnen altijd
aanbiddelijken wille, u, door wiens handen God zoo menigen zucht van liefde, zoo
menig woord van verduldigheid, zoo menigen wensch naar den Hemel, zoo menige
offrande van zijn eigen zelven ontvangen heeft, gelijk al zoo menige blommen,
geplukt in het herte van den lijdenden Christene?
Ja, hij draagt liefde tot God, hij die Hem kan gebenediden, wiens geesel hij herden
moet; hij die kan de hand zoenen die hem heeft geslegen!
Dat kon hij, die goede smertlijdende vader, en daar kon hij meer als gij kunt,
hedendaagsche nieuwopgebrachte jeugd, die, noch in de overdaad uwer schuldige
vermaken, noch in de overmacht van de straffende pijnen die op u loskomen, uw
zelven meester en zijt; maar die, oftewel het leven, de gave Gods, onder de voeten
stampt, of waar 't een ondier; oftewel lastig uwe vroeg versletene dagen sleept, gij
en weet noch en roekt niet waar naar toe!
Wij troostten den armen man, of beter hij troostte zijn eigen zelven in den Heere.
‘Heere,’ zeide hij, ‘'k had hem van U ontvangen, ik zag hem zoo geerne, en Gij hebt
hem van mij weêr aanveerd; het was toch zulk een braaf kind! Eduard, Vader gaat
al lichte achterkomen; bidt voor mij in den Hemel!... Ha...! 't zijn toch al Gods werken,
wij moetender Hem vooren dank wijten; en ons aan Zijnen wille gedragen. Ah... wat
dingen moet het zijn voor die geenen God en hebben!...’
De bare stond voor de deure, en alles was allengskens in gereedheid gekomen,
om te vertrekken: met ontdekten hoofde ontvongen wij de kiste, en schudden er
godvruchtig de plooien rondom van den maagdenpelder.
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Even als men eenen strijder uit het slagveld draagt, gewonden in 't vaandel,
waaronder en waarvooren hij gevallen is, zoo droegen wij onzen vriend, uit het
strijdperk dezer wereld, onder ‘'t blauwe kruis in het blanke veld’ des vaandels van
Maria, en onder de zilveren zegekroone des Maagdendoms. Drie kleene jongens,
bleuzende van gezondheid, en die al lange te wachten stonden, kwamen toegeloopen
als ze zagen dat het schoon gepintte kruis uit den huize te voorschijn kwam! Ach,
zij keken zoo drukkelijk in de roodgeweende oogen der zwijgende zuster, die hunne
handtjes verborg onder den witten doek, waarin zij 't kruiske dragen moesten; en,
weenden hun oogskes omdat ze zagen weenen en treurig zijn, zeker danste hun
hertje van blijdschap, om het schoon schoon kruis! Lange nog zullen ze 't, met hunne
kleene makkers, bewonderen, al spelen en al blomkes trekken op het kerkhof; zij
zullen 't malkaar toogen en wijzen met de vinger, zonder het te durven genaken of
de aarde stooren waarover 't zal geplant staan.
Elk ende een had nu zijne plaatse gevonden in de eenvoudige landsprocessie,
die ging aanvang nemen. Noch en waren die kruisen van gevlochten strooi vergeten
gebleven, die, aan de hoeken van de straten geleid, als eenzame bedelaars den
voorbijgaanden Christene eenen ‘Weest-gegroet’ voor almoese vragen. Het lijk
wierd opgeheven en met de voeten kerkwaards gekeerd. Moeder kwam te voorschijn,
met de overige familie, om ons te volgen; en Vader zelve, den oogenblik dat het op
scheiden aankwam, stond op, vestte zijne oogen staal op de kiste, wenschte zijn
kind, en ons te zamen, den alderdroevigsten ‘God beware u!’ en traagzaam gingen
wij van 't hof, onder de geleide van 't bloeiende, blinkende Kruis.
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Dood was de stam van dat Kruise, en de winden
voerden - waar wete ik? - het speelzieke loof!
Nooit en zou 't blommen noch blâren meer vinden,
nooit..., als in d' handen van 't Christen Geloof.
Dood was het hout, maar het hout moest herleven:
dood was zijn blad, maar de Christene Maagd
had het een blad en een blomme gegeven,
schoonder en beter als 't levende draagt:
blom van Geloof, dat de ziel niet kan sterven;
blomme van Hope op een zalig Hierna;
blomme van Liefde, die alles kan derven,
laat g'haar het Kruis, want het Kruis is gena!
Kruis, waar een God heeft Zijn bloed op vergoten;
kruis, dat den Satan hebt nedergeveld;
kruis, dat de poorten der helle gesloten,
kruis, dat den Hemel hebt opengesteld;
kruis, te vergeefs door de wereld bevochten,
treedt, als baniere, de lijkvaart in top:
kruis met de Christene blommen bevlochten,
treedt als baniere, wij volgen U op!
Is 't door de Helle, - de Helle zal zwichten;
is 't door het sterven, - het sterven is niet,
niet als het uitgaan der slapende lichten,
als weêr de zonne in de renbane schiet;
is 't door die zee van kleenhertige slaven,
die maar het Kruis aan 't gewicht ervan kent;
is 't door de zee van de wereld, de haven
staat en verwacht ons, met 't Kruise eromtrent:
is 't door de blijdschap of is 't door het lijden,
valt er te worstelen, valt er te strijden,
hem zal de borstweer, het Kruise, bevrijden
tegen 't geweld en het storremgebons;
hem, die voor 't Kruise, en met 't Kruise, kan sterven;
hem, die om 't Kruis noch den zege te derven,
terdt op de dood en, bij duizende werven,
gallemt: Hosanah! de zege is aan ons!
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Zoo gingen wij al peizen langs den weg, en geen een van ons die een woord sprak.
Onze oogen en ons herte baadden ondertusschen zoo diepe en zoo verre in de
oneindige zee van blauwe lucht, rustende op een andere zee van groene,
wentelende, wijd rondom ons strekkende koorenvelden. De zonne regende heure
stralen over onze hoofden, in 't herte van 't schietende loof, in 't geweefsel van de
uitkomende bladeren, in den schoot van den dankbaren grond. De blommekes langs
de bane schoten uit hunnen slaap en wendden naar den Hemelkoning; het ronkende
vliegske schreef zijne aangename krinkels in de lucht, de lachende beke liep lustig
voorbij, al blinken onder 't striemende vlotgers; hagen en kanten schetterden van 't
gevogelte; de kruidekes langs den weg zongen van de plunterende moschbiën; de
leeuwerke schudde zijn vlerken uit, ging zitten preken op de locht; en de koekoet
riep ons van verre zijn zoeten ‘goeden dag’ toe. Vogelkes zagen wij langzaam
omhoogeklimmen, al draaien rond malkaar; dan schoten zij weêr pijlrecht omleege,
slingerden snel achtereen, door struiken en tronken voorbij, en zaten en scholden
elkander, in twist om 't gevangene vliegske; terwijl verre van ons, de voorzanger in
het hooglied aller vogelen, klagend het laatste gebed, den Amen zong en het slot
van zijne heerlijke morgengetijden. Kruiden, grachten, weiden en 't vochtige land,
alles doomde en ging op, lijk wierook, in 't vier van de blakende zonne. De
landslieden, die ons zagen voorbij gaan, prentten hunnen knie in den zachten vloer
van den wijden tempel des Heelals, en, ‘in den naam des Vaders ende des Zoons
ende des Heiligen Geest,’ wenschten zij den voorbijganger goê reize naar den
Hemel, zeggende: ‘God gelieve zijne ziele in de eeuwige ruste! Amen.’
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Ha! verre van ons, en gelukkiglijk uit onze oogen, lag er misschien toen zoo menige
stede op haren uitgestrekten steenhoop te zuchten en te zweeten, in 't gebroel van
de onverkoelde zonne; menige hooveerdige schouwe spoog zwarten rook in 't
aangezichte des Hemels; menig werkhuis daverde onder 't ontzaggelijk krampen
en zuchten van den in 't vier gebonden liggenden dampreus, en joelde jammerlijk
van de schijverende raders, van de ronkende riemen, van 't gezwets, 't geklaag, 't
gelach, 't gefluit en, - God vergeve 't hun! - 't gevloek van eenen samenroerenden
menschenzwerm; menig krielende strate liep vol lieden, wier oogen, wier tale, wier
asem, wier haastige stap, niet anders uit en gaf als zucht, brandende zucht, naar
één ontbrekende dingen, nooit achterhaald of seffens weêr ontvlogen; en wij, - lof
zij den Heere! - wij wandelden sprakeloos in 't midden van ons dierbaar Vlanderland;
wij, van niemand gezien of 't en is van God en Zijne eigene landslieden, - ja, lof zij
den Heere! - wij waren en wij voelden ons gelukkig en we droegen een lijk!
De straat ging al winkelen voort en wij gingen al wenden erachter, schouwende
al te mets naar eene sterre, die, daar vóór ons, boven op den Kerktorre zat te blinken,
gedoken nu en dan in de kruine der boomen.
Zoo pinkelt de avondsterre, als de koeien naar huis komen, traagzaam en
dragende aan de melk die zij, gewonnen in de weiden, goedaardig en vreedzaam
naar huis brengen.
Wij gingen en volgden den hane op den kloktorre, die nu op onze rechtere hand,
dan op onze slinkere hand, uitkeek, langs den keerenden Kerkwegel.
Eindelijk, na dikwijls verpalmd te hebben aan het stoffelijk overblijfsel, dat, hoe
licht het ook was, toch
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hoe langer hoe lastiger wierd om dragen, gerochten wij op de bree strate, en dáár,
na een kleene stonde rustens, rees hij tot boven onze hoofden, hij, die de nederigste
van ons allen was, en wij droegen hem op onze schouders. Zijn blanke en blauwe
lijkgewaad sloeg in den wind, en waaide rondom ons, gelijk weleer zijne goede
voorbeelden; of godvruchtig hielden wij 't in onze handen, ten teeken van
getrouwigheid, en verborgen er onze tranen in, gebogen als wij gingen onder den
heiligen last.
Stap... stap... stap... klonk het over de steenen, als een droevige maatslag, bij 't
snikken en 't weenen van de Moeder, het helder geklaag van de Zuster en het pijnlijk
gesteen van den Broeder des overledenen, den Broeder, die, meer gedwongen en
in grooteren nood als wij, weenen moest en niet weenen en kon.
Ha! beklaagt hem, die, gevangen
onder 't wegen van de pijn,
niet en kan een trane ontvangen,
weenen, en gelukkig zijn!
Arme schaap! hoe moeste het lijden
door end door zijn herte snijden,
daar het bleef in barensnood
van de bittere vrucht ontbloot!
Tranen, bittere vrucht des lijdens,
drank, die 't smachtend herte laaft,
zaad der vreugde en des verblijdens,
die God zelf verlichting gaaft,
toen, nog wandlende op de wereld,
menige uur Zijne oog, bepereld
en met droefheid overlaân,
stortte aanbiddelijk getraan!
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Tranen, als bij noenenstonde
't blusschend reegnen op het kruid,
als de perel die de wonde
des gekwetsten pijnbooms sluit,
als de frissche navondkoelte
na de heete zomerzoelte,
zoeter, ja, veel zoeter nog,
zijt gij, bittere tranen, toch!
Dank! o Heere, die me ontsloten
hebt de bronne van 't getraan,
die 'k zoo dikwijls heb genoten,
dikwijls er naar toe gegaan:
moet het krimpend alsemdrinken
vriend of vijand mij nog schinken,
geeft mij, anders niet, o neen,
geeft mij dat ik tranen ween'!
Stroom van droefheid, eedle tranen;
bittere beken des geweens,
hoe kunt gij den wegel banen
ter vertroosting! Wat gemeens
hebt gij, druppelen van de smerte,
met den honingdauw des herten;
waarom, als ik lijden moet,
zijt gij, tranen, mij zoo zoet?
God Zijn wegen zijn verholen,
als Hij zalf kruid wassen doet
waar de slange zit verscholen
die den wandlaar bijten moet:
dank aan Hem, aan Wien 't bekend is
of er mate in onze ellende is,
dank aan die 't geween daarvan
met het weenen troosten kan!
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Aldus kwamen wij, onder groeienden toeloop van ingetogen nieuwsgierige christenen,
tot nabij de Kerke.
Welkom! Welkom! riepen de klokken, in ruischenden zang. Welkom! Welkom!
zong onze heilige Moeder, toen zij haar kranke kind, op onze schouders gesteund,
voor den laatsten keer zag aankomen. Geknield nevens het lijk, en met blooten
hoofde, ontvongen wij Heuren zegen, gesproken en bevat in de perelende druppels
van het wijwater; de lijkdeure sloeg open, en zingende trokken wij binnen, tot waar
wij stil hielden, en bleven staan vóór het heilig Tabernakel des Heeren.
Mysterie!... Mysterie en diepe verholentheid was al dat er nu verder nog ommeging.
Mysterie... voor eerst, als, uit hunne graven en weêr levende geworden, daar te
voorschijn kwam heel de schrikbare aloudheid des Christendoms: Job, vol wonden
en zeeren; het gezalfde hoofd Davids, met de asschen bestrooid der boetveerdigheid;
de oude koning Ezechias; Zacharias met het wierookvat, en Paulus met het zweerd,
traden langzaam vooruit, stonden stille en staal over de tombe te schouwen, tot dat
elk, op eenen toon die hem eigen was, en die nochtans klonk gelijk de stemme des
Alderhoogsten, de droeve wisselklachten aanging ende kloeg:
Van het slijk daar we in geboren zijn, van het stof onzer eindelijke rustplaatse.
Van het blad daar de wind meê speelt, van de blomme die uitkomt en vertorden
ligt.
Van den draad dien de wever afsnijdt, van de wegvliegende schaduwe des levens.
Van de menigvuldige zonden der jonkheid, van de genezinge des vleeschs.
Van den half afgebroken levenswandel...
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en van de opene deure des grafs, waaruit Job eindelijk alleene bleef klagen:
Miseremini! hebt medelijden met mij, gij die mijne vrienden zijt, want de hand des
Heeren heeft mij geraakt!
Ja, maar de slotsomme van de groote klachte bleef nog ongeklaagd en het
schrikbare woord verviel nu op de heilige Kerke zelve. Een driemaal gekroonde,
driemaal gescepterde Priester verscheen, en, staande in het midden der Vaderen,
die van vóór Hem wegschoven, zoo verkondigde Paus Innocentius, op de trompetten
der Cherubim die uit den orgel daverden, die trompette die eens alle vleesch
verschrikken moet. Dies irae klonk het,
Kwade dag, die al de dagen
eens lijk asschen weg zult vagen,
zoo 't Sibille en David zagen!
Welk een gruwel 'n zal 't niet wezen,
als de Rechter, opgerezen,
't goê zal uit het kwade lezen!
Wondere trompetrumoeren
zullen al de graven roeren,
al die dood zijn throonwaards voeren.
Stom zal staan de Dood en 't Leven,
als de dooden antwoord geven,
staan, en voor den Rechter beven.
't Zal een boek te voorschijn komen
waarin 't al staat opgenomen
dat het oordeel Gods moet schromen,
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als de Rechter, neêrgezeten,
al 't verdoken kwaad zal weten,
straffen ende niets vergeten.
Wie zal dan toch mijn verweer zijn,
wat mijn voorsprake of begeer zijn,
als de goeden zelf verveerd zijn?
Koning, schrikbaar en grootmachtig,
bron van goedheid, nederslachtig
bid ik U, weest mij indachtig!
JESU, wilt toch wel gedenken:
als gij mij kwaamt 't leven schenken,
was 't om me op dien dag te krenken?
JESU, moê van zoeken naar mij
hebt Ge 't Kruis geleên, en daar mij
eens zoo dier gekocht: ach spaart mij!
Schoon 't Uw recht zij van te wreken,
wilt mij vrij van zonden spreken
eer die dag komt aan te breken!
'k Zuchte als een ter dood verwezen,
maar mijn schaamrood schuldig wezen
hoopt op Uw bermhertig wezen;
Wierd Maria 't eeuwig leven,
wierd den moordnaar hoop gegeven,
hopen durve ik ook, en beven.
Heere, onweerdig is mijn bede;
doch, laat me, uit goedjonstigheden,
vrij van 't vier der eeuwigheden!
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Laat mij bij Uw schaapkes weiden,
wilt mij van de bokken scheiden
en ter rechter hand geleiden.
Moet Gij dan vermalediden
en het eeuwig vier doen lijden
roept tot mij: ‘Gebenediden!’
Want ik kome al jammerklagen,
't herte als asschen rouw geslagen,
hulpe in mijnen doodstrijd vragen.
Dag van weedom en van boeten,
als gij zult verrijzen moeten
en gerecht zijn om uw' zonden,
mensch, God spare u in die stonden!
Zoete Heere JESU mijn,
laat ze in ruste en vrede zijn,
in alle eeuwen!
Amen.

Mysterie!... de wolkende wierook, die langzaam uit het gloeiend herte des zilvers
omhooge steeg, en van daar onzichtbaar nederviel in eenen regen van smeltende
balsemgeuren, die de Kerke doorwasemde en die bleef hangen aan onze kleederen,
even als het klimmende en 't wederom neêrdalende gebed des aanhoorden
rechtveerdigen!
Mysterie!... van schitterend Geloove, Hemelwaards ziende Hope en brandende
Charitas, die fakkels die rond de tombe flikkerden, in een aangenaam vertoog.
Mysterie!... die mindere lichten, die ons den Priester te gemoet leidden, toen hij
van den hoogen autaar kwam en met de godvruchtige menigte gemeenschap
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hield, in 't offeren van het onbloedige slachtoffer!
Mysterie!... 't omhelzen van de goudene patene, den slachtbank en den
offerschotel van het heilige Lam des Heeren! Wel zijt gij weerd omhelsd te worden,
koninklijk metaal, dat, gewend van overal elders te gebieden en meester te zijn, hier
dienstbaar ligt onder de voeten des Heeren Jesu, en op den autaar des
Alderhoogsten, onschuldig zelve, de ontelbare schulden helpt uitboeten, die, om u,
met u en door u, gepleegd zijn!
Mysterie!... het driemaal hellemende gerinkel, dat het licht verstrooide volk
indachtig maakt hoe diepe de bevende Priester alrêe getreden is in het Heiligste
der Heiligdommen!
Mysterie!... als, bij 't nederkomen des Heeren, alles zweeg en roerloos bleef; onze
hoofden in onze handen vielen, lekende van tranen, en driemaal in de hoogte, het
koper door de vervaarlijke stilte daverde, zidderde, en bleef beven, tot in de steenen
van den tempel, tot in de graven benêen den marbelen vloer!
Mysterie!... gezegende en troostelijke stemme der klokke, die, willekom en onder
wege half weggesmolten, als een Engel van vertroostinge, zachtjes de lucht liept
stooren in de kamer en rondom de sponde van den lijdenden Vader, hem
verkondigende dat Jesus andermaal, onbloedig, voor Eduard zijn kind, geleden had
en gestorven was! Ja, de peerlen van leed en smerte ontschoten misschien wel
den braven man zijne oogen, op het afgeluisterde kloppen der Elevatieklokke, maar
even zoo dapper slierden en vielen de versletene Paternosterbeiers door zijne
biddende vingers, onder het denken aan Hem die aan 't kruis stierf, aan Haar die
eronder stond en leven kon: aan Hem en aan Haar die nu, boven alle smerte, in
den Hoogen Hemel heerschen.
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Och! hoe troostelijk is het, na die heilige Mysteriën godvruchtig bewonderd te hebben,
en zijn herte gelaafd in 't gebed, omhangen nog met de zoete wierookreuken, hand
en hand te staan en reisveerdig ten gravewaard, met eenen afgestorven Broeder!
Hoe troostelijk de stemme te hooren onzer eerbiedweerdige Moeder, die heur kind
den lesten zegen geeft! Hoe troostelijk, als de orgelklanken deunen, de klokken
tribbelen, de kerkdeuren opengaan, het Kruis voorenop treedt, de wind in de vane
slaat, het lijk ommekeert, omhooge rijst en voortgaat, onder het luidruchtige vaarwel
der heilige Kerke, dat gelijkt aan het reisteeken van eenen triomphetocht!
In Paradisum! De herten beven in de boezems, de wangen slaan bleek en krimpen
weg, tranen verduisteren 't gezichte, de knieën wankelen onder den last des
lichaams. In Paradisum! Men weent, men weet niet waarover noch waarvan; men
weent, men is blijde, men is getroost, men is trotsch van te weenen; men spreekt
noch men hoort geen spreken meer, men peist noch men weet wat er omgaat, 't
lichaam ziddert in de stemme des orgels, en de ziele vloeit weg ten Hemelwaard,
in de stemme van dat wonderbare in Paradisum!
Ten Paradijze geleiden u de Engelen,
gaat met de heilige Martelaars mede,
en uit Jerusalems zalige muren
komen de zingende Chooren u tegen!
Gaat, eens met Lazarus arm en ellendig!
rust... in alle eeuwen der eeuwen onendig!

Met zulkdanige gevoelens stonden wij op den 5den dag van Meie, 't jaar 1858, in 't
herte van West-Vlanderen, binst den brandenden noenenstond, te Staden
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op het kerkhof. Het Kruis was voor eene laatste maal in het graf tot op de kiste
gedaald en had daar driemaal een teeken van zaligheid geteekend.
Zoo teekende Moeder uw voorhoofd weleer en streelde met het Kruis uw oogskes
toe, wanneer zij u, - hopende Moeder! - al bidden en zingen in slape had gezongen,
in uwe aldereerste kindsheid, gij die nu ligt en slaapt in den schoot der aarde.
De holde klank van het stof dat de Priester, onder heilige woorden, op de kiste
liet vallen, het schraven van de koorden die men er van onder haalde, verdween
welhaast met den laatsten requiescat, met den laatsten kronkel wierooks, die stillekes
uit de stervende kolen en tusschen de zilveren ketentjes wegkroop in de ijdele lucht...
en verdween: alles viel stille als de dood zelve, alles scheen te wachten naar iemand
om het woord van scheiden uit te spreken, 't geen eindelijk gedaan wierd in dezer
voegen:

Mijne beminde en dierbare Leerlingen!
‘Het is mijne plicht, alle dagen, onder Ulieden het woord te voeren; heden, dat wij
niet meer in het stille schoolverblijf maar te zamen op de boorden staan van een
graf, heden en zal ik nochtans aan deze mijne plicht niet te kort blijven, maar u hier
mijne dagelijksche lessen voorenhouden. Doch! wat behoort het mij te spreken,
toen alles rondom ons zoo eene klare tale voert, ja toen de doode stilte van dit
Kerkhof zelfs tot in onze gebeenderen ziddert!... Spreekt gij liever in mijne plaatse,
o Engel des doods, op wiens erfgebied wij hier staande zijn; spreekt gij, en leert
ons uwe zoo dikwijls herhaalde, dikwijls verstane en even zoo dikwijls vergetene
lessen. Spreekt gij in zonderheid, afgestorven Broeder, spreekt gij, alder-
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deugdzaamste Jongeling, waarvan uwe oversten zeggen en getuigen dat gij maar
opgehouden en hebt kind te zijn om Engel te worden!’ Spreekt, mijn dierbare Vriend,
mijn leerling en mijn kind: spreekt en verhaalt ons hoe de Engel des doods aan u
toch geenen zegepraal gewonnen en heeft, maar hoe gij, integendeel, op zijne
vlerken gesteund, het Hemelrijk zijt binnengeklommen. Spreekt, vereeuwigde ziele,
en verhaalt ons met welke vreugd de Gever van alle goed uwe minzame deugden
beloond heeft; met welk een kleed van Hemelschen glans uw onaangeraakte
zuiverheid, met welke kroone van eere uwen wonderbaar grooten ootmoed, met
welke liefde uwe liefde en uwen eerbied voor uwe Ouders en Meesters, en eindelijk,
welke prijs u betaald is geworden voor dien zucht, die wondere en zeldzame gifte
des Heeren, die u van kindsbeen af verlangen deed naar het kleed en de kroone,
naar de zoetheid en de bitterheden van het heilig Priesterdom. Spreekt, o onze
dierbare Vriend, spreekt en vertroost uwe Ouders, aangezien geen een van ons ze
troosten kan! Troost dien Vader, die zijn eigen lijden verborg, om het uwe niet te
vermeerderen; die God zijn leven ten besten gaf, wilde Hij het uwe daarom sparen;
spreekt en zegt dat gij welhaast misschien, als Engel des Heeren, bij zijn bedde zult
staan, hem in zijnen doodstrijd hulpe biên en zijne ziele ten Hemel voeren. Spreekt
en troost de vrouwe die u gewonnen, geboren, gezogen en gekweekt heeft voor
den Heere; troost uwe Moeder, die er bij dage altijd zoo blij uitzag, uit vreeze van
u te bedroeven; die, vlijtig, met één hand de drinkschale ontving van haar lijdende
Kind en met de andere eenen stoel bijschoof voor den bezoekenden Priester, maar
die bij nachte, allééne en verborgen, vóór haar Kruisbeeld, daar den lang wêerhouden
stroom van tranen
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liet gaan, en heur gebroken herte ontlastte. ‘Moeder,’ zoo zegt haar, ‘gij vroegt aan
God eenen Priester, de Heere heeft u verhoord, Hij heeft u geenen Priester gegeven,
maar eenen heilige, eenen Engel in den Hemel, die, zonder den last des
Priesterdoms te moeten dragen, al de genuchten daarvan geniet, en dáár, in die
oneindige Kerke des Alderhoogsten, aan den autaar van het Lam zelve, voor u staat
te bidden.’
Spreekt gij nu ook, mijn brekend herte, als 't is dat gij nog spreken kunt...
Maar neen, 't wordt tijd dat wij scheiden.
Afscheid nemen wij dan van u, onzen lieven broeder, met de laatste trane der
vriendschap, met de laatste bede des Christenen, met den laatsten zegen des
Priesters...
En gij, dierbare grond van Vlanderen, ons eigen Vaderland, gewijde aarde van
het kerkhof des Heeren, aarde waarin de muren staan van Gods tempel en de voet
van zijn Kruis, aarde waar het gebeente in rust van zoo vele onzer Voorvaderen,
wier heilig stof misschien in deze handsvolle begrepen is, aarde die 'k omhelze als
den grond waaruit ik gesproten ben en waarin ik zal terug keeren, gewijde aarde,
valt, duizendmaal gezegend en besproeid met onze tranen, op dat heilig lijk, dat wij
u toevertrouwen! Bewaart de reliquie, bewaart ze tot op den dag dat de Engel der
verrijzenis hier zal komen kloppen, roepende: ‘Staat op gij allen die gestorven zijt!’
Wêer op zult gij dan staan, Eduard, onze vriend, in de glorierijke verrijzenis, met
die strale in uwe ooge, die blonk vol simpele eenvoudigheid, met dien eigensten
lach, spelende om uwen mond, die altijd loech van zielsgenoegen, loech van
onnoozelheid,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

197
loech van liefde, loech van vreugde,
loech van louter zuiverheid,
loech in 't leven, loech in 't sterven,
lachen zal in de eeuwigheid!

Zoo scheidden wij van zijn lichaam, terwijl zijn ziele alrêe 't geluk genoot dat ons
misschien nog menige vijanden, talrijke strijden en gevaren zullen komen betwisten;
hetwelke wij nochtans ook, onder Gods hulpe, zullen veroveren, is 't dat wij getrouw
blijven aan het voorbeeld van onzen Vriend, en bestand doen aan 't gene wij, bij
zijn graf, ons zelven en den Heere beloofd hebben; eindelijk, en om te sluiten met
een vers van den overledene zelven, indien
‘elk slaapt op zijnen schild en houdt het zweerd in d'hand’.
(Mei 1858)
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Bezoek bij 't graf
Ik wandelde, ik wandelde alleen,
ik wandelde en sprak tot den Heer:
Hij sprak en ik hoorde, en Hij hoorde en ik sprak,
en 'k wandelde en 'k sprak tot den Heer.
Wie leedde, wie leedde er mijn schrêen?
Waar leedden mijn schreden naartoe?
'k En wete, maar 't leedde me entwie en ik ging,
en ik stond op het kerkhof alleen.
Daar staat hij, de torre, 't is hij;
de hane op den torre, 't is hij;
daar staat hij die torre en die kerke en dat Kruis:
hier hebbe ik nog eenmaal geweest.
Hier legde ik een vriend in het graf,
ik legde - en hij slaapt in het graf;
en Jesus, die waakt in Zijn heilige tent,
waakt neffens hem, neffens het graf.
Waar, zegt mij, o zwijgende veld,
waar ligt hij begraven...? Alhier?
Waar is 't dat ik weenend mijne oogen verborg
en zeide: ‘Vaarwel, o vaarwel?’
Het water gaat open en toe,
het water gaat op en gaat neêr,
het water, als 't kind er een steentjen in smijt,
het water gaat op en gaat neêr.
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Het water gaat op en gaat neêr,
het water gaat open en toe,
en haast is het water weêr heel en gansch stil:
waar viel en waar ligt nu de steen?
En de aarde gaat open en toe,
ook de aarde gaat op en gaat neêr,
wanneer er de putmakers geldwinnend hand
een kist in legt, open... en... toe!
En de aarde gaat op en gaat neêr,
ook de aarde gaat open en toe:
en, hooger als de andere graven, een tijd,
daar toogt men een graf en zegt: ‘Dáár!’
En de aarde zinkt langzamig neêr,
en de aarde zinkt wederom toe,
en wederom strekt er zijn armen naar uit
't vergetende gers, en 't groeit toe.
En de aarde gaat open en toe,
en de aarde gaat op en gaat neêr,
en haast is het alles zoo effen en groen,
zoo effen als al dat er leeft.
Wat zegt gij, o zwijgende veld?
Waar lag hij, waar ligt hij nu, hij?
Waar is 't dat ik weenend mijne oogen verborg
en zeide: ‘Vaarwel gij, vaarwel?’
Een stemme, geen andere 'n sprak,
een stemme, geen andere, geen een:
‘Komt hier,’ zei een stemme, aan het Kruis, ‘hij ligt hier;
komt hier’ zei een stemme, ‘aan het Kruis.’
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o Stemme van 't houtene Kruis,
o Kruis van den Heere, gegroet;
gij blozende vrucht aan den edelen boom,
gekruiste Verlosser, gegroet!
Waar staat gij, hooge over mijn hoofd,
waar staat gij, gedoken in 't gers,
waar staat gij, waar staat... dat ik groete u, o Kruis,
ik groete u, o edele Kruis?
o Stemme van 't houtene Kruis,
o stem van het houtene Kruis,
ik vraagde zoo dikwijls, ik vraagde en ik bad,
en... de antwoord is altijd: het Kruis.
o Kruis op den torre en in 't gers,
o Kruis aan 't gedokene graf,
o Kruis, waar gij staat ofte gaat, zijt gegroet,
gegroet zij mij 't heilige Kruis!
o Stam van het heilige Kruis,
triomphwinnend houtene Kruis,
gij toogdet... ik vond mijnen vriend, vind' Hij mij,
die stierf aan het heilige Kruis!

1856(?)-'59
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Nog eens
Nog eens, o christene studenten,
bij 't graf gestaan! In tranen? Neen!
Laat vreugde op ons den zegel prenten,
want wij zijn christenen! 't Geween
betaamt die hoop noch troost en kennen
in Christi kruis en dierbaar bloed,
betaamt die kerke en kerkhof schennen,
betaamt een' andren jonglingsstoet!
Voor ons is doodgaan levend worden,
door Hem die lijf en leven gaf;
't en zijn geen beendren die verdorden
of zullen opstaan uit het graf.
Zoo zult gij ook, beminden; 't sterven
heeft Jesus zelve ons voorgedaan:
de doodbrief staaft uw recht om t' erven
het rijk waar Hij is ingegaan!
Gelukkige Arnoud, rust in vrede,
God hebbe uw' ziel in Zijn gena;
gij droegt, 't is waar, uw' deugden mede,
maar uwe exempels liet ge ons na:
die volgen wij, tot op den rande
van 't graf, onwankelbaar vereend;
brengt deez' belofte ooit een in schande
van die hier staan? Zoo God helpt, neen 't!

1864(?)
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Jaargetijde
o Gij die wij beminden eens,
wij groeten u, vol droef geweens,
en staan rondom uw graf te gaar,
op 't ende van uw stervensjaar.
Waar zijt gij? Sterke en kloeke, en al,
waar zijt gij, ach, te groot getal
van vrienden, gij, die dacht misschien:
'k Zal menig uwer sterven zien!
Aleer gij iemand sterven zaagt,
was 't gij die eerst gestorven laagt:
en droevig staan we, uit vriendenplicht,
bij 't graf, waar ge in begraven ligt.
Zoo vaart de dood, o! doof en blind,
ze'n spaart geen ouder, spaart geen kind;
smijt al in 't graf, maar d'hope niet,
die me in dit kruis hier staande ziet.
o Zalig teeken op het graf,
o nooit ontvallen wandelstaf,
staat bij, staat bij, in dezen nood,
en zijt remedie na de dood!
o Kruis, daar Christi bloed aan was,
de mensch is licht en broos als glas;
hij valt, hij breekt; gij staat en houdt
omhoog, die op uw stam betrouwt.
Daar liggen ze aan uw voet, o Kruis,
onz' liefste neêr, in stof en gruis:
herleve 't stof en worde 't wat
Gods hand het eens geschapen had.
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Herworde 't jong en stervensvrij,
herworde 't in Gods vreugden blij,
herworde 't in God zelf geleerd,
herworde al 't duistre in licht gekeerd!
o Dierbaar is het vriendengraf,
ik schee daar met getraan van af,
ik laat mijn hert daar aan en bij,
en..., vrienden, dat u vrede zij!

na 1860
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Het kruis
Het kruis ontliet den mensch
uit 's vijands helsche banden;
met 't kruise wijgen hem,
in 't doopsel, 's priesters handen;
gebiecht, gevormd, berecht,
getrouwd, gezalfd in 't kruis,
nog wijst hem 't kruis den weg
naar hier, zijn laatsten thuis.
o kruise, dat daar staat,
och, of zij 't allen wisten,
gij zijt het teeken en
de hoop van elken christen:
zoo Christus leefde en stierf,
in kruisen en verdriet,
zoo zult gij, of ge en volgt
in Zijn triomph hem niet!

Juni 1870
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Uit het Italiaansch
Ik hoor ze zingen in de roozenhagen,
de nachtegaalkes, hunnen liefdezang;
en de eekentronken, oud en bruin, doordragen
de gulden najaarszonnestralen lang.
't Gaan duizend stemmen achter 't land en roeren,
't gelooverte en het gers en 't beekske roert;
in 't diepend blauw zie ik de Apenninen loeren,
den hemel wordt zijn' roozenverwe ontvoerd.
Bij zulk een zalig, eenzaam vredezegenen,
och Moeder, mochte ik uwe stemme ontvaân!
Och mochte ik, Moeder mijn, u nog bejegenen,
een enk'len keer nog, en toen sterven gaan!
Neen, koud zoo ligt gij daar, in 't graf gedragen,
het hooren van mijn' stemme is u geroofd!...
wijl boomen, bergen ende roozenhagen
de nacht bedekt, die dit mijn herte dooft!

December 1889
(Naar D. Macry-Correale)
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R.I.P.
Rust in vrede, rust in vrede,
gij die, wandlend, zijt van hier
voorwaards- en voorbijgetreden,
onder Christi kruisbanier;
die naar 't land zijt, het verdoken,
waar de koninklijke staf
ligt bij 't naamloos stof gebroken,
van 't onedel werkmansgraf;
waar geleerdheid niets kan baten,
weet men Christi lessen niet,
waar men geld en goed moet laten,
waar geen schoonheid overschiet.
Rust gij, leeraar en geleerde,
rust scholier en schoolregent;
rust, die elke ende een vereerde,
rust, die niemand heeft gekend.
Rust, die 't zelfste bloed in de aderen
droegt misschien als ik; en gij,
vrome zielen onzer vaderen,
rust, en dat u vrede zij!
Moge God u ruste geven,
die begonnen, die volend,
of die, midden in het leven,
wakend hebt de dood gekend!
Rust in vrede, rust in vrede,
jonge en oude, groot en smal,
rust en, in Gods zaligheden,
rust, gij afgestorv'nen al.
Rust in vrede, rust in vrede,
u nog eens vaarwel gezeid,
eer ik weg en thuiswaards trede,
rust... tot in der eeuwigheid!
Amen.

17 Nov. 1862
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Het kindeke van de Dood
Filius mortis est I Reg., XX, 31
Daar zijnder die de levensbaan,
met schaars eenen brijzel brood,
tot aan hunne oude dagen gaan
en leven, spijts de Dood.
Daar zijnder die dit leven van
zijn blijde bane stoot,
van waar hun eerste reize began:
't zijn kinderen van de Dood.
Eén wist ik, en zijn moeder, als
zij 't hutste op haren schoot,
zij zong en zij zeide: ‘Mijn kind!’ 't Was valsch!
't was 't kindeke van de Dood.
Zij leefde en leefde tweemaal toen
zij 't tegen heur herte sloot,
en driemaal, toen ze 't dáár mocht voên,
heur kindeke... van de Dood.
't Kind at en drank, uit klaar bedwang,
en 't pramen van den nood,
maar al dat het nutte, van spijze en van drank:
het at en het drank de Dood.
Het groeide alzoo de plante wast,
die nimmer zunne 'n ziet:
een rijzig, een reilde kindeke was 't,
en derelijk als een riet.
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En de andere blommekes, blank en blij,
ze loegen altemaal;
en, over van vreugde, zoo loegen zij
met zijnen bedrukten staal.
Het loeg... en het hief in het blauwe meer
des hemels zijne oogen, maar
ze vielen zoo licht op de aarde weêr neêr,
en ze stonden daar, immer - dáár.
Aanschouwt hem, aan zijn huis geleund,
hij rust en, overand
op d'een en op d'andren voet gesteund,
daar staat hij nu, aan den wand.
Hij staat daar, van als de morgen breekt,
en en spreekt geen enkel woord,
't en zij dat hij in zijn herte spreekt,
en dat God daar alleene aanhoort.
Aldus verwacht hij 't noengetij,
hij buigt zijn hoofd, hij hijgt
om asem, en pijnelijk asemt hij...
maar klagen, nooit: hij zwijgt.
Zoo zinkt het sappig looverkruid
in 't branden van den noen
en asemt al de krachten uit
die zijne blaren voên.
Hij staat daar, als de zonne zinkt, een roode hemelbal,
die loerende al onder de boomen blinkt
en wegvaart, - liefst van al.
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Toen heft hij zijn grooten oogbal op
en laat hem, overlaan,
ontlasten den blinkenden pereldrop,
dien niemand en kan verstaan.
Toen sukkelt hij weg, en hij kijkt, wanneer
hij staat om in te gaan,
nog eenen laatsten en ach zulk eenen langen keer,
al zuchten... achter de baan!
En als de wind de deure wrijft,
toen keert hij treurig om,
wendt weder, en schudt met zijn hoofd, en schrijft,
in de asschen daar schrijft hij: ‘Kom!’
Gelijk het kind des avonds, blij
en op zijn speelgenoot
al peizen, wenscht: Dat het morgen zij!
zoo wenscht hij naar de Dood.
De Dood is maag en vriend van hem,
hij kent heur witte hand,
hij kent heuren lijzigen stap, en heur stem,
en heur delfspa, en heur land.
Zij is vriend van hem en speelgenoot,
zijn herte langt erom;
ja, zij nestelt alree in dat herte, de Dood,
en zoo, schrijvende, zucht hij: ‘Kom!’
Zij beidde, en hij beidde zoo lange ernaar,
en ze kwam toch 'nen keer, daar hij stond
alwaar hij placht te staan, en alwaar
zij kwam, en alwaar hij ze vond.
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Zij kwam, en zij ging in huis, en hij zag.
en hij stapted' heur achternaar:
zij klom en hij klom, en zij lag en hij lag,
en zij loeg...en hij loeg op haar.
En zeider daar eene: ‘Ei, hij lacht! hij lacht!
Wat heeft er med' hem geweest!
Wat doet hij nu, dat hij nog nooit en placht:
ons broeder, ai Heere, hij geneest?’
‘Ah, zeider daar toen nog eene andere vrouw,
dat was mij een aardige lach!
Zoo loeg hij, wanneer dat hij sterven zou,
mijn areme man en hij...ach!’
De schrik kwam in huis, en elk beefde en elk sprong
en elk vloog, alhier, aldaar:
en 't klopte op den torre, en de belle klonk,
en 't brandede een keerse klaar.
En stille...zoo viel het toen, stille...niet
en roerde of en leefder meer,
om 't schrikken en om den eerebied,
en de komste van - den Heer!
En zeider een lijzige stemme, toen
zij weerom spreken dorst:
‘Wat gaat hij daar, kijkt, wat gaat hij doen:
wat maakt hij daar op zijne borst?’
‘Ai!’ zeider eene andere vrouw, en sprak,
terwijl zij naar Christus wees:
‘Het Crucifix! want hij maakt zijnen pak...
hij gaat sterven!’ En zij kreesch...
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En 't water viel gewijd op hem,
het kruis ging aan zijnen mond,
en snikkende snokte er nog menige stem,
die anders geen woorden en vond.
Toen sprak hij, terwijl hij staal voor hem zag,
en - iets? - in zijne armen sloot:
‘Och! moeder toch, geeft mij een kruisken!’ En ach,
de vrouw was al lange dood!
En spannende toen, med' eenen langen zucht,
de ziele heuren band...intweên,
ze vluchtte...en, in moeder heuren schoot gevlucht,
zoo liet zij heur lijk alleen.
Med' oogen half open en mond half toe,
zoo lag het, en loeg het, en keek:
en velen die 't zagen, ze zeiden: ‘Hoe!’
en dat het hem zóó geleek.
De landman stond, op den droeven klop,
die zijne endeklokke lood,
en peisde, en hij rechtte zijn hoofd 'nen keer op:
't Is voor 't kindeke van de Dood.
Hoe snel nu van dien rechtveerdigen man
't gebed ten hemel schoot,
't en was er niet eer als het zielke van
het kindeke van de Dood.
En zij, die eens op dat eigenste kind
heur stervende oogen sloot,
ze zoende in den Hemel heur teerbemind...
heur...kindeke...van de Dood.
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En zong er toen een, dien dit leven van
zijn blijde bane sloot:
‘Ik hope in een beter leven dan
dit leven van de Dood.
En 'k wilde wel gaan door 's levens baan,
met schaars eenen brijzel brood,
zoo 'k mochte zoo recht naar den Hemel gaan
als - 't kindeke van de Dood!’

1860
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Gouden roozen
Gedachten bij het graf van zaliger mijn weledelen, zeer eerweerden Heere
Mijnheer Joseph Antonius Maria Ghislenus Anastasius
Johannes-Nepomucenus Baron de Pélichy
filius M'her Johannes, wijleneer Burgemeester der stad Brugge, bij Mevr. Maria
Josepha van Huerne; die, geboren te BRUGGE, op den 15 April 1809, Priester en
Bestierder der Zusters van Maria te ISEGHEM, aldaar godvruchtiglijk in den Heere
overleed, op den 28 Julij 1882
Gouden roozen, zelden bloeiend,
in dit arem tranendal,
of zoo spoedig weêr ontwelkerd,
wie is 't die u vinden zal?
Jesus volgende en Maria,
gouden rooze na den geest,
was hij Edeling, was hij Christen,
was hij Priester, aldermeest.
Hij was levend 't geen hij stervend
wilde zijn: de gouden roos
uit zijn wapenschild, oud, eerlijk,
ongeschonden, vlekkeloos.
Beeld van liefde, beeld van goedheid,
beeld van al dat edel is,
bloeit hij zoo in aller herten
en in elks geheugenis.
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Beeld van priesterlijke deugden,
van geleerdheid, hooge en klaar;
in de kunst die alle kunsten
overtreft, kunstoefenaar.
Kunst der kunsten, zielen leiden,
zielen leeren vroeg en laat,
God betrachten, God beminnen,
met den woorde en met der daad.
Kinderzielen, opgegaderd
langs den weg en in het dal,
schoon niet altijd even prachtig,
even kostlijk immers al.
Hoogbestemde zielen Christi,
maagdenblommen, leliepracht,
van de wereld afgestorven,
God beschouwend dag en nacht.
Zegt, wie zal elks lesse wezen,
elks goê voorbeeld? Zeg, wie zal,
onder zoo veel edele perelen,
de eêlste perele zijn van al?
Zegt, wie zal den vijand keeren,
wie zal wakend voorengaan,
wie den weg, de weiden vinden,
wie de bronnen gadeslaan?
Hij zal werken, hij zal waken,
hij zal sterven, doet het nood,
en, lijk Jesus, zijnder kinderen
hulpe en heil zijn, tot der dood.
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Gouden rooze, vol van kracht en
milde reuken, deur end deur,
alles met de lucht verfrisschend
van uw' zo eten liefdegeur.
o, Wie pegelt al de schatten
die gij, bloeiend roozenblad,
God alleen bekend, de menschen
onverstaanbaar, hebt bevat!
Dat is 't woord, o gouden rooze,
dat ik in uw' tale vond;
dat's de wijsheid van dat wapen:
Gouden roozen, groenen grond.
Groene grond was 't, en goede aarde,
waar gij 't leven hebt ontvaân,
en waar eerst de gratielonken
van Gods zonne u vonden staan.
Goede grond zijn onze herten,
en de vruchten, ongeteld,
zijn wij schuldig uwer goedheid,
die nu rust in 't heilig veld.
Vruchten, weerd het milde zaaien
van uw hand en al het werk
van uw priesterlijk bezorgd zijn
voor Gods volk en voor Gods Kerk.
Groene grond zal op het kerkhof
haast verbergen 't heilig oord,
waar gij rust en wacht de stemme
van des Engels wekkend woord.
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Maar geen groenen, geen verdroogen
van het jaar of van het veld,
dat de erkentelijke droefheid
onzer herten palen stelt.
Neen, geen tijdstip, geen verjaren
van uw' sterfdag mindert ooit
het geheugen van al 't weldoen,
dat gij hebt rond u gestrooid.
Want wij hopen, schoon wij weenen,
dat, alwaar gij God geniet,
gij het werk nog uwer liefde en
al uw' kleene kinders ziet.
Ha, betrouwt ons dat wij zullen
uwen name en uw blasoen,
kleen- en grooten, rijk- en armen,
naast onze ouders, eere doen.
Dank- en dierbaar zal hier blijven
uw gedacht, en, waar gij zijt
zal de weêrklank u verheugen
van uw' naam gebenedijd.
Wij beloven 't en wij meenen 't,
dat wij, ver van u voortaan,
zullen werken, leeren, bidden,
en met u standvastig staan.
Ja, standvastig als de boomen
van dat vruchtbaar wapenveld,
dat, vol gouden eekels, uwe en
onze vrienden voorenstelt.
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Vrienden, die aan ons u binden,
schoon gij reisdet hemelwaards,
en die, in uw' plaatse, ons zullen
troosten, of gij zelv' het waart,
tot dat eens een' dag van vrede, een'
dag van blijdschap God verleent,
die hetgeen hij kwam te scheiden,
in Zijn' goedheid, weêr vereent.
Dit vereend zijn - in aeternum! dat het eeuw- en ervig duur',
na 't bedied van Gods onroerbaar
woord: Non commovebitur!

Juli 1882
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Zielgedichtjes
I
Lod. Joh. Dewulf
28 Juni 1852
Het aardsche vat was al te teêr
voor 't machtige verstand,
de band des lichaams kon niet meer
weêrstaan der zıelen brand;
hij brak... ze ontlook heur vleugelen
en koos de hemelbaan:
daar mag zij, zonder teugelen,
God minnen, God verstaan.

II
Alois de Kiere
26 Februarij 1852
Een kind ontsliep:
wie anders weet
als moeders herte ervan,
en Jesus', die 't
gewonnen heeft
en nooit meer kwijt en kan?

III
Hendrik L.B. Groensteen
12 Januarij 1854
Uw stemme, o Heer, hebbe ik vernomen:
‘Gaat in mijn wijngaard,’ sprak ze mij.
Ik ben, gehoorzaam, er gekomen,
al is 't dat ik onweerdig zij;
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en nauwlijks daar nog ingetreden
of, met den wille alleen te vreden,
zoo roept gij mij bij Uwen throon,
en geeft, voor onverdienden loon,
zoo veel aan mij als aan die 't ploegen
en 't daaglijks strijden voor Uw kerk,
en d'hitte van den dag verdroegen,
gegrijsd op 't heilig wijngaardwerk!

IV
Gulihelmus van Slimbrouck
Koster van 't Kl. Sem.
16 Januarij 1855
Welzalig is de sterveling,
die nooit in kwade wegen ging,
maar die zijn leven, dag en nacht,
Gods wet bewaard heeft en betracht.

V
Johannes-Fr. Callebert
27 September 1855
Gelukkig die, in 't dorre zand
van 's werelds vreemd Egyptenland,
op weg ten Hemelwaard,
geen oogbedriegend weeldrig oord
vergeefs vervolgend, op en spoort,
maar zijnen weg bewaart.
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Gelukkig die de wreede beet
der wereldbraam zoo haast vergeet
als hij ten Hemel schouwt,
of die, in zijnen lentedag,
een enkle blomme plukken mag,
en... dat 't hem niet en rouwt.
Maar geen dien 'k zoo gelukkig nom
als hem die 's werelds doorne en blom
en 't jonge leven laat,
om vroeg naar 't eigen land te gaan,
waarheen de pelgrim, op de baan,
nog reekende oogen slaat.
Gelukkig, jongst ontslapen vriend:
nooit heeft uw ziel het stof gediend,
op ijdelheid verzot;
een enkle blomme pluktet gij:
de zuivre blom der Poësij,
en droegt die meê naar God!

VI
Desideer J. van Haute
30 April 1858
Daar lacht een nieuwe zon de nieuwe velden tegen,
de voorjaarmorgen breekt, na winternacht, weêr aan;
ik zie het groeiend licht ten oosten opgestegen,
maar nauwelijks op, het licht is weêr aan 't ondergaan!
Aan 't ondergaan? Toch niet! 't Is ik die ben gerezen,
't is ik die Hemelwaards gerukt, uit rampe en wee
en uit alle aardsche vreugd, - mag vreugd heur name wezen? de zonne duistren zie in eene gloriezee.
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De zee, waarin gij baadt, onwetend en omhangen
met sluierend geloove, in 't zalig God-ontvangen,
gebroeders, in 't geheem van Jesus' liefdebron:
de zee der Godlijkheid, die ben ik ingeschoten,
en, had ik maar een teug van 't lavend licht genoten,
die waar' mij 't sterven weerd, zoo ik nog sterven kon.

VII
Petrus F.J. Salembier
2 Mei 1755 † 3 Mei 1858
't Geen waarvan de droeve menschen
altijd klagen hier beneên,
't geen waarnaar zij 't meeste wenschen
hebt gij honderd jaar geleên.
Maar, weer m'oud wordt en grijsharig,
weer onmondig kind verscheidt,
- gij wierdt honderd-en-driejarig, schilt het iets in de eeuwigheid?
Zegt, wat hebt gij meer verworven,
mocht gij in den Hemel gaan,
als het kind met u gestorven,
en naast u in 't graf gedaan?
Jaren, maanden, dagen, uren,
ware 't honderd, duizend jaar,
zijn, bij Gods oneindig duren,
of het niet een stonde en waar'!
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VIII
Coleta L. Spillebout
29 April 1859
Gelukkig die, van kindsbeen af,
Maria gansch zijn herte gaf,
en, tot zijn laatste stonden,
bij haar en haren Zoon alleen
den troost in 's werelds droef geween
gezocht heeft en gevonden!

IX
Emiel J. Bossaert
7 April 1859
Naar sterren, als de zonne uitschiet,
en vraagt men noch en zoekt men niet.
De nacht..., hij brak, de zonne klom,
uw zonne... Gij zeidt: willekom!
en vloogt, o vriend, en leeft nu, waar
geen nacht meer is en sterreklaar
lijk hier, maar dag, bij God den Heer,
en nacht, dat en wordt het u nimmermeer!

X
Advokaat S.
1859
Die, rijk gekanst, is arm gebleven;
die 't zweerd droeg van het Recht, en die
bemind was en beminnend; wie
in zulk een deugd hem grauw kon leven,
dien loont geen lof dien mensch kan geven,
dien loont, - het is van God gezeid, God zelf maar, en Gods eeuwigheid.
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XI
L.L.D.
1860
Leeft gij lange of korte dagen,
moet gij leed of leute dragen,
God, die 't eene en 't ander geeft,
zal u 't een en 't ander laten
in dit vluchtig leven baten,
zoo gij 't voor en met Hem leeft.

XII
Johannes Felix De Bal
19 December 1861
't Zij vroeg of laat
daar niets en baat,
daar moet elk tol betalen;
't zij munk of non,
gij, nu, ik ton:
de dood komt alles halen!

XIII
August A.N. van Doorne
14 Junij 1862
God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods name zij geprezen;
't was wel bij ons,
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't ging weg van ons,
't was beter in den Hemel;
daar blijft het ons,
daar wacht het ons,
daar zien wij 't eenmaal weder!

XIV
Aan Justine van Doorne
1862
Ah! gij hadt zoo geren 't leven
aan uw kindtje weergegeven,
liefste moeder: uw verdriet
kent het dan Gods woorden niet?
Alle liefde en alle zoetheid,
leven zonder levensmoedheid,
leven zonder stervensdag
erft.. die zalig sterven mag

XV
Aan dezelfde
1 Juli 1862
Hetgene een' moeder troosten kan,
die weent,
noch vriend noch vreemd en weet daarvan,
o neen;
't is God die slaat, 't is God die troost,
't is God die alles doet:
't is vele dat men goedheid heet,
maar God alleene is goed
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XVI
Cordula Coussement
24 Maart 1863
De trage ziekte brak intween
den band van lijf en lenden,
maar kon de ziel, 't geloof, de hoop
noch de edele liefde schenden;
ze vlamde los, ze vluchtte omhoog,
onstuimig om te vinden
den Meester, Vriend en Bruidegom,
in Jesu, den beminden;
in Hem bij wien geen tijd meer is,
geen toekomst, geen verleden,
maar de eeuwige onvergankelijkheid
van 't altijd altijd heden

XVII
Alfons Danneels
3 Aug 1847 † 9 Nov. 1864.
o, Kon het ooit voor regel gelden
dat kunst of dappre moed verschoont
van 't sterven, o, men vond meer helden,
meer kunst'naars met het loof gekroond!
Maar neen, 't en baat niet; al die leven
ze zullen sterven, jong of oud:
die schatting moet eenieder geven,
al weigerde hij tienduizendvoud.
God wilde 't zoo, en al ons klagen
bewijst maar hoe eilaas de mensch
geschikt was om een lot te dragen
dat hem nog voorzweeft in den wensch.
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Onsterflijkheid, daar elk naar hankert,
onsterflijkheid, die ze al trotseert...
daar 'n is geen andre als zij, die in de kruisrotse ankert
en in 't graf Christi triompheert!

XVIII
Florentia Justina de Roo
7 December 1865
Gelukkig kind, dat van zijn spel,
zijn engelken voor reisgezel,
zijn hertje vrij van zonde en schand,
is weggegaan naar 't hemelsch land!
Gelukkig kind, gij liet ons al
bedroefd om u, in 't aardsche dal:
gij, blijde, daar omhooge, bidt
voor ons, waar ge op den throon nu zit!

XIX
Amelia van Severen
9 Januarij 1871
Gelijk het paaschenblommeken,
als 't winterweêr gesust is,
zoo smeet het zijnen lijkdoek af,
en 't rees al uit zijn donker graf,
en 't leeft nu waarder ruste is.
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XX
Eugeen Remi Fiers
27 Mei 1871
Onwetend en onschuldig nog
van al dat menschen weten,
wat hebt gij, kind, uw leven toch
onlang voorbijgesleten!
Bemind van al, bemind van elk,
vol vreugde, waarheid, goedheid:
't en was in uwen levenskelk
geen dreupel of 't was zoetheid.
En eer hij uit was nam u God:
gij waart van hooger weerden
als dat gij zoudet dienen tot
versier van dezer eerden.
Naar hooger streken zijt gij, kind!...
Gebenedijd van heden
zoo moet Gods naam zijn, en bemind,
tot in alle eeuwigheden.

XXI
Vader en moeder Gezelle
1872
God liet hen, als twee boomgewassen,
gesteund d'een op den andre staan,
en lief en leed zoo zeldzaam passen
dat geen verschil ooit kon bestaan.
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Zij leefden, stierven, oud van dagen,
aanschouwde ik 't eeuwig leven niet;
zij zijn bij God: 't was Zijn behagen,
al dat Hij wilde 'et zij geschied!

XXII
Emiel Fr. van Tyghem
4 November 1872
Verloren moeite, onnuttig streven,
om langer las den tijd te leven
dien God, in Zijn beschik, ons stelt:
zijt keizer, koning, oorlogsheld,
zijt jong of oud, zijt rijk aan gaven
of arm, gij sterft, gij wordt begraven...
't Is al voorbij, verleên, gedaan!
Toch neen, daar blijft iets voortbestaan,
dat meest veracht wordt en misprezen,
dat is, en dat zal eeuwig wezen...
Past op uw ziele, o mensch, en doet
hetgeen God wil, hetgeen gij moet.
Laat lachen al die lachen konnen:
de ziel gered is 't al gewonnen;
en die dit één verliezen zal
verliest, eilaas, verliest het al!

XXIII
Albert Karel Eggermont
15 April 1873
Een stap is 't maar
van wieg tot graf,
voor ouden en voor jongen.
Gelukkig die,
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dit leven af,
hoe kort of lang
het God hun gaf,
den beteren weg ingongen!

XXIV
Hendrik de Meere
4 September 1873
Verkieslijk is het, duizendmaal,
te rusten in Gods hemelzaal,
als, op der aarde, al wierd men rijk,
te slaven om wat ijdel slijk.
'k Beminde Uw huis, o Heer, en zag
den luister geren van Uw' dag:
Uw dag, hij is mij opgestaan;
Uw huis, ik ben erin gegaan.
Vaartwel, en die dit leest onthoudt
dat ge ook in tijds de dood beschouwt.

XXV
Coleta de Brabander
17 October 1874
Het vier, 't gesmolten lood, het kruis, het zweerd, de tangen
deên menige eedle ziel de martelkroone ontvangen;
elk wist het. Maar, bedekt en 't menschdom ongeacht,
wordt menig martlares gemarteld dag en nacht.
't Geen Agatha stond uit ééne ure, heb ik geleden
drie maanden en nog meer, drie schrikkelijke eeuwigheden.
De kroone kwam op 't laatst: verheugt, die mij bemint,
't en is geen sterven, neen, 't is 't leven dat begint!
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XXVI
Theophiel de Smet
4 Maart 1874
'k Groet u, zoete zielke lief,
roosken rijk in geuren,
lelie uit de dellingen,
prachtsteen vol coleuren;
hatende al dat vleeschlijk is
en van kwad' humeuren:
zalig was uw sterven en
eeuwig goed te keuren.

XXVII
Bruno Clement
3 April 1875
Ons leven houdt maar aan een draad:
wie weet er, waar hij gaat of staat,
wanneer de dood zal komen;
of hoe dat hem, bij nacht of dag,
bij hoorenstoot of wapenslag,
zijn zielken wordt ontnomen?
De felste valt aleer hij 't weet;
de mate die hem 't leven meet
weet niemand van te vooren.
Zoo, zijt bereid, en leert hiervan:
't geen mij behoort vandage kan
u morgen ook behooren.
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XXVIII
Jules van de Putte
11 Juli 1875
't Getemmer van des menschen leest
is licht in stof en asch verstoven,
maar mensch zijn dat is aldermeest
onsterflijk leven, ver hierboven;
dit schendt geen kwaad, geen lichaamsdood,
dit kan noch vier noch staal bederven:
het kwaad alleen doet, - jammer groot de onsterfelijkheid voor eeuwig sterven!

XXIX
Octavie van Acker
27 Februarij 1876
In 't kloosterkleed gedekt en opgevat,
draagt, Englen, Hemelwaard een weerden schat!
En, weet gij wat gij draagt? Ons kind is het,
uit vader en uit moeder voortgezet,
ons eigen... Neen, 't was Gods, en God gebood
dat 't, nauwlijks levend, welkeren zou ter dood!
o Bittere stonden die een moeder leeft,
wanneer zij 't nieuwgeboorne 't leven geeft;
o bittere stonden, als 't geboren kind
al sterven in de dood weêr 't leven vindt!
Want graf en wieg zijn een en 't zelf; voorwaar,
de pelder, 't is alsof 't een wiegkleed waar',
waaronder Gods almachtigheid bewijst
dat uit het graf de onsterflijkheid verrijst,
en dat de dood, die elk ende een bedriegt,
met eigen hand God blijde kinderen wiegt.
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XXX
Julie Marie Derouck
7 October 1876
Ach, 't bitter leven is zoo kort:
van als het kind geboren wordt
tot dat het sterft, een stonde maar,
al duurde 't leven honderd jaar!
Ik stierf; na lang geleden pijn
en mochte ik niet genezen zijn,
ofschoon ik, Moeder welbemind,
ofschoon ik, Vrouwe, man en kind
zoo geren, ach, zoo geren zag:
hij kwam, de bittre stervensdag!
Ik leef nochtans en derf niet meer
dat leven dat in God den Heer,
de doop mij gaf, de dood mij bracht,
en dat u, man en kind, verwacht!
Vaartwel, vaartwel, wij scheiden maar
voor korten tijd: vaartwel tot daar.

XXXI
Anna Katharina Vercruysse
17 September 1876
Rechtzinnig, God getrouw,
geloofbaar en geloovend,
zoo wierd ze eene oude vrouw
en stierf, den Hemel roovend.
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Gelijk een kind, voorwaar,
dat, uit den doop geheven,
geen kwaad en kent, zoo klaar
was heur eenvoudig leven.
Zij hield aan 't waar gewin,
en met heur' laatste krachten
zoo bleef z'heur huisgezin
in eere en deugd betrachten.
Een waar exempel van
voorvaderlijke deugden:
God hebb' heur ziele dan
in 's Hemels ruste en vreugden!

XXXII
Katharina Rosa Six
17 Juli 1877
Van kindsbeen af getrouw
aan recht en plicht en zeden,
in weinig goeds voldaan,
met kleen gewin te vreden;
van 's morgens, voor den dag,
tot in de nachtsche stonden,
in werk en kerk gelijk,
vol neerstigheid bevonden;
heur' man een ware schat
van bijstand en genoegen;
heur' kindren zóó dat nooit
zij moeder nutloos vroegen;
de kindsheid heiliglijk
bewakend; veler kleenen
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een tweede moeder; elk
een voorbeeld; van geen eenen
gehaat ofte onvereerd;
vol dagen en vol deugden;
ja, van heur jonkheid af
verdienend eeuwge vreugden;
heur name eene eer, door haar
met vlek noch schand bedorven,
alzoo heeft zij geleefd,
alzoo is zij gestorven!

XXXIII
Blanche Malfait
22 Maart 1877
Nog nauwlijks heft een blomke of twee
zijn kopken uit de groene wee
en zoekt de zonnestralen,
of blanker blomkes gansch een stoet
de blijde wegen schittren doet
omtrent de kerkportalen.
Ik zie daar een, zijn name is blank,
gelijk zijn' kleêren, wit en lang:
zijn' kinderlijke leden
bewegen of 't een Engel waar,
die, in een witten wolksamaar,
de kerk kwame ingetreden.
Dat is ons kind! God riep, het kwam
en 't broodgelijkend Offerlam
mocht in zijn herte dalen;
zijn hert, dat kloppend d'eersten keer,
uit onz' twee herten kwam weleer
zijn' levensloop te halen.
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Leeft lustig voort dan, kindtje, en laat
zoolang u 't leven openstaat,
niet af vooruit te schrijden;
vooruit, waar God u wilt en waar
gij moogt, met ons, uw oudrenpaar,
een eeuwiglijk verblijden.

XXXIV
Blanche Malfait
8 Junij 1877
Nog nauwlijks is een maand of twee
den schoonen dag voorbij, of wee
verblindt onze oogenstralen;
wij zoeken weêr den blijden stoet,
maar alles treurt en treuren doet
omtrent de kerkportalen.
Ik zie daar een... zijn lijkje blank
ligt roerloos, en een sluier lang
ombundselt zijne leden;
zijn zielken, of 't een Engel waar,
is door den witten wolksamaar
des Hemels ingetreden.
Dit was ons kind! God riep, het kwam,
gelijk een schuldloos offerlam,
blij uit deze aardsche dalen;
ons kind, dat, levend d'eersten keer,
uit onz' twee herten kwam weleer
zijn' levensloop te halen.
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Vaartwel, vaartwel dan, Blanche, en laat
ons allen in dien droeven staat
niet hulploos verder schrijden,
maar bidt, alwaar gij zijt, voorwaar
nog dikwijls voor uw oudrenpaar,
zoo zal ons hert verblijden!

XXXV
Julius de Stoop
3 Februarij 1877
Nog nauwlijks t'halvenweeg
mijn oudrendervend leven,
o Heer, wat ben ik blij,
U alles weêr te geven
dat gij mij gaaft, geheel
en door geen schâ belet!
Benijdt mij, gij vooral,
die, uit uw' kinderjaren,
onschuldig, ach, niet meer,
gescheept zijt en moet varen
de wreede wereld in,
met zoo veel kwaad besmet!
Indachtig blijft toch, ja,
dat elk van u zal sterven;
indachtig, opdat elk
eens ook de kroon moge erven
die ‘Onze Vader’ zelf
mij, weez', heeft opgezet.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

237

XXXVI
Octavie Rosalie de Coene
19 April 1878
Goevrijdag was 't dat ik mijn kind zag henendragen
naar 't kerkhof! En bij 't kruis aldaar begroeven zij 't!
Maria, laat mij U mijn bitter lijden klagen,
Maria, Moeder Gods, die ook toch moeder zijt!
Mijn kind!... 't Was God getrouw en U, naast God, genegen,
met bovenaardsche liefde! Eenvoudig, onbedacht,
zoo kende 't God en U en ons! En, met Gods zegen,
geen hooger jonste en had noch hij noch ik verwacht!
Die schat is weg! Die gunst heeft God mij zelf ontnomen!
Waarom? o Moedermaagd, waarom en vrage ik niet:
Uw Jesus weet het best, Hij is om haar gekomen,
Hij, die mij, moeder, met U, Moeder, weenen ziet.

XXXVII
Caelina Maria Noppe
4 November 1878
De wereld had, met scherp geweld,
zoo geren hare ziel geveld
en hare deugd doen falen;
de Dood heeft ook de kans geproefd,
met pijn en smert haar lijf gegroefd,
en rustloos afgemalen;
dan viel op 't laatst de booze aan 't werk,
maar Jesus wees, almachtig sterk,
hem de onderaardsche dalen:
en, rustende op Zijn vaderhand,
Caelina ging naar 't Vaderland,
voor eeuwig zegepralen!
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XXXVIII
Pauline Pharailde de Meere
3 September 1878
Ik heb mijn Heer en God gebeden,
in 't midden van mijn hert;
'k en kende 's werelds ijdelheden
noch 's werelds smert.
Ik langde om hooger staat te leven,
en God, daarmeê voldaan,
heeft 't hoogste mij van al gegeven
en toegestaan.
Vaartwel, die mij gekend hebt, allen,
rondom Maria's voet;
en die door 's werelds ongevallen
nog reizen moet.
God geve aan die mijne ouders waren,
en die ik heb bemind,
de rust, na lange of korte jaren,
bij mij, hun kind!
Dan zal de dood geen scheiden wezen,
geen eeuwig scheiden, neen,
maar ouders doen en kind, nadezen,
weêrom bijeen!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

239

XXXIX
W.R.A.K.
1878
o Schoone dagen, ongeweten,
of die, te laat gekend, o Heer,
zoo gauw geleên zijn en versleten,
en komen her noch immer meer!
Ik was een kind te weinig jaren,
ik bleef onschuldig al te onlang,
den zeeweg roekte ik in te varen,
voor schipbreuke onbevreesd, onbang!
Eilaas, daar faalt mij mast en steven,
daar vliegt mij bank en boord intween;
daar is van al mij niets gebleven,
niets, niets als ik en God alleen!
Ter hulpe, o Jesu, moet ik zinken
in dezen nood, zoo laat mij vrij
naast U de bittre teugen drinken
uit dezen kelk! Staat bij! Staat bij!

XL
K.J.A.A. de Muynck
29 October 1878
Het lag gebundseld en gebonden in de dood,
toen Jesus kwam, als schijnbaar brood.
Hij sprak: ‘Staat op!’ En alle schijn verdween;
't wierd levend, het zag Jesus-God med' een,
en 't mocht den blijden choor ingaan,
in 't wit gewaad der onschuld, die voortaan
zal eeuwig blinken. Treurt niet, maar,
die hem bemindet, volgt zijn' stappen naar!
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XLI
Op de dood van gelukzaliger gedachtenisse
Pius IX
13 Mei 1792-7 Februarij 1878
De Koning van de Priesters is niet meer
der levenden. De mare vliegt. Elk weet het. En, gestorven,
heeft Pius hooger naam dan levend ooit verworven.
't Was hij! Daar was zulk geen! Men weeklaagt niet, veeleer
verheugt men in zijn dood, die, triomphant gebleven,
elk staaft in zijn geloove, elk steunt van die nog leven
en bidden overal. Elk zag hem niet, elk toch,
elk kent en elk bemint, elk eert en weet hem nog.
Elk zal hem kennen, weten, elk beminnen, eeren,
schoon duizend jaren nog na duizend wederkeeren.
Geen tijd meer haalt hem in, hij is de tijden voor,
en de eeuw die nog niet is ontvangt alree zijn spoor.
Verkrachting, list, verraad, zij poogden, maar zij vonden
des Pausen ziele sterk, gerust en ongeschonden.
't Was hij! Hij zag en: ‘Neen, de Pausen falen niet!’
Poogt wederom, nu dat gij hem gestorven ziet,
spant al te zamen, helle en helsche strijdgenoten!
Staat op! Hij ligt in lijke!... Uwe ure is 't! Saamgeschoten!
Geweld gedaan! Gepoogd!... En, eeuwig neergeveld,
zoo zult gij machtloos zijn in al uw strijdgeweld;
en, vallend over 't spoor van zijn' bezweken voeten,
daar zult gij, spijts uw hert, lijk Pius, zeggen moeten:
‘Non possumus!’
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XLII
Fideline Louise van de Voorde
21 Mei 1879
Ik ben Maria's kind, voortaan
en moet ik niet meer duchten
van uit den rechten weg te gaan
om eeuwiglijk te zuchten.
Ik stierf, maar God verleende mij,
't geen God alleen kan geven,
van in den Hemel, eeuwig blij
en eeuwig lang, te leven!

XLIII
Emma Maria Prevost
13 October 1879
Te vroeg gesmaakt, te vroeg ontvlogen,
te vroeg, eilaas, hebt gij mijne arme ziel bedrogen,
bedrog van 's werelds ijdelheid:
gij duurdet eenen dag, eene ure, een' stonde,
ha... tijds genoeg om arrebeid en zonde,
en om nog erger kwaal na die, mij toegezeid,
te kennen! 'k Wierd u moe! De kwade wegen,
door distels en door doornen diep gelegen,
zijn, op het end, veel beter nog
als al de valsche vroolijkheden
der korte dagen die 'k heb doorgeleden!
Vaartwel! Alwaar ik ga 'n is er geen bedrog,
maar waarheid, leven, vriegde: in 's Hemels vreden!
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XLIV
Francisca Messiaen
11 December 1879
Hoe menig kind, den zelfsten dag
en 't zelfste jaar verschenen,
dat met mij eens het leven zag
en voor mij is verdwenen!
Zoo leerde ik lang en leerde ik goed
de kunst van wel te sterven,
ach, Onbevlekte, ik bidde U, doet
mij 't eeuwig leven erven!

XLV
Romanie Declercq
1 Januari 1880
o Vrienden, jeunt me een goed gebed
en peist, eer ge uw betrouwen zet
op al dat ijdle menschen raân,
hoe dat het is met mij vergaan!
Ach! jong zijn, dat en heeft, eilaas,
den duur niet van een enklen blaas;
gezond zijn is schier nog zoo broos
als 't ijs waar 't eenen nacht op vroos!
Het leven is één stap, gesteld,
het wiegsken uit, in 't gravenveld!
En dan! o Dan, 'k en weet het niet!
Hij weet 't alleen, die alles ziet!
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Hij weet 't alleen, 't zij heil of ramp,
voor eeuwig, na den wereldkamp,
wat dat er ons te wachten staat,
wanneer de tijd van sterven slaat.
o Dan, mijn God, bermhertigheid,
gij hebt het aan Uw Kruis gezeid:
vergeeft mij wat Gij weet en ziet,
want, wat ik deed en wist ik niet!

XLVI
Ridder Adolf Loosveldt
13 October 1845-19 Maart 1880
Thielt-Zanzibar
Held des vreden,
overleden,
op het slagveld, vrij van bloed;
g'hebt uw leven
God gegeven,
gansch en geerne en onvergoed!
Andren lijden,
andren strijden,
andren liegen, valsch en schoon;
die de wereld
't hoofd omperelt
met een' ijdele gloriekroon.
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Gij zaagt lijden,
gij zaagt strijden,
gij zeidt: ‘Op!’ en gij waart voort;
vriend noch mage en
kon u tragen,
want gij man waart van een woord.
Overleden
vriend, in vreden
bleeft gij voor de Kerke dood:
ha, Gods Kerke
hebbe uw' sterke
ziele, in haren moederschoot!
Thielt verloos u,
God verkoos u,
blijft aan God gejeund voortaan,
eeuwig, eeuwig;
en wij, leeuwig,
zullen we op uw voetspoor gaan!

20 Juni 1880

XLVII
Emerentiana Prudentia Claeys
21 Maart 1880
Voorbij is 't lijk een zonnestraal,
die, uit den hemelwagen,
een korten tijd
elkeen verblijdt,
omtrent de winterdagen.
't Was al zoo zuiver, noch 't en heeft,
van als het wierd geboren
tot op den dag
dat 't weg ging, ach,
zijne onschuld nooit verloren.
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Het was verstandig, wijs en vroed,
en menig mensch met reden,
't zij man of vrouw,
niet durven zou
naast hem in 't oordeel treden.
Zoo schikte 't God. Een korten tijd
verscheen het vóór onze oogen,
en, op de baan
ons voorgegaan,
zal 't ons den Hemel toogen.

XLVIII
Theodoor Sabbe
Uurwerkmaker
7 Junij 1880
God geeft den tijd bij dag en jaar,
ach neen, bij kleene tikskes maar,
en 't laatste tikske komt aleer
men 't peist of weet, eilaas, te zeer!
De wijzer wijst elke uur en tijd,
maar de uur niet dat gij schuldig zijt
te sterven! Zijt dus voorbereid,
de wijzer wijst naar de eeuwigheid.

XLIX
Felix A.J. Baron Bethune
12 Junij 1789-28 Sept. 1880
Ik heb gekend dien ouden, grijsgedaagden,
dien fellen, goeden, welgezinden man;
dien blijden ouderling, dien sterken, onversaagden,
dien edelen mensch, dien christenen! 'k En kan
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geen dag mij brengen dien ik leefde weêr te binnen,
dat hij niet oud en sterk, en jong en was van geest:
hij scheen onsterflijk. Ja, onsterflijk is 't beminnen
dat hij verwekte en dat hem volgen zal, nu meest
dat hij is weggegaan en ijdel heeft gelaten
die groote en edele plaats, die eens zijn naam besloeg;
nu dat hij, goedgekeurd van God, en t' zijnder baten,
ter onzer niet, ontging eilaci, veel te vroeg!
Hij leefde eene eeuw bijkans, lijk Pius, dien hij eerde,
en die den grijzen zoon, gekend en hoog geschat,
zijn koninklijk blasoen vertreflijkte en vermeerde,
met 't graaflijk edelzijn der Roomsche wereldstad.
Hij 'n stierf niet, hij verdween; hij 'n krankte niet, maar zwijgend
zoo scheen hij, al met eens verrukt, als naar een stem
te luistren, die hem sprak onhoorbaar ... tot dat, hijgend,
hij eindlijk henentoog, hij, 't beste deel van hem,
zijne edele en vranke ziel! - Vaartwel dan, oude vader,
gaat, gaat, wij jeunen 't u bij duizenden, beweend
van droefheid, blij nochtans: treedt God voor altijd nader,
en blijft met ons, in Hem, onsterfelijk vereend!

L
Eduard Devettere
1 Januarij 1881
Die altijd, eere en plicht getrouw,
goê man, goê vader, kind en vrouw
beminde en was bemind ervan,
zou zulk een kwalijk sterven dan?
Al stortt' hij onder 't vier en 't lood,
al sloeg de donder zelv' hem dood,
of was 't een moordnaars schuld, nog dan
geen ware Christen schrikte ervan.
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Neen, niemand weet hoe wonder dat
God alles wel te zamen vat
dat is en zal zijn; geen en kan
doorgronden 't diep geheem daarvan.
Bij Hem die waakt ten allen tijen,
daar zult ge uw vader wederzien,
o kind; en, vrouw, den braven man
zult ge eeuwig blijven hebben dan!

LI
M.V.J.M. van de Walle
12 Januarij 1881
't Was 't Uwe en 't onze, eilaas,
en, hadde 't mogen leven,
't waar' 't onze en 't Uwe, o God,
zoo hope ik wel gebleven!
Waarom dan? Neen, waarom
en vrage, en rade ik niet:
ik berg mijn tranen, en...
dat Gij wilt is geschied!
'k Ben blijde, intusschentijd,
dat 't zielken, onzer ziel,
na eenen lach met ons
gewisseld, U beviel;
en, U bevallend, dat
ons aldereerste kleentjen
voor eeuwig worden mocht
ons zalig Madeleentjen!
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LII
Jan B. Benoit
17 Januarij 1881
Welaan, mijn weerde dienaar, lang
genoeg hebt gij den rechten gang
gevolgd, dien 'k uwe ootmoedigheid
met loonbeloft had voorgeleid.
Gij hebt voor mij veel meer gedaan
als Vorsten die daar slagen slaan,
die winsten doen en, jammer dies,
die stervend doen meest al verlies.
Uw sterven wel was 't voorbedacht,
want veerdig waart gij, dag en nacht,
om, altijd en met neerstigheid,
te doen dat u was opgeleid.
't Zij wie, met recht, u gaf bevel,
gij hoordet en gij deedt het wel,
en altijd hebt ge uw Meesters woord,
of waar 't mijn eigen, wel aanhoord.
Verblijdt u, goede knecht, voortaan;
gij hebt mij grooten dienst gedaan,
in de alderminste kleenigheid:
verblijdt u in der eeuwigheid!
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LIII
S.V.C.
1881
'k En trok mij al 't geweld niet aan
der wereldlijke zaken,
maar 'k wilde, langs de nauwe baan,
met d'hulpe Gods, geraken
tot in dat land, waar ze altemaal
gerechtigd zijn te wenschen
hun erflijk deel, 't zij rijke of kaal,
't zij groote of kleene menschen.
Hoe kleender hier, hoe grooter daar,
dat heeft God zelf gesproken,
en God en heeft Zijn woord, voorwaar,
noch nu noch nooit gebroken.
'k Verwachte u, man en kind, en al,
'k verwachte u, naastbestaanden:
de nauwste weg u leiden zal,
verzaakt den breed gebaanden,
dien velen volgen, rijke en groot,
benauwd van iets te derven
dat goed is, maar, dat, na de dood,
eilaas, doet eeuwig sterven!

LIV
E.H. Dhoop
Thielt 1840-Dixmude 1880
Die steen weêrsta den tijd, zoo lang
er menschenherten leven;
hij teekne 't graf met eere en dank
door vrienden hier verheven;
't bedekt het stof van een die, 't leed
van iedereen indachtig,
te snel zijn eigen leven sleet:
hem loone God almachtig!

Juni 1881

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

250

LV
Melanie Virginie Velghe
16 April 1881
Bermhertig weest mij, God,
met 't aldermeeste erbarmen,
en houdt mij, schuldenvrij,
in Uw' almachtige armen!
Besproeit mij met hyssoop
en wascht mij witter dan
ooit versch gevallen sneeuw,
ooit lijnwaad wezen kan!
Verleent dat mijn gehoor
Uw' hulp vernemend zij
en maak 't gevelde stof
van mijn gebeenten blij!
Ge aanveerdt den geest die rouw
en leed heeft in zijn schuld,
en 't nederig boetend hert
Gij nooit versmaên en zult!
Dan, luistert, o mijn God,
vol goedheid, naar mijn stem,
en zet mij zetelvast
in 't hoog Jerusalem!

LVI
Felix Jacob Popelier
16 Mei 1881
Moe en tendenuit versleten
zat en zuchtte ik, jaren lang,
om weer los, en van de keten
vrij, te gaan den vrijen gang.
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Los en vrij dat wierd ik heden,
en al 't gene ik meest ontzag,
't gaf mij, oud en stram van leden,
weêr den jong- en vrijen dag.
Al die sterven zult, onthoudt het:
't leven is een blijde baan
maar voor hem, die altijd houdt het
sterven in zijn oogwit staan.
Leeft en leert dus allen sterven,
gij die groot zijt en die kleen;
gij die 't waar geluk wilt erven,
'k wete 't, daar en is maar één!
Dat zult gij ook zelve eerst weten
en genieten, zoo 'k betrouw,
als gij vrij zult van de keten
zijn daar ik ben, vriend en vrouw!

LVII
Marie L. van den Broucke
10 Junij 1881
Voor velen is de weg naar Lourdes hooge steden
een hoopverwekkend gaan, vol lof- en dankgebeden,
en 't wederkeeren wordt door velen, in hun land,
als of 't een bruiloft waar', gevierd ten allen kant.
Eilaas, zoo ging ik ook, vol hopende gepeizen,
om troost in mijn verdriet, van hier naar Lourdes reizen,
en 'k wenschte al 't gene God, met Onze Lieve Vrouw,
had best voor mijne ziel beschikt, dat 't wezen zou.
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Triomph, het is geschied! Geloofd zij God! Genezen
en mocht ik van de kwaal des lichaams wel niet wezen,
maar hooger giften gaf mij, op Maria's woord,
die God, die altijd elk na Zijn beliefte aanhoort:
'k Genas van al 't verdriet, van al de droeve plagen,
die velen nog na mij, die mensch zijn, zullen dragen;
'k genas, om nimmer meer te kranken, en om, blij,
voor eeuwig God te zien, van zucht en tranen vrij!

LVIII
Helena Naert
15 Julij 1881
Eilaas, eilaas,
ze zijn zoo dwaas
die, van hun jongste dagen,
voor de eeuwigheid,
die elk verbeidt,
in tijds geen zorge en dragen!
Ik stierf, al was
ik wel te pas
en op geen dood aan 't peizen,
en, onverwacht,
het minst gedacht
en hadde om weg te reizen!
Niet el en kan
't gevolg daarvan
voor mijne ziel nu baten,
't en zij dat ik
geen oogenblik
en hebbe ooit God verlaten.
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God weet dat, Hij
die stierf voor mij,
en, stervend, heeft verworven
dat ik met al
niet vreezen zal,
hoe haastig ook gestorven.

LIX
Gerard J.G. Malfait
21 Julij 1881
Welkom, kindtje, in d'Hemelzalen,
'K liet u van Mijn' Englen halen
uit des werelds doolwoestijn;
Vader, Moeder, wilt niet weenen,
omdat 't oudste der twee kleenen
al zoo vroeg mocht zalig zijn.
Zorgt voor 't andre, en laat geen listen
't dierbaar schaapke Mij betwisten,
dat Ik u te weiden liet:
weidt het zoo dat, Vader, Moeder,
gij uw kind, - en dat zijn broeder,
't zusterken - eens wederziet!

LX
Louise Pauline Delanglez
2 Aug. 1881
o Kwaad om gaan is 't achter 't leven:
men valt zoo lichte, aleer men 't weet!
Wel hem dien vrienden hulpe geven,
die handen trouw zijn hert besteedt,
wanneer hem eens de felle winden
onvoetvaste en schier vallend vinden!
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'k En wist het niet, en, blij geboren,
voorspelde ik mij geen zielgevaar:
eilaas, ik heb den weg verloren
en hulploos ging ik vallen, maar
een laatste vriend heeft me ondervangen,
een vriend dien 'k aan een kruis zag hangen.
Gekruiste God, zijt honderd malen
mij welkom, want Gij, liefgetal,
mij achtervolgd hebt, op mijn dwalen;
zijt welkom, ach, met kruis en al:
ik wil 't U lijdzaam helpen dragen
en U, mijn God, vergifnis vragen!
Vergifnis, die mij hebt geschapen,
die mij verlost hebt, en gered:
vergifnis, eer ik valle in slapen
met U, op 't eendlijk folterbed:
o Jesu, wilt me, in 't ander leven,
vergifnis en verrijsnis geven!

LXI
Julie M.E.H. Baelde
25 November 1881
'k En heb niet lang geleefd, maar lang geleden;
'k heb weinig blijdschap, droefheid veel gezien;
hoe vaart het mij, in de eeuwigheden,
geen droefheid en geen lijden meer te lijen!
Zoo is het in dit ballingschap der aarde:
't geluk is kort, eilaas, en 't lijden lang;
't is nacht aleer de middag klaarde,
en ruste en is het nimmer, zonder dwang!
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Niet zoo en 't is bij ons, die hooger steden
bewonen, en, onsterfelijk voortaan,
al 't lijden hebben uitgeleden,
en in de blijdschap eeuwig blijven staan.
Geliefden, niet terug-, niet omgekeken:
alhierwaards is de weg, de zaligheid;
de waarheid Gods is mij gebleken,
u zal zij blijken: volgt me, en weest bereid.
Want 't komt een dag weleens, van al de dagen
de schoonste, vol onsterfelijk genot,
dat wij, die hier ons scheiden zagen,
en weenden, weêr te zamen zijn bij God!

LXII
Amelie Bekaert
13 October 1881
Ik ben bij U, Maria zoet,
getrouwig blijven staan,
tot dat de jubelkroone mij
wierd om het hoofd gedaan.
Ik was bij U te Bethlehem,
in 't moederlijk genot,
naast U volgde ik Calvariewaard
Uw' Zone en mijnen God.
Gij hiet Zijn Kruis mij dragen en
Hij deed mij vroolijk zijn,
U volgende in de blijdschap en
U volgende in de pijn,
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tot op dien alderlaatsten van
de dagen, als Gij, teer
bij mij kwaamt, mij versterken met
het Kruis van mijnen Heer.
In 't Kruise, in U, o Moeder, dan
zoo hope ik, onvervaard,
dat Gij mij zult voltoogen nu
den Kruisweg Hemelwaard!

LXIII
Virginie Joyeuse
16 October 1881
'k Geloove dat Hij leeft, die 't leven schiep
en elk verwekken zal die ooit ontsliep
of scheen in 't graf te dalen.
'k Geloove dat de loon de werken dekt
en overmild vergeldt, ja, verder strekt
als 's levens wijdste palen.
'k Geloove dat gij, Moeder, moe gewrocht,
en moe geleden, eindlijk los gerocht
van 's werelds dienstbaarheden,
in Hem nu rust, in wien gij Christen wierdt
en, met Geloove en Liefde en Hoop versierd,
zijt in Gods rijk getreden.
'k Geloove dat, op de oude rots gestaan,
gij weerdig hebt dit leven doorgegaan
en zijt alsnu gerezen
waar, Moeder, gij uw' kindren, trouw en goed,
naartoe wenkt, en voortaan verlangen doet
om weêr bij u te wezen!
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LXIV
Charlotte Verougstraete
Kerstdag 1881
Zij heeft de waarheid Gods, Zijn goedheid ondervonden,
die mocht den laatsten stap van hare levensbaan,
gelijk den eersten, schuldloos gaan
en vrij van alle zonden!
Maria ging haar vóór en zij kwam nagetreden,
getrouw, van kindsbeen af, en, kinderlijk gezind,
zoo heeft zij hare plicht bemind
en haren last geleden.
Geen sterven was 't voor haar, veel eerder zegepralen,
op 's werelds erg bedrog: het was ontlaten zijn
van Adams ballingstraffe en pijn,
en de oude schuld betalen.
Zij stierf den dag dien God voor haar had uitverkoren;
't was op de blijde feest wanneer Hij nederkwam:
als van Maria 't Godlijk Lam
wierd in een stal geboren.
Lam Gods, zij hare ziel dan licht en rust gegeven!
Maria, toogt dat Gij haar Moeder waart, en dat
nooit kind dat zulk een Moeder had
en miste 't eeuwig leven!

LXV
Gustaf Josef Naessens
29 Dec. 1881
Een Engel te meer heeft het leven verhandeld,
het tijdlijk gewisseld om 't eeuwig genot!
‘Wat is het?’ Zoo komt men van 't kerkhof gewandeld,
en zegt: ‘'t Is hem beter, veel beter bij God!’
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Veel beter is 't hem, maar eilaas, zij die blijven,
zij, Vader en Moeder, hun leven, hun bloed,
hun hoop, hunnen troost, al in de eerde zien driven...
die wonde, die diepe is 't, die 't meêlijen verzoet!
Dan, troost u, zijt Christnen: die 't kind heeft gegeven
is Meester van alles, en 't kind u vergoên,
dat wil en dat zal Hij: is Hij u gebleven,
wat kan u, die God nog hebt, wanhopen doen?
Staat op, en ziet hemelwaards, pelgrims der aarde,
die werken en slaven moet, loon is nabij:
God leeft nog, God waakt nog; die niemand en spaarde,
de Dood zal eens dood zijn, en leven zult gij!

LXVI
Karel Gustaf Damman
11 Maart 1882
Te jong en niet te jong, eilaas, is hij geleden
naar 't eeuwig land, daar elk naartoe ziet, die nog leeft!
Te jong, zoo spreekt allicht de menschelijke reden,
die, diep getroffen, haast geloove en hope ontgeeft.
Te jong en is het niet, om pijne en smert te laten;
om, vrij van al 't gevaar dat deze wereld brouwt,
te rijzen boven 't stof der menschelijke staten,
en eeuwig vrij te zijn, zegt hij die hooger bouwt.
Vaartwel! En laat ons niet beroofd van uw' gebeden,
o broeder: balling zijn wij, ver van u, voortaan.
Vergeet ons immer niet, die lastig achtertreden,
en die, nog ongetroost, den weg des werelds gaan!
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LXVII
Rosalia F. Deroost
13 Januarij 1882
't Geweld des waters kwam tot in
mijn huis, en al de banden
des lichaams voelde ik, neergeveld,
hoe ze, een voor een, ontspanden!
Geen' hope op medicinen meer,
geen' hulpe in 's menschen krachten!
Van U alleen bleef hulpe, o God,
bleef alles af te wachten.
Gij riept: ik kwam. Geen tegenzeg
en lag in mijne woorden,
omdat ik zelf, mijn hert, mijn al,
van jongs U toebehoorden,
die eerst mij dedet hopen, en
die, op den dag van heden,
getrouwig liet Uw huis en erf
mij zalig binnentreden.
Een ander water vloeit alhier,
en blijdt het huis des Heeren:
Gij zelve zijt die Levensbron,
en, mocht ik wederkeeren,
'k en kwam maar om de liefste, die 'k
op de aarde liet, te manen:
Vergeet uw' Vrouw, uw' Moeder niet,
noch 's Hemels rechte banen!
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LXVIII
Fideline Marie Verhaege
29 Junij 1882
Ik was hetgeen gij zijt, en meer als u misschien
heeft mij de hand van God verleend en toegegeven
al 't geen men in een kind zoo geren pleegt te zien,
van jonkheid, levenslust en kracht om lang te leven.
Wat blijft mij nu daarvan? Dat zelve en is mij niet,
dat onverliesbaar scheen, standvastig aangebleven!
Ik ligge in 't duister graf, geen mensch meer die mij ziet,
en met een enkel woord is heel mijn lot beschreven!
Toch neen! Mijn Schepper leeft, mijn hoop, mijn toeverlaat,
die waakte op mij wanneer, de wereld ingedreven,
ik vallen zou; Hij die mij heeft, in de overmaat
van Zijn' bermhertigheid, een' helpend hand gegeven!
o Jesu, blijft mij toch indachtig, en gedenkt
dat niemand op U steunt, of had hij 't al bedreven,
die zonder hope zal voor altijd zijn gekrenkt,
en 't zalig deel beroofd van 't eeuwigdurend leven!

LXIX
Hortense Leonie Verschuere
3 Aug. 1882
o Schoone onnoozelheid,
waar zijt gij nog te vinden,
of tref ik nievers meer
uw aanschijn? In der daad,
zijt gij voor goed verhuisd,
of door de felle winden
des werelds afgeroofd
uw deugdelijk sieraad?
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Daar dook nog eene, eilaas,
zorgvuldig weggescholen;
daar wist ik en daar ging
ze ik wondren, nu en dan;
en ziet, daar is ze voort,
door de Engelen gestolen,
en in den Hemel, eer
ooit wereld wist ervan!
Vaarwel, en laat ons al
voortaan in d'hoogten schouwen,
om troost, bij al het kwaad
dat deze wereld krenkt;
een vasten voet daarheen
en vaste blikken hou'en,
waar gij uwe oud'ren, kind,
en uwe vrienden wenkt!

LXX
Eduard I. van de Beugerie
9 September 1882
Al dat geboren is moet sterven en 't bekoopen
dat Adam, stervensvrij, de onsterflijkheid verloos,
terwijl hij, zijn gedacht laatdunkend nageloopen,
het willen Gods verzaakte en satans willen koos.
Eilaas, geen' hope meer, de dood, eens ingelaten,
zit wakende in de lucht, in 't leven, in het bloed;
men kent geen' artsenij die heur vergif kan baten,
men maakt geen' wet die ooit heur' wet ontwijken doet!
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Men leeft al sterven, en elk pulsslaan brengt ons nader
den afgepaalden tijd, die, onzen loop gezet,
ons wedergeven zal in d'handen van den Vader,
dien wij aanbidden in ons dagelijksch gebed.
Hij wacht ons altemaal, Hij roept ons, en de dreven
naar Hem toe wijst Hij, vol bermhertigheid, ons aan,
opdat geen een van al Zijn' kinderen, die daar leven
en sterven zullen, ooit voor goed zou sterven gaan!

LXXI
Karel Const. Sanderville
16 November 1882
Soldaten, die, nog jong, terwijl 't kardatsen dondert,
hun leven wagen, met 't moorddadig staal in d'hand,
die heet men helden, die vereert men, en bewondert:
voor eeuwig strekt hun naam tot eer van 't vaderland.
Waarom? En, is 't verdiend, wie zal dan die vergeten,
die brave vaders, die, voor vrouwe en kind, bereid
te sterven dag en nacht, hunne arme brokken eten,
niet wetend waar de Dood hen onvoorziens verwacht?
't Zijn helden dat: hun Vrouw, hun Kinders mogen toogen
hun aanzicht onbeschaamd; en die ze bedelen liet,
of weigerde, als hij kon, hun tranen af te droogen,
verdiende, neen, den naam van mensch noch christen niet!
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LXXII
Marie Therese Denys
14 Februarij 1883
Vergeet ze niet
die, al heur leven,
is God en plicht
getrouw gebleven;
die man en kind,
die maag en vriend
tot voorbeeld heeft
en troost gediend;
die moe gewrocht,
die moe geleden,
een beter land
is ingetreden,
alwaar zij u,
vergeet ze niet
en bidt voor haar,
eens wederziet!

LXXIII
Johannes Mulleman
1 Maart 1883
Het water heeft mijn ziel gered,
wanneer ik, kind geboren,
door vader Adams schuld belet,
het leven had verloren.
Het water heeft mijn lijf ontsteld
en lang heb ik geleden,
tot dat het, bij een laatst geweld,
is in mijn hart getreden.
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Ik ga verzinken! Laat, o God,
Uw helpend woord verschijnen;
de hand mij vat: op Uw gebod
zal al 't gevaar verdwijnen!
God hielp mij, in den nood, en ziet,
Zijn hand gebood de baren
met mij en mijn betrouwen niet
den afgrond in te varen.
De have blinkt, het kruis komt mij
van verre al tegenstralen:
ach, vrienden, bidt, en helpt mij vrij
voor eeuwig zegepralen!

LXXIV
Octavie Bouve
11 April 1883
Te vroeg eilaas, voor ons, is zij gestorven,
voor haren man, voor iedereen
die weet hoe goed zij was, hoe onbedorven
van zeden, al van kindsgebeen!
Zij wist den weg te kerkewaard te vinden,
des morgens vroeg, en 't zonopstaan
voorkwam zij, biddend, bij den Welbeminden,
naar Wien zij is te gast gegaan.
Te vroeg eilaas, voor ons! Naar heur gedachten
en was 't te vroeg, en was 't te laat:
dat God wilt, dat alleen was heur verwachten;
dat God wilt wilde zij. Zoo staat 't
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in 't groot gebed, dat duizendmaal gebeden,
zij stervend zei: ‘Uw wil geschied'
als in den hemel op der aarden!’ Heden,
is 't Uw behaag, o Heere, 'n spaart mij niet!
Zij stierf gerust, getroost, en vast geloovend
dat sterven erven is, voorwaar,
en vrijgevochten zijn van 't alberoovend,
van 't albedervend zielgevaar.
Zij stierf gerust, en wacht alree de stonden
dat zij en man, en vriend, en al,
die zij gesticht heeft hier, eens weergevonden,
daar, en voor goed, herkennen zal.
Vaartwel, dan, edele ziel, gekend van geenen,
't en zij van God, en van misschien
een vriend of twee, onvalsch, die weenen
omtrent uw graf. - Tot wederzien!

LXXV
Auguste Louis Wostijn
14 Mei 1883
De dood klopt altijd voort op rijke en arme deuren;
't zij jong of oud, 't moet al de bittre dood betreuren
en sterven onverwacht, ha dikwijls onbereid,
dat leeft! 't En ware niets, en ware de eeuwigheid!
o Dood, gij scheent zoo verre, en, volgend mijne voeten,
daar waart gij, eer ik wist dat ik ging sterven moeten:
maar sterker hand als de uw' had mijne hand geraakt,
en stervend heeft God zelf mij van u vrij gemaakt!
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o Dood, waar is uw straal? o Zonde, waar uw' keten?
Gods heilig sacrament heeft beide intween gesmeten,
en, rijzende uit het graf en uit de ziekte fel,
vare ik naar de eeuwigheid, met God voor reisgezel!

LXXVI
Elodie de Sloovere
19 Junij 1883
Elodietje, moe geleden,
moe gepijnd en moe gestreden,
is te ruste, 't slaapt voortaan.
't Maagdenblomke, 't fijn van blaren,
heeft gebloeid hier, twintig jaren,
en 't is weêr tot God gegaan!
Ach, zijn lijk, hoe eerbiedwekkend,
zijn' twee oogskes nederig dekkend,
wit als was, en, om te zien,
lachend, zoo het loech, nog heden
als 't, in al zijn' lieflijkheden,
stierf! Of leeft het nog misschien?
Neen 't, 't en leeft niet meer; ontslapen,
heeft het God, geheel herschapen,
en Zijn eigen beeld, vol eer',
ongeschonden, weêrgenomen,
zoo 't in hem was neêrgekomen,
toen Hij 't schiep, den eersten keer!
Ach, onsterflijk beeld, staat binnen
ons gemoed en onze zinnen;
dat, aan iedereen bekend,
't maagdenblomkens uitverkoren,
edel voorbeeld, onverloren
blijve, in onze ziel geprent!
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LXXVII
Frederijk de Coene
25 Junij 1883
Een brave man was hij, oprecht, en in geen doeken
en lag zijn hert, maar op zijn' bloote hand te zoeken,
en op zijn' tonge, die de rechte waarheid sprak,
't zij wien zijn' ruwe deugd ooit meê- of tegenstak.
Hij diende. Diende God in al die hem geboden,
maar anders geen van al de valsche wereldgoden
en was hij slavelijk verbonden. Vrouwe en Kind,
zijn Meester en zijn Werk, naast God van hem bemind,
getuigen 't openbaar, beschamend onze tijden.
Die één uit honderd was, hij komt dan te overlijden!
God ruste zijne ziel! En, als voor hem en al
die leefden de ure slaat dat elk herleven zal,
dat zijne vrienden toen, hem kennend, zeggen mogen:
Gods woord is waar, Hij sprak, nu zien wij 't, onbedrogen,
dat wel doen op der aard wel hebben doet nadien,
en 't eeuwig Licht, voor loon, en 't eeuwig leven zien.

LXXVIII
Jules Ferd. Rosseeuw
10 Sept. 1883
't Zij kort of lang, waarom is 't dat wij leven,
't en zij om God, met winste weêr te geven
hetgeen Hij ons verleende, en onzen keer
van sterven af te wachten van den Heer?
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Ik was bereid om, op het eerste manen,
met licht in d'hand, kloekmoedig meê te gaan, en,
zoo Jesus deed, na lijden fel en groot,
de hemelvaart te winnen, door de Dood.
Ik was bereid; ik stierf, en, van die stonden,
hebbe ik het licht des levens weêrgevonden;
en, nu dat ik gestorven ben, o Heer,
en U aanschouwe, en sterve ik nimmermeer!

LXXIX
Hendrik Conscience
3 Dec. 1812 † 10 Sept. 1883
Hij was begaafd van God, den Gever en den Nemer;
God gaf, God nam hem ons; maar, wijl hij onzer was,
omstraalde Vlanderland - hoe prachtig! - het geschemer
van eenen Geest, die, als een helder spiegelglas,
het schoone, en 't reine, in hoog- en wijder wereld woonend,
ons ongeduisterd en verrukkend wedergaf!
Men zegt: ‘Hij is niet meer,’ en, zijne werken kroonend,
aanschouwt men hopeloos des werkmans duister graf.
Neen, hier en is hij niet; neen, weg is hij, gerezen
weêr in 't geboorteland zijns zelfs; nu vrij en vrank,
zoo hopen wij, van al dat ooit in hem mocht wezen,
van aardsche krankheid of geleden menschendwang!
Conscience ontvong van God, Conscienc' heeft weêrgegeven,
aan God en aan zijn Volk, tot op den laatsten dag;
en, is hij andren dood, ons zal hij eeuwig leven,
die bidden, zoo als Hij met ons te bidden plag!

October 1883
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LXXX
Christina Desmet
24 September 1883
De mensch en weet vandage niet
wat morgen hem kan bringen,
noch hoe, noch waar de felle dood
hem in den weg zal springen.
Gevreesde dood, hoe onbereid
moet gij er velen treffen,
die sterven, en wat sterven is
ach, nauwlijks en beseffen!
Zij wist en zij besief het wel,
die trachtte alzoo te leven
dat zij 't vermaan niet vreezen moest
dat haar de dood zou geven.
Zij stierf gerust, lijk iemand die,
bescheed in korte stonden,
heeft, vragend, naar het Vaderland
den rechten weg gevonden!

LXXXI
Marie Katharina Ducatte
14 December 1883
Getuige van voorleden dagen,
voorleden deugden, dank en trouw,
heeft ze altijd hoog den moed gedragen
en God gezocht, de eerweerde vrouw.
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Zij zag heur' kindren eerlijk groeien,
en 't kind van kinde aanzijds heur bloeien;
en zocht geen rijkdoms wankelend goed:
zij zocht alleen dat 't vinden weerd is,
dat minst gezocht, dat minst begeerd is,
dat eeuwig wel en rijk zijn doet.
Dat zocht zij lange. Op 't laatst, gevonden,
weêrklonk het woord, en, losgebonden,
zoo sprong de ziele, kiste en graf
ontvlucht, heur' oude ketens af.

LXXXII
Clotilde M. D'Heedene
26 December 1883
Hoe hooge en schoon
zij blad en kroon,
hoe vol van levenskrachten;
hoe fel gegroeid,
hoe blij gebloeid,
en wilt het al niet achten!
Het keeren van
den zomer kan
doen sterven en doen vallen
het jongste schoon,
de blijdste kroon,
de vroegste jeugd van allen!
Gij hebt, o Heer,
nog vooraleer
zij vallen zou, gevangen
heur' schoone ziel,
en, eer ze viel,
bleef ze in uw' handen hangen!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

271

LXXXIII
Pieter Jacob Scherpereel
29 December 1883
Hoe menig boom heeft zijne hand
gekort, gezaagd, in Vlanderland,
en nu ligt hij, een roerloos lijk,
in berd gekleed, op 't aarderijk!
Hoe menig wiel, hoe menig rad
van hem zijn' rechte rondheid had,
die 't hebben moest, om voort te gaan:
het wiel rolt nog, de man bleef staan.
Hoe menig stoot, hoe menig slag
en gaf hij niet, bij nacht en dag,
die neerstige, onvermoeide man,
die nu geen hand meer roeren 'n kan!
Hij wist het wel, en wakker zocht
hij God alleen, in 't geen hij wrocht:
zoo werkend heeft hij lang gestaan,
zoo stervend heeft hij loon ontvaan.

LXXXIV
Leo Clement
8 Januarij 1884
Zoo wordt het goud, in 't scherp geweld
des viers, geproefd en vrijgekweld
van alles dat bederfenis
omtrent hem, en geen goud en is.
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Zoo wordt de mensch, - gelukkig hij
die 't wel verstaat! - ten allen tij,
nu meer, nu min, in 't vier bedroefd
der kwellinge, en van God geproefd.
Hoe klaar en moet de ziel niet zijn,
die, losgemergeld door de pijn,
die uitgeleden, uitgeteerd,
wordt eindelijk Gods aanschouwen weerd!
Zoo waart gij, Leo, lijdend hier
zachtmoediglijk uw vagevier,
waardoor gij, uwe maat gevuld,
nu blinkt en eeuwig blinken zult!

LXXXV
Constantia Terras
19 Februarij 1884
‘Uwe ooge, is 't dat ze eenvoudig zij
van inzicht, al uw leven
zal klaar zijn als uwe ooge, en vrij
van zonden’: 't staat geschreven.
Geen duisternis, geen doling dan,
al waart gij blind van oogen,
geen valschheid die den weg u kan
verzeggen of mistoogen.
Eenvoudig was zij, herte en al,
van in heur jongste jaren;
en, kwam heur leven 't ongeval
des blinden dags bezwaren,
ze 'n doolde noch ze 'n faalde niet,
in 't zoeken van de waarheid;
zij vond hetgeen zij eeuwig ziet
nu, hopen wij: Gods klaarheid!
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LXXXVI
Rosalie A. Huysentruyt
29 Maart 1884
Dat haar brave ziele in vreden
ruste, en in alle eeuwigheden
God geniete, los en vrij
van des lichaams heerschappij!
Vreedzaam en eenvoudig leven,
elk ende een het zijne geven,
God vooral, tot tenden toe,
dat en wierd zij nimmer moe.
Moe geleden was ze, en zeker
dat de dood, de bandenbreker,
komen zou, en traagskens kwam
om heur laatste levensvlam!
Rust en vrede vroeg zij, vragend,
maar den uitstel niet beklagend;
ja, met liefde leed zij hier,
een langdurig vagevier!

LXXXVII
L.E. Vanderghinste
23 April 1884
o Stil en zwijgend graf,
wien hebt gij ons gestolen?
Hoe! stemloos hem in uwen schoot geleid,
en aan de rust bevolen,
wiens ziele, rusteloos,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

274
placht onze ziel te dragen,
met klank en stem,
tot vóór den throon van Gods aanbidlijkheid!
Geeft weer, o graf, geeft weer,
hetgeen wij biddend vragen:
geeft weer ons zijne kunst,
zijn hert: o, al dat hij
verhoopte, geeft het ons
en hem; en dat het zij,
door God, bevrijd voortaan, o dood, van uwe slagen!

LXXXVIII
Maria J.J. Rollier
28 April 1884
Waarom en toefde 't niet,
't zoo rijk begaafde,
't zoo liefdeweerd, 't zoo liefdewinnend hert,
dat ons en aller herten laafde
met blijdschap eens, en nu, eilaas, met bittre smert?
Waarom en toefde 't niet,
om groot te groeien,
om blij te zijn, om elk te maken blij?
Wat baat het, nog zoo snel te bloeien,
zoo niet de rijpe kroon de vrucht des bloeiens zij?
Het kind was rijpe alreê
voor klaardere oogen
als die des menschdoms, stedevast op de aard:
wilt, ouders, wilt uw' tranen droogen,
en kijkt, daar wacht het u, en kijkt ten hemelwaard!
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LXXXIX
Marie Louise Desloovere
28 April 1884
'n Betrouwt de jongde niet van uw' gezonde dagen,
die mij nu ziet gekist en dood naar 't kerkhof dragen;
'n betrouwt ze niet, die, licht dit leven ingegaan,
de dood, de zek're dood uit hun' gedachten slaan,
en leven of zij ook niet eenmaal sterven zouden!
De schuld behoort elk eerst in zijn gedacht te houden
die onbetaalbaar is, die niemand delgen kan
dan met zijn' eigne dood, en al 't gevolg daarvan!
'k Geloofde, ik hoopte in Hem, en ik beminde Dezen,
die nu alleen mij troost kan, hulpe en bijstand wezen;
Hem die gezeid heeft, en, verrijzend met der daad
bewezen, dat de dood in Zijn geboden staat.
o Helpt mij allen Hem nu Zijn genade ontwerven;
en leert, die leeft, ook eens, zoo ik deed, wel te sterven:
de kunste is 't leeren weerd van 't gene elk eenmaal doet,
en, wel- of misgedaan, 't gene eeuwig blijven moet!

XC
Alfons A. Tempelaere
13 Junij 1884
Braaf kind van twee brave ouders,
God nam van uwe schouders
den last des lijdens af;
de korte baan des levens
schaars in, en gij daarnevens
gevallen ligt in 't graf!
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Wie zalder om u klagen,
die in zoo korte dagen
gewonnen hebt de poort,
terwijl wijlieden moeten
nog buigen lange en boeten,
en strijden immer voort?
De poort, ach, zijt gij heden
des tempels ingetreden;
daar bidt voor ons en beidt,
tot dat wij winnen mogen,
den tempel ingetogen,
de kroon ons toebereid!

XCI
Octavie S. de Vlaminck
31 Julij 1884
Zij gingen hand in hand, gevolgd van hunne kinderen,
te kerk, te werk, voor God en mensch malkaar gelijk;
en 't scheen dien blijden tronk geen storm en kon behinderen,
geen ramp hem dere doen, als onvoorziens een lijk,
een lijk ter aarde daalt, en man- en kindertranen
den lof van Moeder doen weêrspiegelen in hun wee,
die, onvermoeibaar eens, den voorweg plag te banen,
en 't schip te helpen door de booze wereldzee!
Zij stierf! Zij laat ons na geen schat dien menschen rooven,
geen goud, dat kostlijk is, maar veel meer weerden oest,
maar veel meer weerden schat van goedewerkenschooven,
dien God, in de eeuwigheid, beveiligt voor den roest.
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XCII
August Cam. Beuselinck
6 October 1884
De wereld wist van hem noch goed noch kwaad te melden;
zijne ouders, die alleen zijn' jonge jaren telden,
bewaarden zijne ziel, niet zonder vrees voorwaar,
voor 't menigvuldig wee van 's werelds zielgevaar.
Zou hij, was hun gedacht, den schoonen hemel binnen,
de plaats hem voorbereid eens na dit leven winnen?
Zou hij, na onze dood, godsdienstig tot den end,
de kroone hebben, aan geen ander toegekend?
Zou hij... Maar schielijk is de draad kort afgebroken,
die hem aan 't leven bond; zijne oogen zijn geloken,
eer ze ooit het valsch gelaat des werelds schouwden aan,
en nauwlijks uitgezet is hij zoo ver gegaan
ter reis, dat hem geen macht des vijands achterhalen,
geen list des werelds meer kan uit de baan doen dwalen,
geen schâ meer deren noch geen tijd begrenzen. Dan,
God hebbe u, kind, al breekt ons ouderherte ervan!

XCIII
Marie Louise Courtens
17 Januarij 1885
o Kind van Maria, ten Hemel gevlogen,
genoeg hebt gij hier om uw kroone geleên,
en andren genoeg heeft de wereld bedrogen:
gij, gij hebt de wereld met voeten getreên!
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o Kind van Maria, 't geluk van uwe ouders,
ons voorbeeld, onze eere, in uw schuldlooze deugd,
die nooit hebt gedoogd op uw maagdlijke schouders
het jok dat zoo velen aanveerden met vreugd!
o Kind van Maria, gelukkig hierboven,
vergeet niet, zoo bidden wij, dragende uw lijk,
dat wij, hier vereend om Maria te loven,
u volgen, van verre, naar 't hemelsche rijk.
Ach, helpt ons bij Haar, die gij reeds mocht aanschouwen,
om, vrij van de wereldsche boosheid, de baan
van 't ware geluk, zoo wij hopend betrouwen,
lijk gij, onbesmet, tot den einde te gaan.

XCIV
De moeder van Peter Benoit
14 Februarij 1885
Als 't eeuw'ge voor den mensch begint,
wat is er lest en best bezind,
o gij, die 's werelds eeren,
gemaaid hebt; gij, wiens naam, vermeld,
heel 't menschdom liep rondom gesneld,
zoo menig blijde keeren?
Ik stierf in vrede, hopende en
betrouwende, of 'k uw herte ken,
dat gij bestand waart tegen
des werelds dwang en dwingelandije,
des werelds gouden ketens, die
zoo lastig neerwaards wegen!
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Staat op, en volgt uw Moeder na,
van God begaafde zanger, ja,
onsterflijke, en laat hooren
uw stemme eens, en vergeet dat niet,
aan haar die zong uw wiegelied
in 's hemels blijde chooren!

XCV
Amand Andries
2 Februarij 1885
Wie weet er Gods beschik,
Gods oordeel, Gods gedachten,
Gods Herte, oneindig goed,
al Zijn bermhertigheid
te meten met de maat
en 't peil der menschenkrachten,
ten oordeele onbekwaam
en krank van onderscheid?
Aan wien heeft God, aan wien
die kwam naar Hem te trachten,
't zij vroeg of late, aan wien
ooit Zijn genade ontzeid?
Zoo bidt voor allen dan,
die, eens de dood gesmakend,
verschenen zijn voor Hem
die gaf Zijn dierbaar Bloed
ten besten, opdat elk,
dit strijdperk uitgerakend,
eens kome in vrede, en erve
't alderhoogste goed!
Ja, bidt, en blijft, ook gij
die bidt, uwe ure wakend,
want niemand weet wanneer
of hoe hij sterven moet!
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XCVI
Clementina E. Dendauw
18 Oogst 1885
Gelijk een kranke blom, die op den autaar staat,
daar leeft een korten tijd en dan te nieten gaat,
zoo blomde' en bloeidet gij,
eilaas, en 't is voorbij!
Gelijk een wassen keers, van leden blank en broos,
verrookend nederbrandt en lichtend leeft een poos,
zoo stondt en lichtet gij,
eilaas, en 't is voorbij!
Gelijk een wierookgraan, in 't blakend vier geschroeid,
een zoeten reuk verspreidt, en dan ten hemel spoeit,
zoo leedt en leefdet gij,
eilaas, en 't is voorbij!
o Zuivre maagdenblom, o licht vol deugdzaamheid,
o zoete wierookreuk, in 't brandend vier bereid,
alzoo verdiendet gij
dat ruste en vrede u zij!

XCVII
Deken L.-L. de Bo
27 Sept. 1826 † 24 Aug. 1885
Waarom het graf bedicht met vlaamsche of andere woorden,
waarom niet liever stil gezwegen en geweend,
als hij gestorven is en weg naar betere boorden,
dien God, te onlange eilaas aan Vlanderen heeft verleend?
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De sprake is ons geroofd, de tonge is ons bezweken,
en zwijgen past nu best, als hem de taal begeeft,
die, leerende ons weleens, die woorden leerde spreken,
die hij zijn leven lang zoo wel verdedigd heeft.
Hij was alleen bekwaam te spreken en te leeren;
te horken was ons recht, onze eere en onze plicht
naar hem, die zwijgend nu, de hand behoort des Heeren,
en, veel te vroeg eilaas, voor onze voeten ligt.
Waar zouden wij, 't is waar, 't zij einden 't zij beginnen
te loven aan het werk, dat zijne kunste ontviel?
Veel beter zullen wij den kunstenaar beminnen,
en leven in den glans van zijne groote ziel.
Hij leve dan, ofschoon de pijl hem kwam te kerven
den levensdraad intween, die uwe hand ontvlood;
hij leve, om in ons hert voortaan niet meer te sterven,
van uwe schichten vrij, o overwonnen Dood!

(September 1885)

XCVIII
Leonie Lybeert
8 October 1885
De brave vrouw, de goede moeder
beklage niemand, want zij is,
vol deugden, naar den Deugdvergoeder
verhuisd, uit 's werelds wildernis.
Beklaagt den man, beklaagt de kinderen,
die, van heur hert, heur hand beroofd,
het licht huns levens zagen minderen,
en 't nu eilaas zien uitgedoofd.
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Wie zal der weezen moeder wezen,
wie zal ze toeven, wie castien;
wie, onder duizende uitgelezen,
wie als een moeder geren zien?
o Vader, gij, die Onzen Vader
godvruchtig in den Hemel dient,
staat vast en vreest niet: God is nader
als de aldernaaste boezemvriend!

XCIX
Maria Elisa Dewitte
22 Mei 1885
o Zuivre ziel, gelost uit 's werelds oude ellende,
wat liet gij ons bedroefd, niet in uw groot geluk;
maar, omdat nauwlijks een ooit nog zulk eene kende
als gij waart, daarom weent ons herte, en is 't in druk!
Gij waart een zoete troost voor ons, die weinig weten
wat troost is, in dit dal van tranen! God weet hoe
wij mochten 's zondags, soms een uur rond u gezeten,
den hemel smaken op deze aarde, slavens moe!
Gij zijt ons afgepakt, met ure en al! Te zamen
bezien wij nu malkaar, en vragen: Is dan ook
de troost der armen met geen beter' naam te namen
als ander tijdlijk goed: een schaduwe en een rook?
Doch neen! Gij zijt daarheen daar schaduwe is noch logen;
de kroone omspant uw hoofd; ge zijt ons voorgegaan:
wij volgen, volgen vast, en trachten, onbedrogen,
de baan te houden die ge ons wijst: de hemelbaan.
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U daar, in ons gedacht, nog biddende aan te spreken,
te hooren en te zien, alsof gij bij ons waart,
zal troost zijn, is 't dat iets het scherpe zweerd kan breken,
dat in ons herte steekt, sinds uwe hemelvaart!

C
M.T.E.D.P.
1886
o Engelken, dat, weggevlogen,
hebt ons, eilaas, en al bedrogen
dat op uw' schoonheid hopen dierf;
in ons verlies hebt gij gewonnen,
maar wie zal ons nu troosten konnen?
Ons jongste, ons liefste meisken... 't stierf!
Komt dan gij zelve, o hemeldiefken,
komt weer bij ons, o zalig liefken,
en, schoon geen menschenooge u ziet,
laat op het kerkhof 't zielloos wezen,
dat gij ontgaan zijt en ontrezen
en blijft bij ons, in ons verdriet!

CI
Justine Hage
29 Juli 1886
Zij was oprecht als edelsteen,
zoo zuiver, dat het wonder scheen
hoe 's levens lang vertoeven
bekwaam was om, met pijne en dwang,
den vrij gewenschten hemelgang
nog langer te bedroeven!
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Zij zou, zij moeste henengaan
en ons eilaas, met rouw belaân,
voor goed indachtig maken
hoe groote schat van kostbaarheid
ons is en blijft in 't graf geleid,
en niet meer aan te raken!
Zij weg, 't is alles meê met haar,
dat troost was en geluk, voorwaar,
in 't leven. o Komt weder,
als liefde, als hope, als hulpe, als raad;
en daalt, zoo God u dalen laat,
gezuster, nogmaals neder!
Komt, helpt ons en bewaart dien band
onbreekbaar, dien uw zoete hand
wist om ons hert te binden;
opdat wij, maar van lijve alleen
en voor nen korten tijd, geschee'n,
ons namaals wedervinden!

CII
Gustaaf E.J. de Jaeger
9 November 1886
Zoo men soms bij zomernachten
hooge omhooge een sterre ziet,
die op snelle vederschachten
schielijk door den Hemel schiet,
zoo zijt gij ons, die het leven
ons verblijddet meest van al,
schaars een stonde of twee gebleven,
Gustafke, in dit tranendal!
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Zegt, waar zijt gij, die zoo lieflijk,
alle leedzijn ons ontloecht;
gij die biddend, hemeldieflijk
hieldt uw handtjes zaamgevoegd
als gij zeidet: ‘Nader, nader,
kome Uw rijk?...’ En wij voortaan!
zuchten, met u zeggend: ‘Vader,
Vader, zij Uw wil voldaan!’

CIII
Frans Bruyneel
4 December 1886
Om Jesu name en schaamde ik mij,
in al mijn levensjaren:
ik hoop dat, onbeschaamd, ook Hij,
me in 't oordeel nu zal sparen!

CIV
Albrecht H.M. Benoit-Delbaere
23 Januarij 1887
Maar half en nog niet half gegaan
was 't bijstre van de wereldbaan,
toen al met eens een stemme sprak,
en 't onvoltooide leven brak!
Zijn vrouwe eilaas, zijn dochter zoet,
zijn vrienden vielen God te voet
en baden: Laat een stonde nog,
den vriend ons en den Vader toch!
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Maar, weet een mensch, die sterflijk is,
het woord van Gods geheimenis?
't Is beter elk in tijds bereid
dat duren zal in de eeuwigheid!
Zoo deed hij, en, gesterkt, getroost,
verliet hij vriend en vrouwe en kroost,
en ging, met Christi Kruis gekust,
naar de eeuwigheid, in God gerust!

CV
Gillis L. Steyt
15 Februarij 1887
De jubelkroon,
zoo frisch en schoon
ons om de kruin gewonden,
heeft korts de dood,
met felheid groot,
gebroken en geschonden!
Doch neen, ze 'n kan
de kroone van
de onsterflijkheid niet schenden,
die ons te gaêr
zal kroonen, waar
geen blijdschap meer zal enden!
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CVI
Isidore Peperstraete
18 April 1887
o Mensch, uw vriend is God alleen,
al 't ander moet gij schromen;
de dood, al mijdt ge u, groot en kleen,
de dood is licht gekomen!
Leeft deugdzaam dan, en leeft bevrijd
van angstigheid en zorgen,
die nooit eene ure in state en zijt
te zeggen: 'k Leve morgen!
o Vrouwe en Kind, uw steun was ik,
naast God; maar, blijft gelooven
dat, zonder God, een enkle tik
u lijf en ziel kan rooven.
Uw ware vriend is God voortaan,
o Vrouwe en Kind, bemint Hem;
en wilt gij Vader volgend gaan
zoo 't God beveelt, gij vindt hem!

CVII
Rosalie Herman
2 Junij 1887
Zij was de brave vrouwe, erkend van alle lieden;
zij sprak: De wille Gods in alles moet geschieden
oprechtelijk, en geen die in heur werken vond
het minste dat het woord heurs herten tegenstond.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

288
De lieden mochten boos en valsch zijn, en de tijden
den eenen klagen doen, den anderen verblijden,
't en ging heur af noch aan: ze'n zocht de wereld niet,
maar God alleen in al: in voorspoed, in verdriet.
Het is eene eere 't kind van zulk een vrouw te wezen,
en, volgt ge uw moeder na, o kinderen, geprezen
verdient ge en preusch te zijn, om die u 't leven gaf:
zij leeft met eere nog, al ligt ze diepe in 't graf.
Zij ruste in vreden ja, in 't graf niet, maar hierboven,
zij hebbe al 't gene God kwam winnen en beloven;
die stierf en, op het kruis gestorven, wees de baan
om, door het kruis, met Hem ter blijdschap in te gaan!

CVIII
Anna G.M. d'Heygere
7 Junij 1887
o Zielke, schaars gekomen,
en seffens afgenomen,
Gods Englen willekom,
blijft, blijft, den Hemel binnen,
God kennen, God beminnen,
en keert niet wederom!
Verlost van rampe en lijden,
blijft eeuwiglijk verblijden,
en wordt nooit biddens moe,
ont wij ook, vrij geleden,
geworsteld en gestreden,
bij u eens komen toe!
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Daar zal ons hert genezen,
daar zal het blijdschap wezen,
o zielken, onzen tween;
daar zal u, kind, herwonnen,
ons niemand rooven konnen,
noch van uwe ouders schee'n!

CIX
Julie Hage
20 Julij 1887
Een jaar geleên, schier dag op dag,
is 't dat ze een lieve zuster zag,
die, in de rust getreden,
heur scheen te zeggen: ‘Volgt mij na
die korten tijd u voorenga:
komt, rust met mij in vreden!’
o Jaar van lijden, dag en nacht,
in pijne en smerten doorgebracht,
in zuchten en in waken;
hoe brandet gij heur deugden schier
tot louter goud, in 't smertenvier,
eer zij mocht ruste smaken!
‘o Heere,’ sprak ze, ‘Uw herte kent
alleene al mijne ellenden: zendt
mij kracht, en leert mij vragen
niet anders als, nog dezen dag,
zoo 't Uwen wil believen mag,
met U mijn kruis te dragen!’
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‘Nog dezen dag!’ En, moegekweld,
in 's werelds dorre doorenveld,
gekweld, doch niet geschonden;
heeft ze eindlijk, langs de blijde baan,
heur zuster in 't gemoet gegaan,
voor eeuwig rust gevonden!

CX
Eduard J. van Elslander
4 Augustus 1887
Hij placht den scherpen tand van 't staal
te temperen en te wetten,
en door zijn kunst tot maalbaarheid
den meulensteen te zetten.
Hij won daaraan zij daaglijksch brood;
en 't brood daar wij af leven,
het wierd ons door de neerstigheid
van zijnen arm gegeven.
Eilaas, een scherper staal heeft hem,
een scherper steen gemalen:
de felle dood, die schielijk wist
den fellen man te stralen.
Hij viel! Niet onbereid en was,
die steen en staal bereidde,
en daaglijks, over 't vier gestaan,
Gods oordeelvier ontbeidde.
Gezuiverd op der aarden, lang
genoeg heeft hij geleden,
opdat hem God een betere als
een aardsche kroon zou smeden;
opdat hem Gods bermhertigheid
in liefde zou onthalen,
en vrij doen zijn voor altijd van
's viers onbermhertig stralen!
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CXI
Cyriel Naert
16 Augustus 1887
Moet ik, ouders, teerbeminde,
moet ik, zusters, broederen al,
u verlaten, ik en vinde
nooit hetgeen mij troosten zal.
Nooi! o God, maar Gij zijt vader,
Gij zijt moeder, zuster; Gij
zijt mij broêr, en duistmaal nader
vriend als welke vriend het zij.
Op dan, ouders, moed genomen,
zusters, broeders, al te gaâr;
eens daar ik ben, óók gekomen
vrienden, vrede, en... God is daar!

CXII
Leo van Robaeys
17 September 1887
Aan u voorwaar had menig man
zijn laatste kleed te danken,
het bruiloftskleed der dooden, van
eilaas vier arme planken!
Dat wist ge, en uw' voorzichtigheid
sprak, wakend lang voordezen:
‘o Hout, misschien, door mij bereid,
zult gij mijn grafhout wezen!’
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Gelukkig, die, met 't scherpe in d'hand,
geslaafd hebt zooveel jaren
aan 't vaartuig, dat in 't Vaderland
u vrij zou helpen varen!
Gelukkig dien de Vriend van al
die waakt en bidt zal geven,
na 't werkend, in dit tranendal,
daar, 't eeuwig rustend leven!

CXIII
Honoré J.B. Jacobs
Kerstdag 1887
Kerstnacht, of 't koud en donker was,
hebbe ik, in 't huis des Heeren,
als autaarkind, drie Messen lang
gediend, zoo menig keeren!
Kerstnacht is mijn geboortenacht,
na dertig jaar, geworden;
Kerstnacht ben ik, de wereld moe,
den Hemel ingetorden!
Kerstnacht, o Moeder, Vrouwe en Kind,
Kerstnacht kwam mij verblijden
en liet mij weten hoe God loont
die met en om God lijden!
Geen dagen vol ellenden meer,
geen lange en bange nachten:
ach, volgt mij, Moeder, Vrouwe en Kind:
hier blijve ik u verwachten!
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CXIV
Michiel Schoeman
4 Januarij 1888
Voor niet en droeg hij 't zweerd
van Gods geweld in d'handen,
noch was de zware plicht
van 't straffen hem betrouwd;
hij wist aleventwel
ook in de knevelbanden
met eerbied aan te zien
het beeld na God gebouwd.
Ei, wapenknecht, hij wierd,
de dieven eens betrapend,
hij, van den grooten dief
die al wat leeft bespringt,
besprongen, vastgepakt,
geknevelband, ontwapend,
en eeuwig pal gezet
waar Vrede en Vrijheid blinkt.

CXV
Marie Louise Rijsman
23 Januarij 1888
Mijn' kinderkens, ik heb u al
dat geeflijk was gegeven:
mijn' werkzaamheid, bij dag en nacht,
mijn' liefde, en ook mijn leven!
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God spare u nu! Ik ben verlost,
terwijl 'k uw broerken baarde,
van 't leven dat maar lijen en was
voor mij, en wee op de aarde!
God spare u, spare u, Man, die mij
beminnen hielpt en dragen
den lieven last, nu meer als ooit:
God spare u, lange dagen!
Hebt hope en troost, en... Wilt, o God,
aan vrienden 't hert verleenen
te helpen hem, ook zonder mij,
nog zorgen voor die kleenen!

CXVI
Emiel Joseph Carrette
7 Februarij 1888
Het moordallaam,
de donkre nacht,
mijn' donkerder gedachten
bekoorden mij
om, roekeloos,
dat God verbiedt
niet te achten!
Een plof... en dood,
zoo waande ik mij,
ellendiglijk aan 't dolen!
o Goede God,
Ge 'n wildet niet:
G' hebt me aan de dood
ontstolen!
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Gij zocht mij, daar 'k
U vluchtend was,
U vloekend, in mijn' zonden;
en toch hebt Gij
mij, armen dwaas,
o Goede God,
gevonden!

CXVII
Georgette de Witte
5 Januarij 1888
Wij hoopten beiden dat gij zoudt,
o kind, de lasten menigvoud
verzoeten, die uwe oudren twee
gedoogen, op dees wereldzee.
Wij hoopten...! Maar we 'n wisten niet,
't is God alleen die alles ziet,
dat ge ons zoo vroeg gingt afgeplukt,
geroofd zijn en schier weggerukt!
Eilaas, hoe scheurt ons herte en doet
het zeer, omdat het missen moet
hetgeen 't niet missen wil noch zal,
't en zij om U, o God van al!
Hebt Gij het dan, o goede God,
en ziet ons kindtje geerne, tot
dat Gij ons ook, die altijd leeft,
den Hemel... en ons kindtje geeft!
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CXVIII
Amelberga V. de Vlaminck
14 April 1888
Gelukkig paar
die met malkaar
in 't huwelijk verbonden,
de jubelkroon,
die eeuwig schoon
zal blinken, hebt gevonden!
Op de aarde was,
als ijdel glas,
uw blijdschap licht om schenden;
maar nu en kan
de vreugde van
de bruiloft niet meer enden!

CXIX
Elisa A.M. Terrière
15 April 1888
Elisa, blijft ons nog, schoon door de dood gescheiden,
met uwe zoete hand beschermen en geleiden;
ons toogen, zoo weleer gij als een Engel placht,
den weg des Hemels, door dees booze wereldnacht!
Hoe lang nog zullen wij, eilaas, nu driemaal weezen,
verlangen naar uw lot en om het onze vreezen?
Elisa, blijft, o blijft, en, 't geen gij immer waart,
een Engel blijft, die ons in eere en deugd bewaart!
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CXX
Christiaan J.A. de la Croix d'Ogimont
1888
o Zoete ziel, die 's lichaams leven
te vroeg eilaas, te laat misschien
voor u, aan God hebt weêrgegeven,
wij hopen u weerom te zien!
Gij waart alreê, hoe jong van dagen,
zoo schrander dat wij hooger iet
als menschlijks in uwe oogen zagen,
en gij alleen en wist het niet!
Vaartwel, o ziel, die 's Hemels streken
behoordet en, verhuisd voortaan,
uws Vaders hof zijt ingeweken:
vaartwel, vaartwel, o Christiaan!

CXXI
Germana van de Walle
6 Junij 1888
O Jesu, 't zielken dat
Gij ons geschonken hadt,
als echtelijken zegen;
hoe is 't uit onzen schoot
zoo schielijk, door de dood,
gerukt en weggedregen?
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Het dunkt ons menigmaal
zijn lieve kindertaal
te hooren... maar, 't is dolen
dat 't minnend herte doet;
ons kindtjen is voor goed,
ons kind is ons gestolen!
Het licht is ons geroofd,
het leven uitgedoofd,
en 't huisgezin, geschonden,
en schettert nimmermeer
vol vreugde, lijk weleer:
het zwijgt ten allen stonden!
De dood en kent geen leed,
zij zeisent, immer wreed
en zonder mededoogen;
geen troost en wete ik, geen:
Gij, Jesu, zult alleen,
Gij kunt onz' tranen droogen!

CXXII
Elisa Justine Poignie
8 Junij 1888
Het leven is, vol ongevals
vol ramp- en rooi, te aanschouwen als
een kruisweg op de wereld,
die slinks en rechts vol kruisen staat,
en dien men meest met tranen gaat,
en bloedig zweet, bepereld.
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Ach, 'k wist het wel, en 'k droeg getroost
mijn kruis naast U, die 't lijden koost,
onschuldig, om het leven,
van schulden vrij- en losgeboet,
o Jesu, door Uw dierbaar Bloed,
ons wederom te geven!
o Man, gij stondt mij neerstig bij:
dat God uw hulpe en troost nu zij;
en, dapper doorgetreden,
vergeet mij niet, die haastig viel,
noch dat ik, arme kranke ziel,
verlange om uw gebeden!

CXXIII
J.N.A.
1888
Och arme, ofschoon het leven
zij boos om door te streven,
o Kind, wij hoopten dat 't
den Heere u, lange jaren,
believen zou te sparen!
Doch neen! Onze oogen, zat
van weenen, moeten derven
hetgeen gij, met te sterven
ons hebt geroofd: een' schat!
Ach, laat het zoo: daarboven
zult gij den Heere loven,
in 's Hemels blijde stad;
terwijl we, in God te vreden,
wij, weenend, hier beneden,
och arme, zullen... Wat?

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

300

CXXIV
Gerard Joseph Tacquet
12 Juli 1888
Wij minden 't zoo,
wij zagen 't noo,
te noo misschien, ontdragen;
maar, Jesu zoet,
ons herte bloedt
en 't breekt van niet te klagen!
Geeft weer! - o Neen,
ons kindtje kleen,
we 'n durven 't U niet vragen!

CXXV
E.H. Victor van Coillie
20 Julij 1888
Hij, dichterlijk begaafd,
en heeft, in al zijn wegen,
maar op het waarlijk schoon
een wondrende oog geslegen;
en 't, in zijn eigen taal,
beschreven onbeschaamd.
Gods volk lag hem aan 't hert,
hij minde 't, en, bekwaamd
als Priester en als Mensch,
om met het Volk te leven,
heeft hij getrouwiglijk,
hem zelven 't Volk gegeven.
God loone 't hem, die weet
en weerdiglijk vergoedt
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hetgeen - Hij zegt het zelf men aan de kleenen doet.
Hij stierf! Onsterfelijk
blijft op deze aarde in eeren
zijn vreugdevolle ziel;
en, in het Huis des Heeren,
de loon die zulken loont
die, niet hen zelven, maar
den armen evenmensch,
met liefde nemen waar!

CXXVI
Eerweerde pater Ameet Vyncke
van Zedelghem,
als geloofzendeling gestorven te Kibanga in Opper-Congoland, op den
17 van Bamesse 1888
Gij zijt de vriend van God, die ouders, vrienden, magen,
die land en lieden, om Gods arme Zwarten liet,
in 't Africaansche veld. Wie zouder u beklagen,
die u, voor zulk een zaak, zoo vroeg gestorven ziet?
Gij zijt de vriend van God, nu meest nog, nu de vrede,
de rustdag u alreê verschenen is. Voortaan
geen lijden meer, geen angst, geen ongewissighede
van hangen tusschen lijf en dood meer uit te staan.
Gij zijt de vriend van God, gekozen tusschen honderden
duizenden, om Hem een boodschap hooge en groot
te dragen, verre weg naar 't erflijk afgezonderd,
naar 't weggeworpen kind, in 't zwarte land der dood.
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Gij zijt de vriend van God; Hij sprak, en gij, gij hoordet,
gij greept het vendel aan, als minnebode, en gingt
tot waar gij 't zwart geweld met levend licht doorboordet,
eilaas, dat op uw graf, uw heerlijk graf nu blinkt!
Vaart wel, o vriend van God; o onze vriend: genegen
waart gij ons Vlaamsche Volk, maar God was u veel meer,
veel meerder als uw land, uw tale en al: Gods zegen
zij ons door u, Ameet, verworven, vóór den Heer!

8 Mei 1889

CXXVII
René Camille Vermote
27 Januari 1889
't Heeft mij de dood gekost,
als, na de wet des Heeren,
ik neerstig werken ging
en reizend wederkeeren.
't Heeft mij de dood gekost;
o vrouwe, vrienden, magen,
en al die 'k geren zag:
't en helpt geen bitter klagen.
't Heeft mij de dood gekost:
na korte of lange stonden
zal 't kosten u de dood,
die leeft! - Leeft vrij van zonden!
't Heeft mij de dood gekost!
o Jesu, door Uw sterven
en door Uw dierbaar Bloed,
helpt mij den Hemel erven!
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CXXVIII
Elvina Marie Mulleman
Februari 1889
Wij waren 's eens, van herte en zin,
in lief en leed verbonden;
de dood, eilaas, die dwinglandin,
en ziet geen lief-, geen leedzijn in:
de dood heeft ons geschonden!
De dood alleen, niet els en kon
dat God vereende krenken;
maar Hij die, als de morgenzon,
de macht der wreede dood verwon,
Hij zal ons 't leven schenken.
Het leven, dat geen ziekte en kan,
geen droefheid meer bederven:
o Vrouwe, daar verwacht mij dan,
mijn kind, ons kind, en mij, uw man,
om nimmermeer te sterven!

CXXIX
Blanka Sidonia Soete
16 Februari 1889
o Blankske, bij uw stervensbed
zoo menig versche blom gezet,
verwelkt, gedord en weggedaan,
komt nu in ons geheugen staan!
Geplukten uit het blomgebied,
ze stierven, maar ze 'n leden niet;
en, onbeklaagd, hun teer gewas
haast weg en haast vergeten was!
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Maar gij, o blank en bleek gewaad
eens maagdenblomkens, gij en gaat
niet smerteloos, niet onbeschreid,
vergeten niet, naar de eeuwigheid!
Wij zagen 't, hoe gij bitter kreescht,
in ons meer als in u bevreesd;
en lijende, omdat gij, kranke maagd,
die u beminden lijden zaagt!
Vaartwel ... en blijft in ons gemoed,
o Blankske, teeder blomke zoet,
gebloeid staan, en, bij God den Heer,
o kindtje lief ... en sterft niet meer!

CXXX
Sophie Amelie Leplae
12 Februari 1889
Zij was van jongs aan God, als Moeder en als Vrouw,
spijts alles, zediglijk en stediglijk getrouw;
de tijd en mochte nooit, noch met den tijd het keeren
en 't wenden des gebruiks, haar andere zeden leeren;
zij stond tot tenden toe, heur kinderen voorgegaan,
en bleef navolgensweerd, schier onnavolgbaar staan!
God kent die vastigheid in 't goed, en zal ze loonen
met iets dat langer duurt als 's werelds ijdle kroonen:
met onveranderlijk en stervensvrij genot
in Hem die zelve en loon en loonder is, in God!
Daar, moeder, mochte ik, U indachtig al mijn leven,
mij dankbaar, U en God, voor altijd wedergeven,
dien gij bemindet en bewaardet, en voortaan
dien gij alleen liet op den weg des levens gaan!
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CXXXI
Victoria Soete
18 Maart 1889
Het werken was heur lot,
heur blijdschap en heur leven;
het werk is zij getrouw
tot aan den dood gebleven;
en, als zij lijdend lag
en stervend neergeveld,
dan heeft zij nog in 't werk
heur hoop en troost gesteld.
Om God heeft zij gewrocht,
met God heeft zij geleden,
op God heeft zij gehoopt,
tot God heeft zij gebeden;
en vast gesteund op Hem,
die loonder is van 't goed,
en heeft zij niet gevreesd
dat leêggang vreezen doet.
Welaan, de rust zij u,
Victoria, gegeven:
ge'n hebt z'hier nooit gekend,
geniet ze in 't ander leven!

CXXXII
Jan Ferdinand Moerman
10 April 1889
Hij wist wat werken was
en waakzaam gadeslagen
al 't gene, hem vertrouwd,
bij nachten en bij dagen
bekommerde zijn hert,
vol eed'le vromigheid.
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Hij wist wat lijden was,
en heeft, herhaalde malen,
wanneer de dood hem kwam
zijn liefste panden halen,
als christen mensch tot God
‘Uw wil geschie’ gezeid.
Hij steunde, vast en vrij,
op God al zijn betrouwen,
't zij vroeg, 't zij laat bereid
om ook de dood te aanschouwen,
en 't kruis te aanveerden dat
hem ook was opgeleid.
Dat kruis, met kloeken moed
zoo langen tijd gedregen,
het zij een kroone nu
voor hem, voor ons een zegen,
't zij een vermaan ter deugd
en ter standvastigheid!

CXXXIII
Pieter Joseph de Baecke
24 Mei 1889
De dood is doof en blend,
't en helpt geen schoone spreken!
Zoo zegt men, maar de Dood
is Gods bevel getrouw:
Hij wist wanneer, waarom
en hoe de band zou breken,
dien Hij gebonden had,
o zwaar beproefde Vrouw!
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Hij weet al 't geen Hij wilt,
of doet en laat geschieden,
te schikken dat er goed
en weldaad uit verschijn':
geeft Hem uw herte dan
en doet niet zoo de lieden
die, klagend van de Dood,
God zelv' betichtend zijn!
Hij die de Vader is
van al dat leeft, hoe zal Hij
verlaten die Hem dient
met eerbied, en betrouwt?
Schept moed, o Moeder, God
is Vader meest van al, Hij;
en beter is 't op Hem
als op een' rots gebouwd!

CXXXIV
Hector Berat
17 Junij 1889
Het voer voorbij als lichaamloos:
een schaduwe, een geschemel;
een Engel van verduldigheid,
een zielke voor den Hemel.
Het wist dat 't hier geen stede en was
voor hem om lange jaren
te leven, maar een tranendal,
om spoedig door te varen.
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En als het, 't elevatieklokske
in d'hand, den Priester diende,
zoo zuchtte 't: ‘Ons toekome Uw rijk!’
godvruchtig opwaards ziende.
En 't rijk des Heeren kwam in hem
zijn hert vol deugden bouwen,
en 't, vroeg geheiligd, laten vroeg
Gods Heiligheid aanschouwen!

CXXXV
Adolf Goddaert
30 Junij 1889
De lucht weergalme nu
en klage 't aan de steenen
dat wij ten grave gaan
en onzen vriend beweenen,
die, als een vader, als
een broeder, ons zoo lang
geleidde en leeren deed
de kunst van spel en zang!
De lucht weergalme nu
en klage 't aan de stede
wat hij voor 't weezenhis
en voor de weezen dede,
spijts ziekte en ongemak,
spijts alle ondankbaarheid,
voor 't ouderlooze kind
tot elken dienst bereid!
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De lucht weergalme nu ...
Eilaas, nog korte stonden
waar zult gij, vriend Goddaert,
waar zult gij zijn geblonden?
In 't duister graf? o Neen,
ver boven 't duister graf:
gij zijt, waar God alreede
u rust en vrede gaf.

CXXXVI
Amedeus J.M. Donck
1 November 1889
Hij stierde, vrij en blij, zijn vaartuig op de baren;
nam water, wind en streek, nam 's hemels licht te baat,
en zou, voorspoediglijk door 's werelds nood gevaren,
bereiken 't lustig land waar gij te bloeien staat,
o Wetenschap, o Kunst! Maar neen, de winden sprongen
geweldig op hem neêr, en slingerden 't gebouw
dat al zijn' hope droeg tot dat het, moegedwongen,
begaf en nederzakte in 's afgronds diepste grauw!
Is niets gebleven, is hij hopeloos verloren?
Kan niets u troosten, die, zijn schipbreuk ziende, staat
en weent nu op de kust? Of zal hij, eens herboren,
genieten eeuwiglijk des levens dageraad?
Gewis, de Schepper zal Zijn schepsel zijn indachtig;
de Heiland zal Zijn Bloed indachtig zijn, en dan
zal die vernederd was, verwekt door God almachtig,
eens leven waar geen dood hem ooit meer naken kan.
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CXXXVII
Therese Théart
27 December 1889
Ik heb den Heer gediend,
ootmoedig weggeborgen,
o kloosterzusters, door
uw moederlijk bezorgen;
in 't Huis des Heeren, in
Maria's waakzaamheid,
ben ik, met raad en daad,
tot sterven voorbereid!
Vaartwel dan, goed en trouw
gebleven brave zielen,
die mij als eigen kind,
om Gods wille onderhielen:
die alles loont, Hij zal 't
u loonen, onverbeid,
't zij nu, 't zij naderhand,
- vaartwel! - in de eeuwigheid!

CXXXVIII
Eerw. H. Emile de Monie
vereerd met het kruis Pro Ecclesia et Pontifice
3 Januarij 1890
Wij bouwden op uw leven een getemmer
van eere en deugd, voor God en 't Vaderland;
maar schielijk grijpt de felle menschentemmer
en keert u, onzen grondsteen, overkant!
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Wat nu gedaan? Geklaagd, geweend, gedropen
in diepe droefheid, zonder ende of maat;
de ellendigen gelijk, die niet en hopen
dat ooit een weerzien hun te wachten staat?
Neen! Hooger zult gij nu en beter wezen
een leidend licht ons en een bake in zee,
tot dat wij allen zijn voor goed genezen
van Adams schuld en onvermijdbaar wee.
Tot daar zij 't: Hoog den moed en 't hert gedragen!
Geen veege droefheid! Immer moed voortaan,
en, spijts de dood, spijts al heur nederlagen,
op God betrouwd en neerstig voortgedaan!

CXXXIX
Jan Baptist van Lent
30 Maart 1890
Mijn huis- en echtgenoot,
getrouw tot in de dood,
ben ik u bijgebleven;
gij hebt door lief en leed,
in arebeid en zweet,
mij hulpe en troost gegeven.
Nu zijn wij ver vaneen
van herte en ziele, neen,
van lijve eilaas gescheiden;
en ik, den korten tijd,
dat gij mij voorenzijt,
moet mijnen dag bereiden.
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Och keer' de dag weêrom,
als ik u, bruidegom,
in God teruggevonden,
zal mogen immermeer
beminnen, bij den Heer,
en Zijnen lof verkonden!

CXL
Gustaaf Adolf Andries
19 Januarij 1890
Uw hand heeft mij geschapen,
getrokken uit den niet,
en nu ben ik ontslapen,
na 's werelds lang verdriet:
gedenkt, o goede Vader,
Uw schepsel nu;
ik kom U biddend nader:
'k geloove in U!
Door 's vijands macht gebonden,
met Adams schuld belaan,
hebt Gij Uw schaap gevonden
en weêr naar huis gedaan:
gedenkt, o Heilig Herte,
mijn zielke nu;
door alle Uw' pijne en smerte:
ik hope op U!
Gij zijt mij komen laven,
op mijnen laatsten tijd,
met al Uw' beste gaven,
Gij die bermhertig zijt:
gedenkt niet...ik beweene
mijn' zonden nu,
en, stervend, Heer, alleene
beminne ik U!
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CXLI
Amandine Martin
18 Maart 1890
Amandine, uw deugdzaam leven
heeft ons langen tijd gesticht:
moge God u vrede geven,
nu dat ge overleden ligt!
Och, of wij ook, al te zamen,
't geen gij neerstig hebt gedaan
nadoende, op uw' stappen, kwamen
waar gij ons zijt voorgegaan!
Die de menschen weet te paaien,
wereld, ons en zult gij niet
in uw' valsche netten draaien
en in 't eeuwig helsch verdriet!
Amandine, rust in vrede,
tot een zalig wederzien;
rust, en al de zielkes mede!
Amen! Moge 't zoo geschiên!

CXLII
Philomena Maria Libbrecht
16 April 1890
De dood en heeft niet onverwacht
u, man en vrouw, gescheiden:
God hielp, eer 't vallen van den nacht,
hare arme ziel bereiden.
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De tijd is snel, het leven kort:
bereidt toch alle dagen
uw werk, eer ge ook geroepen wordt
om 't schielijk in te dragen.
Verleent het licht des Hemels haar,
o Heere, en wilt ons geven
't geluk van haar te ontmoeten daar
zij rust, in 't eeuwig leven!

CXLIII
Rosalie Sophie Louw
2 Mei 1890
De dood heeft mij bereid
en heel doorpijnd gevonden:
't is beter hier als in
het vagevier geboet!
Hebt dank, o Heere, en, door
Uw' vijf bebloede wonden,
verleent, bermhertig, mij
het onverganklijk goed!
Verleent aan die ik laat
in droefheid en in tranen
mijn' Kind'ren, mijnen Man,
te leven naar Uw' wet.
En, als 't te sterven komt,
wilt hun de wegen banen
ten Hemel en tot mij...
Dit is mijn sterfgebed.
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CXLIV
Ernest P.E. Wallays
7 Augustus 1890
Ge'n weet niet, gij die leeft,
noch gij en kunt niet weten,
aleer gij sterven zult,
hoe waarlijk ongemeten
de goedheid is van God
en Zijn bermhertigheid.
Geen einde en is eraan,
noch geen bekende palen:
die schuld kent helpt Hij zelf
zijn schulden doodbetalen,
en houdt den schuldenaar
den Hemel toebereid.
o Bidt voor mij, gij al,
die, langs des werelds paden,
hebt moeite, en nauwlijks weet
uw rechten weg te raden;
maar, met betrouwen bidt
tot Hem die 't al vergeeft.
Hem, wiens bermhertigheid,
zoo menigmaal gebleken,
eilaas vergeten wordt
of dikwijls weggesteken,
terwijl men jong is nog
en zonder zorge leeft!
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CXLV
Eduard J.L. van der Mensbrugghe
14 Oest 1890
Hoe zijt gij ons ontvlucht,
gij kleene troostverschaffer;
de blijdschap van ons huis,
het licht van onze baan?
Hoe zijt gij ons geroofd;
wie, onbermhertig, gaf er
uw ijdel wiegsken ons
te vinden ledig staan?
o God, Gij zijt te goed
opdat men 't U zou wijten;
o Vader, duizendmaal
gezegend zij Uw naam;
maar, zendt ons sterkte toe,
en, om de plicht te kwijten
der christ'ne droefheid, maakt
ons lijdend hert bekwaam!

CXLVI
Felix Verniers
1 December 1890
De dood is onmeêdoogend,
en God alleene laat
den mensch, het Kruis hem toogend,
nog hope en goeden raad.
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Dat stierf dat zal herleven,
zoo zegt Hij, en daar is,
voor al dat wierd misdreven,
bij Mij vergiffenis.
Ik steek de hand, als Vader,
u, kranke kinderen, toe;
aanveerdt ze, en komt Mij nader,
die de eerste stappen doe!
Gelukkig zijn zij allen,
die, Hemelwaards genood,
in 's Vaders handen vallen,
en leven, spijts de dood!

CXLVII
Hoogeerw. Heer D.P.A. De Haerne
22 Maart 1890
Blijve in 't Vlaamsch uw' naam niet ongemeld,
die, uw' taal niet looch'nend, ed'le held,
God en Kerke en Burger trouw gediend,
groot en kleen bleeft vaste en goede vriend!
Die, ja, stomme en doove spreken liet,
zwijg' dit steen uw weldoen immer niet,
maar, De Haerne, ontluike 't, te uwer eer!
Geldloos stierf hij, schatrijk bij den Heer!
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CXLVIII
Stephanie Ameye
2 Maart 1891
Vermaak en wist zij grooter geen,
als kinders Godwaards op te lee'n;
en, elk tot raad en daad bereid,
te helpen met ootmoedigheid.
De ware liefde Gods geleerd,
die 't altijd al in 't beste keert,
en kende zij noch nijd noch haat;
en goed, ja, raapte ze uit het kwaad.
Zoo minde en leefde en leed zij wel,
gesteund op haren Kruisgezel;
tot dat zij, 't lijden uitgeleefd,
den laatsten strijd gestreden heeft.
Aan wien was heel heur hert bekend?
Aan u, die weent heur lijk omtrent;
aan U, o God, die 't groot geduld
van al heur liefde kroonen zult!

CXLIX
Zulma Helena Boutens
12 April 1891
Onschuldig kind, na korte dagen
hebt gij den Heer reeds opgedragen
uw' schoone ziel;
maar bitter maalt, door 't leed gedreven,
uw Moeders en uw Vaders leven
het smertenwiel!
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Het zij zoo 't moet: 't en helpt geen klagen;
op dezen moge, en alle dagen,
Gods wil geschiên!
Ach bidt voor ons, en blijft daarboven
den God van al dat goed is loven...
Tot wederzien!

CL
Eerweerde zuster Marie-Stanislas
Moeder-Overste van Sint-Jansput te Kortrijk
12 Mei 1891
Zoo zedig, zoo zorgvuldig en
zoo zelfvergetend wezen
en hadde ik nooit te huldigen,
en kende ik nooit voordezen.
Bekommerd in al 't minste dat
den evenmensch kon baten,
zoo had zij 't leven opgevat,
in al heur doen en laten.
Heure overheid was neder zijn,
en dienen te allen stonden
den Gene, die nu weder Zijn
goê dienstmaagd heeft gevonden.

CLI
Leo de Konninck
22 April 1891
Vergeet hem niet, dien braven man,
dien man van de oude Gulde,
die dertig jaar de vesten van
de steê met eerde vulde.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

320
Vergeet hem niet, die 's Konings kruis
aanveerden mocht met eeren;
en, moegewerkt, trok weêr naar huis,
vol hope in 't Kruis des Heeren.
Vergeet niet, al die werkers zijt,
't goed voorbeeld na te leven,
dat hij, bij goed- en kwaden tijd,
ulieden kwam te geven.
Vergeet hem niet, voor wien hij, dag
en nacht, zijn werk besteedde;
en zorgt, zoo hij te zorgen plag,
gij vrouwe, en kinderen mede.
Vergeet, o Volk van Kortrijk niet,
maar spreekt voor hem ten besten
bij God, als gij zijn werk beziet,
en wandelt langs de vesten.

CLII
M.D.V.H.
1891
Eilaas, mijn licht is uitgedoofd,
nu dat mijn uitverkoren,
mijn eerste kind is weggeroofd,
en uit mijne oog verloren.
Mijn' huwelijkshope is heel vergaan,
Gods banden zijn ontloken;
en, felle dood, uw bitter slaan
heeft gansch mijn hert gebroken.
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Gij liet eene enk'le blomme mij,
één teeder blomke blijven;
och, spaart het, Heere, of komme mij
de dood met hem ontlijven!
Neen ... vaster vele als alle smert
wille ik mijn' hope bouwen;
en, Jesu, op Uw lijdend Hert
mijn kind en mij betrouwen!

CLIII
Marie Lantoine
6 Junij 1891
Geborgen voor des werelds oogen,
vol vreedzaamheid, vol mededoogen,
onschuldig als een kind, zoo koos
zij 't rechte pad en 't beste altoos.
Maria als een Moeder minnend,
heur Mans geluk en troost bezinnend,
zoo was zij lief en leed bereid
te dragen met zachtmoedigheid.
Een voorbeeld, onverwist, elk zijnde,
terwijl zij naar den Hemel pijnde,
zoo is 't dat zij, bij God bekend,
heeft 's levens korten loop volend.
Gelukkige! Uit de hooge zalen
en wou zij niet meer nederdalen,
maar wenkt van daar, en spoort ons aan
om waar zij ging heur na te gaan.
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CLIV
Bertha Louise Huyghe
10 Julij 1891
Zoo 't eens was uit Gods hand gekomen,
zoo heeft Hij 't weêr tot Hem genomen
en losgedaan
uit 's lichaams leed en lastigheden,
die 't onverbidlijk lijden deden
en pijne uitstaan.
't En kon niet meer ... 't Was moegelegen,
zijn stemme sprak zijn herte tegen,
en 't doolde rond,
onwetend waar, tot dat, zijn wezen,
zijn handen bei tot God gerezen,
het ruste vond.
Ach, ruste en vrede u zij geschonken:
den bitt'ren kelk hebt ge uitgedronken
en God bemind;
ons Heere weet Zijn vrienden weunen,
gij meugt op Zijn' beloften steunen,
onschuldig kind!

CLV
Leo E.P. Lauwers
17 September 1891
Al liefde, en anders niet,
hebt ge in uw lijkvat mede,
o Engelken, dat ons
zoo hoog verheugen dede;
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maar dat, onvaste alhier
verblijvende, éénen stond,
een' hooger', ver van ons,
een' hooger' woonsteê vond!
Vaartwel, ons beider beeld,
en, bij den Heer verscholen,
blijft eene leidsterre ons,
die nog op de aarde dolen!

CLVI
Louise Porte
30 December 1891
Zij was den Heere, in 't dagelijksch werk
en in Zijn huis, verbonden;
daar heeft ze God beproefd en, als
het goud, Hem weerd gevonden.
o Kinders, volgt uw' moeder na,
zoo zij was, tracht te wezen
godvruchtig, neerstig, eerbaar, kloek
in 't hopen; en, na dezen,
zoo zult gij haar aanschouwen in
Gods huis, niet meer in 't lijden,
maar eeuwiglijk, met al die haar
beminden, in 't verblijden.

CLVII
B.S.
1891
Te midwege op de levensbaan
zoo vroeg reeds mogen binnengaan
in 't eeuwig, 't ander leven;
wie 'n zou niet, om zoo schoon een kans,
een honderdjarig leven gansch
en geheel ten besten geven!
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CLVIII
N.
1891
Een jong man kan,
een oud man zal,
als alles moet begeven,
dat rechte staat,
dat vaste staat,
dat leeft of schijnt te leven.

CLIX
Eerw. pastor P. Busschaert
10 Januarij 1892
Zijn herte zong, van binnen hem,
een lied, dat de Engelen hoorden;
dat somtijds uit zijne oogen sprak,
en tintelde in zijn' woorden;
maar dat eilaas, dit tranendal
onweerd, bij hooger zangen
behoorde als bij al 't weegedreun
der duistere levensgangen.
De vriend is weg, te lijve, ja;
maar ongenaakbaar, boven
dit lijdensperk, den wolkendoek
voor altijd weggeschoven
van 't eeuwig schoone, aanbidt hij nu,
en zingt, in 't driemaal heilig,
zijn erflijk deel, voor al dat hij
hier uitstond ginder veilig.
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CLX
Vincent Holvoet
15 November 1891
Vaartwel, Vincent! In 't ander leven
zal God u loon naar werken geven,
terwijl wij hier nog lange jaren
't geheugen van uw' deugd bewaren.
Zoo gij waart zijnder weinig, heden;
zoo vol van eere en dienstbaarheden;
getrouwe uw' meesters, en uw leven
bereid voor hen in pand te geven!
Zoo diendet gij, en, vriend van allen,
zoo zijt gij ons en elk ontvallen!
Vaartwel, nog eens! En, moge 't wezen
dat wij u zien verblijd nadezen,
waar God eens zal aan groot- en kleenen
Hem zelve als hoogsten loon verleenen.

CLXI
Clohilde Ph. Scherpereel
29 Maart 1892
Ach, vier onnoozele schaapkens, 'k laat
u moederloos in 't leven;
wie zalder nu, zoo moeder deed,
u hulpe en bijstand geven?
g'Hebt vader nog, die mij bemint,
die u bemint te gader;
weest Gij, o God, weest hem en hun
een toevlucht en een vader!
o Kinderkens, o vader lief,
vaartwel nu; eens na dezen
zal 't eeuwig, eeuwig blijdschap zijn,
zal 't altijd samen wezen!
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CLXII
Octavie V. Maes
10 September 1892
Geliefden, die ik achterlate
in eere en deugd getogen,
zoo veel 't een' Moeder machtig was
met God en al heur pogen;
gedenkt hoe ik geleden heb;
hoe, dag en nacht gedwongen,
ik eindelinge eens ben losgerocht
en 's werelds leed ontsprongen!
't Verheugt mij nu, veel meer als ooit
het leed mij kon doen lijden,
't oneindig onverstaanbaar zijn
van 's Hemels hoog verblijden.
Vaartwel dan. 't Gene ik trachtte in u
te stichten, blijve 't wezen
en wassen, tot zijn' volheid, in
elk een van u, na dezen!
En, leedt gij, waar' 't zoo vele als ik,
blijft, vaste en onbewogen,
uw' Vader en uw' Moeder weerd,
naar 't eeuwig welzijn pogen!
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Aanteekeningen
De bovenstaande zielgedichtjes, op twee of drie naar, wierden gedrukt op
doodbeeldekens, en uitgedeeld in de kerke, ter nagedachtenisse van gekende
overledenen.
Het gebruik van lijkbeeldekens, - doodsantjes (dood-Sanctjes), doodsentjes,
doodsintjes, rouwzantjes, rouwzentjes, rouwzintjes, zarkskes, zerkskes, bidprentjes,
gedachtenissen, suffragetjes, briefkens, texten heet men ze ook - wierd ingevoerd
onder het ‘heilig ende zalig gedacht’ dat de diptycha, de obituaria, de doodboeken,
de grafzerken, en andere gedenkteekens van overledenen, ten gronde ligt.
Gelijk de diptycha vindt men de doodprentjes bij streken op den autaar liggen,
bijvoorbeeld tot Neuss, in Westfalenland; tot Iper, tot Gent en elders heet men ze,
als of 't afgedrukte zerksteenen waren, zerkskes, zarkskes.
Gelijk de boeken, de boekversierselen en de heiligenbeeldekens, zoo wierden
eertijds de doodsantjes met der hand gescreven, zoo men zei, dat is geschilderd.
De achtbare Vrouwe E. Van Steenkiste- Van der Meersch, tot Brugge, bezit, onder
menige andere, een doodprentje, dat op pergament geschilderd wierd, ter
nagedachtenisse van zaliger Mijn Hoogweerdigsten Heer Humbert-Wilhelm a
Precipiano, Aartsbisschop van Mechelen, overleden op den 10 Junij 1711.
De naaste doodprentjes, van ouderdoms wegen, zijn van geëtste, gestekene of
gesnedene platen gedrukt; de twee oudste die men kent zijn, 't eene, van den 9 Mei
1755, 't andere van den 5 Januarij 1759. Z. Rond den Heerd, 1876, blz. 67 en 72.
De gedrukte doodprentjes van meer als honderd jaar oud zijn meest al
Hollandsche, en onder andere, van den volgenden inhoud:
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1. ‘Bid voor de ziel van zaliger de Heer Louis Michel, overleden den 16den
December 1758, in Amsterdam.’
2. ‘Bid voor de ziel van zaliger den Heer Willem van Brienen. Overleden den
26sten Januarij MDCCLXX, in Amsterdam. Requiescat in pace.’
3. Bidt voor de ziel van zaliger Barent Woortman, overleden den 26 May 1775,
in Amsterdam. Heere, geeft hem de eeuwige Rust. Amen.
4. ‘Bidt voor de ziel van zaliger Jacques Joseph de Pret. Overleden den 28 July
1784 in Antwerpen.’
5. ‘Bidt voor de ziel van zaliger vrouwe Cornelia Carolina Josepha De Bosschaert,
geboore de Pret, overlede den 20 February 1789, in Antwerpen. R.I.P.’
6. ‘Bid voor de ziel van zaliger vrouwe Joanna Josepha Vermoelen, geboore De
Pret. Overlede den 22 Mey 1789, in Antwerpen. R.I.P.’
7. ‘Bid voor de ziele van zaliger den Heere Arnoldus Franciscus Josephus Bruno
De Pret. Overleden den 1 Augusti 1797. R.I.P.’
8. ‘Bid voor de ziel van vrouwe Maria Theresia Josepha Moretus, geboren
Borrekens. Overleden 5 Mey 1797. R.I.P.’
9. ‘Bid voor de ziel van zaliger vrouwe Maria Agnes Michel, Douariere van zaliger
den Heer Jean Philip Gilles. Overleden 31 January 1800, in Amsterdam, R.I.P.’
Het zij bemerkt dat M'Her Louis Michel (no. 1) de vader was van Maria Agnes Michel
(no. 9), vrouwe van M'Her Jan Philip Gillès, overleden t' Amsterdam 1 Jan. 1800.
M'Her Louis Gillès-de Pret, zoon van M'Her Jan Philips Gillès (Amsterdam 22 Nov.
1761 † Hove bij Antwerpen 22 Nov. 1811), was de vader van M'Her Louis Baron
Gillès de Pèlichy-de Pèlichy, (Antwerpen 25 Junij 1798 † 29 April 1876), be-
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graven tot Iseghem 3 Mei 1876; wiens zoon, M'Her Alexander Baron Gillès de
Pèlichy van Caloen, geboren tot Antwerpen 17 Dec. 1845, heden ten dage het
adellijk slot het Blauwhuis bewoont, tot Iseghem. Zie bl. 213, het stuk Gouden
Roozen.
Mevrouwe Gillès de Pret, van Antwerpen, liet, in de jaren 1790 twee prentjes
drukken ter zaliger gedachtenisse van Louis XVI en van Marie-Antoinette; ze worden
bewaard in de huiscapelle van Alexander Baron Gillès de Pélichy-Van Caloen.
Over Antwerpen kwamen de doodprentjes uit Holland naar Vlanderen; Joufvrouw
Marie Therese van Veldriel, van Antwerpen, liet prentjes drukken voor haren
echtgenoot, Heer Dominicus Vercruysse, overleden te Kortrijk op den 28 Mei 1805;
daar wierden er gedrukt voor haren schoonzoon, Heer Saveris Vercruysse, overleden
tot Kortrijk op den 13 December 1805; en eindelijk ook voor haar, wanneer zij kwam
te overlijden, tot Kortrijk, op den 7 Febr. 1807.
Tot Brugge wierden er doodprentjes gedrukt ter zaliger gedachtenisse van pastor
Jacop Wielmaecker, van de Potterye, schielijk overleden 12 Maarte 1814; ‘van den
overleden Eerweêrden en Edelen Heer Charles De Schietere Caprycke, die zijn
levensloop heeft besteed tot zaligheyd der zielen en de onderwijzinge der jeugd der
stad Brugge. Geboren den 22 September 1762. Priester gewyd ten jare 1787. Ende
gestigt heeft eene algemeyne Zondagschoole tot onderwys, zoo voor het geestelyk
als tydelyk van boven de 1400 arme en behoeftige kinderen van beyde geslagten...
Gestorven den 18 July 1815, in den ouderdom van 52 jaren.’
Op een ander prentje van dien tijd staat er: ‘Naer alles verlaeten te hebben, heeft
hij Hem (Jesum) gevolgd. Matth. P. Desiderius Van Huerne van edele
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ouders gebooren den 11n February 1780, te Brugge in Vlaenderen. Naer zijne
studien zoo tot Douay als tot Loven voltrokken te hebben, is nae Pollockx in wit
Rusland vertrokken, en aldaer in de Societeyt Jesu aengenomen en tot Oswalda
den 15 April 1816, nog geen priester zijnde, overleden. R.I.P.’
't Oudste doodsantje dat op een landsche prochie spreekt, in de beide Vlanderen,
is dat ‘van den hoog edelen Heer Philippus-Josephus-Maria-Ludovicus-Gislenus
graeve de Croix en van Moen, Baron van Wynghene, heer van Dadizeele en
Moorslede, etc., etc. Overleden te Dadizeele, den 4 Januarius 1820, in den ouderdom
van 46 jaren en 6 maanden. R.I.P. God en de menschen aengenaem, wiens
gedagtenis is in zegening. Eccli, C. 45, VI.’
Tot in 't jaar 1830 en was 't maar voor de priesters en voor de leden van de
aanzienlijkste geslachten dat men doodprentjes uitdeelde: dertig, veertig, vijftig ten
hoogsten, en ter gelegentheid van groote uitveerden. Later is 't gebruik algemeender
geworden, zoo nochtans dat het uitdeelen van doodprentjes nog altijd blijft gelden
als een teeken van welhebbende treffelijkheid.
De vroegste doodprentjes zijn op pergament gedrukt. Tot in 't j. 1830 gaf men
nog pergamenten beeldekens aan de naaste en beste vrienden, papierene aan
iedereen. Die op geglansd papier gedrukt zijn komen doorgaans uit Oostende, uit
Luik of uit Antwerpen.
Op den eenen kant van het doodbeeldeken pleegt een Sanct, een Sanctje, een
Heilige, of wel eenen schets uit het heilig Schrift verbeeld te staan; de kwade smaak
van Parijs heerschte over die verbeeldingen, van t' halven de jaren 1830 tot 1860,
wanneer de zucht naar eigen schoon opkwam en wederom begon de overhand te
krijgen.
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In steê van Santen en Santinnen, enz., vindt men ook verbeeldingen van de kerke
waar de overledene geuit wierd, ofwel 't beeld van den overledene zelve, 't zij in
druk, 't zij in lichtprente nagetrokken.
Op den anderen, op den aarkant van 't beeldeken staat soms een zerksteen
uitgeprent, met de vier Evangelistenteekens op de hoeken; soms eene
kruisgedaantige lijste, soms eene andere. Binnen in die lijste, of ook ongelijkst, staat
de zoo gezeide text.
De oudste texten vragen eenvoudiglijk, zonder eenige aanhalinge uit de Schrifture,
een gebed voor zaliger zulk of zoo eenen, die overleed... enz. Later wordt daar eene
schriftuurplaatse, in 't latijn en in de volkstale, bijgevoegd, b.v.: ‘Timenti Dominum
bene erit in extremis. Die den Heere vreest zal wel vaeren in zijn uytersten.’
Naast het vermeerderd, dikwijls kraafsch en ongepast aanhalen der Schrifture,
enz. is, sedert 1870, het bijvoegen van eenen gedeeltelijken stam- of geslachtsboom
in zwang gekomen, dat eene verbeteringe is.
In Brabant zet men den begraafdag, de zielmissen, en meer andere inlichtingen,
op de doodsantjes. Wat de prenten betreft, ze zijn onderworpen aan de goedkeuringe
van kanonik Reusens, en Zijne Hoogweerdigheid de Aartsbisschop heeft daarover
eenen herderlijken brief doen lezen in al de kerken van 't Mechelsche.
Voor Heere ende Meester Jan Frans De Broyer, S.T.L., geboortig van Buysinghen,
bij Halle, en overleden, Pastor zijnde van Moorsel bij Aelst, op den 25 April 1830,
wierd een doodprentje gedicht op rijm, en 't is het eerste van dien aard dat in eene
kostelijke en wel vertierde verzamelinge van meer als 100.000 stuks te vinden is.
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Dit zielgedichtje luidt als volgt:
Stae leêzer!... onder deézen zerk
Ligt 't puyk der Priest'ren van Gods kerk,
Die godsgeleerdheyd gantsch had ingeswolgen:
Wiens slissing, in het zeden-vak,
Hoe zeer het ook vol spitsen stak,
Den bleeken angsteling gerust mogt volgen
Maer ah!!!... die zuyl, die hemel-spoór,
Die weldaed noyt uyt 't oog verloór,
Is t'haestig nog van d'aerd geweéken.
Gy, die hem altyd hebt bemind,
Wil voór de ziel van uwen vriend
Een woord by God ten besten spreeken.

Later maakte de eerweerde Heer D. Cracco, leeraar in 't kleen seminarie tot
Rousselaere (en dichter van 't voorgaande?) dit volgend berijmd doodsantje:
Wees gedachtig de ziel van Amandus Bral, geboren te Thielt den 17 April 1814,
overleéden in het kleyn Seminarie te Rousselaere den 20 Junius 1833.
O ydelheyd der ydelheden!
Hoe broos is alles hier beneden!
O jongeling, wat is uw roem?
Uw jeugd gelykt de teere bloem.
Een killen mist komt opgevaeren,
En drukt de purperroode blaêren
Der bloem, die frisch ontloóken staet:
En zy verslenst, valt neêr, vergaet.
Zoo viel voor Bral den bloey van 't leéven!
Doch 't dierbaerste is hem bygebleéven,
De Deugd, zyn liefste hertsvriendin.
Met haer trad hy den hemel in.
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Twee jaar daarna wierden de zelfste rijmreken, op weinige woorden na, toegepast
op een ander, aldus:
‘Bid voor de ziel van d'Heer Petrus Raymondus Lefevere, geboóren te Rousselaere
den 6 Mey, en aldaer overleden den 25 Maerte 1835.
O ydelheyd der ydelheden!
Hoe broos is alles hier beneden!
O jongeling, wat is uw roem?
Uw jeugd gelykt de teere bloem.
Een killen mist koómt opgevaeren,
En drukt de purperroode blaeren
Der bloem, die frisch ontloken staet;
En zy verslenst, valt neer, vergaet.
Zoo viel Lefevers bloey van 't leéven!
Maer 't dierbaerste is hem bijgebleéven,
De Deugd, zyn liefste hertsvriendin,
Met haer treéd hy den hemel in.’

Het volgende is waarschijnelijk van de zelfste hand:
Gedagtenis van den deugdzaemen jongeling, Henricus Josephus Van Hecke,
leerling der Grammatica in het Kleyn Seminarie te Rousselaere, overleéden te
Beveren, zyne geboórte-plaets, in den ouderdom van 21 jaeren.
O jongheyd, die dit leést, denk toch een wyl op hem,
Die 't saem met ons de vrugt der schoone lett'ren plukte,
De wysheyd leerde door de zelve vaderstem,
Maer wien de dood te vroeg aen onze schoól ontrukte.
Van iedereen geliefd, in 't midden zyner jeugd,
Viel hy als eene bloem gescheurd van haeren stengel.
Doch neen! hij was reeds ryp; en zagtjens trok Gods engel
Hem van deéze aerde, en bragt hem in des hemels vreugd.
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Nog een leerling van 't kleen Seminarie te Rousselaere maakte, twee jaar later,
liggende op zijn sterfbedde, zijn eigen zielgedichtje. 't Was Désiré, de broeder van
zaliger den eerweerden Heer De Corte; hij stierf tot Sint-Lievens Hautem, zijn
geboortedorp, op den 21 Januarij 1837, oud 21 jaar. Zijn doodprentje luidt aldus:
‘'t Ellendig vleesch alleen kan sterven:
De ziel schiep God voor de eeuwigheyd;
Voor haer heeft hy dit goed bereyd,
Dit hemelsch goed, dat haer de dood doet erven.
Zeg dan, o dood, waer is uw strael?
Waer is, o dood, uw zegeprael,
Daer gy my doet een eeuwig goed verwerven?’

Het gebruik van doodsantjes te laten drukken, van ze uit te deelen binst het ten
offeren gaan, van ze in de kerke rond te geven, van ze ten huize te doen bestellen,
voor of na de begravinge, enz. is uit de Nederlanden overgegaan naar Engeland,
Duitschland, Vrankrijk, America, Italien, Polen, en misschien nog andere landen.
Buiten het nut dat het uitdeelen van doodprentjes heeft, wanneer men 't beschouwt
als een werk van liefdadige en stichtelijke godvruchtigheid, kan eene goede
verzamelinge zulker gedrukte oorkondschepen alleszins te passe komen bij de
lieden die taalgeleerdheid, namenkunde, geslachtkunde, gouwspraakkunde
betrachtende zijn.
Tot bewijs van dit zeggen dient het gebeurde op den koopdag van Zaliger K.
Kanonik De Ridder, overleden tot Mechelen in 't jaar 1876. Op dien koopdag immers
zijn 2500 doodsantjes van overledene Priesters uit het Mechelsche 65 fr.
toegeslegen; 2500 van Priesters buiten 't Mechelsche 60 fr.; 2150 van Edelliên 55
fr. Onder de gadinghebbenden was
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de zeer eerweerde Heer K. Kanonik Reusens, die hoogde voor de boekenkamer
van de hoogschole tot Leuven.
Voor de bovenstaande inlichtingen blijve ik allen dank schuldig aan de
dienstveerdige bereidwilligheid van den eerweerden Heer Leopold Slosse, Pastor
van Coyghem, den eigenaar en den kundigen zanter van de meer als 100.000
zerkskens of doodbeeldekens, waarvan hooger sprake was.
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Aanhangsel
Varia
Jaren, maanden, dagen, uren,
ware 't honderd duizend jaar,
't is, bij Gods oneindig duren,
't is ... alsof het niet en waar'.

Nov. 1868
Scepter, kroone en onderzaten,
niets en zal den sterfling baten,
landen, geld noch edeldom,
als de Dood roept en zegt: ‘Kom!’

Jan. 1869
De Paus is op zijn throon
zoo sterfvrij als de kleenste
van al die hij begrijpt
in zijn groot rechtsgebied;
van 's Keizers machtig hoofd,
beneên, tot aan 't gemeenste,
't sterft al, 't sterft al de dood,
wat ge immers leven ziet;
van 't hoogste leven, ach,
is 't dood gaan het vereenste!...
De Paus sterft, leev' de Paus:
de Pausen sterven niet.

Jan. 1869
Eene zalige ure verleene mij God,
een heilig leven, een zalig sterven,
opdat ik onderhoude zijn gebod,
en 't eeuwig Hemelrijk mag erven!

Nov. 1869
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't Zij rijk of arm, het zij
in baar- of stervensnood,
één is 't begin van al,
één 't ende, en 't is de dood.

1890

De dood
Wilt aanhooren kleen en groot
Menschen wilt overdenken de ure al van uw dood.
Die 't leven heeft ontvaân
die moet eens sterven gaan
de dood eens ondergaan.
Mathusalem heeft zoo lang geleefd
omtrent de duizend jaren wat heeft daar aangekleefd?
De dood niemand en spaart
maar iedereen bezwaart
doet rotten in der aard.
Alexander die groote Heer
die de wereld dede beven hij is er ook niet meer.
Zijn schepter staf en kroon
en keizerlijke throon
moest hij verlaten schoon.
Aristoteles is ook vergaan
en nog meer andere potentaten, die hier niet bij en staan
De dood niemand en zwicht
met haar zeisen en schicht
maait 't leven af zeer licht.
Wel is de dood niet stekeblend
dat zij op deze wereld noch schat noch goud en kent.
Hier baat noch geld noch goed
hoe rijk hoe kloek van moed
de dood eens sterven doet.

1850(?)
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Allerzielen
'k Heb zoo menigmaal gegaan
waar de wilgen treuren staan,
buiten stad, naar 't doodenveld ...
'k Heb bij woeste windgeweld
't geel gebladert dwarren zien
en onwetend op de knien
neergezakt en nagedacht
dat de dood met 't menschdom lacht
lijk de wind met 't dorre blad ...
Kranke menschdom, sta hier wat
bij de graven. 't Wormgekriel
knaagt aan 't lichaam; maar de ziel,
waar is zij? En lijdt zij niet
't snoerend vagevuurverdriet,
waar zij naar verlossing smacht
en naar uw gebeden wacht?
Allerzielen! Bededag
dien ik niet vergeten mag ...
Allerzielen! Vader weent,
moeder kermet zoo vereend ...
Vrouw of man of wie het is
roepen ons om lavenis.

(Eleison)
1896(?)

Opschrift
Vereenigd in het graf, hier rusten en verwachten
den dag des oordeels, die, bij dagen en bij nachten,
uit liefde tot den Heer, bermhertigheid verleenden
aan al die, arm en krank, om hulpe en bijstand weenden.

1897
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Over het lijk van Zaliger Heer Karel Verriest
wijlen Burgemeester van Deerlijk, Notaris, enz. overleden te Deerlijk, op
den 26sten in Hooimaand 1894
Weêrom? ... Eilaas, 't en zal geen een
van al de dood ontsnappen;
wij weten 't, ik en gij, die hier
dit groene veld bestappen,
en levend zijn nog nu! 't En zal
geen een onsterflijk leven,
't en zij de straf hij onderga
des doods. Zoo staat 't geschreven!
Het zij dan zoo, o Heere en God
van levenden en dooden:
wij buigen 't hoofd, wij zinken voor
Uw' voeten, en wij nooden
de Vriendschap uit ten gravewaard
van hem, dien wij beminden,
en dien wij hier, gevallen, op
Gods akker wedervinden!
Van hier zijt gij, o vriend, gegaan
naar hooger' woonsteê henen,
waar ramp noch rouwe aan u en kan;
toch heel en is verdwenen
dat leven, dat gij leefdet hier
ten besten, zal 'k het melden?
van menig een, die 't niet en weet
tot nu toe! Zelden, zelden
verstaan ze, die gelukkig zijn,
hem, dien zij 't danken moeten;
en die 't verstaan vergeten 't haast,
of doen 't den gever boeten!
Goedhertige afgestorvene, ach,
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hoe diepe is 't, dat uwe oogen
ons plachten 't geen gij waarlijk waart
eenvoudiglijk te toogen!
Hoe eerlijk liet uw vroom gemoed
het onze somtijds weten
de blijheid die, van kindsbeen af,
u heeft in 't hert gezeten!
Bij vlagen was 't, niet onverpoosd,
dat wij dus blinken zagen
die vonken uwer beste, liefste
en schoonste zomerdagen!
Eilaas, ze zijn voorbij voortaan,
en wolken overhalen,
voor goed nu, zoo weleer te diks,
uws levens edele stralen!
Betreurt het, gij, die naast van al
hem bijstondt, echte en trouwe
verwanten zijner sterflijkheid,
zijn eigen bloed en Vrouwe!
Betreurt het, gij, die naast hem waart,
en onder hem, in 't leiden
der zaken die zijn' hand bedreef,
betreurt zijn bitter scheiden!
Betreurt het, gij, die kunstgevoel
den goeden man deed kiezen
voor overheer: zijn' schermend hand,
die komt gij te verliezen!
Betreurt het, om u zelven, niet
om hem: een ander leven,
een beter, zal 't rechtveerdig Hert
- en 't goede - Gods hem geven!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

341

Latere zielgedichtjes
CLXIII
N.N.
1880
Zoo menig bitteren dag, van pijnen,
met honderd namen overdaan,
z' heeft duistmaal in haar kranke leden
de doodstormenten onderstaan.
En toch, wat had zij hier misdreven?
Het kwaad gevlucht, het goed gezocht,
en zuiver, lijk z'haar had ontvangen,
naar God haar ziele weêrgebrocht.
Leert hieruit, kristene zielen allen,
- hoe onverstaanbaar het u schijn' dat, die meest lijden in de wereld,
Gods dierstbeminde vrienden zijn.
God slaat die zielen, niet uit gramschap,
maar louter uit bermhertigheid,
om hun den hoogsten loon te schenken
in de albeloonende eeuwigheid.

CLXIV
Adolf Couckuyt
1880
Gelukkig die gestorven
en begraven zijn
en die, den prijs geworven,
al in d'haven zijn!
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Voor hun en moet er rechtshof
noch ‘appèl’ meer zijn,
en, lage ik niet in 't kerkhof,
'k zouder wel meê zijn:
ze staken, slacht het kotje alwaar
de brieven zijn,
mij, lijf en ziele, in 't kot alwaar
de dieven zijn!
Wat help 'et al, bedorven
of nu brave zijn?
Gelukkig die gestorven
en begraven zijn.

Januarij 1881

CLXV
Herman R.M. Van Oye
12 Julij 1882
Waar' 't leven een gedicht,
o kind, gij zoudet leven ...
Wat zeg ik? Maar gij leeft,
of leve ik zelf niet meer,
die 't leven dat, door mij,
van God wierd eerst gegeven
weerom ter Bronnen zie
teruggekeerd, o Heer?
Leef eeuwig, kind, en waar
ge zijt, verbeeld ons beiden,
die, zoekend 't geen gij hebt
in volle mate alreê,
verlangen, ver van u,
aan 't lastig voorbereiden
der ruste, die ons wacht
na deze wereldzee!
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CLXVI
Pieter J. Boudewyn
2 Junij 1885
Ach Boudewyn, uw schoone naam
klinkt troostelijk in de ooren
van die, uw graf bezoekend, hier
het stille zwijgen stooren
des kerkhofs! Goede vrienden zijn 't,
gij weet het, die u minden,
en, schoon gij hun ontnomen zijt,
nog uwe grafsteê vinden!
Daar ligt dan al dat sterflijk was
aan u, aan ons onttogen;
maar gij, gij zelve en ligt daar niet,
gij zijt hooge opgevlogen,
tot voor den throon van die 't bedrijf
der menschen, welgenegen,
weet in de schaal van goed en kwaad
bermhertiglijk te wegen.
Uw deugd was groot, Heer Boudewyn,
en liep langs alle zijden
het edel vat uws herten uit,
om anderen ook te blijden!
God blijde u dan voor eeuwig daar,
en wille uw deugd beloonen!
Dat bidden wij, dat hopen wij,
dat zeggen deze kroonen!
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CLXVII
Eerw. pater L. Marques
12 Aug. 1892
Wie zal den Africaanschen leeuw bedaren,
die ruischt en zoekt wien hij verslinden zal?
Wie telt ze, die daarheen om God gevaren,
te vroeg eilaas, hun grafsteê vonden al?
Ontzoonde Weduwvrouwe, uwe oogen leken,
en 't is te scherp het hertzeer, dat u kwelt;
maar, daar men menschenhandelt, in die streken,
is 't menschenlevens, dat de vrijheid geldt!
Voor één' die viel, zoo zie 'k, in 't land der slaven,
er duizenden, hun' ketens afgedaan
en kerstenen gedoopt, die naar de graven,
waarop heel Vland'ren weent, in beêvaart gaan.
Vertroost u, Moeder, God en vroeg voor nieten
den diersten schat uws herten u niet; want,
hoe meer gij gaaft, hoe meer gij zult genieten,
verheugd eens, naast uw kind, in 't vrije Land!

April 1893

CLXVIII
Adelheid S. Depotter
26 April 1893
Ach, Moeder, is 't toch waar, en moest het zoo geschieden,
dat gij gestorven zijt, en wij vaarwel u bieden
voor altijd? Is 't toch waar, en is er nu noch boeten
noch bidden meer, dat baat? Is 't dat wij scheiden moeten?
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Een Engel, zeidt ge, kwam al zingende u verblijden;
maar, wie verblijdt er ons, ach, Moeder, in ons lijden?
Die ons en Vader waart een Engel, al uw leven,
wie zalder, Moeder, ons dien Engel wedergeven?
o God, die alles wilt, die alles kunt verhelpen,
geen hulpe en is er ons, om ons verdriet te stelpen,
als Gij, die ruste gaaft aan Haar: och, helpt ons heden,
gerust, maar niet getroost, in Moeders stappen treden!

CLXIX
Emile J. Vandeputte
6 Oogst 1893
Gevrienden, laat mij gaan!
Ik wilde Priester wezen,
en werken eens, 't zij waar,
't zij hoe, mijn leven lang;
maar Hij, die 't willen gaf,
- Zijn' goedheid zij geprezen! met 't willen reeds voldaan,
jont mij den hemelgang!
Gevrienden, wat en staat
U, dapp'ren, niet te hopen,
die strijden zult weleens,
en lijden pijn en smert?
U staan, dat zie ik al,
des Heeren armen open,
met meer als ééne kroon:
ten einde toe, Volherdt!
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CLXX
Eerw. pater C. Lievens
7 Nov. 1893
O vlaamsche held, die honderden,
geheiligd door uw' hand,
met ons hiet evenkersten zijn,
in 't verre en 't vreemde land;
O Vlaming, die, ter dood getrouw
aan God, aan zede en taal,
uw eigen volk liet de erfenis
van uwen zegepraal;
blijft werken, nog, en wekt in ons
een vonksken van de vlam
die 't heidendom in brande stak,
die u het leven nam!
Blijft werken nog, en, won den loon
uw' nooit vermoeide hand,
zij werve en wende er meer van ons
naar 't vreemde en 't verre land!
Dan blijft het dierbaar pleksken grond,
dat zulke mannen droeg,
zijn' waarlijk vlaamsche kinderen
toch immer groot genoeg!
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CLXXI
Ferdinand Maes
24 Januarij 1895
Zoo vreedzaam van geen mensche en wierd
er wapen ooit gehandeld,
als 't wapen, daar Gods huis hij meê
zoo dikwijls heeft doorwandeld!
De brave man, eerbiedig wist
eenieder hij te ontmoeten,
en 't geen hij streng te zeggen had
voorzichtjes af te zoeten.
't En was zulk geen! Gij kinders, die
hem, ouderloos, zaagt sterven,
hij diende u geerne: bidt en helpt
hem 't eeuwig leven erven!

CLXXII
Constantia F. Hage
26 Februarij 1895
Zoo rechte en vaart ter wiegen uit
geen kind, deze aarde onttogen,
zoo zij, oprechte hemelbruid
ten hemel is gevlogen.
De Wereld was voorbij voor haar
het Vleesch was zonder krachten,
en nooit en moest de Vijand, daar
zij was, gehoor verwachten.
Zij leefde alzoo de blommen, die,
godvruchtig afgebroken,
ik staande omtrent den autaar zie,
voor God alleene ontloken.
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Zij stierf! Zij ruste in vreê, voortaan,
daar de Eng'len haar verbeidden:
onwetens is zij weggegaan,
en schuldeloos verscheiden!

CLXXIII
Eerw. pater A.J. Leroeye
25 Maart 1895
Ik zag hem eens: hij ging
van hier, den roep getrouwe
des Heeren. Onversaafd
als zijn patroon weleer,
zoo ging hij verre weg
van al die nu, vol rouwe,
betreuren dat zijn vaart
was zonder wederkeer.
Ach, Sint Amand, die ons
hier, vroeger, kwaamt bekeeren,
ontvangt uw doopkind in
de blijdschap; en 't getraan
en blijve troosteloos,
voor hen, die 't woord des Heeren,
dat hij verkonden ging,
gelooven en verstaan!

CLXXIV
Silvie Coussement
3 Oogst 1895
Gij, vrienden, die, bemind en goed,
gebeden en goe werken doet,
om mijne ziel te baten,
God heeft in Zijn bermhertigheid,
mijn stervend herte voorbereid
en mij den tijd gelaten.
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En steunt op uwe jaren niet,
die mij zoo vroeg gestorven ziet;
past op, en leidt uw leven
als lieden die, na korten tijd,
ofschoon gij zoo gezond nu zijt,
God rekening zult geven.
Mijn echtgenoot, onthoudt het wel,
gij waart alhier mijn reisgezel;
blijft altijd mijn beminde,
en bidt opdat, met mij vereend,
uw hert, dat nu mijn' dood beweent,
mij later wedervinde!

CLXXV
Mathilde P.J. de Baets
16 Februarij 1896
Hoe menig zaad, uit 's Heeren hand
gevallen over 't akkerland,
dat niemand en zal oesten:
Gods schuren zijn 't, en de onze niet,
die 't, vrij van 's werelds akkerwied,
voor eeuwig hebben moesten.
Wij hadden, - 't was dit zaad gelijk, een dochterken, in deugden rijk,
dat opkwam, ongeschonden
van de aardsche kwalen. God aanzag
zijn' krankheid, zoo 't daar lijdend lag:
Hij heeft er om gezonden.
't En wies hier niet; 't zal wassen daar,
geen tweemaal tien, maar honderd jaar,
maar eeuwig! - Wee, die moeten,
't zij ijdel, 't zij vol schuld gelaân,
uit 's werelds kwaden akker gaan,
en altijd blijven boeten!
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CLXXVI
Eugenie A. Demets
8 Maart 1896
De wereld heeft zoo menig hert
en lijf en ziel versleten;
zoo menig kind, in kisteberd,
zijn laatste kleed gemeten;
dat 't wonder is, en dere doet,
te zien hoe, alle dagen,
men 's werelds arme dienaars moet,
te vroeg, in 't kerkhof dragen.
Gelukkig, die, in tijden, moe
van 's werelds booze wegen,
den Heere keert zijn herte toe,
en hoopt in Zijnen zegen:
Hij stierf voor ons, en, sterven wij,
getroost, in Zijne handen,
geen vijand die te vreezen zij,
geen eeuwig, eeuwig branden.

CLXXVII
Karel Josef Claeys
26 Julij 1896
'k Versta den eindeloozen rouwe
van u, bedrukte weduw-vrouwe.
'k Versta, o kind'ren, uw geween,
bij 't vroeg en smertelijke scheen
van eenen echtgenoot en vader
die vrouw en kinderen te gader
toch zoo gelukkig miek. O man,
geen menschentale zeggen kan
wat uwe dood in die drie herten
geslegen heeft van wreede smerten ...
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Dat woord dat maar voor 't recht en klonk,
die meening die door 't wezen blonk,
dat taaie blijven bij den werke,
die drift voor Priester en voor Kerke,
die vrome deugd, die godsdienstzin,
die echtgenoote- en kind'renmin:
dat al hebt gij, eilaas, verloren,
maar hem stelt het bij de uitverkoren ...
Betrouwt op God die heden slaat,
maar die uw troost en toeverlaat
zal zijn, in uwen druk, en morgen
voor vrouwe zal en kind'ren zorgen.

CLXXVIII
Flora H.M.J.G. Vanderghote
3 Oogst 1896
Gelukkig, kind, zijt gij, die God
zoo vroeg gekend, gebeden,
ontvangen hebt; en, meê met Hem,
zijt Hemelwaards getreden!
Zoo Henoch eens, die medeging
met God, zoo gingt gij henen,
met Hem, die, ons verdoken nog,
u zichtbaar is verschenen.
Uwe oogen zien, uw herte mint
den God, dien negen kringen
van Engelen, zoo gij nu doet,
beminnen en bezingen.
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Van negen, die wij, zusters, u,
en broeders, zijn geboren,
zijt, Flora, gij gelukkig, en
vóór de andere, uitverkoren,
terwijl dat wij, gebroeders en
gezusters, nog met achten,
hier zuchten, en 't geluk dat gij
bezit alreê, verwachten.

CLXXIX
Ernest P. Vandekerckhove
14 September 1896
Hij had des Konings dienst aanveerd,
hij ging in 't verre land;
het was, eilaas, de dood hem weerd,
aan 's aardrijks and'ren kant.
Gij, Koning, die, zoo hier, zoo daar,
uw' goede knechten weet,
aanveerdt hem, in Uw' legerschaar,
bij de Engelen, besteed.
Geen dood en is, geen ziekte, geen
gevaar, in Uw verblijf,
en, eeuwig geeft Ge er elkendeen
den loon van zijn bedrijf.
Hij viel te vroeg, maar nooit te vroeg
en valt, die U bemint;
en, al verloren, heeft genoeg
gevonden, die U vindt!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

353

CLXXX
Oscar Willems
11 November 1896
Oscar Willems' werk geweven
weze een krans van dankbaarheid,
die zijn eigen dierbaar leven,
God getrouw, heeft neergeleid.
Oscar Willems' naam gelezen
op het steen, ontroere elk hert:
kind of ouder mag het wezen,
die voorbij zijn grafstee terdt.
Oscars voorbeeld, moge 't baten:
leere 't, die zijn' wegen gaan,
nooit aanveerde plicht verlaten,
moest er ook de dood op staan.

CLXXXI
Aan mejuffrouw Constance Teichmann
25 December 1896
'k En heb U niet gekend, maar, die U kenden ken ik;
't zijn mannen altemaal, die, menigszins gemoed,
getuigen dat gij waart zoo zaligmakend goed,
dat iedereen U vriend was: vriend van U dus ben ik.
Gij wont eene eere, die, door weinigen gewonnen,
door weinigen verdiend, schier U alleene kroont;
het is, dat in de schans van vreê, door U bewoond,
noch vrienden, valsch van borst, noch vijanden en konnen.
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De wereld had U lief, ofschoon gij haar gebieden
versmaaddet, en de kroon verachttet, die zij spant;
gij waart te groot voor haar, en hare ongroote hand
en mocht de groote gunst van uwe hand geschieden.
Laat 's werelds ijdel volk zijn' pronkheldinnen loven;
bij 't edel Vlaamsche Diet roept maagd- en mannenschaar:
‘Legt honderd uwer op elkanderen, te gaar,
ons Jufvrouw Teichmann rijst er honderd ellen boven!’

CLXXXII
Eerw. heer Aud. Lootvoet
19 Januarij 1897
Hij hief zijn' handen hemelwaard,
van in zijn' eerste jaren;
nu is hij, los van stof en aard,
ten hemel opgevaren.
Hij stond en bood het heilig Lam,
en boette 's werelds kwalen,
tot dat God zelve omleege kwam,
den boetedoener halen.
Hij zat en zuchtte, om arebeid
te doen, in 's wijngaards hoven;
den loon had hem al toegezeid
de Wijnman van hierboven.
Zijn herte wist van blijdschap, in
't gezelschap der beminden;
wat zal hij vast, in 't huisgezin
des Heeren, blijdschap vinden!
‘Laat gaan!’ zoo riepen de engels, van
den berg van Oliveten:
gij volgen zult, en, vrienden, dan
hetgeen hij was eens weten.
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CLXXXIII
Margarita M.L. Beyaert
12 Februarij 1897
Margrietje, weggeroofd,
aleer 't nog weten konde
hoe willekom het was
zijn moeders herte en 't mijn,
het slaat ons, onbewust,
eene al te diepe wonde
die nooit en zal, en kan,
en wilt genezen zijn...!
... 't En zij door Uwe hand,
die 't gaaft, o Heere, en zegent
die al dat Gij gebiedt,
gehoorzaam, niet en tegent!

CLXXXIV
Maria A. Terrière
9 Mei 1897
Mij kwam 't, zoo menig-, menigmalen,
die weggegaan was, wederhalen,
het meiske lief; 't verdween als rook:
het haalde mij, God haalde 't ook!
Het zei, zoo menig-, menigwerven:
‘Ach, vader, neen, 'k en ga niet sterven;
gij zoudt al veel te droevig staan
alleene, en zonder mij, voortaan!’
Zijn moeder uit het hert gesneden,
geleerd in vraag- en dankgebeden,
van alle zonde onaangetast,
zoo zuiver als een lelie was 't!
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Wij hadden 't, en 't is heengetogen;
wij minden 't, en 't is weggevlogen ...!
Naar wien? Naar God, dien 't geren zag:
't is God alleen, die 't hebben mag.
Waar' 't elders henen, 'k zou 't ontvechten
die 't roofden, en des vaders rechten
doen gelden, tot der dood toe! Neen,
Gij hebt het, God, en Gij alleen!
o! ‘Onze Vader, Uwe wille
geschiede!’ - en daarmeê zwijge ik stille: ‘zoo hier, als in de lavenis
des Hemels,’ daar ons meisken is!

CLXXXV
Leo Jan Delbaere
14 Junij 1897
Leo ligt daar, neêrgezonken,
zachtjes, in de ruste. Zoo 't
gaat, met de oude wilgentronken,
die één tochtjen ommestoot,
ging het, met dien ouden, ouden
vriend van God; die, God getrouw,
daaglijks kwam gezelschap houden
zijnen Vriende, in 't Kerkgebouw.
Ei! nu ziet men 't al te zelden:
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één op honderd, onberoerd
door al 't geen' de dwazen schelden,
die zijn stappen rechte voert,
tot in 't einde toe; die heden
durft hetgeen hij gister dierf;
die, getrouw aan 't oud verleden,
onverlauwde christen stierf!
Hebbe u God in Zijn' genaden,
vromen Leo, die, getrouw,
u zal geven loon naar daden,
in Zijn eeuwig Kerkgebouw.

CLXXXVI
Marietjen Dewispelaere
26 December 1897
O Jesu, opgeheven
en hangende aan het Kruis,
ik wille U alles geven,
al 't schoonste van mijn huis!
Mijn kind, dat ik ontvangen,
gebaard hebbe en gevoed;
mijn moederlijk verlangen,
mijn eigen vleesch en bloed.
Gij schiept ons alle beiden,
Gij stierft voor mij en haar;
't is 't Uwe, en, moet ik scheiden,
hoe noo ik scheide ... daar!
'k Verlieze, en ... ik herwinne 't,
en tweeden male, nu:
herboren, herbeminne 't
zijne ouders beide, in U!
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CLXXXVII
Lodewijk K.M.J. van Caloen
12 November 1897
Hoe hebt gij losgedaan
de liefdebanden,
die u en ons, o kind,
te zamen spanden?
Hoe hebt ge uw vrienden al,
hoe ons verlaten,
die, naast u neêrgeknield,
te bidden zaten?
Wie deed u henengaan,
wie deze ontloopen,
die wilden duizendmaal
u 't leven koopen?
Hoe, onder menigen,
moest gij het wezen,
dien geen gegif en zou,
geen' kunst genezen;
die geen' mirakelen,
God afgebeden
door onze ellendigheid,
ooit hulpe en deden ...?
Gij gingt het leven in;
wij blijven sterven
en niet gestorven zijn,
van u te derven!
Van daar gij henenvoert,
op ons ziet neder,
tot dat, gestorven, wij
u vinden, weder.
En gij, die ook verloost
uw' Teerbeminden,
Maria, helpt ons hem
eens wedervinden!
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CLXXXVIII
Eerw. heer Jules Verschaeve
15 Februarij 1898
De man, dien God ons gaf, ons nam,
van handen recht, van hert nog rechter,
bleef, vijandloos, een zegevechter
op al dat ooit hem tegenkwam.
Geen arbeid, geen geweld van lijden
en kon hem ooit het veld ontstrijden;
maar, blijgezind, zoo voer hij voort,
door niemand in zijn doen gestoord,
door niemand ooit in iets verwonnen
van 't geen hij had, om God, begonnen.
Hij stierf alzoo hij leefde: recht
van zin en ziele, in 't voorgevecht
des Heeren. 's Konings kruis hem loonde,
maar Christi kruis hij, sterk genoeg
als ridder Christi, liever droeg,
en 's Hemels loon zijn lijden kroonde.
Hij rust nu. Beste vrienden al,
wie is 't die 't hem ontjonnen zal
dat God hem gaf? Wie zal 't hem rooven?
Dat hij bestond, laat ons bestaan,
daar hij ging, laat ons henengaan,
den God getrouw, dien wij gelooven.
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CLXXXIX
Ter Zaliger Gedachtenisse van de
gesneuvelde,
of anderszins overledene
priesters, kloosterlingen,
bekende en onbekende landslieden
binnen den verdoken tijd, te Heule-Watermolen, Heule, Sinte-Catherinne,
Lendelede, Cuerne en omliggende gewesten
16 October 1898
Verfoeide tijden, weg van hier
is, honderd jaar geleden,
uwe eerloosheid;
als al dat was aan God getrouw,
aan Vaderland, aan zeden,
wierd uitgezeid,
wierd aangerand, wierd doodgedaan,
gevangen en gesteken
Cayennewaard!
o Goede God, vergeeft het hun,
en vrij laat onze streken
voor goed gespaard
van ongeloove en oorlog zijn:
laat schuldeloos ons leven
in veiligheid,
den Hemel weerd, dien Gij, o God,
als loon, ons eens te geven
hebt toegezeid.
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CXC
Clothilde Desmet
26 April 1899
Zij was een' zulke, dat ik niet
en weet hoe iets te zeggen,
dat waarlijk half bekwaam is om
de waarheid uit te leggen
van 't geen' zij ons, in 't leven, was,
eilaas, geen' lange tijden:
een' hemelgave, een deelgenoot
in blijdschap en in lijden!
Veeleer gezwegen dient er en
voortaan, in rust en vrede,
gelaten 't geen' zij was, alhier
en 't geen' zij dacht of dede.
Hij weet het best, die, God, van al
dat goed is, weegt de weerde
en recht doet over 't onrecht, dat
gedaan wordt op der eerde.
Hij weet het best, die nu, voor goed,
heur zielken houdt geborgen,
in Hem, bij Wien geen tijd en is,
geen avond en geen morgen,
maar eeuwigheid, al eeuwigheid
van welzijn zonder maten.
o Mocht hetgeen gij, Kind, geniet
uwe ouders ook eens baten!
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CXCI
Eerw. heer Aug. Delancker
4 September 1899
Delancker is rechts afgereisd,
naar de eeuwigheid; hij waande
weêrom het aardsch Jerusalem
te zien: het hooger staande
Jerusalem aanschouwt hij nu
voor goed. Hoe zal 't hem varen,
dat al dat hij geleden heeft,
van die hem tegenwaren;
dat al dat hij geleden heeft
op reize, in vreemde landen,
in ongeloovige, ongetemde
en roekelooze handen,
nu uit is en voorbij gedaan!
Een dingen is gebleven,
zijn schuldeloos, zijn kinderlijk,
zijn ongeschonden leven.
Eerbiedigt en bemint hem nu
nog meer, gij brave lieden,
die werkzaam hem geweten hebt
en blij; komt eere bieden
aan 't lijk, dat eens verrijzen zal
en dat, zoo 't spreken konde,
nog spreken zou: ‘Mijn' stappen volgt
en 't woord van mijnen monde!’

CXCII
Hoe bitter is 't me u derven moeten,
Beminde, die ter neer geleid
me alleen laat en in droefheid boeten
't geluk, dat ons was voorbereid.
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o Moeder van ons beide kleenen,
o hert mijns herten, steun en staf
mijns levens, moet ik immer weenen
en komt geen troost mij uit dit graf?
Ja wel! het voorbeeld van uw leven
zal, mij alleen bekend, voortaan
mij moed genoeg en sterkte geven
om zonder u nog vast te staan.
Maar balling en alleen de baren
der wilde zee doorvechtend, ach
hoe zuchte ik eer ik, moe gevaren,
daar gij rust ook eens rusten mag!

1896?

CXCIII
o Edel borst, uw weenen doet mij weenen,
ik hoore, snik bij snik, de snaren slaan.
Ik zie u, zacht de teerbeminde kleenen
omhelzend, voor mij nu en bij mij staan.
Ze zijn uw kroost, ze zijn uw bloed, ze zullen
dat zij u was herworden; hoopt en biedt
ze Dezen aan, den Vader, die hervullen
de bronne kan die nu uw herte ontvliedt.
Wat is het al dat lachen hier of lijden
de menschen doet een stonde in 't aardsche dal?
Wat is een dag, een jaar, wat zijn de tijden
bij Hem, die eeuwig leeft en leven zal?
Wij zijn bemind van Hem en uit Zijn' handen
gevallen gaan wij weêr tot Hem die doet
weêr eeuwig vaste zijn de onvaste banden
van 's herten lijdend liefdevat. Schept moed!

1897
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Gedichten, Gezangen en Gebeden en
Kleengedichtjes
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Opdracht aan mijn weledelen Heer
Mr. Jos. A. Alberdingk Thijm
O. EQ. S. GR. M.
De broederhand
uit Vlanderland
zij u gereikt, o edele taal- en stamvoortreder;
en, reikt gij, Noorderling, mij, Zuiderling, die weder,
in stam- en taalondeelbaarheid,
dan zij u driemaal dank gezeid
en ligg' dit, qualecumque, als pandgift daarop neder!

Mei 1862
Guido Gezelle
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Antwoord
Gij reikt me een hand
uit Vlaanderland,
uit Brugge!... dierbre stad, voor wie, door stam en streven,
met liefde en trots zich voelt verwant
aan Maerlants poëzij en Memlincs geestesleven.
En die niet blind,
gelijk het kind
van onze hoogwijze Eeuw, in Maerlants dichterader
een sceptiesch filozoofjen vindt,
en, zoo in Staat als Kerk, der Liberalen Vader.
'k Aanvaard met dank
den rijken klank
die uit uw vlaamsche harp mij in 't gemoed komt trillen:
wat wijke of wank' ...
zij Zuid en Noord vereend in spreken, werken, willen!
Maar doe 't gestand,
met hart en hand,
den eed, zoo menig werf der vaadren God gezworen!
Ga Nederland
met d'eêlsten bloei der kunst voor Christus niet verloren!

Juni 1862
Jos. Adelb. Alberdingk Thijm

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

369

Ter inleidinge
Op harpe ende luyt speelt nu elck een So dede ick oock, maer hebbe er
gheen.
Schavende snijdt het staal
en 't kerft in de penne van cederhout;
zacht is het herte des houts,
zacht en sterk is de penne van ceder,
zacht als het hout van het kruis,
sterk als het kruise des Heeren.
Zoet riekt het hout als den balsem van Libanon,
zoet als de reukende wasemen Sions,
zoet als de biddende wolke die stijgt in den tempel.
Sterk is het hout en sterk is de penne:
sterk zij de tale der woorden!
Weg met u, penne, over 't gladde papier,
uwe eigene bane en uw land is 't!
Vaart op het gladde papier,
in de hand die u voert,
en die zelf door een ziele gevoerd wordt!
Weg met u, penne, vooruit,
't zij de schauw van het wentlende loof
geplekt op het blanke papier valt,
't zij dat de klimmende zon
mijn stappen met schaduw vooruitbeeldt,
't zij ze, mij, penne, en u zelf
van schaduw verlangende, wegzinkt!
Weg met u, penne,
over 't gladde papier,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

370
en rust niet, en rust niet,
tot dat de ziele
het zwellende tij des gevoels,
hare eigene krachten geen meester,
los en heur banden haast kwijt,
in brekende tranen vooruitstroomt!
Ligt dan, nutteloos hout,
en rust, met de hand van den dichter,
rust, dan kunt gij de ziele
een last maar geen hulpe zijn:
rust dan!

1859
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Kruiske kruiske goed begin
Kruiske, kruiske, goed begin,
heeft het kruis toch wonderen in!
wier het op den torre staat,
wier het achter strate gaat,
wier 't het nieuwgeboren kind
wordt op hoofd en mond geprint,
wier 't een arme vriendenhand
op den laatsten leger plant,
waar de helft van hem, ontzield,
ligt, terwijl hij nederknielt;
wier de landman uit zijn huis
komt en blootshoofds maakt zijn kruis,
komt en schouwt ten hemelwaard,
eer hij naar zijn werk toe vaart;
wier de werkman, 's avonds laat,
werkt, en bidt, en 't kruise slaat
op zijn land, en zucht: ‘o Heer!
is 't - het zij! - de laatste keer!’
Kruiske, kruiske, goed begin,
heeft het kruis toch wonderen in!
Wat dan, edele vriend van mij,
dunkt u dat mijn blijdschap zij,
meent gij dat mijn herte smaakt,
als mijn hand uw voorhoofd raakt
en, geborgen onder 't haar,
maakt het nederig kruiske daar?
Daar, waar Zij gezeteld is,
Zij, Gods eigen beeldtenis,
daar, waar nooit onedel rood
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een beschaamde vlamme 'n schoot,
daar waar gij uw zelven zijt,
wat men strijde of niet en strijd';
daar waar, teeken Gods, alleen
't kruis, geen ander teeken, geen
staan zal, spijt' al wie 't benijdt,
al zoo lang gij staande zijt.

(Aan Gustaaf Verriest)
1859
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De tale des vaderlands
Een edel kind wierd zekeren nacht uit zijns vaders slot gevoerd en in een vreemd
land gebracht.
Gekerkerd, tot dat iemand zijn losgeld betalen zou, sleet het droeve dagen en
nachten.
Geen een zijner beulen verstond zijn eigen tale, noch hoorde 't ooit de klanken
des vaderlands.
Het zweeg immer stil en gaf te kennen, bij middel van teekens, het weinige dat
hem behoefde.
Eens nachts, in zijnen slaap, verscheen hem een die sprak.
De lieve klank ontsloot den lang gesloten mond des kinds, en hij, die wakend
zweeg, sprak in de zoete begoochelingen van den slaap.
De droom verdween, de tale stierf op zijne lippen.
Aldus hoort de ziele somtijds lijk stemmen van hier boven die tot haar spreken.
Hoe en zou zij niet antwoorden en ook spreken dan?
Immers heur eigene tale is 't die zij gehoord heeft, de tale des hemels, de tale
des vaderlands.
Welke zoetigheid zoo lang zij luidt! Eilaas een oogenblik en 't is voorbij! 't Lichaam
en de banden Adams eischen hunne rechten weêrom, en de droom des dichtens
is voorbij! Niets blijft er over dan de hope die nooit en vergaat.
Spreekt mij dikwijls, o God, in de blijde tale des vaderlands!
1859
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O dichtergeest
o Dichtergeest, van wat al banden
hebt gij mij, armen knecht, verlost,
en, uit uw' handen,
wat heeft uw' dierste gunst mij weinig werks gekost!
Gij Godlijk wezen doet mij leven
waar menig andre sterven zou,
en ongegeven
is nog de groote gift waarom 'k u derven wou.
Gij zijt genezing, en de wonden,
de diepe, o wondre, toen gij, teer,
die hebt gevonden,
getint en toegetast, zijn gave en zonder zeer.
Hoe menig werf, hoe duizend malen
hebt Gij, o Geest, mij dit gezeid:
maar hoe verhalen?
'ik gevoel 't, en zuchte, eilaas, naar uw' welsprekendheid!

26 Juli 1877
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Oneigene
Hetgeen ik niet uitgeve en
hebbe ik niet in,
wie zal mij dat wijten te schanden?
Mijn herte en mijn tale, mij
zede en mijn zin,
't is al zoo van buiten, 't is
al zoo van bin':
't ligt alles daar bloot op mijn' handen!
Dan, weg met de oneigene
tale en den schijn
van elders geborgde gepeizen;
mijn zijt gij niet, uw dat en
wille ik niet zijn,
dat in mij en aan mij is
dat heete ik mijn:
oneigene, ik late u ..., gaat reizen!

1877(?)
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Non praevalebunt
De visscher slaat een stok in 't zand,
waaraan hij zijne netten spant
op vischvangste uitgetogen;
de zee, die 't ziet, komt uit, komt op,
en schudt haar witgeschuimden kop,
luidbulderend losgevlogen.
Zij scheurt den witten duine aan stuks,
zij zwelgt heur schoot vol ongeluks,
zij spuigt het strand vol rampen,
om met een stok, en weinig draân,
die rustig in het zeezand staan,
den reuzenkamp te kampen.
Het net beweegt, de stok staat pal,
geen zee die hem beroeren zal,
de wakkre visscher weet het;
hij komt, wanneer 't is uitgewoed,
hij vindt hetgeen hij vinden moet,
en 't andre hij vergeet het.
Zoo plantte een net Sint Pieters hand,
op Gods bevel, in 's werelds zand;
het stond er duizend jaren:
de dolle zee, hoe meer zij woedt,
hoe vaster zij het net daar doet
en staan en visch vergâren!

(Hendrik van Doorne en G. Gezelle)
17-11-1862
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Gij leeft dan nog
Gij leeft dan nog, met eigen hand
van God geplant,
en trotsend, throont gij op de duist gevallen boomen,
wier stervend lijf uw voet bedekt
en u tot schutsel strekt,
mijne edele Kerk van Roomen!
Gij leeft dan nog, ofschoon men al,
triomfend om uw val,
de kroone aandei
en u, gestorven: ‘Vale’ zei!
Gij leeft en waakt, en, schroomen
en kent gij niet, eilaas, dan voor het rampgeval
dat uwe hateren treffen zal
en hen te pletteren komen!
Triomf! het is dan waar - wat anders kon het wezen! dat Christus, eens gerezen,
niet weder sterft
maar eeuwig erft
de altrotsende heerschappij op al dat is en was
en zal zijn hier nadien,
't zij op dees aard, 't zij onder,
't zij in des hemels wonder! Valt biddend op uw' knie'n
en zingt hallelujahs,
en schrikt niet, die gelooft in Christo, 't helsch gedonder!

4-8-1861
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Ergo erravimus
Komt, blijde kinderen, strooit den grond
met versche blommen overal rond,
de Heer is daar, den Opperal
die 't ziet en 't u beloonen zal;
Hij komt getreden en Hem draagt
de priester Gods, gelijk de Maagd
van Bethlehem weleer Hem droeg
en heur verdriet te Hemwaard kloeg.
Herodes leeft nog en hij spot,
de koning, met zijn Heer en God!
Aan ons dan, christenen, op te staan,
de glorie Christi gaat ons aan,
het heilig Sacrament vereerd,
't getal van Zijn goê volk vermeerd,
gegaan, in blijde beêvaart, meê,
door land en dorp en strate en steê,
gezongen Zijnen lof, gedaan
wat zal in gouden lettren staan
wanneer de spotters, moê gespot,
te recht staan voor 't gerecht van God,
en vragen: ‘Bergen, valt en dekt
onze arme zielen, vuil geplekt
met schande en oneer, en belaân
met 't geen wij hebben dwaas gedaan!’

Mei 1866
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Regina Coeli
Staat op, 't is koninginnenlied,
dat uit den orgel springt
en over de rillende ruiten schiet
en bin' de steenen dringt;
staat op, zijt gij geen kind van haar,
is zij geen koningin
van u? Gij voert een borst, niet waar,
en 't woont een stem daarin?
Staat op dan, zingt, en, zingt gij niet,
staat op, en ondersteunt
met hoofd en brandenden blik het lied
dat in den orgel dreunt!
Staat op! Welk land of koninkrijk
met zulk een nationaal
gezang, met zulk een glorierijk
en grootsch triomfgeschaal
als wij, het katholijke volk,
het koninkrijk van Hem,
die spreekt en alle rijk en volk
doet beven op Zijn stem;
als wij, op wien uw scepter blinkt,
o Moeder, Maagd! - Welaan,
staat op, 't Regina Coe li klinkt,
staat op en laat ons staan!

24 Maart 1859
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O lieden van te lande
o Lieden van te lande, vrienden al,
die 'k heel mijn leven lang beminnen zal,
omdat ik u het leven en
zoo menig dingen schuldig ben,
die niemand prijst dan hij die weet
wat edele giften God den armen landman geeft!
o Lieden van te lande, aan u mijn lied
en 't herte waar 't uit henenschiet;
aan u, die 's winters, als de drijfsnee' gaat,
het kind vergeefs voor uwe deur niet zingen laat
van 't Kindtje dat, ons allen lief,
eens mensch geworden, ons tot God verhief;
die zegt: ‘Komt hier
bij 't blakend vier!’
en dan uw hand uitsteekt,
terwijl een edele trane leekt,
die, met een aalmoes, in den schoot van 't kind
gevallen, u en het maakt welgezind!
Aan u mijn lied, die, op Gregorisdag,
de zingende hoop kinderen niet voorbij en mag,
geheiligd' halve deure en nederig dak,
waartoe men nooit vergeefs een bevend hand uitstak;
waarvooren, leutig schoolgetier,
ge ontvangt de milde vrucht van 't kezend kakeldier,
scholieren, en, terwijl gij lustig henengaat,
meugt hooren: ‘Tot den naasten jare, als God ons 't leven laat.’
Aan u mijn zang, wier hert en al
een zang is en een blij geschal
van liefden, eer de dag opstaat,
tot dat hij 's navens slapen gaat.
Aan u mijn lied,
verstoot het niet,
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al is 't een beter dat u 't herte kweelt,
't onschuldig herte, waar God zelve op speelt;
aan u, mijn broederen in de vlaamsche taal,
in de oude en onbedorven vlaamsche zeden altemaal,
en, hoort gij mij zoo geren niet
als 't altijd schoone Nachtegaal- en 't Leeuwerklied,
vraagt dat ik eens - aan God den Heer eens hemelwaards gerezen, eenen blijden keer,
daar blijve en niet meer neêr en daal'
om vlaamsch noch om welk andere taal,
te weten in dat land waar ik en gij
op weg naar zijn! - God groet u! - bidt voor mij!

1859(?)
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Aurora
De uiterste vesten der wereld zijn belegerd en 't gegloei van den oorlog ontsteekt
verre en wijd het Oosten.
De schilden van het vijandelijke leger flikkeren rood in de worken, terwijl ik den
reuzigen aanleider, noch zijne dappere manschappen zien en kan.
Daar grijpt zijne hand in het bolwerk, het schittert, het gloeit, en, los breekt de
duistere wolkblak onder zijne grepe.
Hij komt, hij komt, zijne stralende vingeren vallen op ons, de machtige wolken
vluchten en staan uiteen: daar is hij!
Daar is hij, en ziet met zijnen onmetelijken blik over de onmetelijke velden der
wereld.
Triomphe, o Koning des Hemels! Triomphe! klinkt het bij ieder één van zijne
stappen.
Triomphe donder'et door den Hemel en tot binnen de aarde, bij den stortval elks
zijner vijanden.
Triomphe! Triomphe! Zij vluchten! Zij vluchten! Wij strooien den weg met het
groene tapijt, met de roode blom, met den blinkenden perel en den smeltenden
druppel des meidauws.
Triomphe, o Koning des Hemels, zittend op Uwen rooden throon, op de stralende
schilden Uwer duizende krijgeren!
Heel 't Oosten brandt van de schilden, straalt van de schitterende lanciën, vloeit
van het stroomende en overstroomende licht.
Heel de wereld is één stemme, alle kruid is een stemme, de vonkelende zee is
een stemme, de zuchtende boom, het doomende veld, de stralende wee, 't
ontwekkende dier, de biddende mensch is ééne stemme: Triomphe!
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Ik hoor, ik hoor het krijgsgewoel
dat storremt onder grond,
en 't dunkt mij dat ik het razen voel
uit 's krijgers brandenden mond;
wat is 't, wat zie 'k, wat scheurt de locht
aan flarden onverwachts?
Wat schittert er dweers door 't nevelvocht
des dampenden donkeren nachts?
Triomphe! Aurora! 't Is gedaan!
Gewonnen is de slag:
Χϱιστος ανεστι ... vreugd voortaan:
het wordt en het is - dag!

1858(?)
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Onendig wezen
Onendig wezen, God,
drievoudig, één, almachtig,
wat zijt Gij dicht bij mij,
schoon ik U zic noch hoor!
Gij zijt mijne arme ziel,
Gij zijt het al indachtig,
den hoogsten hemelbol
en 't minste mierenspoor.
U hoort het alles toe,
en toch, Gij valt mij klachtig
omdat ik, vrij, U niet
vrijwillig toebehoor:
ah! helpt, nog dezen keer,
en, 'k zwere 't U, waarachtig,
ik wil, en nimmer meer
ik vrij Uw' Wil en stoor.

1866; 1878(?)
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Jesu
Jesu, gansch alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik zoo ellendig ben,
ik, die zoo veel vrienden ken.
Dank U dat Gij, uitgesloten,
toch U nimmer hebt verdroten
maar gewacht hebt, Jesu mijn,
dat ik de andere moê mocht zijn.
Dank U dat Gij mij, getrouwig,
hebt geklopt aan 't herte, rouwig
klagend ende zuchtend: ‘Och!
opent Mij de deure toch!’
Ach, het zal en 't moet mij schamen
dat Gij wilt een herte pramen
en een zetel wedervraagt
waar ik U heb van gejaagd!
‘Schande!’ zou de wereld spreken,
moest er zulk een liefde uitbreken,
en, van iedereen gezeid,
ware 't eene uitzinnigheid.
Jesu, gansch alleen gelaten,
komt mijne arme ziel te baten,
want ik heel verlegen ben
en noch uit noch in en ken.
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Zal ik leven, zal ik sterven?
Zal 'k Uw minnend aanschijn derven
en U loven, in mijn straf,
ver van Uwe kindren af?
Durf ik weêr beloften spreken
die 'k van morgen af zal breken,
en, met meerder boosheid, Heer,
U verlaten nog een keer?
Laat mij in Uwe armen leunen,
want, om op mij zelf te steunen,
hebbe ik noch en kan ik niet
als de zonde die Gij ziet.
Jesu, 'k voel mij vallen!... Valle ik
in Uw wrekende armen?... Zal ik?
Jesu! Jesu!... 'k Stel, bevreesd,
in Uw handen mijnen geest!

1859(?)
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Kerstdag
o Groote God
geworden een kleen kind,
waarom toch is 't
dat Gij mij zoo bemint?
Wat ben ik U,
die niet med al en ben;
en, kennend mij,
mij waarlijk niet en ken?
Gij wordt hetgeen
ik immer wezen zou,
ware ik Uw woord
en Uwer wet getrouw:
‘'t En zij gij wordt
een arem kind gelijk,
en komt gij ooit.’
zoo zeidt Ge, ‘in 't Hemelrijk.’
Uw woord, Uw wet,
Uw doen, Uw zeggen staat,
o groote God,
hier, in dit kindgelaat:
Gij heet en doet,
ik doe noch durve... o neen,
'k en ben, o God,
'k en ben noch kind noch kleen.
En, maakt Gij mij
niet dat Gij doet en zeidt,
't is uit met mij...
o God, bermhertigheid!

December 1873(?)
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De zang der bruiloft
o Tijden van 't verleden,
komt gij dan weêr op uw stappen getreden?
Is 't ú, Rebecca, die 'k aanschouw
en Isaäc den vader van het volk
dat God beloofde? En moet ik bij de sterren
het groot getal van uwe kinderen tellen!
o Heilig Vlanderen, waar
is 't land dat neffens u mag staan,
of u geleken zijn, als God
de landen telt alwaar 't Zijn volk
en Hij nog Meester is en Koning ende Keizer?
In u en heeft de oorspronklijke verleider,
geen tent geplant, geen dienaars en geen rijk,
noch volk dat hem wil slave zijn:
bij u zit nog de trouw der vaderen
in 't oude vlaamsche bloed, en onbeladen
is 't spegelen van de reinigheid
uws herten; 't rust in veiligheid
bij u wat God u gaf; gij deelt
een brood met hem die vraagt, een traan met hem die weent;
uw herte is liefde, valschheid nooit,
en de oneer is u noo', nog nooder als de dood;
bij u is d'huwlijksband,
gezegend door Gods hand,
een Sacrament gebleven,
en, kinderen zijn een zegen
dien God u gaf, en die, van Hem ontvaan,
voor anders geene als Hem te bloeien staan.
o Land van Chanaän,
is 't u dat ik aanschouwe of ben ik aan
den oever van den vloed,
dien Liban voedt,
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of is dat riet, waardoor de winden
hun schuifelende wegels vinden
het riet van Cana's bruiloftstad,
waar Jesus met Maria was?
Ben ik in Vlanderen niet, mijn eigen boorden,
of, Palaestina, ligt gij, heilig land, in 't noorden?
o Goede wijn die, water eerst
zoo zuiver als krystaal, verreest,
in verwe en edele kracht, geraakt
van Hem die alles werkt en heilig maakt!
o Zuivere trouw
van man en vrouw,
die zuiver als krystaal weleer,
van God geraakt den Opperheer,
tot Sacrament
gezegend wordt en met Gods zegel toegeprent!
Was in de jeugd
het schitteren uwer deugd
een ongespot en heilig leven,
wat glans en zal het nu niet geven,
als 't God geheiligd heeft, om andere levens, om,
uit 's huwelijks heiligdom
God kinderen op te leiden,
zoo schapers doen hun lammeren in de weiden!
o Groote dag waarop 't weleer
geschiede wonder, in de handen van den Heer,
weêrom geschieden zal,
lijk vóór den droeven val
des vaders aller lieden!
Weêrom dan zal 't geschieden
dat twee gaan één en 't zelve zijn,
in God en in Zijn Kerk gewijd,
gewijd om kinderen in des levens licht te leeden,
die d'heilige Kerk zal in heur christene blankheid kleeden.
Verheugt nu, landsche liên, uit christelijker vreugd
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dan ooit uw hert en geesten heeft verheugd,
en, steekt de lust
onedeler hert in brande, 't uw, gerust,
en voele niet dan heil en zuiver liefdesmaken,
gelijk aan 't blijde blaken,
dat leutig om den hangel draait
en wimpelend in de kave laait,
wanneer, aan stuks gewrocht, bij winterdag,
uw huis en eigen heerd een uurke u warmen mag.
Verheugt u! Blank de spaan en blank het melkgerief,
en alle dingen blank geblonken,
tot dat ze, lachend lief,
uw lachjes wederlonken!
Het maal bereid! En vlieg' de rook verkonden
dat een Rebecca is voor Isaäc gevonden,
zoo schoone als zij,
zoo vroom als hij,
en dat God zelf het is die hen verbinden zal,
en dat den huwelijkszang, met de andere stemmen al,
van 't bletend schaap en al dat huppelt ondereen,
van 't edel vee dat gaat al neunen door de wee'n,
van 't leeuwerkske dat stijgt en uit
de wolken ook 'nen welkom tuit,
dat, met het klokkenspel
dat hellemt over land en veld,
in klanken onbedwongen,
een Priester heeft den zang der bruiloft meêgezongen!

18 April 1859
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Tot de zonne
Zonne, als 'k in mijn groene blaren
en vol waterpeerlen sta
en dat gij komt uitgevaren,
schouwt mijn bloeiend herte u na.
Throonend op den throon gezeten
van den rooden dageraad,
wilt het blomke niet vergeten,
dat naar u te wachten staat.
Langs die hooge hemelpaden,
zonne, nimmer klemmens moe,
volge ik u, van zoo 'k mijn bladen
met den morgen opendoe:
komt en zoekt mijn herte en vindt het,
u behoort het, te alder tijd,
u verwacht het, u bemint het,
die mijn hemelminnaar zijt.
's Avonds, als het wordt te donkeren,
als ge in 't gloeiend westen daalt,
schouw ik naar uw laatste vonkelen
zinkend met u nederwaard.
Hangende op mijn staal gebogen,
weene ik toen den nacht rondom,
van u niet te aanschouwen mogen:
kom toch weêre, o zonne, kom!

1859-60(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

392

Tot de mane
Och hoe schoone vaart gij daar,
helderblauwe mane klaar,
hooge boven veld en wee,
zwemmende in een wolkenzee!
't Dunkt mij dat gij weet en ziet
al dat u beneên geschiedt;
ai, en wilde of wenschte ik kwaad,
'k wierd benauwd voor uw gelaat.
Leedt alwie goedwillig is
door dees wereldwildernis,
en verlicht hem langs de baan
daar ik uw schoon beeld zie staan.
Schoon, doch schoonder duizendmaal,
Onbevlekte, is uw gestraal:
Gij, die zonne en sterre en maan
diepe doet in 't donker staan.

Februari 1873
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Hulpe
Het noorden blaast,
de winter raast,
en de armoe spookt in 't ronde:
‘Och God!’ zei een,
‘mijn kinders kleen,
'k wou dat ik voedsel vonde!’
En op den trap
kwam, engelrap,
een vrouwenvoet getreden:
zij zei: ‘Komt aan,
God heeft verstaan,
- God zendt mij - uw gebeden.
Dankt, man en vrouw,
met mij, getrouw,
den Heer van alle dingen,
die mensche en dier,
die mugge en mier
op tijd laat voedsel bringen!’

November 1871
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Ach!
'k Wist een struikske blommen staan,
zesse stonden in knopen;
'k had ze geren zien open gaan,
en... ze gingen open.
'k Wist een bloeiend struikske staan,
't droeg zes blinkende blommen;
'k ging ze 's morgens bezoeken zaan,
'k ging er 's avonds weeromme.
‘Moeder, kijk, mijn blomkens kleen,
moeder, zie hoe ze lonken!’
Zei de moeder: ‘Geeft mij een!’
'k Heb heur eentje geschonken.
'k Wist eene moeder, zij had nen keer
ook zes bloeiende knopen,
staande te zamen, jong en teer,
en nog nauwelijks open.
God, in Zijne aanbidlijkheid,
kwam heur eentje te vragen:
en zij gaf het Hem, weende en zeid':
‘Ach!’ - 'k en hoorde geen klagen.

Juni 1862
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Jesu liefste Jesu mijn
Jesu, liefste Jesu mijn,
eilaas,
kon ik van mijn leven zijn
zoo dwaas,
dat ik Uwe liefde niet
en zag,
dat ik U alleene liet
en lag,
verre van mijn vaderlijke
huis,
levende onder 't wereldlijk
gespuis?
Jesu, liefste Jesu mijn,
welaan,
't zal nu voor mijn leven zijn
gedaan;
weigert me Uw genade niet,
o Heer,
ik die U alleene liet
één keer,
nimmer meer en loop ik deur:
in huis
blijve ik, kwame al d'helle en heur
gespuis!

1859
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Het meezennestje
Een meezennestje is uitgebroken,
dat, in den wulgentronk
gedoken,
met vijftien eikes blonk;
ze zitten in den boom te spelen,
tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in, tak-om,
met velen,
en 'k lach mij, 'k lach mij, 'k lach mij bijkans krom.
Het meezenmoêrtje komt getrouwig,
komt op den lauwen noen,
al blauwig
en geluwachtig groen;
het brengt hun dit en dat, om te azen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-uit, tak-in,
ze razen,
en kruipen, vlug, het meezennestjen in.
Het meezenvaârtje zit - de looveren
verduiken 't voor 't gestraal te tooveren,
al in de meezentaal;
daar vliegen ze, al med' een, te zamen,
tak-om, tak-op, tak-af, tak-in, tak-uit,
en, amen,
het meezennestje is weêrom ijele en uit.

1866; - 17-12-1877
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O lied
o Lied! o Lied,
gij helpt de smert
wanneer de rampen raken,
gij kunt, o Lied, de wonde in 't hert,
de wonde in 't hert vermaken!
o Lied! o Lied!
gij laaft den dorst,
gij bluscht het brandend blaken,
gij kunt, o Lied, de drooge borst
en 't wee daarvan doen staken.
o Lied! o Lied!
het zwijgend nat
dat leekt nu langs mijn kaken,
gij kunt het, en uw kunst is dat,
gij kunt het honing maken...
o Lied! o Lied!

Juni 1860
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Morgenstond
o Morgenstond, uw blij gelaat,
na lang getreur, mij hopen laat
dat eindlijk eens een enklen dag
ik, vrij en vroo, u groeten mag!
Komt hier en straalt mijn hert en zin,
mijn lijf en ziel uw blijdschap in,
en duwt mij, zucht- en klagens moe,
de diepe en duistre wonden toe!
o Zoet genot, vol zaligheid,
zoo laat gevoeld, zoo lang verbeid,
o morgenstond, vol hemeldrank,
verblijft... al ware 't hier eeuwen lang!

September 1870(?)
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Hoort
Hoort hoe die twee waterleikes,
vluchtig vlietende onder 't gers,
over zand en over keikes
nooit van loopen 'n zijn te wers:
hobbel-dobbel-drets- en drevelend,
krinkele winkele weg, al krevelen,
nu alhier en dan aldaar,
loopen ze... ai 'k en weet nie' waar.
Nauwlijks eerst een duimke diepe,
nieuw geboren onder 't zand,
worden z'haast een zelver striepken
half zoo breed als heel mijn hand:
rimpel-dimpel-donkel-dansend,
uit ende in malkaar gekranseld,
nu alhier en dan aldaar,
loopen ze... ai 'k en weet nie' waar.

1858-1877(?)
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En durft gij mij
En durft gij mij van dichten spreken,
die nimmer zijt in staat
twee reken
te rijmen dat het gaat!
Het dichten is van God gegeven,
maar niet aan elk ende een
in 't leven;
de kunste is niet gemeen.
Laat bloeien al die roos mag wezen,
spruit helder, zijt gij bron;
maar dezen
die ton zijn blijven ton!
De miere en zal geen peerd heur wenschen,
de krieke geen radijs;
de menschen
alleen zijn niet zoo wijs.
Zoo, elk ende een het zijn! Soldaten
het buskruid, zoo 't behoort,
gelaten,
en Dichteren het woord!

1877
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Jesu waar 't den mensch gegeven
Jesu, waar 't den mensch gegeven
eenen keer maar in zijn leven
U te bidden, eenen keer,
och hoe zoud' hij bidden, Heer!
Stond er eens een enkle kerke,
heel alleen en van den werke
weg, waar één mensch binnen kon,
och hoe zoud' hij bidden ton!
Maar Gij wilt ons alle dagen
doen om hulpe en bijstand vragen,
en Gij luistert altijd voort
of Gij ons niet bidden hoort.
Gij gebiedt ons en wij moeten
met gebeden voor Uw voeten
komen, zegt Gij, iedren stond,
dat Gij ons het leven jont.
Waarom is 't dan, ach, zoo zelden
dat ik kom mijn plicht ontgelden?
Gij, die heel mijn herte ziet:
beter zeker bad ik niet?
Want ze zijn toch bitter kleene
mijn gebeden, blijkans geene
zijn de vragen, die 'k U doe:
zeker zijt Gij 't lange al moê.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

402
Ah, nochtans, o goedertieren
Jesu, Gij betaalt zoo diere
voor dat luttel weerden heeft,
als m' het uit der herten geeft!
Dikwijls heb ik 't ondervonden
hoe Gij mij de bittre wonden
van mijn herte hebt toegedaan,
als ik kwam naar U gegaan.
Ja!... maar van de tien leproozen
waren negen schaamteloozen,
was maar één die wederkwam,
naar die hem zijn kwale afnam.
En ik heb mij naar de negen,
naar den tiensten niet, gedregen,
'k heb vergeten, Jesu mijn,
dat ik moeste U dankbaar zijn.
Wilt Ge mij, of is 't te late?
Kan 't bekeeren nu nog baten?
Hebt mij weer dan, Jesu, en
maakt dat ik getrouwig ben.
'k Wil van stonden aan, van heden,
U bestormen met gebeden,
Jesu, weest getuige ervan,
helpt, dat ik U bidden kan!
Werken, rusten, lezen, leeren
zal ik, in den naam des Heeren:
bidden is 't dat leven doet,
bidden maakt het sterven zoet!

1858(?)
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Schuldeloos blommeke lief
Schuldeloos blommeke lief,
dat op mijnen weg ik ontmoete,
laat mij een stonde bij u
toch, laat mij een stondeke staan!
Schuldeloos blommeke lief,
zou immer een mensch op u terden,
u, die God zelve gepeisd,
geschapen heeft ende gemaakt?
Hij was uw schepper, Hij dacht,
Hij schikte uwe blaarkes, Hij woef dien
blinkenden krans om uw hoofd,
Hij miek u, mijn blommeke lief.
Hij nam het licht van de zon,
een strale uit heur blinkende stralen,
smeltende viel zij op u
en kleurde uwen lachenden mond.
Hij gaf u 't lekende zoet
dat aamt om uw geurige lippen,
zaligend al die u naakt:
of was het een ander als Hij?
God, hoe is 't minste van al
't oneindige werk Uwer handen,
God, hoe is 't minste van al
toch wonderlijk, voor die U kent!
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Schuldeloos blommeke lief,
van al dat gij blomme mocht wezen
'n was er geen stonde, geen een,
dat God u niet geren en zag!
Hèt weet alleen dienen God,
die alles bemint, te mishagen,
't menschdom alleen, dat Hij meer
als al dat Hij minde bemint.
Plukkende zeid hij u: ‘Dient
mij, prachtige blomme...’ gij welktet
en, op zijn schuldige hoofd
gestorven, en diendet g'hem niet.
Schuldeloos blommeke lief,
dat op mijnen weg ik ontmoete,
laat mij een stonde bij u
nog ... laat mij een stondeke staan.

1855-1858(?)
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Gelukkig kind
Gelukkig kind,
dat ligt en laat geworden
al 't geen den mensch
zoo driftiglijk beroert!
Gelukkig kind,
dat niet en peist op morgen,
dat alles mint,
en nijdig niets beloert!
Gelukkig kind,
dat elken stap in 't leven
een stap vernaarst
aan 't heilig kinderland!
Gelukkig kind,
'k zou alles alles geven
voor uw geluk, mijn kind, dat ligt en roert in 't zand!

4-8-1860
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O 'k sta mij zoo geren
O 'k sta mij zoo geren te midden in 't veld,
en schouwe in de diepten des hemels!
Dan voele 'k mijn herte dat groeit en ik beef:
o neen dan en ben ik geen slijk meer...
'k Ben geest, ik ben koning, 'k beheersche 't heelal,
'k ben edel, 'k ben machtig, 'k gebiede:
gij heemlen, gij blauwe, daar boven mij, diep,
ge ontsnapt mij niet, wel moogt gij diep zijn!
Gij wolken, ik rijde op uw toppen, u voer 'k,
onstuimige, in banden en teugels;
gij aarde, verre onder mij, 'k peile en ik zie
tot binnen uw binnenste diepten;
gij bergen en boomen, uw kruine, die rijst,
rijst afgebeeld in mijne ziele;
gij kruid, aan mijn voeten, mijn herte bevat
uw nederig kruipende ranken.
God! - en geknield durf ik spreken nu, - God,
ik wete U, ik kenne, ik beminne U!
God! ik alleen ben Uw priester op aard,
Uw schepping dat is mij een tempel,
en al het geschapene wilt Gij, o God,
ontvangen van uit mijne handen.
'k Ben priester, 'k ben autaar, 'k ben slachtofferand,
'k ben koning van al 't mij omringend,
en al 't mij omringend, Gij miekt het, Gij gaaft
het mij, om 't U weder te geven;
doch geve ik het niet, o mysterie van God,
Gij laat het en 't blijft U verloren!
God wierp als gesteente uit Zijn godlijke hand,
Hij zaaide de velden des afgronds,
en: ‘Mensch’, sprak Hij, ‘brengt het Mij weder en komt
bij Mij, als gescepterde koning;
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of, laat gij 't juweel u bedwelmen en blijft
gij, dief, met den schat in den donkeren,
dan, blijft met den schat, en gevloekt weze hij u;
blijft weg en met hem in den afgrond!’
o Heere, deez' hand overweegt Uw gebod,
mijn herte bezwijkt, ik verga, helpt!
ik moete en ik zal U verraan, als Gij niet
en helpt, o barmheritge Jesu!
o Heere, Gij kent mij, betrouwt Uwen knecht
niet: blijft Gij niet dicht op hem waken,
zoo loopt hij, verliefd op een ander, hij gaat
en 't guldene vee zal hem god zijn;
maar helpt Gij, o Heere en 'n duikt Gij hem niet
den straal van Uw minnelijk aanschijn,
en weet hij dat Ge altijd eene ooge op hem houdt,
hij vreest en hij beeft dan, en blijft U.
o Jesu, Uw bloed sta geprent op mijn hoofd
en, komt ze, de vleiende wereld,
dan blinke dat bloed en zij zie het van ver,
zij blijve en ze 'n steek' heure hand niet!
Ha, wist zij hoedanig mijn herte is ontsteld
wanneer zij mij, slange, beziet, toch!
Ha, wist zij hoe 'k tegen mijn zelven moet staan
om haar niet in de armen te vliegen,
gelokt als de onschuldige vogel, ze kwam,
ze kwam en ze won mij voor altijd!
Maar Jesu, Uw bloed op mijn hoofd, als 't U belieft,
Uw bloed op mijn hoofd, op mijn voorhoofd:
dat elk een het zien mag, dat ieder het zie,
en zie dat Gij mijn', dat ik Uw' ben!
Dan trede ik gerust en dan schilt het mij niet
of 't rondom mij strijd en rumoer is,
of 't rondom mij vol loopt van vijanden en
geen een, o geen enkel mij vriend is:
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met U in mijn herte en Uw bloed op mijn hoofd,
mijn schuldige voorhoofd, 't verdient het,
met U in mijn herte en mijn oog op het kruis,
nog tien stappen, drie stappen, één stap,
nog - driemaal Hosannah! - één stap en één stem...
en 'k vluchte in Uwe armen, o Jesu!

26 Mei 1859
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Dank, o die mijn zonden
Dank, o die mijn zonden
geeft den schijn van deugd somtijds,
Jesu, en mijn wonden
zulk een goê verberger zijt.
Dere doen ze en diepe
delven ze in de ziele mij,
of ik niet en riepe,
Jesu, 'k waar den dag voorbij!
Heere, o helpt mij, helpt mij,
want ik zinke en onderga,
noch en kan ik zelf mij
helpen,... 'k ga de dood uitstaan!
Ach wat kunt gij baten,
wereld, die geen kracht en hebt,
gij, die God verlaten,
gij, die God gelasterd hebt!
Dank U, die mijn leeden,
met het lief coleur van 't goed
en de deugd wilt kleeden,
dat ik niemand schade en doe!
Niemand?... Een alleene
U, mijn liefste Minnaar, die 'k
deugden immer geene en
zonden dikwijls vele biê!
Duikt mijn herte, duikt het,
Gij, die mijn Verlosser heet,
maakt het weêrom zuiver,
en bemantelt het met Uw kleed.
Doet daar myrrhe en galle in,
dat het al 't venijn uitsmijt',
doet daar zoete zalve in,
daar Gij zelf de kracht van zijt:
olie van de olive,
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wijn van edele druiven zoet,
't zal mijn hert doen blijven
edel immer, vroom en goed;
geeft mij van der terwen
't uitgelezen Godlijk brood,
laat Uw bloed mij verwen
bei mijn dorre lippekens rood;
ach, uit Uwer zijden,
zinke 't lekend roozig nat,
dat mij zal verblijden;
dat mij zal genezen, dat...!
Heere, schept mij weder,
zoo Gij Adam schiept weleer,
stuipt naar mij beneên in
't slijk der aarde, nog nen keer:
maakt mij Uws gelijken,
Jesu, schrijft Uw name op mij,
dat ik in Uw rijk en
eensdaags U aanveerdbaar zij!
Amen!

1859(?)
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God is daar
Of de zegen met het Alderheiligste
Klinkt en rinkelt de heldere belle,
klinkt de klenkerende autaarschelle,
bonst het ronkende klokgeklop,
reekt het riekende reukvat op,
rukt het rookende reukvat neder,
rukt en rinkel'et weg end weder,
slaat het wentelend orgelspel,
drukt de dreunende terden fel,
doet de bronzene monden spreken,
dat de daverende ruiten breken,
dat de kerke vol klanken komt,
en van zwellende zangen dromt,
buigt uw biddende hoofden neder,
klopt en klopt op uw' herten weder,
buigt en bidt en klopt en ziet
naar den grond, in den hemel niet:
buigt, onkundigen, buigt, geleerden,
buigt, vernederden, buigt, vereerden:
God is daar! Hij rijst ... Hij daalt,
en Zijn goudene kroone straalt
weg end weder voor die schouwen
en zijn oogen op durft hou'en,
kruisgewijs, ende ... G o d i s d a a r ,
Jesus, God en mensch voorwaar,
God, met lichaam, ziel en leven,
God, voor Wien al de engelen beven,
liggende rondom 't altaar:
buigt u, buigt u ... G o d i s d a a r !

28 Maart 1859
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Op stake op steen
Op stake op steen,
in brons en been,
op alle plaatse, in allen hoek
van wijsheid- of geschiednisboek,
in huis
en kruis,
op kerk
en zerk,
van over oude tijden, eer
wel duizend jaar van hier, of meer,
in 't blinken van het zonopstaan,
in 't zinken van 't weêrondergaan,
daar, donker diepe in 't firmament,
in letters, klaar van goud, geprent,
in 't water, ja, dat niet en houdt
van al dat ge er op schrijven zoudt,
in 't waaien van den wind, in al
dat is of immer wezen zal
staat één woord, één en 't zelve woord,
dat alle talen toebehoort:
eene enkele plaatse is uitgeweerd
en daar alleen waar' 't staan hem weerd,
en stonde 't daar
't en moest voorwaar
noch el noch anders staan als daar!
Maar
daar
alleen,
hoe arme, hoe kleen,
en stond er van zijn leven geen!
Och! arme plaatske, en 't is zoo bíj,
het is in u, het is in mij:
't is in ons hert, rechtuit gezeid,
en 't woord het is - Indachtigheid!

1858(?)
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Wat zijt gij toch
Wat, wat zijt gij toch die mensch zijt
el als stof en asschen, zegt mij,
die geboren, die gekweekt wordt,
weent en werkt en wankelend heengaat:
wat, wat zijt gij toch die mensch zijt?
En wat is 't dat God beminde
toen Hij zei: ‘Mijn welgenoegte is
bij de kinderen van de menschen?’
Mensche, gij, dien God bemind heeft,
en gekocht heeft, en betaald heeft,
met Zijn dierbaar bloed betaald heeft,
ei, verkent u toch die mensch zijt,
dat gij 't al van God, van u niet,
hebt en zijt en waart en zijn zult:
hebt - één stond maar om te leven;
zijt - maar enkel stof en asschen;
waart - niet anders als wat niet is;
zijn zult; - o dat wreede ‘zijn zult!’ E e u w i g , 't z i j g i j g o e d o f k w a a d w i l t !

8 Maart 1860
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Gij badt op eenen berg
Gij badt op eenen berg alleen,
en ... Jesu, ik en vind er geen
waar 'k hoog genoeg kan klimmen
om U alleen te vinden:
de wereld wilt mij achterna,
alwaar ik ga
of sta
of ooit mijn oogen sla;
en arm als ik en is er geen,
geen een,
die nood hebbe en niet klagen kan;
die honger, en niet vragen kan;
die pijne, en niet gewagen kan
hoe zeer het doet!
o Leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

1859(?)
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Bezoek bij het alderheiligste
Jesu, op zoo menig plaatse
wilt Gij tegenwoordig zijn,
waar de lieden, en Gij laat ze,
toch zoo oneerbiedig zijn!
In Jerusalem, te Roomen,
al waar christene menschen zijn,
wilt en zult Gij nederkomen,
wilt en zult Gij bij hen zijn;
in dit eigen land van Vlanderen,
daar wij in geboren zijn,
wilt Ge, en in wel honderd anderen,
wilt Gij tegenwoordig zijn!
Is er iets in ons, o Heere,
dat U zoo verliefd doet zijn?
Kunt Ge U nog naar ons toe keeren
als er zooveel Engelen zijn?
Daar in d'hooge Hemelzalen
nooit geen zonde of kwaad kan zijn,
zegt, om hier beneên te dalen,
wat kan Uw beraad toch zijn?
Onverstaanbaar is de reden,
of het moet uit liefde zijn,
dat de God der Heerlijkheden
wil bij de arme menschen zijn.
Heer, wie mag Uw wonderen spreken,
Heer, wie zal Uw raadsman zijn?
Alle wijsheid, vergeleken,
moet bij de Uwe als dwaasheid zijn!
o! 'k Aanbidde U, Heer der Heeren,
of mijn bede aanveerd mocht zijn,
moest ik duizend duizend keeren,
'k weet het wel, onweerdig zijn,
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schuwt Gij niet bij mij te wezen,
'k schuw ik niet bij U te zijn;
heel mijn leven lang na dezen
wilde ik wel bij Jesus zijn!
Ware 't zake, o Jesu, dat ik
mocht vermenigvuldigd zijn,
had ik zoo veel herten, had ik,
als er tabernakelen zijn,
nimmer zoudt Ge één uur, één stonde,
Jesu, zonder dienaar zijn;
immer zou 'k bij de Engelenlijfwacht,
die U waakt, aanwezig zijn.
Ondertusschen, mijn genuchten,
Jesu, wilt mij Jesus zijn
en mijn alderlaatste zuchten,
Jesu, mocht het ‘Jesu!’ zijn!

1858(?)
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Blijdschap
Ja! Daar zijn blijde dagen nog in 't leven,
hoe weinig ook, daar zijnder nog voorwaar,
en geren zou ik alles, alles geven
om één van die, mijn God, om éénen maar,
wanneer ik U gevoel, U heb, U drage,
mij onbewust, U zelf ben, mij niet meer,
U noemen kan, mijn God, en zonder klagen
herhalen: God! mijn God en lieve Heer!
o Blijft bij mij, Gij Zon van alle klaarheid,
o blijft bij mij, blaakt deur end deur mij nu,
o blijft bij mij, één dingen, één is waarheid,
al 't ander al is leugen buiten U!
Gij zijt mijn troost, toen alle troost venijn is,
Gij zijt mijn hulpe, als niemand helpt, elk vlucht,
Gij zijt mijn vreugde, als elke vreugd een pijne is,
‘Hallelujah,’ als alles weent en zucht.
Gij, God van al dat is of ooit zal wezen,
wat komt Gij toch mij arem ding zoo bij,
wat ben ik zelf hoog hemelhoog gerezen,
hoe diep gegrond ik in ellenden zij!
Wat gaat mij om in 't wondere van die stonden,
als 't hert mij gloeit en de oog mij berst, en ik,
van tranen dronk', onmachtig ril ten gronde
en in een storm van liefde en vreugde stik!
Ben ik het nog die weene? Kan mijn herte
nog de edele taal der liefde, dat zoo lang
gesloten ligt, door zonde, en zeer en smerte,
aan ketens vast, en naar de dood verlangt?
Ben ik het nog die in de stem der winden
Uw spreken hoor, mijn Jesu, Uwe taal
in alle taal, hoe kleen ook, wedervinde,
en Uw gedaante in iederen blommenstaal?

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

418
Ben ik het nog die minne al die mij haten,
ben ik het nog die duizend levens wou
voor U, mijn God, en iederen mensche laten,
en, zelfvergeten, lachend sterven zou?
o! Blijde stonden zijnder nog in 't leven,
en, ware, o God, Uw Hemel anders niet
als één van die, nog zou ik alles geven
voor één van die, gelijk ik nu... ik nu geniet.

1859(?)
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Waarom en kunnen wij niet
Waarom en kunnen wij niet,
mijn vriend, waaromme waarom toch
lijk de blommekes zijn
die rondom u, rondom mij staan?
Eén wortelken, is er één blad,
één sperelken, is er één spierke aan,
waarin de Heere niet - ach!
Zijn eigenen wille en Zijn hert heeft?
Van 's morgens eer het nog dag,
tot 's navens als het al late is,
staan zij, onnoozele, kijkt,
daar staan zij en buigen hun hoofdtjen,
blinken zij als het Hem lust,
weenen zij als het Hem lust doet,
lachen en lachen zij lief,
zoo lief en is honing och melk niet!
Oh! De blommekes, oh!
De blommekes! Edele dingen!
Waarom en kunnen wij niet,
mijn vriend, waaromme waarom toch
lijk de blommekes zijn,
die rondom u, rondom mij staan?

4 April 1859
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Geen blijder stonde
Geen blijder stonde leven
en mocht ik, sedert lang,
als die mij komt te geven
uw brief en uw gezang!
Ja, de Engel der ‘Poësij’
die bidt, die zingt, die maalt,
is weêr bij u gerezen
of... nimmer neêrgedaald;
ja, de Engel der ‘Poësij’
die bidt, die maalt, die zingt,
diens harpe moet het wezen
die zulke accoorden klinkt;
ja, de Engel der ‘Poësij’
die zingt, die maalt, die bidt,
die Engel is 't, de deze,
die in uw' zangen zit!
Doet voort, en houdt den Degen
bij Cyther en Palet,
want niemand kander tegen
't al stormende Gebed.

1859(?)
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G'hebt dan ook dat bitter water
G'hebt dan ook dat bitter water
van de groote zee gesmaakt?
't Heeft u in den mond en later,
't heeft u in het hert geraakt,
kind, dat, neffens mij aan 't zinken,
't hoofd omhoog heft ende weent:
‘Moet ik gansch alleen verdrinken,
niemand die zijn hand mij leent?
Staat er aan de zwarte bogen
van den Hemel niet één ster?
Heb ik zelf mij gansch bedrogen,
ben 'k eilaas! eilaas! te ver?
Vaart er in deez' wilde streken
niet één boot, één planke meer?
Zijn de loodsen al geweken,
sterve ik gansch alléén, o Heer!
Moet ik, in de zee bedolven,
zinken dat geen mensch mij, niet,
niet als hemel, zee en golven
en Gij, groote God, mij ziet?’
- Neen! een boot, die nooit vergaan kan,
vaart onzichtbaar dicht bij u,
een, daar wind noch weder aan kan,
voer daar altijd, vaart daar nu;
daar waakt nog één vriendenooge,
die u, zittend aan het stier,
die, van tranen nimmer drooge,
tienmaal u zag zinken schier,
tienmaal rijzen, tienmaal zinken,
en, Gij Hemelen daar, o dank,
bezig met de dood te drinken,
grijpen zag de reddingsplank!
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Hier! Mijn kind! 't Is nacht, de koude
straalt in 't geeselen van den wind!
Hier! Dat aan mijn herte ik houde
uw nog kloppend herte, kind!
Laat dat bitter pekelwater
voor die 't wil en drinken kan!
Hier! Een beker! Drinkt en laat er
nooit uw gierige lippen van:
drinkt Geloove aan Hem die 't wilde
meer bewandelt en den vloed
temt en, met eenen enkelen wil, de
woeste wateren zwijgen doet;
drinkt en drinkt, bij trage teugen,
Hope in Hem die 't hert vervroomt,
als de wereld, valsche leugen,
met heur bittere gunsten koomt;
drinkt die zoete Liefdedranken,
door uw stervend hert behoefd,
en door mij, och armen kranken,
reeds zoo dikwijls voorgeproefd;
drinkt, wat, uit Gods hert gesproten,
bron van edelen Liefdewijn,
ééns gedronken, ééns genoten,
naar de Bronne weêr wil zijn.

(Aan Edm. van Hee)
14 December 1858
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Ach hemellawerke
Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan
zoo luide en zoo lange te preken,
waar dat ik met de oogen niet achter en kan,
al hebbe ik zoo dikkens gekeken?
o Mocht ik u volgen en, vleriken aan,
lijk gij, in den hemel, den hoogen,
te choore met de andere veugelen gaan,
en vluchten de menschen hun' oogen!
Dan zonge ik, o vogel, en schaterde ik blij,
en niemand en zou het mij weten,
ter wijl ik, aan 't zingen en 't preken, lijk gij,
waar' hooge op de wolken gezeten!
Hei, hemellawerke, mij liefelijk dier,
o, mag er een mensche u wat heeten,
komt neder, komt neder, komt nader, komt hier,
komt, wil toch een stondeke beeten!
Verstondt-je mijn tale zoo 'k de uwe verstaan,
gij kwaamt en gij liet mij ... Wat baat het?
Gij zingt, en mijn klachte ze en gaat u niet aan,
gij zingt en al 't ander - gij laat het! ...

31 Maart 1859
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Hei da lieve dreupel water
Hei da, lieve dreupel water,
zijt gij helder toch en schoon,
in uw hemelsch lichtgeschater
en uw diamanten kroon!
Rood en blauw en groen en geluw,
peersch en purperwendigheid
siert, in onderling gespeel, uw
pinkelende uitwendigheid!
Hei da, heldere lichtkrystalle,
diamanten waterding,
moet ge op de aarde nedervallen
uit is 't met uw flonkering!
Neen en daalt niet, och en daalt niet,
aardsche grond is al te vuil,
houdt u ver van hier, en valt niet:
houdt u in den hemel schuil.

31 Maart 1859
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Hangt nen truisch
Hangt nen truisch hem over 't hoofd,
van den leeuwerk,
van den leeuwerk,
hangt nen truisch hem over 't hoofd,
eer gij hem de vrijheid rooft,
Als hij rijst, de kevie moe,
dan en vliegt hij,
dan en vliegt hij,
als hij rijst, de kevie moe,
niet zijn hoofd en hert ten bloe'.
Ah, de vrijheid is zoo zoet...
gouden kevie,
gouden kerker:
ah, de vrijheid is zoo zoet...
liever vrij - als alle goed!

1866-1878
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Hoort 't is de wind
Hoort, 't is de wind, 't is de wind, 't is de wind, en
zoekende zucht hij om ruste te vinden,
overal rond, en en vindt geene, nooit:
of hij de daken van d'huizen verstrooit,
of hij de vliegende blâren doet ruischen,
of hij de boomen daarboven doet buischen,
of hij de torren hun toppen afwaait,
of hij de malende meulenen draait,
of hij de zee in de wolken doet botsen,
of hij ze slaat op heur zuchtende rotsen,
of hij de schepen daarbinnen begraaft,
of hij door 't schuimbekkend zeewater draaft:
nimmer en vindt hij, de wind, 't is de wind, en
nimmer en zal hij geen ruste meer vinden,
nimmer en rustt' hij maar eenen keer: ‘Stil!’
sprak Hij, die immer in ruste is, ‘Ik wil!’
sprak Hij, die alles in roer zetten kan:
‘Stil!’ en hij rustte ... en hij rustte nochtan!

1859(?)
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Zonde
Zonde, bittere teugen zijn het
die de droeve ziele smaakt
als, eilaas! uw zoet venijn het
herte en het geweten raakt;
zonde, uit Satans hert gesproten,
ééne bron van al ons kwaad,
zijt gij nog niet uitgevloten
ende grondeloos, inderdaad?
Bittere zonde, gal der aarde,
't dal van tranen waar' mij zoet,
ik beminde 't en 'k bedaarde
mijnen wensch naar hooger goed,
zaat gij niet in iedere blomme,
bachten elke plante niet,
in eenieder woord da' 'k nomme,
in al wat mijn ooge ziet.
Gaat van mij, och laat mij rusten,
slapen, of ik slapen mocht
eenen stond, en onbewust en
vrij zijn, 'k ben zoo moê gewrocht!
Neen, die strijden moet, hij strijde;
neen, geen wapens neêrgeleid,
eer 't triomfwoord ons verblijde:
‘Komt en rust in de eeuwigheid!’

1859(?)
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Brief
Ik zoek en zoek schier vruchteloos het blanke vlies
waar in 'k mijn ziel, mijn eigen zelven prenten zal,
nu ik alleen, met God bij mij, met God, op u
te denken zit, mijn dichterlijk mijn dierbaar kind!
Och, ware ik op der aarde niet, en ver van hier,
en ginder hoog, waar, vrij en vrank, de ziele zweeft
en leeft in Hem van Wien zij beeld en schepsel is!
o Ware ik daar, o ware ik daar, en schonkt gij mij,
de gunste van welhaast, o Dood! - 'k en vreeze u niet! de gunste van door u welhaast t'herleven daar
waar leven altijd leven is en zonde nooit!
o Kind, wat heeft de bittere kelk toch bitters in
waar uit de mensch van kindsbeen af het sterven drinkt!
Wie geeft er mij één dag, één uur, één enkelen stond
da' 'k zeggen mag: o Heer, mijn hert bleef schuldeloos,
gelijk de visch die 't water deelt en Uw gebod
standvastiglijk gehoorzaamt; of gelijk het blad
dat uitkomt of geborgen ligt, zoo Gij 't begeert;
gelijk de zon die nooit, o Heer, één stonde 'n let
maar komt en gaat, van als Gij en zoo als Gij 't haar
geboden hebt! - o Bidt, gij, kind, en, draagt gij tot
een mensch, die 't nimmer weerd en was, een minnend hert,
zoo bidt, gij, kind, dat vrage ik u zóó neerstiglijk,
dat vrage ik u - en weene erbij! - en weene erbij!

(Aan Gustaf Verriest)
22 Januari 1859
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Hoe vaart gij
Nog een brief
Hoe vaart, hoe vaart gij nu, mijn kind,
dien 'k, vechtend in de vlagen,
weleens, en 't mick mij grootschgezind,
heb door end door gedragen:
hoe vaart gij nu?
Al dikwijls, als bij nacht het waait
en 't luchtruim door malkander draait,
en d'herteklop wil stille staan
van schrik, dan is 't op u
da' 'k peize: hoe vaart gij nu?
Het zij gij Noord- of Westerwaard,
het zij gij Zuid of Oost invaart,
het zij gij ... zal 'k, o zal 'k, mijn kind,
nadien
u eenmaal wederzien,
spijts weêr en wind?
o Band die herte aan herte bindt,
houdt sterk en breekt niet af
aleer we, in 't graf
eens neêrgegaan,
weêrom de blanke veder slaan
en stieren door de locht,
weêr opgestaan,
de blijde tocht
naar Hem,
die, winkend ons zoo lang misschien,
Zijn winken heeft ontzeggen zien,
en Zijn' beminde stem! Hoe vaart gij nu, mijn kind,
hoe vaart gij nu?
o Zegt het mij, 'k verlang, hoe vaart, hoe vaart gij nu?

(Aan Edm. van Hee)
5 Oogst 1860
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Mocht ik in de ziele u schrijven
Mocht ik in de ziele U schrijven
als ik op dit blad papier
schrijf, dat zal geschreven blijven
'k weet niet hoeveel tijd van hier!
Kon ik een gedicht U maken;
beeld van hemelzuiverheid,
met godvreezend liefdeblaken
krachtig door malkaar geleid.
Beeld van onafhankelijk, edel,
onomzetbaar vlaamsch gemoed,
dat den vrijgedoopten schedel
vóór geen schande buigen moet.
Kon ik maar, ik dichtte U schoonder
als een Engel wezen kan,
en, nu droevige eerdbewoonder,
ware ik in den Hemel dan!

(Aan Edm. Van Hee)
20 Februari 1859

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

431

Poucke
Poucke, Poucke, uw boomgewelven
deên zoo'n deugd aan 't herte mijn,
als, bij God en bij mij zelven,
'k mocht in uw waranden zijn!
Poucke, Poucke, 't langzaam luien
van uw klokken en 't gekras
van uw zwarte vogelbuien
deên mij deugd als 'k bij u was!
Poucke, Poucke, duizend werven
komt mij nu die naam weêrom,
zeker is 't, aleer ik sterve,
dat ik nogmaals wederkom!
Weêr, om traan en troost en vrede,
weêr, om kraai- en klokgeschal,
weêr, om al uw lieflijkheden,
weêr om Poucke - en daar is 't al!

1857(?)
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Vaart voort
Gij kinderen behoeft niet uit Vlanderen te gaan om wat schoons te bewonderen:
Beziet daar dat kleen striepke klaar water loopen, half gedoken in 't gers; het loopt
door de wee, het loopt langs den akker, het loopt al onder de strate.
Daar valt er een greppeken in, dat bobbelt, en dat schuimt van hem te haasten.
Eindelijk, onder de schaduw van de elshagen, wordt het breed, zoo breed, dat
men er nauwelijks over kan.
De vogels ziender hun beeldekes in, het meiske komt er om water naar toe, en
't jongentje wil er de keikes uit rapen, maar ... ze liggen, ze liggen te diepe!
Voort gaat de beke, altijd voort, tot waar zij, in 't blakke, den windt tegen komt ...
en dan begint zij te klotsen.
o 't Lieve geklater van de beke, wie kander u beschrijven?
Vaart voort, vaart voort, klare beke, bewatert de landen, laaft de schapen en de
koeien.
Vaart voort, vaart voort, de draaiende Leye verlangt achter de wateren die gij haar
schuldig zijt.
Vaart voort, vaart voort, naar den wijden Oceaan, waar de zonne zelve u drinken
zal.
Vaart voort, vaart voort, gij ook, beminnelijke lezer, de heilige Kerke verlangt naar
de krachten en 't werk dat gij Haar schuldig zijt!
Vaart voort, vaart voort, naar dien eeuwigen Oceaan, waar God zelve u altijd
beminnen zal - en gij Hem!
Het zij zoo!
Amen.
1859-60(?)
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Mocht ik
Mocht ik met een dichtje
uw herte
winnen, 't waar mij weerd
genoeg
dat ik dichtte en dachte
en werkte
's navonds late en 's morgens
vroeg.
Maar ik zou dan weêr
dat herte
dragen naar ... gij weet? ...
Genoeg!
'k Gev' Hem wat ik win
en werke
's navonds late en 's morgens
vroeg.
Hij ... Hij geeft mij voor
mijn werken,
's navonds late en 's morgens
vroeg,
blijdschap, meer als ooit
mijn herte
vragen kon. Genoeg!
Genoeg!

1859(?)
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Hoe licht is toch de sparke vier
Hoe licht is toch de sparke vier
ontsteld en ons ontvlogen schier,
die brandt, ontsteken van God zelf,
in 't edel menschen-breingewelf!
Wij dragen 't hoofd omhoog, en ... ach!
wij monkelen met 'nen bitteren lach
op alles rondom ons: ‘Eilaas!’ ...
En 't minste, 't minste windgeblaas,
het donkeren van den ijdelen nacht,
een Niet, nog min, een dwaas gedacht,
dat van dien Niet een monster maakt,
en, trotsche Geest, uw vlamme blaakt
zoo rustloos, ende vlucht de wiek!
o Raadsel van den mensch, wat zie 'k
u schouwen, met een wijs gelaat,
in 't geen waarvan gij niets verstaat:
in Gods geheemelijkheên! o Mensch,
niet verder ligt de nauwe grens
van uw verstaan, niet verder dan
uw zelven; noch en zult gij van
wat in uw zelven ommegaat
de reden zeggen. En gij slaat
den blik in dieper heemelijkheid,
gij, trotsche blinde? - In 't stof! beschreit
dat immer ééns één blik van u
dierf peilen in den Hemel; duwt
de handen samen, bidt en weent
en wordt ootmoedig. - Neen, o neen 't,
't behoort aan mij niet recht of stem
of oordeel over 't Woord van Hem
te voeren, die 't heelal geleidt,
naar mate en recht en redelijkheid!
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Geen ander lampe of licht voor mij,
als dat aan 't Licht ontsteken zij
van Jesus' Sacramentsaltaar:
daar brande 't ende 't sterve daar!
Daar dwaalt het nimmer, ende 'n leidt
ooit elders als naar de eeuwigheid
des Lichts, waaraan geen duisternis,
geen schaduwe noch geen uitgaan en is.

(Aan H. Verriest, Eug. Van Oye en Gust. Verriest)
7 Oogst 1858
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Zoo menig blomme
Zoo menig blomme zag ik, och
zoo menig blomme ontluiken,
die zeide, wimpelend in de locht:
‘Gij zult mijn vrucht gebruiken,
wanneer ik, moede en mat gebloeid,
van 't zonnedrinken dronken,
eens mannelijk herte en vroomheid voel
waar eerst mijn bladtjes blonken.’
Zoo menig blomme aanhoorde ik en
zoo menig blom beloofde 't,
en 'k steunde op hare woorden, en,
ik, arme dwaas, geloofde 't.
Al licht, terwijl ze blom mocht zijn
en blij aan 't lustig leven,
vergat ze die belofte mijn
en wou geen vruchten geven!
Betrouwde wat de wind heur zei,
betrouwde op al de winden,
die speelden en die zongen, ei,
en ‘zéker’ heur beminden!
Betrouwde 't, als het water loech
en zoetjes zei: ‘De spiegel
en is voor u niet blank genoeg,
mijn blanke blomgewiegel!’
Betrouwde 't, als hij rond heur kwam
gewipt, de zwanke vlinder,
die zwinkelend op en neder klam
en zocht heur hert te vinden.
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o Blom, betrouwt de winden niet,
hun zang, hun zachte vleugelen,
hun streelen zult ge vinden niet
als lust en list en leugenen!
o Blom, betrouwt geen water ... neen,
't en speelt ... 't en zoekt uw beeld niet:
het speelt ... en 't zoekt u zelve alleen;
o blomke, blomke, 'n speelt niet.
Geen vlinderen geeft uw herte, want,
van over lange jaren,
en deên zij niet in 't blommenland
als bittere wormen baren.
o Blomkes, maar den Hovenier,
die weet van blom en planten,
laat doen en denken, nochte een zier
en wilt hem tegenkanten.
Wanneer Hij bitteren alsem breekt
in 't water des besproeiens,
en altijd even zoet niet spreekt
en somtijds valt aan 't snoeien,
u bindt en rond een stoksken nijpt,
en strekt en leedt uw leden,
gevoegt u, of gij 't niet begrijpt:
Hij heeft en weet zijn reden.
Dan zult gij, naar zijn wijs beschik,
beloofde vruchten dragen,
dan hebt gij noch van vlinderstrik
noch wormenstraal te klagen.
Dan bloeit en blinkt gij blank en blij,
zoo lang gij blom zult wezen,
en niet dat u te wachten zij
als vrede en vreugd nadezen.

Maart 1859(?)
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O vriend wat schaadt of baat het ons
o Vriend, wat schaadt of baat het ons
der menschen lof- en laakgegons,
die kleederdracht, die spreekmanier,
die raad en daad bespotten hier,
van vreemden, die zoo snel voorbijen
weggaan; of, wat konnen zij?
Wij voeren immers vreemde taal
en andere zeden altemaal
als zij, die, langs de wereldbaan,
hun eigen blijden wandel gaan.
Wat schilt het ons? - Wij varen voort,
en nauwelijks is hun vloek gehoord,
of hooger ende verder dan
ooit spotters tale reeken kan,
daar staan wij! o Wat raakt het en
wat schilt het mij, die priester ben,
dat ongedierte, redenloos,
het voetspoor te bekruipen koos,
en nijdig te bezeeveren, die 't
voorbijgaan van mijn stap hun liet!
Vooruit, en niet eens omgezien,
wat dat men durve of niet, of wien
ik mij zie mede- of tegenstaan,
van hun die 'k al heb welgedaan!
Vooruit! Mijn liefde, werk en zweet,
het leven dat ik om hen sleet
ten schuldbrieve op hun hert geleid,
weegt meer als hunne ondankbaarheid!

(Aan Gustaf Verriest)
2 Februari 1859
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Ik misse u
Aan eenen afwezenden vriend
Ik misse u waar ik henenvaar
of waar ik henenkeer:
den morgenstond, de dagen rond
en de avonden nog meer!
Wanneer alleen ik tranen ween
't zij droevig het zij blij,
ik misse u, o ik misse u zoo,
ik misse u neffens mij!
Zoo mist, voorwaar, zijn wederpaar
geen veugelken in 't net;
zoo mist geen kind, hoe teer bemind,
zijn' moeder noch zij het!
Nu zingt men wel en 't orgelspel
en misse ik niet, o neen,
maar uwen zang mist de orgelklank
en misse ik al met een.
Ik misse u als er leugen valsch
wil monkelen zoo gij loecht,
wanneer gij zacht mij verzen bracht
of verzen mededroegt.
Ik misse u nog ... waar hoeft u toch,
wáár hoeft u niet gezeid ...
Ach! 'k heb zoo dikwijls heimelijk
God binnen u geleid!
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Dáár misse ik u, dáár misse ik u
zoo dikwijls, en, ik ween:
geen hope meer op wederkeer,
geen hope meer, o neen!
Geen hope, neen, geen hoop, hoe kleen,
die 't leven overschiet';
maar in den schoot der goede dood
en misse ik u toch niet?

(Voor Eug. Van Oye)
1859
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Een wijzer woord
Aan Edmond Houtave
Kom! Uit! Mijn ooge 'n ziet nie' meer
dan dicht bij mij: Kom! Uit!
Legt boek en bril, legt bei wat af,
hoe bezig dat gij zijt!
Hoedanig dat gij pijnt en peist
en pegelt, wijze mensch,
wanneer gij ligt om sterven, dan
wat is geleerdheid? ... iets?
Houdt op dat hoofd, te lang gebukt!
Ten Hemel! Heen me' mij!
Aanschouwt de breede wolken, beurt
uwe oogen wijd omhoog,
naar Hem, die in den hoogen woont,
beweger van 't heelal;
naar Hem, die wijs en machtig is,
en wezend altijd - Hij; naar Hem, die ons het lief gelaat
der zonne aanschouwen liet;
naar Hem, die iederen regendrop,
die 't pinkelend blad versiert;
naar Hem, die rijk- en armen weet
en wijz- en dwazen iets
te leeren, waar geen donker zijn
geen dwaasheid aan en kleeft:
een wijzer woord is Hij voorwaar,
die in de wolken spreekt,
en dat men daaglijks hooren mag;
een wijzer woord is - Hij! -

1860
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't Edele spel der vlugge schaverdijnders
Aan Hugo Verriest
Water dat van God gemaakt zijt,
op den eersten van de dagen;
water dat van God gedeeld waart,
op den dag van land en wateren;
machtig element der wateren,
hulpe en troost van al dat mensch is,
g'hebt het land gevoed, gij laaft het,
zoo de moeder met heur kind doet;
g'hebt den vissche in u geborgen,
g'hebt de zwane op u gedregen,
't glanzend vaartuig, de edele zwane,
zwemmend Koningin der wateren;
g'hebt gevloeid, uit priesterhanden,
op het voorhoofd van de volkeren,
krachtig element des Doopsels;
g'hebt getinkeld in de schale,
't gouden drinkvat der mysterien:
't zij gedaan... en 't zal genoeg zijn!
Ligt en slaapt nu, valt en ligt wat!
o Gij, visschen, blijft en duikt u
voor de koude die kan schâ doen:
slaapt, o rapgevinde wandelaars!
Vogelen die de hand des Heeren,
miek om op de lucht te wandelen,
gij die, rustend op de wateren,
met uw saamgevinde vingeren,
varen kunt en 't ons geleerd hebt,
weg met u, gevlerkten, vlug, gaat
elderwaards uw voedsel vinden:
't water ligt, het slaapt, het rust wat.
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En het ligt zoo vast en roerloos
in den diepen slaap gedompeld,
dat geen wekkeren 't kan ontwekken,
dat geen karre, erover rijdend,
dat geen stalen stamp van peerden
't rustend water op zou stampen:
't rustend water ligt en 't slaapt wat.
Komt, o jonkheid, blijde jonkheid,
Gij... ge'n rust, voorwaar, ge'n slaapt niet:
hei, noch zeil noch paal noch boothaak,
't rappig ijzer blank geblonken,
scherp gevijld en vast gevezen
aan den snellen voet, - dat past u!
Komt, geen aande 'n zalder bij zijn,
komt, geen visch zijn hoofd uitsteken,
't is te koud; maar gij, o jongeling,
‘'t is te koud’ daar spot gij mede:
koud en is 't waar vlaamsche borst leeft! Op dan! Scherpt het ijzer; scherp is 't
snerpen van den wind, maar scherper
't levend werken dat in u gloeit,
't edel trotsch zijn uwer jonkheid,
't blaken uwer mannentrotschheid. Op! Gij vlugge noorderwinden,
dreunend over 't ijs gevaren,
wiezend over 't ijs gesneên, want
op uw hielen stampt de jongeling;
overwonnen zijt gij, noordwind! Ziet gij daar die winterwolken
striemen zoo de vlamme viers striemt?
Alzoo striemt de vlugge jonkheid
over 't ijs. Die lange reken,
ziet gij daar die lange reken
vreemde vogelen aan den hemel,
maar lijk tikskes of zoo groot niet,
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ziet gij ze aan 't gewelf der hemelen,
't blauw gewelf dáár, letters maken,
vliegende altijd, onafmeetbaar
hooge en verre en zeere zuidwaard?
Alzoo vliegt de schaverdijnder,
vliegt de vlugge schaatsenrijder. Weet gij, als de storremwinden
heel 't geluchte in rep en roer slaan,
en de zware vlagen vliegen,
weet g'hoe dan de klokken klagen,
hoe de klokke karmt en wee roept,
en de woorden, in den mond nog,
honderd stappen verder klinken,
eer men peizen kan: Wat zeide ik?
Alzoo snel en nog veel snelder
zijn zij die op schaatsen rijden,
zijn de vlugge schaverdijnders. Hand en hand, mijn vrienden, schouwt naar
't rijs dat al zijn blâren kwijt is
buiten één, het alderlaatste
van den zomer, als het groen was;
schouwt naar 't rijs dat ik u voordraag,
pallem van den strijd: wie haalt het,
zegt, wie haalt het uit mijn hand hier?
Dien zal ik het rijs, den zegen
en: ‘hourrah!’ den dapperen geven,
wiens gevlerkte vuist bestand is
uit deez' hand dit rijs te rooven:
weez' hij koning, weez' hij meester,
weez' hij de eerste schaverdijnder,
hij die, mèt of vóór mij rijdend,
uit deez' hand dit rijs zal rooven. Weez' hij koning, weez' hij keizer, vliegend als het rukgeweêrte,
snijdend als de noorderwinden,
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hij die, op zijn gladden staalschoe,
hij die, mèt of vóór mij rijdend,
mét of vóór mij land genakend,
in deez' hand dit rijs zal raken! En, bij 't vallen van den avond,
zal hij rustend zijn gezeten,
koning van de schaverdijnders,
in den zetel, naast de viersteê,
waar onz' grootheer - God gedink' hem! plag te zitten, rustte en zuilde,
rond het vier, te winterwaarder,
toen de kermisblok nog aanlag,
toen wij, kinderen, kleene waren,
nochte en wisten van - dat edele
spel der vlugge schaverdijnders.

1858-59
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Pro Christo legatione fungimur
aan den
E.H. Prof. J.W. Brouwers van Roermond,
herinnering aan 't Congres van Antwerpen 1861
Voor Christo zijn wij boden en
wij bieden u van Hem
den oorlog en den vrede: kiest...!
- ‘Den oorlog!’ - Is uw stem
wel vaste en is 't den oorlog... is 't
den oorlog dien gij wilt? ‘'t Is hij!’ - Dan hebt g'hem driemaal onverbiddelijk ende'n stilt
hem bloed noch blakend vier noch dood
noch hel noch eeuwigheid,
en op dien zelven stond is hij,
God spreekt, u toegezeid!
Staat op, gij, machten, krachten, gij,
staat op, staat op, getier
van wapenen, zweerd en zwalpend bloed,
staat op, en krijgsbannier
en al dat immer moorden hiet
en al dat oorlog was,
van 't eerste dat God oorlogde en,
den breeden helleplas
ontwenteld, hij den kop uithief,
God lasterde en van her
te strijden waagde, hoe schrikkelijk hij
geveld lag, Lucifer!
Staat op! Staat op! Wat strijden kan,
staat op en strijdt, en komt
ten oorlog! Ja, ‘den oorlog!’ Hoort
gij Sabaoth? Hij bromt
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en wagent op den wolkenbouw
zijn wagenen; 't is zijn peerd
dat rukken van de winden, en
de bliksem is zijn zweerd;
zijn driemaal-al-doordonderend woord,
zijn strijdroep, hoort gij, dreunt;
de wolken beven, de aarde beeft:
zij beven!... Ondersteunt
uw blik, en, wat gij spreken dorst,
uw hand ook durve't tot
den einde voeren!... Wankelt gij?
Ten strijde tegen God!
Gij staat nog, en God steunt u, en
deze aarde 'n breekt nog niet!
Ten strijde! Komt! Ten oorlog tegen God! 'n Vreest toch niet!
't Is Hij, die in uw ziele en in
uw tong het leven laat
waarmeê gij riept: ‘den oorlog!’ Neen,
de helle alwaar gij staat,
en opent nog, Abiron weet
hoe diep, niet heuren mond
en ingewandig branden, en...
gij beeft al! Dezen stond
het leger van Gods Engelen ligt
en roert nog niet! Ter aard'
en smeekt dat zij u duike: gij
beschaamt haar, noch en waart
uw moeder niet eens weerdig, zij,
die blijde, eeniederen dag
al zingen rond den Heer vliegt, lijk
de slinger dien, een lach
in 't wenden van zijn oogen, 't spelend kind alom zijn hoofd

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

448
laat wentelen ende luistert hoe
hij ronkelt. Gij berooft,
onedele, gij alleen, onweerdige uitworp van heur schoot,
uw moeder van heur schoonheid en,
een vlekke zijt gij, bloot
in 't aanzicht heur gespogen. Weg!
verdwijnt, o zondaar; staat waar schijnt dan de ooge Gods niet? - waar
die ooge u donker laat,
voor paalsteen aan Zijn schepping! Wilde Hij niet, uwen romp,
geen zee die hem nog wilde, maar
ze wierp u, - en ze kromp
van schrik weêr in den afgrond, - uit
heur water, dat Gods hand
gezegend en gewijd heeft voor
de visschen. Neen, het land
en droeg u niet, geen stap van u,
geen stap, en, waar gij gaat,
daar dekte 't zijne onteerde borst
vol doornen, weerdig zaad
en afkomst uwer zonde. - Kiest
‘den oorlog’ dan en proeft
wie eerst van uw getween - of God,
of gij - malkaar behoeft!

1859
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Taalgeleerdheid
Aan Pastor De Bo
Basileus, in 't grieksch, is koning
Basilius, in 't latijn,
vloeit van daar, zoo zoet als honing,
met een' reke woorden fijn.
Basile, op de fransche tongen,
zit al dikwijls vol venijn,
maar bij ons is, nagezongen,
Basile, in 't oud vlaamsch, Basijn.
Hoort: Sebastos, woord vol eeren,
Sebastianus, ook iets weerd;
maar u is dat woord, mijnheeren
veel te lang, van Rond den Heerd;
daarvan is Bastiaan gekomen,
kop en steert schoone afgezet,
en Mestiaan, em-e genomen
voor be-a, in 't eerste led.
Nu, om te enden zoo 'k begost heb,
Omne trinum is perfect,
schoon ik veel en kloeker kost heb,
eens dit zeempotje uitgelekt:
Basilius is Baselis,
eertijds 's Heilig-Bloeds patroon,
maar te hard van hoofd: Maselis,
dat is oud en vlaamsch en schoon.

17-12-1877
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Priester
Aan N.N.
Daar gaat een mensch en wandelt op der aarde,
van stof is hij, lijk anderen, gemaakt;
lijk andren heeft de moeder die hem baarde
met Adams schuld en erfzond hem geraakt;
daar is een mensch, gansch mensch en toch verheven
ver boven al dat 't menschdom toebehoort,
wiens hand de macht die God heeft is gegeven,
wien Christus zelf gehoorzaamt op zijn woord.
Daar woont een God, aanbidlijk, op der aarde,
uit God is Hij geboren, niet gemaakt;
't was eene maagd, de Moeder die Hem baarde,
nooit heeft Hem schuld noch erfzonde aangeraakt;
daar woont een God, die, God zijnde en verheven
ver boven al, Hem zelven niet behoort,
maar aan den mensch Hem zelven heeft gegeven,
die zit en zwijgt, al wez' Hij zelve 'et Woord.
Daar gaat een ... wat? Een Priester op der aarde,
geboren mensch weleer, en God gemaakt;
't is Christi Bruid die mensch hem Priester baarde
en Adams schuld verdwijnt, als hij die raakt:
dat zijt ge, o Vriend, in 't priesterschap verheven,
ver boven U en 't gene U toebehoort;
Gods macht is U en op God zelf gegeven,
Gij spreekt, en 't geen gij zegt het is Gods woord.

December 1877
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Aan Ameet Vyncke
Priester, gewezen pauselijk soldaat
Sint Pieter, op 't laatste avondmaal,
met hand aan 't zweerd geslagen,
zei: ‘Meester, zal de macht van 't staal
niet schermen voor uw' dagen?’
En: ‘Zal des degens scherp onthaal
dit krijgsvolk niet verjagen?’
Zei: ‘Neen!’ des Meesters liefdetaal,
‘'k zal kroone en kruis verdragen,
steekt weêr op schee, aan 't oorlogstraal
en moet ge ooit hulpe vragen.
Wordt menschenmeesters, altemaal,
geen menschenmoorders: dragen
veel liever zult gij zerp en zeer
en zonde, zonder klagen.
Staat op! 't Is gang! Het kruis, geen staal;
dat zou den tred vertragen
van 's Vredenkonings zegepraal
op 's werelds wreedste lagen.
Wordt Priesters! En uw tongentaal
zij 't zweerd, op welkes slagen,
door mij gesterkt, noch steen noch staal
ooit weêrstand zullen wagen!’

Mei 1876
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Tranen
Aan Jher Karel de Gheldere van Hondswalle
Tranen weent de grijze landman,
tranen en hij 'n duikt ze niemand,
als hij, ver van huis en erve
weggegaan en voortgevaren,
eens mag wederom, God wilde't,
eens mag 't land zien waar hij kind was;
't land waar vad'r en moeder kind was,
't dierbaar vaders ploeg- en zaailand;
tranen weent hij, liefdetranen,
want geen droefheid nijpt zijn hert nu,
daar hij treedt en treedt met liefde
op den vruchtb'ren aardenbodem;
maar, wat spreekt zijn hert, wat zegt het,
in geen woorden, in geen klanken,
in onmachtig traangestroomsel,
als hij ziet dat 't al in bloei staat,
berst en bot en bloeit en vrucht draagt,
waar hij staat en, onbekend nu,
peist: Wie weet er buiten U, mijn
God, dat ik hier de eerste spâ stak?

28-12-1858
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Zoo welkom als de bie
Aan den voorgaande
Zoo welkom als de bie,
die,
aan 't ronken, wijl de last
wast,
terug met heuren buit
uit
de velden rijk beblomd
komt,
zoo welkom zijt ge mij,
gij,
wanneer ge mij verzet
met
hetgeen uw zwervend vlerkwerk,
al vliegen achter 't land,
vand:
mijn hoppelend herte klopt
op 't
aanhooren en 't verstaan,
aan
het ruischen van zijn stem,
hem
wiens vlerken ik vaneen
scheên
en zenden op de locht
mocht.

27-1-1859
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Een bonke keerzen kind
Aan Eugene van Oye
Een bonke keerzen kind!
Een bonke keerzen kind,
gegroeid in den glans
en 't goudene licht
des zomers!
Vol spannende zap,
vol zoet,
vol zuur,
vol zijpelende zap,
vol zoetheid!
Ze blonken aan den stamme,
ze spraken waar ze stonden:
‘Plukt ons, plukt ons,
plukt ons,
plukt en laaft uwen dorst,
rijpe zijn wij en schoone!’
Neigend hongen ze,
zwinkelend
in den wind,
den lauwen wind
des zomers.
‘Plukt ons, plukt ons,
plukt ons!’
riepen ze en 'k plukte ze
en ze woegen zoo zwaar:
de zegen des Heeren woeg op hen.
Neemt en dankt Hem
die ze gemaakt heeft,
die ze deed worden,
dankt Hem, dankt Hem,
dankt Hem!
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Kijkt naar den Hemel,
daar is Hij,
daar is,
God!
De oogen omhooge,
gelijk den vogel
die drinkt
en 't schuldeloos hoofdeke omhooge heft,
dankt Hem, dankt Hem ...,
dankt Hem!
Trouw als 't arreme dier,
trouw als 't loof en de vruchten,
trouw als 't blommeke,
trouw als
't zandeken onder den voet,
bedankt Hem!
o Geniet, 't is zoo zoet, 't is zoo zoet
eene vrucht te genieten die
rijpe is,
en vreugd en dank
te voelen rijzen in het herte!
Leert de tale die spreekt
uit monden duizende, en altijd
roept: ‘Den Heere zij
dank:
dank om het leven,
dank om het licht,
dank om het licht en het leven,
dank om de lucht en het licht
en het zien en het hooren
en al!
Dank zij den Heere!’
Een bonke keerzen kind,
een gloeiende bonke ... bedankt Hem!

Zomer 1858
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Dien avond en die rooze
Aan den voorgaande
'k Heb menig menig uur bij u
gesleten en genoten,
on nooit en heeft een uur met u
me een enklen stond verdroten.
'k Heb menig menig blom voor u
gelezen en geschonken,
en, lijk een bie, met u, met u,
er honing uit gedronken;
maar nooit een uur zoo lief met u,
zoo lang zij duren koste,
maar nooit een uur zoo droef om u,
wanneer ik scheiden moste,
als de uur wanneer ik dicht bij u,
dien avond, neêrgezeten,
u spreken hoorde en sprak tot u
wat onze zielen weten.
Noch nooit een blom zoo schoon, van u
gezocht, geplukt, gelezen,
als die dien avond blonk op u,
en mocht de mijne wezen!
Ofschoon, zoo wel voor mij als u,
- wie zal dit kwaad genezen? een uur bij mij, een uur bij u
niet lang een uur mag wezen;
ofschoon voor mij, ofschoon voor u,
zoo lief en uitgelezen,
die rooze, al was 't een roos van u,
niet lang een roos mocht wezen,
toch lang bewaart, dit zeg ik u,
't en ware ik 't al verloze,
mijn hert drie dierbre beelden: u,
dien avond - en - die rooze!

1-11-1858
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Aan den voorgaande
Op zijnen boek
Ik heb u kind gekend,
u knape en man zien worden;
ik heb u 't woordenzweerd
en zien en helpen gorden:
't verrast mij niet, 't verheugt
dat ik met lauwerblaân
uw zegepralend beeld
gekroond zie voor mij staan.
Gekroond zoo niet met wat
snelkroonende andren vlechten,
gekroond met 't geen gij zelf
gewonnen hebt al vechten;
gekroond met eigen moed,
volherding, en dat één
dat gij zijt, Dichter, gij,
mijn kind, gij zelve, alleen!

Juni 1874
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Van de wilgen
Aan Victor Van Coillie
Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gestrooid op de varende Mandel!
Hoe dikwijls, daar tenden den hof, op den bank,
gezucht om u, blinkende wilgen!
Want wie die u beelden kan, edele natuur,
gij blinkende wilgen, wie maalt u?
Daar tenden de strekkende weide, daar neêr,
wie beeldt u, o blinkende wilgen?
Intusschentijd komt hij, die rekent en telt
voor hoeveel zijne hand u mag leveren.
Daar is hij! - o Wilgen toch, duikt u, verbergt
uw stammen: ze komen, ze zijn daar!
Zij zitten en wetten het staal op het steen,
en het steen op het staal, dat het knerzelt.
O Aarde, gij moeder van al dat er leeft,
gij baardet, gij voeddet de wilgen:
zij klampen u, moeder, zoo vast en zoo teer,
o moeten ze, moeten ze losgaan?
Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gezucht naar u, blinkende wilgen!
En, treffelijke wilgen, daar stondt ge toen nog,
gij ligt nu geveld en gevallen!
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Hoe dikwijls en schouwde ik des morgens u niet,
bij 't krieken des wordenden daglichts,
met dien blauwenden band om uw zilveren kruin,
lijk het snoer om het haar van een Engel!
Toen kwam daar de zonne en ontliet u den band,
en hij smolt in de blauwte des hemels,
en, schoone, toen braakt gij vooruit in het licht,
en stondt daar vol enkele schoonheid.
Zoo brak uit het graf eens die morgen en dag,
die hemel en aarde gemaakt heeft;
zoo breekt gij, mijn ziele, uwe banden wel eens
en staat ge op uw eigene vleugelen.
Hoe dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gestrooid op de klagende Mandel!
o Treffelijke wilgen daar stondt gij weleer
en schuddet uw kleed in den morgen;
en schuddende ruischte 't, lijk zilver en goud,
vol springende en klingende vogelen;
en priemende boorde er de zonne toen deur,
langs duizend beschilderde paden;
vol somber en donker en duister en groen,
vol verwen die niemand een naam geeft;
vol glinsterend rood, en vol glimmerend wit,
vol blauwendig pinkelend purper;

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

460
vol sterren en vonkels en pralend gesteent,
dat afviel en tinkelde in 't water.
Zoo stondt gij daar, treffelijke wilgen, weleer,
vol pracht in den blinkenden morgen,
den arm op den hals en den hals in den arm,
gesteund op malkaar lijk twee vrienden;
alhier en aldaar, lijk een reuzengewelf,
gebouwd lijk een kerke op het water;
het water dat tusschen u beiden voorbij
liep, langzaam en lachend daarhenen.
'k Heb dikwijls een blad uit mijn album gescheurd
en gestrooid op de varende Mandel,
nu éénmaal een blad in mijn album bewaard,
geteekend: ‘Een blad van de wilgen.’

1859
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Polydor gij kind van Vlanderen
Aan Polydor Demonie
Polydor, gij kind van Vlanderen,
kind van God en kind van mij,
'k hoorde blijde boven de anderen
uwen naam verkondigd zijn!
'k Hoorde blij en 'k sloeg de palmen
van mijn handen bei te zaam,
dat, in luide en luider galmen,
dook uw triomphante naam!
Wel en is 't niet, o, gij weet het,
om den ijdlen klank alleen
en den lof, zoo gauw vergeten,
van de menschen: God alleen
wilt ge, en, verder in de bane,
die van dage u opensloeg,
nooit en zult ge aan andere vanen
als aan Gods uw palmen doen.
Neen! Met handen vol triomphe
boven 't hoofd, ‘Hourah, voor Hem,’ hoor 'k u roepen, - ‘is 't da 'k vocht en
dat ik overwinnaar ben!’

1859(?)
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Een dreupel poesij
Aan Gustaf Verriest
Hoe blij is de arme vogel toen
hij, lange lang geboeid,
weêrom zijn vlerk mag opendoen
en in den hemel rocit!
En hoe is 't arme vischken blij,
dat, in mijn net gepakt,
half dood gesperteld, los van mij,
weêrom in 't water smakt!
Het gouden vliegsk' hoe blijde ruischt
het, werk- en worstelensmoe,
wanneer ik zijn gevang, mijn vuist,
ontluikend opendoe!
Zoo blij en is mijn ziele niet,
maar zeven maal zoo blij,
wanneer ik, moe en mat, geniet
een dreupel poësij. In 't vrij bewind des vogels en
in 't koele ruim daarvan,
en 'k weet niet waar ik nog al ben
wanneer ik dichten kan:
't gedacht springt als de visch, die zeer
in 't water krystalijn
blank blinkt en weêrom blinkt, aleer
'k hem wel gewaar kan zijn;
bepereld als het vliegske, licht
en schitterend in de zon,
zoo vliegt en lacht het los gedicht
met zijnen Dichter ton:
neen, blij en is mijn ziel toen niet,
maar is iets meer als blij,
wanneer zij, God zij dank, geniet
een dreupelken poësij!

1859
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Gij dichter die de leeuwerk zongt
Aan Robrecht Willaert van Eessen
Gij Dichter die ‘De Leeuwerk’ zongt,
die, brandende van verlangen,
met hem tot in de wolken drongt
en schouwende daar bleeft hangen,
gij die zoo noô ter aarde neer,
in God altijd verslonden,
zet uw ontwenden voetstap weêr,
om ijdelheid en zonden,
wanneer God zelve uw ziel bespeelt
en Hem in u doet klinken,
wanneer Hij u aan uw zelven steelt
en u in Hem laat zinken,
o zegt me wat, wat is 't genot,
wat is het ondervinden,
wanneer ge u, sprankel Gods, aan God
en God aan u moogt binden?
Wat is die straal die blinkt in de oog,
en 't pinkelen op die kaken,
wanneer ik u den Heere toog
en gij Hem zult genaken?
Wat tale spreekt uw ziele dan?
Zijn 't woorden, zijn 't gezangen?
Ontroert gij dat men 't hooren kan,
of blijft gij roerloos hangen?
Verdwijnt gij stil zoo 't morgenkleed
der witbedompte weiden
verdwijnt, wanneer de zonne heet
haar goud daarop komt spreiden?
Of helmt gij lijk der vogelen choor,
bij 't vroegste Aurorablinken,
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die duizende en duizende bellekes door
de ruischende bosschen klinken?
o Tale, zoo 'k u leeren kan
of in uw diepten dringen,
en wist ik er maar een woordtjen van
'k zal 't al mijn leven zingen.
o Jesu, mocht dit herte mijn
en hij die dit leest te zamen
een dicht en Gij de Dichter zijn,
in aller eeuwen! Amen!

Februari 1859
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Pas op Mon
Aan Edmond Van Hee
Wijl gij ligt en rust en slaapt, Mon,
op drie stapkes maar van mij,
zit ik dikwijls en betraap, Mon,
't vluchtig vliegske, poësij;
'k binde 't in een zijden draad, Mon,
en ik zende 't u terstond;
of gij, door mijn ruw beraad, Mon,
't vliegske nooit gekrookt en vondt!
't Is een wonderweerdig ding, Mon,
't vliegske, waarvan sprake is nu,
't vlucht zoo lichte en 't vliegt zoo flink, Mon,
't vliegt zoo snel, dat zeg ik u!
Schoone is 't en van fijn coleur, Mon,
't riekt zoo zoete als ambrosijn,
zeker kan geen zoeter geur, Mon,
noch geen zoeter vliegske zijn.
't Ronkt en 't rinkt, och hoe dat 't ronkt, Mon,
weet gij wel, al dikmaals is 't,
schoon gij 't een of tweemaal vongt, Mon, u voorbij geronkt, gewis.
't Ronkt en 't rinkt zoo schoone, ik stop, Mon, 'k hebbe al veel te lang gedicht, met: Pas op, mijn vriend, pas op, Mon:
't vliegske brandt zijn vlerkskes licht.

Maart 1859
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Rammentati
Aan Domenico de' Pisani
‘Oh! open the door to me, oh!’
BURNS
Rammentati, onthoudt 'et wel,
de wereld is een zee, oh!
met baren, rotsen, winden fel
en nog al ander wee, oh!
Men geeft u wel
voor reisgezel
't genoegzijn en 't beheer, oh!
van al dat kan
de ziekte ervan
verzachten end' het zeer, oh!
Betrouw ze niet;
geen kort verdriet
maar wel een korte vreugd, oh!
alzoo gewis
de wereld is:
vol al dat niet en deugt, oh!
Maar, moet gij, en
ontwijdert men
u ver van mij verschee'n, oh!
dan, gaat, mijn kind,
en laat mij, kind,
voortaan hier gansch alleen, oh!
Wij scheiden met
dit laatst gebed:
maakt dat ik u nog zie, oh!...
onthoudt 'et wel,
mijn kind, vaart wel:
Rammentati,... Addio!...

Oogst 1858
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Blijde kinderen
Aan Klaus Groth
den platduitschen dichter
Blijde kinderen,
blom des levens,
kleene Kerke Christi, ci!
driemaal moet ge
zalig heeten
gij, die zonde- en zorgloos zijt!
Blijde kinderen
doet mij peizen
niet op een vergramden God,
niet op een aan
't Kruis gekruisten
noch op Thabor stralenden,
maar op Hem, die,
in de krebbe,
kind lijk gij, lag, alderliefst,
bij Maria,
bij sint Joseph,
bij den ezel, bij den os.
Loopt en speelt nu,
blijde kinderen,
noch en staat niet, omdat ik
hoog en groot en
boven u ben:
gaat en speelt toch, kinderen... gaat.
'k Heb, 't is waar, 'n
dieper voorhoofd,
maar 't was eertijds blijde en glad,
en o, mocht het
nu nog wezen
lijk het uwe - kinderkens!
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'k Hebbe blâren,
'k hebbe blommen,
'k heb mijn hand vol vruchtgewas,
daar mij... daar mij
zoo veel doornen
vooren staken, als ze ik las!
Gaat en speelt, noch
wilt benijden
dat ik wete, o, al te wel,
wat het is den
Heer van alles
niet te minnen zoo gij 't doet!
Gaat en speelt, ze
zullen komen
die u willen leeren dat
't moet een andere
als de ware
zijn, die God is van uw hert;
dat er buiten
uwe wereld, blom- en plantenwereld, waar
gij nu spelend
loopt en zingend, nog een andere wereld waakt;
andere wereld,
ander leven
als het uwe nog is nu:
God beminnen
en uw vader
en uw moeder en uw spel;
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dat het leven
is uw zelven
eerst beminnen boven al,
dan, uw zelven
alles geven
en uw zelven om... geen een!
Blijde kinderen,
blom des levens,
kleene Kerke Christi, ach,
mocht gij altijd
kinderen blijven
en ik een van u!... Eilaas!

2 Juni 1862
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Weerom de vrije klok
Bij de kloosterintrede van....
Weêrom de vrije klok geluwd,
't ivooren vingerblad
bij volle grepen saamgeduwd
en door malkaar gevat;
weêrom den orgel stem gegeên,
komt, antwoordt aan 't geschal,
gij muur, gij vout, gij vloer beneên,
gij kerke, kruis en al:
want, God zij dank, daar zinder nog
die, buigend voor het Kruis,
niet buigen voor al 't vleibedrog
van 's werelds dwaalgespuis;
niet buigen als voor Hem alleen
die alles buigen doet
voor Zijnen wreeddoorboorden, neen,
Zijn triomphanten voet.
Daar zijnder nog die, Hem getrouw,
en Hem ter liefden, gaan
den weg van 't edel boetberouw,
Zijn koninklijke baan;
die gaan alwaar ge uw stappen niet
en zet, ontaarde hoop
van lastervolle dwazen, die 't
aanbidden houdt te koop! Vooruit, getrouwen, 't vaandel prijkt,
de standaard, Christi Kruis!
Wee hem die nu nog rugwaards kijkt
of peist op land en huis!
‘V e x i l l a R e g i s p r o d e u n t ! ’
Calvariewaards! Op! Op!
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'n Rust niet eer ge, uit herte en mond,
roept: ‘Amen!’ van zijn top.
Daar zijnder nog, - de wereld spot, daar zijnder, in der daad,
die zullen staan zoo lang als God
Zijn standaard rechte staat!
Weêrom dan vrij de klok geluwd,
't ivooren vingerblad
gegrepen en omneêr geduwd
en 't klankberd afgemat;
de spanen op en neêr gereên,
dat 't schett're van 't geschal,
door kerk en choor, omhoog, beneên,
door voute en vloer en al!

18-5-1859-62
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Wie zijt gij
Aan Hendrik van Doorne van Poucke
Wie zijt gij, pinkelend sterrenheer,
dat aan den hemel staat?
Zijt gij de kroon van God den Heer,
Zijn diamantsieraad?
Zijt gij de wachters, trouw en goed,
die Zijnen throon bewaart?
Zijt gij het zand waarop Zijn voet
al wandelen henenvaart?
Dient gij aan zielen duizendvoud,
tot woning en verblijf?
Zijt gij uit goud - of wat? - gebouwd
en welk is uw bedrijf?
'k En weet niet ... en, hoe kleen ik ben
op dezen wereldbal,
een zandeken, een punteken,
in 's hemels wijd heelal,
'k benijde u niet, o sterren daar,
't zij wat ge zijt of doet,
'k benijde u niet, al hebbe ik maar
mijn armen Jesus zoet!
Zijn tabernakel bouwt Hij niet
noch Zijnen zetel zal
Hij zetten in het stergebied,
maar in dit tranendal:
in Bethlehem, te Nazareth,
te Roomen, overal...
hier heeft Hij Zijnen throon gezet,
hier in dit tranendal!

Januari 1859(?)
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Kom e keer hier
Aan Pieter Busschaert van Damme
‘Kom e' keer hier, fliefflodderke,
'k hebbe u, 'k hebbe u zoo lief!’
Maar 't wipte, 't wupte, 't en wachtte niet,
en 't liet mij alleene zijn.
't Was wel van dat lief fliefflodderke,
want, hadde ik het eens genaakt,
ik hadde 't, het lief fliefflodderke,
'k en wete niet wat gemaakt:
geen hand van 'nen mensche 'n mocht 'et ooit
genaken zijn lieve kleed,
of 't was en het wierd 't fliefflodderke,
het was en het wierd hem leed;
de hand van die 't miek alleene mag
't genaken en niet beschaân,
de wind van die 't miek alleene mag
er, wandelend, over gaan.
Dus, wakker en weg, fliefflodderken,
op planten en bloeiend gers,
alwaar dat u God geschapen heeft,
alwaar dat 't uw woning es! En zoekt gij nu, kind, een zin hierin,
't fliefflodderke, wie dat zij,
uw herte is het, alderliefste mijn,
ai, wat zou het anders zijn!
God miek het u, maakt dat God alleen
kan zeggen: Dit herte is Mijn,
zoo zal het, en anders en zal 't, o neen,
het uw' noch gelukkig zijn!
Zoo zong hij, die lang en lusteloos
gezeten had, eenen dag,
wanneer hij, op de eerste lenteroos,
het eerste fliefflodderken zag.

1860
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Maar half
In een Studentendichtboek
Maar half en nog niet half volend
is 't zuivere blad daar uw hand op rent,
die nauwelijks 't edele branden van
uw dichterverbeeldinge volgen kan:
schrijdt voort en keert niet om, niet om,
't zij wat er u vóór- of tegenkom'
en, God in de ooge, God in 't hert,
schrijdt, christene Dichter, voort: volherdt!
Maar half en nog niet half voltreên,
zoo striemt u de bane des levens heen,
die nauwelijks 't moedige pogen van
den mensche, zoo nauw is zij, houden kan:
schrijdt voort en keert niet om, niet om,
't zij wat er u vóór- of tegenkom',
maar, God in de ooge, God in 't hert,
dien God, die daar tenden u wacht, - volherdt!

19 Januari 1859
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Super flumina
Aan de Vlamingen in 't Engelsch Seminarie te Brugge en in 't
Amerikaansch te Leuven
Komt en haalt ons, wij zijn met te velen
die hier verlangende staan; uw bevelen,
geeft ze!... Naar 't Noorden...? Naar 't Zuiden...? Welaan
stond er geen stap van een mensche, wij gaan!
Diep bedrogene dolende menschen,
zoudt gij vergeefs naar de zegening wenschen
God en den naam van Zijn glorie te zien?
Komt en haalt ons, wij volgen u tien,
volgen u twintig, met twintig maal tienen,
om in den Heere Zijn legers te dienen,
om in den Heere Zijn wapens te gaan,
om den Heere Zijn slagen te slaan. Moet er ons bloed, ja, voor pand op vergoten,
't zal!... lang genoeg heeft ons 't leven verdroten,
onder dit afgodig vijandig rot,
dat alle goden kent maar geenen God!
't Zal!... en één dag in Uw hemelsche huizen,
God, is er honderd weerd, honderdmaal duizend
hier te Babyloniën, hier
waar wij nu, weenend en weeklagend, schier
eindlooze dagen aan dagen vergâren!
Afgebroken daar hangen de snaren
van het gespel, en wij schouwen, versteend,
waar de wilge in de wateren weent!
Ach! zoo zuchten we, klagen en pijnen,
mocht de dag - niet de slavendag - schijnen,
mochten wij zien, onze borsten omhoog,
vreugde in den mond en met schitterende oog,
dat Gij, o Heer, hebt Uw' name gewroken,
dat Gij, o Heer, hunne koppen gebroken,
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dat Gij, o Heer, hebt gemorzeld lijk steen
Grootschheid en Dwaasheid en Trots al dooreen!
o Jeruzalem, heilige stede,
tijden van eertijds, tijden verleden,
als God God in Zijn scheppinge was,
als men God in de hemelen las,
God op der aarde, in Zijn volk, in hun herten,
't zij die van blijdschap het zij die van smerten
stroomden, als m' elk en een iegelijk God
overal dienen zag daar men nu spot!
o Jeruzalem, weze mijn tonge
uit mijnen mond met de sprake gedwongen,
sterve de hand die 'k ten hemelen reik,
sterve de strale uit mijn oogen, van eik
worde mijn herte en van staal, zoo 'k u immer
o, zoo 'k u immer vergeten mocht!... Nimmer
weze mij ruste, en mijn beenderen, in 't graf,
houdt er, o Heere, Uwen donder niet af!

Februari 1859(?)
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Aan Elodie Willemijns
In 't Klooster Sr. Marie De Saint Guidon
Gij hebt gehoor en hert genoeg om dichtertale
te vatten, zoo een Dichter tot u spreekt,
maar Dichters zijn daar weinig; altemale
en leent ze 't horkend herte niet: het breekt,
het breekt zoo licht, dat hert, vol brooze teederheden,
dat hij die God niet vreest, die 't heeft gemaakt,
het, met een enkel woord, gebroken smijt beneden,
ja, zoo hij 't, met een adem zelfs, te ruw genaakt!
Zoo zijt gij! Schat uw zelven hoog genoeg, want heden
is heilig niets meer, voor 't onheilig menschdom; niet
of wordt, spijts alle liefde, al met den voet getreden,
en 't geen God zelf vereert veracht men daar Hij 't ziet!
Zijt beter als al 't beste dat onheiligen weten:
zijt hemelsch voor al 't aardsche dat m'u vraagt;
weze, om dit leven zelf, dit leven niet gesleten,
maar leeft, om hooger iets, in blijder blijdschap, maagd!
Dan zal u 't herte niet en 't leven zelf versmachten;
dan zult gij rusten, rustend schouwen, en,
vrij, edel, varen, door deez' donkere sterrennachten,
naar Hem, het Licht alleen, die is en zegt: ‘Ik ben!’

11 Juli 1876 (?)
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Aan L...
Oneindig goed is God,
oneindig krank de menschen,
die, zuchtend, op der aard
den weg des Hemels gaan!
Hoe kon ik, zonder troost,
den zwaren last der wenschen,
verdragen die 'k mijn hert
voel dwingen langs de baan!
Een spijze is mij gejond,
een kelk is mij geschonken,
vol kracht des heiligen Geests,
vol godlijk voedend licht;
ik heb dat brood genut,
ik heb dien kelk gedronken,
en, hopend, houde ik voort
mijn ooge op God gericht.

1872-80(?)
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Aan Gabrielle Verriest
Mysterie, kind, mysterie is 't,
al wat gij ziet of hoort:
't zij wat gij weet, 't zij wat gij gist,
God heeft het laatste woord.
Gelooft dan, waar gij zijt of gaat,
gelooft, 't zij wat gij doet:
in kinderjeugd, of ouderenstaat,
gij toch gelooven moet.
Ach, mocht gij als een kind altijd,
zoo nu, zoo immer voort,
gelooven; 'k hiet u, hoogst verblijd,
gelukkig in een woord!
Gelukkig, 't zij met God vereend,
in hemelsch harmonie;
't zij, kind, met kinderen meêverkleend,
in 't aardsch geluk ook blije.
Gelukkig, hooge en leege, altoos
gelukkig, ongestoord,
zij rondom u men goed of boos,
gelukkig in een woord!

12 Maart 1874
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Eerste communie
Gabrielle Verriest
Een Engel schoon
is mijn Patroon
en bij der hand zoo leedd' hij mij
vandage naar Gods Hooggetij.
Gods heilig Lam
te mijwaard kwam
en gaf mij 't gene, in overmaat,
al ander goed te boven gaat.
Mijn Engel bracht
mij weêr, en zacht
zoo fluistert hij in mijn gemoed:
nu Vader, Moeder, Vrienden groet!
Ik groet u dan
en dank u van
den grond mijns herten, wel gemeend,
mijn beste Vrienden, al vereend.
God weet het best!...
ik zwijg de rest,
mijn kindertonge is zeggenskrank:
een enkel woord herzegge ik: Dank!

Maart 1874
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Eerste communie
Joseph Verriest
Desiderio desideravi!
Ik heb verlangd met een verlangen
van liefde, om U, mijn God en Heer,
als troost in mijne ziel te ontvangen
en lijftocht, want mijn hert doet zeer.
Daar woont, daar woont vol bitterheden,
een woord daarin, en 't droef bedied
is dat gij, Broêrken, weggelden,
mij, broederloos, alleene liet.
Gij gingt tot God, in 't godlijk Wezen,
spijts al mijn tranen, eeuwig blij;
gij gingt tot God, in God verrezen,
en neêrgedaald kwam God tot mij.
Vereend in Een dan zijn wij beiden:
o Vader, Moeder, Vrienden teer,
wie zal, wie zal ons nu nog scheiden?
Dat God vereent deelt niemand meer!

Juni 1876
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Eerste communie
George Beyaert
Den eersten stap heeft wel gesteld
op 's werelds wijde stronkelveld,
die, hand en hand met oudren bei,
bij God zijne eerste maaltijd dei.
Den eersten stap herstelt men nooit,
zoo dient hij vast en onverstrooid
gesteld te zijn, op God geleund,
met kracht van leer en les gesteund.
Den eersten stap, onthoudt hem wel,
want later zal het donderen fel
en donker zijn, al langst de baan.
Waar zullen dan uw stappen staan?
Den eersten stap gelijk, ik wensch
u, teer en reisbeginnend mensch,
zoo mogen al uw stappen zijn:
vast, recht, getrouw, in vreugd en pijn!

Mei 1868
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't Laatste
Aan den onbekenden lezer
Hoe zoet is 't om te peizen dat,
terwijl ik rust misschien,
een ander, ver van hier, mij onbekend
en nooit gezien,
u lezen kan, mijn dichten, mijn
geliefde, en niet en weet
van al de droeve falen van
uw vader den Poëet!
Hoe blij en is 't gedacht niet, als
ik neêrzitte ende peis,
u volgend waar gij loopt op uw
gezwinde wereldreis,
dat, zondig en ellendig als
ik ben, geliefde kroost,
uw stem, waarin geen zonde 'n zit,
misschien een ander troost;
uw stemme kan verblijden, schoon
hij droef zij die u miek;
uw stemme kan genezen, zij
uw Dichter nog zoo ziek;
uw stem misschien doet bidden, wijl
ik zuchte en, biddensmoê,
versteend zitte en mijn herte noch
mijne oogen opendoe!
o Dichten, die 'k gedregen, die 'k
gebaard hebbe, in de pijn
des dichtens, en gevoesterd aan
dit arem herte mijn;
mijn dichten, die 'k zoo dikwijls hercastijd
heb, hergekleed,
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bedauwend met mijn tranen en
besproeiend met mijn zweet,
o spreekt voor mij, mijn dichten, als
God eens mij reden vraagt,
is 't zake dat gij, krankgeboornen,
't arme leven draagt
tot verder als mijn grafstede, en
niet sterft aleer ik sterf:
o 'n weze 't dan om u niet dat
ik daar het Leven derf!

1860(?)
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's Avonds
't Wordt al sterre dat men ziet
in dat hoog en blauw verschiet daar,
blijde sterren, anders niet,
in dat hoog en blauw verschiet.
't Wordt hier altijd al verdreit,
van dat oud en zwart verdriet daar,
't wordt hier altijd anders niet
als dat oud en zwart verdriet.
Laat mij, laat mij, in 't verdriet,
vliegen naar dat hoog verschiet daar,
waar men al die sterren ziet,
al die sterren,... anders niet!

(Aan Lod. Crevits)
Oogst 1860
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Nu of nooit
‘Nu of nooit!’
zoo spreekt de booze,
‘Nu of nooit...!’
gij, Christen kind:
nu of nooit!
ha! plukt de rooze
eer gij roos
noch blad meer vindt;
nu of nooit!
eens man geworden;
nu of nooit!
eens werk gedaan;
elken stap
kunt gij gestorven
en Gods recht
zijn bin' gegaan!

(Aan Gustaf Verriest)
1859(?)
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Driemaal XXXIII Kleengedichtjes
Lezer
dezer
Het woord ‘Kleengedichtjes’ zal u doen peizen op het ‘Kleengebeedtje’, waarmede
eertijds - eilaas nu niet meer! - alle leering aanvang nam; mochten hier en daar een
van deze mijne Kleengedichtjes een goed gedacht in uw geheugen, of een goed
gebed uit uw herte streelen, 't ware al vele om te antwoorden op uwe billijke vrage:
Cui bono? Waartoe dient dat?
Het zou misschien ook kunnen helpen goedmaken dat dichten en bidden, na' den
rechten eisch, al dikwijls deur malkander loopt.
Aanveerdt dan met jonsten, duidt mij ten goede en gebruikt tuwen besten.
Rousselaere, sint Jans avond, des Dopers O.H.J.C., A.D. MDCCCLX.
23 Juni 1860
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Eerste XXXIII
[Met 't Kruis in top]
Met 't Kruis in top
zoo varen wij,
door 't wereldtij,
ten hoogen Hemel op!

1859(?)

[Hooger als mijn oogen dragen]
Hooger als mijn oogen dragen,
wijder als de winden jagen,
dieper als de diepe zee,
over al heerscht God alleen:
een, drie-een, zelfstandig Wezen,
nu, toekomstig en voordezen
is God, was God altijd, en
eeuwig zal Hij zeggen: 'k Ben.

14-2-1859

[De sterke vrouw, waar Salomon]
De sterke vrouw, waar Salomon
van spreekt en lof bediedt,
hoe wijs, hoe rijk hij wezen kon,
en wist, en vond hij niet:
maar nu dat gij, Maria zoet,
de sterkste vrouw van al,
aan 't hoofd gaat van den Maagdenstoet
en 't eerbaar vrouwental,
nu telt men vrouwen meer als toen,
die op uw stappen gaan,
en, sterk, Gods rijk geweld aandoen,
en, sterk, de hel weêrstaan.

1859
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[Blank papier, war schrijft men op uw]
Blank papier, wat schrijft men op uw
gladgeglimde bane al niet
dat gij, schuldloos ding, moet herden,
wilt gij ofte en wilt gij niet!
Schande, die ooit pen dorst roeren,
en op u, hij 'n kende u niet,
blank papier, den stroom uitgieten
van zijn herte, al docht het niet:
geren leze ik lied of leerboek,
zie 'k er altijd God, zoo niet,
weze hij nog zoo schoon, geen een boek,
zonder God, en smaakt mij niet.

1859(?)

[Jesu, wijs en wondermachtig]
Jesu, wijs en wondermachtig,
weest mij, armen knecht, indachtig,
leert mij spreken Uwen naam;
Jesu, maakt, ofschoon onweerdig,
te Uwen lof mijn tonge veerdig,
te Uwer eer mijn lied bekwaam!

1858(?)

[Ware 'k een bietje en de buiken mijn]
Ware 'k een bietje en de buiken mijn
woning,
zingen en werken mijn leven en
Gij,
ware 'k een bietje, en Gij, Jesu, de
koning
van heel de bloeiende scheppinge, en
mij!

1859

[Als de ziele luistert]
Als de ziele luistert
spreekt het al een taal dat leeft,
't lijzigste gefluister
ook een taal en teeken heeft:
blâren van de boomen
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[kouten met malkaar gezwind]
kouten met malkaar gezwind,
baren in de stroomen
klappen luide en welgezind,
wind en wee en wolken,
wegelen van Gods heiligen voet,
talen en vertolken
't diep gedoken Woord zoo zoet...
als de ziele luistert!

1859

[Het bietje maakt den heuning en]
Het bietje maakt den heuning en
de kobbe weeft heur webbe;
zijn geuren bloeit het blommeken uit
en stralen doet de sterre;
de zunne boomt heur sterkend licht,
de mane heur' lieven glans, ach,
en ik, mijn Heere en God, en ik ...
mijn herte en mijn gezang, ach!

1859

[Zinge wie dat lust te zingen]
Zinge wie dat lust te zingen,
met onedel stof gelaân,
van de bitter kleene dingen
door den grooten Mensch gedaan:
'k zinge Gods werk, en Zijn name
klinkt onsterflijk in mijn lied,
als de grondtoon, noch 'k en schame,
dichter, voor mijn God mij niet!

1859

[De maaier zingt een zomerliedtje]
De maaier zingt een zomerliedtje
en snijdt, het staal in d'handen,
alwaar hij 't dikste kooren ziet,
en dweers deur 't zonnebranden;
hij kapt, hij kerft, hij zwikt, hij zwaait,
al schuifelen in het ronde,
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hij pakt, hij pikt, hij dringt, hij draait
het sperkelend graan ten gronde:
en 's navonds late, als 't westen gloeit,
hij heft zijn hoofd omhooge,
en 't slagveld, maar dat zonder bloed,
verheugt zijn dankende ooge.

1859

[Gewekt het stramme dichterbloed]
Gewekt het stramme dichterbloed,
het lied, het lied geheven,
want zingen is 't, dat leven doet,
en lang en lustig leven!
Ja, lustig, voor die God verstond,
en dat verstaan dorst toogen,
in rijzenden borst, in sprekenden mond
en in helvonkelende oogen!

1859

[Wereld, die maar en]
Wereld, die maar en
heerscht op slaven,
slaven maakt en
slave zijt,
liever dede ik
Donar dienen
als, onedele, uw
slave zijn!

1860(?)

[Weêrom! Weêrom! Wie toomt er mij]
Weêrom! Weêrom! Wie toomt er mij,
wanneer ik dichten mag
van God en van Gods heerschappij,
die ik herleven zag?
Daar zijnder, ja, daar zijnder nog,
die, buigend voor het Kruis,
niet buigen voor al 't vleibedrog
van 's werelds dwaalgespuis:
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niet buigen als voor Hem alleen,
die alles buigen doet
voor Zijnen wreeddoorboorden, neen,
Zijn triomphanten Voet!

7-4-1860

[Vlugger als de wind die vliegt]
Vlugger als de wind die vliegt,
en de losse boomen wiegt,
gaan, mijn kind, gedachten;
dieper als onze ooge 'n kan
peilen, in 't wijde uitgespan,
peilen, kind, gedachten;
hooger als de sterren staan,
in de glimmende hemelbaan,
staan, mijn kind, gedachten;
wijder als dat wijde en wak
uitgestrekte watervlak,
strekken, kind, gedachten!

1859-60(?)

[Een vrouw genaakte Uw kleed, o Heer]
Een vrouw genaakte Uw kleed, o Heer,
en stond, en was genezen;
een vrouw genaakte Uw kleed, o Heer,
hoe zal 't met mij vergaan,
die U, mijn daaglijksch brood,
hoe heilig moest ik wezen!
ontvange, en nog blijf wederstaan,
en niet wil zalig wezen:
o Heer, hoe zal 't met mij vergaan?

1860(?)

[Heere, God van hemelrijken]
Heere, God van hemelrijken,
Heere, God, mijn toeverlaat,
ach, en laat geen ziel bezwijken
die met U ter bruiloft gaat:
geeft mij brood, om voort te reizen,
langs de steege bane, die 'k
naar Jerusalems Paleizen,
ach, hoe ver nog? - varen zie!

1859
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[o Vrije, vlaamsche poësis]
o Vrije, vlaamsche poësis,
gij sprankel van de dichterziel
die brandend uit den hemel viel,
gij blomme en blinkend veldgewas,
gij orgeltaal, gij wierooktas,
gij,... al dat ik niet zeggen en kan
men kent u niet in 't eigen land
der vrije, vlaamsche poësis!

28-7-1860

[God, hoe kan de mensch toch boos zijn]
God, hoe kan de mensch toch boos zijn,
die maar U tot steun en heeft,
en in ander goed getroost zijn
als dat goed dat Gij hem geeft?
o 't Mysterie zonder weêrga,
dat ik overal het goed,
in mijn eigen als ik neêrga,
dat ik daar het kwaad ontmoet!

18-5-1859

[De goe de goe gedachten]
De goe de goe gedachten
ze komen binst de Messe mij;
de goe de goe gedachten,
't is Jesus zelf, Hij zendt ze mij:
de goe de goe gedachten,
't is honingraat, 't is zalf voor mij,
de goe de goe gedachten!

1860(?)

[Gelukkig die Gods woord]
Gelukkig die Gods woord
aanhoort,
gelukkig die 't bewaart,
al waar 't
zoo zwaar als 't Abraham
vernam,
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wanneer hij 't welbeminde
kind,
zijn eenig, ging, op Gods
gebod,
gaan slachten, met bereidzaamheid!

4-8-1860

[Hoe schoon de morgendauw]
Hoe schoon de morgendauw,
hoe schoon de versche blommen,
hoe schoon de zonnestraal,
die door dien dreupel beeft;
hoe schoon moet ginder zijn
dat hier wij schoonheid nommen,
en dat maar eenen glim
van de Opperschoonheid heeft!

Maart 1858

[Janneke]
Janneke,
mijn manneke,
mijn hert- en hemeldief,
kander,
wel een ander,
n e e n g e e n a n d e r ! - zijn zoo lief?

1858(?)

[Ik jeune mij daarin]
Ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik een liedtje mag dichten;
ik jeune mij daarin,
ik jeune mij daaran,
als ik het liedeke kan.

1858(?)
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['k Zat bij nen boom te lezen]
'k Zat bij nen boom te lezen,
al in mijnen brevier;
de zunne kwam gerezen,
gelijk een kole vier;
de blijde vogels dronken
de dreupels van den mei,
de morgenperelen blonken
en brandden in de wei,
lijk vier:
'k zat bij nen boom te lezen,
al in mijnen brevier!

1859-60(?)

[Hebt compassie]
Hebt compassie!
Lange en vele zong ik, en,
hebt compassie,
nu en kan en zal mijn stem,
hebt compassie,
niet meer zingen, want ik bem
hebt compassie,
oud en arme en bijkans blend
hebt compassie!

1860

[De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af]
De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden af;
hij 'n mag niet!
De Vlaming wilt van ander taal en zeden zijn:
hij 'n kan niet!
De Vlaming 'n heeft, op 't ende van 't spel,
noch dit noch dat niet!

1860 - Maart 1866(?)
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[Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet]
Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet
u te spijzen, dierbaar kind,
aan de tafel, waar gij God niet
enkel tegenwoordig vindt,
maar Hem raakt, aanbidt, en, driemaal
ondoordringbare wonderdaad,
Hem, die vergezeld van tienmaal
honderdduizend engelen gaat,
in uwe arme ziel mocht bergen,
slechter als een Bethlehems stal,
en van Hem die gaven vergen
die geen koning geven en zal!

10-4-1861

['n Spreekt van harpe of snaargeluid]
'n Spreekt van harpe of snaargeluid
de schoonheid, ach, den naam niet uit;
'n spreekt mij van den Echo niet,
die bergen op het slaande lied
doet weêrslaan; noch van ijftegroen
al om 't geleerde hoofd te doen:
mijn lier, mijn harp, mijn snaargeluid,
mijn kroone en al mijn ijftekruid,
en de Echo, die mijn stemme blij
herandert, zijt, mijn kinderen, gij,
mijn kinderen!

1859(?)

[Niet waar, de dichter, 't arme mensch]
Niet waar, de dichter, 't arme mensch,
hoe krank en dwaas hij 't ziet,
hij mint het, en de levensgrens
en grenst zijn liefde niet?
Hij mint in hem 't onstoflijk ‘Hij,’
dat is en waakt en leeft,
wanneer de Dood al 't andere bij
heur gruis geworpen heeft!

21-1-1859
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[Ne keer dat ik achter de baan]
Ne keer dat ik achter de baan
kwam gegaan,
en dat ik een liedeken zong,
daar ik gong,
zoo zong het en gong het al meê
in de streke,
en zingende zong het zoo blijde
met mij!

1860(?)

[o Mocht ik]
o Mocht ik
o mocht ik
voor 't heilig Tabernakel staan,
o mocht ik
o mocht ik
daar brandend al een keerse staan,
o mocht ik
o mocht ik,
ontsteken daar en uitgegaan,
o mocht ik
o mocht ik
naar Hem en in den hemel gaan!

1860(?)

[Daar liep een dichtje in mijn gebed]
Daar liep een dichtje in mijn gebed,
en 'k wilde 't aan den kant gezet,
maar, niet te doen, het wilde en 't zou
mij plagen, als ik bidden wou!
En nu is mijn gebed gedaan,
en 't dichtje is 'k weet niet waar gegaan:
vergeefs gezocht, vergeefs, o wee,
'k en vinde noch rijm noch dichtje meer!

1860
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[Verloren, verloren]
Verloren, verloren,
geploegd en gezaaid,
als God in de voren
geen vrucht en laat gaan;
verloren, verloren
gewaakt over steê,
is Hij van hier boven
den waker niet meê;
verloren, verloren
gerijmd en gedicht,
waar God niet het voorenste
en 't laatste van is!

1859
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Andere XXXIII
[Ware wijngaard, Jesu-Christe]
Ware wijngaard, Jesu-Christe,
die voor mij hebt, voluisti
stervend hangen, pependisti,
aan het kruis, ridebant isti:
mihi quoque spem dedisti!

1866(?)

[Alles zweeg... mijne oog, geloken]
Alles zweeg... mijne oog, geloken,
'n liet geen toegang naar mijn ziel,
toen, al stormen losgebroken,
mij dit woord te binnen viel:
‘Leveling, 't is uitgesproken,
sterven zult ge, en g'hebt een ziel!’

1861-62

['k Gebruik uw giften niet, o God]
'k Gebruik uw giften niet, o God,
zoo Gij 't begeert,
en Gij, om 't even,
Ge 'n houdt niet op en geeft maar altijd geven!
Wat is 't u weerd,
o God, mijn eeuwig leven,
of kan ik iet
waarin Gij goedheid ziet,
om dus nog altijd voort
mij naar de ziel te streven?

1861-62

[Gaat van mij - o bittere woorden!]
Exi a me, Domine!
Gaat van mij - o bittere woorden! gaat van mij, o Jesu, want
alle zonden mij bekoorden
en geen een die 'k wederstand!
Gaat van mij, ik ben onweerdig
dat ik U nog dierbaar zij:
gaat van mij, o Heer, en veerdigt
Uwe straffende hand op mij!

1859
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[Gelijk het brood van terruwen]
Gelijk het brood van terruwen,
dat berst en opengaat,
al door de bruine korste
de goudene kruime laat;
zoo zit de hemel dikwijls
geborsten en gescheurd,
en door de peersche wolken
men 't vonkelend licht bespeurt;
zoo blijft in Gods grammoedigheid
en recht doen altijd iet,
waardoor de zondaar, boetbereid,
vergiffenis blinken ziet.

15-8-1860

[Heer, mijn hert is boos en schuldig]
Heer, mijn hert is boos en schuldig,
maar Gij zijt bermhertig, en
duizendmalen meer verduldig
als dat ik boosaardig ben:
geeft mij dan, o Heer, ik vraag het,
geeft mij hulpe en staat mij bij;
'k heb gezondigd, ik beklage't,
helpt mij, God! Vergeeft het mij!

1859

['t Zij wie het huis ook bouwt]
Impavidum
't Zij wie het huis ook bouwt,
en God niet helpt, het valt;
maar, God aanroepen, kom'
wat komen mag, staat pal:
viel alles rondom u,
staat pal en zijt standvastig!

1858-59
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[Brandt los, mijn hert, van al dat uw]
Nunc pede libero
Brandt los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brandt los van kot en ketens, nu
de weenende ooge ontblind;
brandt los, mijn hert, 't is nu, 't is nu
dat de hemelvaart begint!

1860

[Morgen, morgen]
‘Morgen, morgen,
zal ik zorgen!
Op, den beker! Schinkt erin!’
en de bliksem boord' hem neder,
en daar klonk het weg en weder:
‘Morgen! Morgen!’

Juli 1860

[Weet gij waar de wind geboren]
Numquid nosti semitas nubium?
Weet gij waar de wind geboren,
waar de dauw geboren is?
Weet gij kunstig op te sporen
wat hierbij, hierboven is?
Weet gij wat de sterren zijn, en
wat de zon, de mane? Wat
in de bergen, in de mijnen
ligt, en in de zee bevat?
Weet gij iets klaar uit te leggen
van al 't geen me' u vragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen:
Dichten... wat is dichten dan?

29-6-1860
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[Ziel, die God mij schonk, onraakbaar]
Ziel, die God mij schonk, onraakbaar,
adem Gods, Zijn evenbeeld,
speeltuig, anderen ongenaakbaar,
van Gods eigen hand bespeeld;
kracht, drievoudig, een in wezen,
zoo God zelve onzeglijk is,
spreekt, mijn ziele, en geeft den Dezen
die u miek erkentenis!

1860-61(?)

[Ach, hoe dikwijls ben ik toch gegaan]
Ach, hoe dikwijls ben ik toch gegaan
waar de zee heur groote baren slaan,
waar het al zoo kleen wordt rondom mij,
waar mij niets te binnen komt als Gij,
groote God, oneindigheid, onmeetbaar,
en van dit menschenhert, hoe broos ook
onvergeetbaar!

1860-61(?)

[Luidt op, gij vlaamsche liederzang]
Luidt op, gij vlaamsche liederzang,
waar blijft gij met 't schoon weêr zoo lang?
De wee wordt groen, de stal breekt uit,
het klinkt en 't belt al overluid,
het zingt en 't schelt alhier, aldaar,
alsof heel 't land één kerke waar'!

1860-61(?)

['t Was in de blijde mei]
't Was in de blijde mei,
ei, ei,
't was in de blijde mei!
En, komend achter 't land gegaan,
'k zag al de blijde blomkens staan:
't was in de blijde mei,
ei, ei,
't was in de blijde mei!

1855-1859(?)
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[Hoe zoet is 't tusschen broederen twee]
Hoe zoet is 't tusschen broederen twee
te wandelen, te wandelen,
bemint men van de twee den een,
den een gelijk den anderen;
bemint men ze alle twee, en zij,
beminnen ze ook malkanderen
gebroederlijk; 't is zoet erbij
te wandelen, te wandelen.

29-6-1860

[Heil u, moeder]
Heil u, moeder,
moeder, moeder,
'k heb u éénen keer gezien;
en 'k en zie u,
moeder, moeder,
nimmer weder meer misschien,
als in 't hert, o
moeder, moeder,
in den edelen oogenstraal
van uw kind, o
moeder, moeder,
in zijn herte en in zijn taal!

29-6-1860

[Vele menschen zijn in nood]
Vele menschen zijn in nood,
vreezen vuist noch val noch stoot,
schrikken zelfs niet voor de dood,
spreken vele en liegen groot,
en doorlezen zware boeken,
om te leeren... nesten zoeken!

1860(?)
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[De vlaamsche tale is wonder zoet]
De vlaamsche tale is wonder zoet,
voor die heur geen geweld en doet,
maar rusten laat in 't herte, alwaar,
ze onmondig leefde en sliep te gaar,
tot dat ze, eens wakker, vrij en vrank,
te monde uitgaat heur vrijen gang!
Wat verruwprachtig hoortooneel,
wat zielverrukkend zingestreel!
o Vlaamsche tale, uw' kunste ontplooit,
wanneer zij 't al vol leven strooit
en vol onzegbaar schoonzijn, dat,
lijk wolken wierooks, welt
uit uw zoet wierookvat!

1879(?)

[Van Gent naar Geeraartsbergen]
't Zevengesterre
Van Gent naar Geeraartsbergen,
daar liggen zeven scherven,
zeven scherven, al even blank,
langs den wijden watergang:
niemand die ze geraken kan,
niemand die ze genaken kan:
raadt, wat zijn me die scherven dan?

1862

[De snee lag op de daken]
De snee lag op de daken,
de snee lag achter 't land,
langs wegen, landen, straten,
't was snee al dat men vand,
al snee,
't was snee al dat men vand.

1855(?)
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[Men zei: De liefde is sterk]
Fortis est ut mors
Men zei: De liefde is sterk,
maar 't dunkt mij dat ze krank is:
ze ontsnapt heur zelven en
ze 'n houdt niet eens aaneen;
ze vaart in tranen los
als ze in bedwang is,
en, is ze vrij, ze breekt
heur eigen zelven weêr
tienduizendmaal intween!

14-2-1871

['t Regent, 't regent]
't Regent, 't regent,
't dondert rondom mij;
bliksemflitsen
flikkeren rondom mij,
hagelvlagen
vagen rondom mij;
't breken beken
water rondom mij!

1860-1878(?)

[Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan]
Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan:
't en zal!
dat 't waalsch gezwets zal boven slaan:
't en zal!
Dat hopen, dat begeren wij:
dat zeggen en dat zweren wij:
zoo lange als wij ons weren, wij:
't en zal, 't en zal,
't en zal!

1860(?)
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[Wie kander kooren zien]
Wie kander kooren zien
en niet gedinken
hoe edel spijze 'et is,
en niet gedinken!
Wie kander wijn gezien
en niet gedinken
hoe edel drank het is,
en niet gedinken!
Wie kander Christen zijn,
en niet gedinken
hoe Christi vleesch en bloed hij nut,
en niet gedinken!

1859

[Tokt op eene ijdele ton ton ton]
Tokt op eene ijdele ton ton ton,
ze rolt, ze bolt, ze bommelt;
volt ze tot ane den bom bom bom,
ze 'n spreekt niet, of g'er op trommelt:
die vroed is heeft, alvast,
mijn tonnen toegepast.

1866

[Gij, priester, zijt het zout der aarde]
Sal terrae
Gij, priester, zijt het zout der aarde;
en bleev' die zoutloos, hoe zou 't gaan?
Doch, bijaldien het zelve ontaardde,
wie zette er 't zout weêr krachten aan?
Tot niets en dient, ontwent de priester,
zijn priesterdom, tot niets med'al,
als om den voet nog veel te driester
te maken die hem pletteren zal!
Staat boven 't menschdom, of ligt onder
zijn hoonend voetspoor, man van God:
verdient dat de Engel zelve u wonder'
of dat u 't laatste mensch bespott'!

1871
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[Waar is, waar is 't gelukkig oord]
Waar is, waar is 't gelukkig oord,
dat nimmer nacht of nevel en stoort,
waar
klaar
de lucht en 't licht, van goud,
de ziele in eeuwig blijzijn houdt
en waar Gij, Christus, onverhoond,
als koning van alle eeuwen throont?

1866

['t Is de Mandel, die, in 't stille]
't Is de Mandel, die, in 't stille,
varend door den zomernacht,
waakzaam is en, om Gods wille,
loopt, en licht voorbij ons lacht:
lacht omdat hij blank en blij is,
lacht omdat het maantjen schijnt,
lacht omdat hij vrank en vrij is,
en hij zelf zijn wegen vindt.

1859-1869

['t Groeit een blomken in de weiden]
't Groeit een blomken in de weiden,
langs de voren, onder 't wied,
in den lande en op der heiden,
waar 't geen menschenooge 'n ziet;
't is het liefste van de blommen,
wier 't in zand sta, wier 't in rots:
weet ge wie en hoe ze 't nommen?
't Is en 't nomt de liefde Gods.

1880(?)

[Trede ik nog in 't mul der aarde]
Trede ik nog in 't mul der aarde,
kleeft het lichaam nog aan mij?
Neen, ik zwerve in hooger kringen,
door geen lijf meer afgemat,
als ik u mag hooren zingen,
prachtige Magnificat!

1859-1880(?)
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[Deze eerde dronk eens bloed en riep]
Deze eerde dronk eens bloed en riep
om wrake,
en Abels bloed, vierduizend jaar,
had wrake:
deze eerde dronk weêr bloed en riep
om wrake,
maar Jesu bloed wierd, is en blijft
genade!

1860

['k Hoore tuitend' hoornen en]
'k Hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij
voor mij:
kinderen, blij en blonde komt,
de navond is nabij,
komt bij:
zegene u de Alderhoogste, want
de navond is nabij,
komt bij:
'k hoore tuitend' hoornen en
de navond is nabij,
voor mij!

8-8-1860

[Vaartwel! Dat schoone woord]
Vaartwel! Dat schoone woord
en droevig maar voor dezen
die leven zonder hope op Gods voorzienigheid!
Vaartwel, en moog zoo blij
de blijde welkom wezen
als 't edele vaartwel, dat ik, getroost, u zeg
mijn kind,
als dezen zegen, dien ik op uw voorhoofd leg:
vaartwel!
Gaat!... weze u God voor einde
en hulpe en reisgezel
mijn kind, vaartwel!

12-8-1860
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Laatste XXXIII
[Klaar bloed en louter wonden]
Klaar bloed en louter wonden
daar hangs Du, aan den hout,
gestraft voor mijne zonden,
gegalgd om mijne schoud:
om Dij zoo wille ik leven;
om Dij zoo wille ik lijen,
die 't lijf mij hebs gegeven
en 't sterven niet ontzien!

11-8-1879

['t Pardoent, en op de klokke slaat]
't Pardoent, en op de klokke slaat
Gods Engel, in een wolkgewaad.
Ave Maria!
't Pardoent, uw tale ik wel bevroe,
en 'k stemme in 't woord des Heeren toe.
Ave Maria!
't Pardoent, en 't vleeschgeworden Woord
bij arme liên te huis behoort.
Ave Maria!

1878(?)

['k Lag ter aarden en 'k aanbad u]
'k Lag ter aarden en 'k aanbad u,
neêrgebogen in mijn niet,
en mijn herte zong een lied,
schoon ik zweeg en weende, dat u,
Heere, alleen bekend moet zijn,
en dit arem herte mijn!

1878-80(?)

[Hoort, de winden buischen]
Hoort, de winden buischen,
ruischen door den blaarden boom:
ze huischen,
ze ruischen,
ze buischen,
lijk peerden zonder toom!

1860-70(?)
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[De wind die uit het kooren waait]
De wind die uit het kooren waait,
waarin de scherpe zonne laait,
als tarwenblomme in de aren groeit,
en 't heilig-sacramentsmeel bloeit;
in Vlanderen, in mijn eigen land ...
O! 't Is genoeg voor dezen keer;
ik dichte, maar ik en spreke niet meer!

1870-80(?)

[Eén koorengraan]
Eén koorengraan,
wie zal 't verstaan?
behelst tien duizend schooven:
gelooft gij niet
als 't geen gij ziet,
hoe zult gij dit gelooven?

Mei 1868

[o Mensch, wat zijt gij groot en kleen]
o Mensch, wat zijt gij groot en kleen,
die, eerst de sterrenwegen
doorwandelend, hebt ingezien
en starend nageslegen;
die, laatst van al, te late eilaas,
de klanken zoekt te duiden
die, blomgelijk, uw hert, uw ziel
en uwen mond ontluiden!

1880(?)

[Zoekt genuchten]
Zoekt genuchten
die des geests zijn,
't is behoed voor
die des vleeschs zijn:
wilt ge vrijheid,
zelfs in 't kot,
vlucht de wereld
en zoekt God!

1860 - Maart 1866(?)
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[Die verschgeroerde grond]
Die verschgeroerde grond
hij riekt zoo goed,
zoo vruchtbaar, in de lonken
des zonnekens weêr opgestaan,
gelaafd en zatgedronken,
aan 't zog, dat hem de borst
heeft toegestaan
der beke, die daar kwelt,
en blinkt, vol moedervochten,
en die de goede lochten
des lentenweders wekt,
in 't eerste kruiduitslaan!

September 1881

[Egelentieren roosken, roosken]
Egelentieren roosken, roosken,
liever komt uw geur te mij,
als uw broeders, als uw zusters,
of 't zij welker blom het zij;
g'hebt een zuiver geluw hertjen,
en ge'n duikt het niet, voorwaar,
g'hebt vijf bleekroo' blijde vlerkskes
en zulk schoon gefriezeld haar:
g'hebt alle andere deugden, g'hebt een'
alderliefsten name, maar,
hij bediedt een fel gebekten,
stekelstafden tronk, nie' waar?

1860 - 12-1-1878

[Hoe lief is 't, op nen loovertak]
Hoe lief is 't, op nen loovertak,
langs ongehoord te vooren
en ongezien, in 't looverdak,
den nachtegaal te hooren,
die, vindende al zijn vooizen uit,
komt al de vogelchooren,
met zijn betooverend, overluid
en lief en lang geturelutuit,
verduisteren en versmooren!

1850-1880(?)
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[Hoe stille is 't als de donder dreegt]
Hoe stille is 't als de donder dreegt,
en, al met eens, ontschakeld,
gelijk Gods hofhond, belt en bast
en door de wolken rakelt!
Het water speit en 't vier dooreen,
geruchte is 't en gerommel,
dat bomt en bamt en wederbelt,
gelijk nen wolkentrommel.
Het hagelt en de wind ontbindt
zijne alderfelste vlagen,
en 't is alsof hij kegelspeelde,
met tien duist donderslagen!

1860-1881(?)

[Aanschouwt hoe dat ze lacht]
Aanschouwt hoe dat ze lacht,
vol blijdschap en vol deugden,
die boerendeerne daar,
in 't weren van den oest!
Och God, bewaart ze wel
heur maagd-, heur kindervreugden,
die niet gebaren en kan
en nooit heur schamen en moest!

1881(?)

[Overal en allenthenen]
Overal en allenthenen,
waar de snelle wagenschenen
voeren van het stoomgerid,
gaan de vierige asemjachten
van de ontgloeide waterkrachten
vergen dat men God aanbidd';
immers Hij is 't die den tijd en
die de ruimt' heeft uit doen wijden;
Hij die beider pale en perk
houdt genaderd en gebonden,
in de diepheid zonder gronden
van 't verstandig menschenwerk!

Juni 1880
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[Caecilia, weledele maagd]
Caecilia, weledele maagd,
gelukkig die uw kroone draagt,
en dien al 't aardsch, hoe schoon en fijn,
niet aardsch en doet maar hemelsch zijn:
dat doet uw kunste, en, triomphant,
gij aller kunste kroone spant!

1880-81(?)

[Men zei: Gij sterft]
Men zei: Gij sterft!
't en raakt' heur niet;
zij boog den hals,
de degen stiet;
zij zag heur bloed,
het vloeide klaar,
maar niet en deed 't
sinte Agnes, noch en deerde 't haar!

21-1-1873

[Slaapt, slaapt, kindtje slaapt]
Slaapt, slaapt, kindtje slaapt,
en doet uwe oogskes toe,
die pinkelende winkelende oogskes daar,
'k ben 't wiegen al zoo moe:
'k en kan u niet meer wiegen,
'k en ga u niet meer wiegen,
slaapt, slaapt, toe!
g'Hebt uw hert- en uw mondtje voldaan,
g'hebt al uw krinkelde krullejes aan,
ach en 'k en kan van uw wiegske niet gaan:
slaapt, slaapt, toe!

1859-60(?)

[Hoe rookt en rijdt het rad gezwind]
Hoe rookt en rijdt het rad gezwind,
der snelkoetse op de schenen!
Hoe is het onverwachts, - de wind
en haalde 't niet, - verschenen!
Het voert mijn hert, mijn hoop,
mijn kind,
mijn al, mijn zelven henen!
o Komt terug, en faalt niet in 't
weêrom zijn!... 't Is verdwenen.

1858(?) - 7-1-1878
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[Heildiedig komt ge, of weêr]
Heildiedig komt ge, of weêr
me een rampgeval verkonden,
o briefbo', dien 'k aanschouw
te mijwaards komende af?
Zij leeft! Z'heeft krank geweest!
Berecht! Ach, hergevonden,
herleve 't leven, dat
mij eens het leven gaf!

Mei 1874

[Doet dit te mijne indachtigheid]
Doet dit te mijne indachtigheid!
heeft Jesus God tot mij gezeid,
onweerden knecht en onbekwaam
tot 't spreken van Zijn' heiligen naam;
maar doende daaglijks Uw gebod,
draagt mij, zoo drage ik U, o God,
onweerdig ja, doch in Uw' naam,
ben 'k priester en tot al bekwaam.

Mei 1872

[Niet ooit en hebbe ik vrij gezongen]
Niet ooit en hebbe ik vrij gezongen,
maar vogelvrij, waar hier waar daar,
als uit eene aangeroerde snaar,
is woord en dicht en deun te gaar,
van 's zelfs mij uit de ziel gesprongen!

1879(?)

['k Heb reken jaren lang gemaakt]
'k Heb reken jaren lang gemaakt
en dichten twee minuten;
'k heb op de zee mij krank gewaakt
en kon geen visch besluiten;
zei God: Smijt al den rechten kant,
en seffens had mijn vischend hand
hetgene ik, hert en garenband
geen meester meer, moest uiten!

1879
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[Vereerd met uw goed nieuws]
Vereerd met uw goed nieuws,
vereend in leed en lijden,
vereenig ik mij ook
en blij mij in uw blijden.
Leeft langen tijd gezond,
vrij, geestig, en van zinnen
dat gij bemind moogt zijn
en elkendeen beminnen.
Mevrouw zij, laatst van al
doch liefst van al, gegroet,
met heuren verschen sprong
vrij edel Karelsbloed!

(Voor Karel De Gheldere)
23-7-1878

[Of ik mijn herte mocht]
Of ik mijn herte mocht
niet in dien album schrijven,
maar op de wanden al
van uw beminde woon,
daar zou 't geschreven staan,
daar zou 't geschreven blijven;
schoon waar' de schrift wel niet,
maar dankbaarheid is schoon!

(Voor de Familie Van Doorne)
1860

[Album, uwe naam is valsch]
Album, uwe naam is valsch,
want gij 'n hebt niet anders als
geluw, blauw en rood papier;
album ofte wit?... geen zier!
Zóó is 't heel de wereld rond:
al dat ziek is, heet gezond;
al dat recht is, heet men krom;
al dat wijs is, heet men dom:
Laat dat staan dans votre album.

1878(?)
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[Ach, mijn bietje, gij zingt zoo schoone]
Ach, mijn bietje, gij zingt zoo schoone,
en uw oogsken, het blinkt zoo blij;
ach, mijn bietje, gij lonkt zoo schoone,
en uw oogske, 't staat recht op mij;
ach, mijn liefke, gij danst zoo schoone,
krinkelende, winkelende, wentelende, op!
zeide er een knaapken, en 't keek naar de schoone
krinkelende wentelingen van... zijnen top!

1860(?)

[Timpe, tompe, terelink]
Timpe, tompe, terelink,
vliegt van hier na Derelijk,
vliegt van hier na Rompelschee,
koper kop en stalen tee;
wilt hij op zijn been niet staan,
'k moet er met de zwepe op slaan:
Timpe, tompe, terelink.

(Voor Hugo Verriest)
1855(?)

[Zonder tik of tinte daarin]
Zonder tik of tinte daarin,
zonder male of manke daaraan,
zag ik bij nachten een blommeke staan,
lang en lijze van blâren:
'k stak er zoo blijde mijne handen naartoe,
blijde er nu 't een en nu 't ander naartoe,
't blomken en mocht ik genâren.

1860-1880(?)

[Houdt dat wel in uw gemik]
Houdt dat wel in uw gemik:
Gij zegt dede en dat zeg ik,
gij zegt blank en ik zeg blauw,
gij zegt groene en ik zeg grauw,
gij zegt rechte en ik zeg krom,
gij zegt weg en ik weêrom,
gij zegt twee en ik zeg een,
gij zegt ja en ik zeg neen:
om te weten wat of wie,
u en ja is lange strije.

(Op de leden van de Staatsjury)
25-1-1881
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[Heer Professor]
Heer Professor,
bliev' wat es er
't vlaamsche woord voor
bibendum?
Ach, studentje,
wat, en kent-je
dat nog niet? Zet:
Ik ben dom!

1881

['t Is nacht]
't Is nacht!
De wacht
komt stormende op: Gij knapen,
de vijand! Daar
is lijfsgevaar:
te wil, te weer, te wapen!

1881 (?)

[Ach, wilt mij gehulpen]
Ach, wilt mij gehulpen,
o Heere, om de schulpen
der bittere noot niet te mijden,
die 'k moet,
om 't zoet te gesmaken,
eerst bijten en kraken;
en, zendt Gij nog lijden mij,
zendt mij nog moed!

1881 (?)

[Die drie-en-dertig jaar]
Die drie-en-dertig jaar,
en zoo veel droeve dagen,
o Jesu, Jesu mijn,
voor mij hebt willen dragen,
hebt drie-en-dertig maal
mijn hert, mijn hoop, mijn al,
en geeft mij eens dien dag.
die eeuwig duren zal!

1881
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Rijmreken nageldeuntjes, spakerlingen, etc.
[Die 't Kruis niet en draagt]
Die 't Kruis niet en draagt
en is 't Kruise nie' weerd,
noch christen en is
zijn naam!

18-5-1859

[Geeft God uw hert, aleer 't aan mij]
Geeft God uw hert, aleer 't aan mij,
of iemand ooit geschonken zij;
want hij die God vóór al verkoos,
heeft God, ofschoon hij 't al verloos!

1855-56(?)

[Zoete lieve Dichterengel]
Zoete lieve Dichterengel,
slaat uw vlerken rondom mij...!

1855-56(?)

[Die geen taal heeft]
Die geen taal heeft
is geen naam weerd,
waar geen taal leeft
is geen volk!

1858-59(?)

[Weg, weg, met de tale]
Weg, weg, met de tale,
die niemand en spreekt,
hoe edel dan ook
zij moog' heeten!

1878(?)
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[Wie zijt gij die wet geeft]
Wie zijt gij die wet geeft
aan 't vrijste, dat ooit,
- de tale - aan den mensch wierd gegeven?

1878(?)

[Zoo spreke en]
Zoo spreke en
zoo denke en
zoo dichte en
zoo doe'k!

1879-80(?)

[Het bloed des volks roept: Vlaamsch]
Het bloed des volks roept: Vlaamsch!
en gij, g'en hoort het niet!

December 1877

[Mocht ik nooit een dag beleven]
Mocht ik nooit een dag beleven,
of 't mij mede- of tegenslaat,
dat ik vrij niet uit kan geven
wat daar in mij ommegaat!

1860-61(?)

[Vergeefs zal ooit onschoone hand]
Vergeefs zal ooit onschoone hand
naar schoonheid willen grijpen:
men kan den eenen diamant
maar met den anderen slijpen!

(van Eug. van Oye)
1866

['k Sta geren te midden]
'k Sta geren te midden
de velden alleen,
en 'k schouwe in den
diependen hemel!

1859(?)

[Mij spreekt de blomme een tale]
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mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft!

1858(?)
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[Komt, die weet van dichten]
Komt, die weet van dichten,
'k leede u naar den waterval,
waar Gods lampe ons lichten
en Gods nacht ons leiden zal.

Maart 1854

[De maan die deur]
De maan die deur
de blaren blinkt...

1856(?)

[...lijk letteren op]
...lijk letteren op
nen zerk gekapt
en langzaam uitgetreden...

1856(?)

[De nacht in heure onzichtbaarheid]
De nacht in heure onzichtbaarheid
hadde alles weêr in slaap geleid...

1856(?)

[Zacht is uw hand, o windeke]
Zacht is uw hand, o windeke,
streelende langs mijn haar,
of het de hand van een kindeke
een spelend kindeke waar'.

1855(?)

[Water dat voorbij mij vaart]
Water dat voorbij mij vaart,
en lonkt en lacht en groet mij,
staat een wijlke stille, en laat
u ook van mijn gegroet zijn!

1859(?)

[Daar staat hij, zoo]
Daar staat hij, zoo
verre, en zoo
na schijnt het mij,
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[... dat blauw 'k en weet nie' wat]
... dat blauw 'k en weet nie' wat,
dat in de boomen hangt!

1860(?)

[Het kooren is geborgen]
Het kooren is geborgen,
en de appels zijn geweerd,
de landman, zonder zorgen,
zit peizend om den heerd.

1859-60(?)

[Door ongebaan]
Door ongebaande sneeuw te gaan,
hoe lustig is 't,
hoe leutig!

1859-60(?)

[Ach licht en is het lot van al]
Ach licht en is het lot van al,
zoo menig band wordt keten;
zoo menige en zoo groot getal
die 't blijzijn haast vergeten!

1859-60(?)

[Leven is maar leed en lijden]
Leven is maar leed en lijden,
of het nog zoo zalig waar,
somtijds met één uur verblijden,
somtijds met geen één, voorwaar!

1860

[Wat weegt er op mijn hert]
Wat weegt er op mijn hert
dat mij tot zuchten praamt?

1854(?)

[Geen zwaarder wegend kruise]
Geen zwaarder wegend kruise
als 't kruis, hoe zal 'k het heeten?
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[Reeds jaren hert in hert]
Reeds jaren hert in hert
gevlochten en gebonden,
hoe scheurt het, als de band
op 't onverwachtste breekt!

1858-59(?)

[Komt, o Zonne, en zendt uw' stralen]
Komt, o Zonne, en zendt uw' stralen
in mijn herte: donker is 't,
en 't verdreegt nog eens te falen,
zoo 't uw heldere klaarheid mist!

1859-60

[Ach droomen, droomen]
Ach droomen, droomen,
somtijds zijt
gij waar en wel te vreezen!...

1860

[Confiteor! ik heb mis gedaan]
Confiteor! ik heb mis gedaan,
en 't weegt mij op mijn herte!

1855(?)

[En terdt, al waart gij leeuwenfel]
En terdt, al waart gij leeuwenfel,
en terdt niet in de trapen:
viel Salomon, viel Samson niet?
Gevlucht, is 't beste wapen!

1866

[Kunt gij, God, den mensch nog goed doen]
Kunt gij, God, den mensch nog goed doen,
die maar U tot vijand heeft,
die hetgeen hij, door Uw toedoen,
geven kan, U niet en geeft?

18-5-1859
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[Bemint niet al]
Bemint niet al
dat zeggen zal:
'k beminne:
het enden diks is verre van
't beginnen!

1860(?)

['k Peize op al, 'k en peize op U niet]
'k Peize op al, 'k en peize op U niet,
en 'k en vrage U niet med'al:
doch, o Heere, 'n vrage ik U niet,
wien is 't dat ik vragen zal?

1859

[...een hulpend hand]
...een hulpend hand
alhier, aldaar,
en doet uw best daarbij!

1881(?)

[Dank, o God, dat Ge uit het kwaad ook]
Dank, o God, dat Ge uit het kwaad ook
goed te trekken machtig zijt,
en, beleedigd, Uw genade ook
in de straffe indachtig zijt!

1859

[Denkt aleer gij]
Denkt aleer gij
doende zijt,
en doende denkt
dan nog.

1881(?)

[Milde en goed, zoo wilde ik wezen]
Milde en goed, zoo wilde ik wezen,
als roo riekende eerdebezen;
als de lelie, blank en fijn,
geurig als de rosmarijn.

1859
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['n Stelt uw hert]
'n Stelt uw hert,
om wien dat 't zij,
te gelde, noch
te pande!

1861(?)

[Och, of al de menschen, of ik]
Och, of al de menschen, of ik
zelve lijk het water waar:
zuiver, onbevlekt, ootmoedig,
aller list en leugen klaar!

1859

[Hadde ik al de schatten van de]
Hadde ik al de schatten van de
wereld, ik
gaf ze voor een kinderherte
geren, ik!

1860(?)

[Rijmkes uit de kinderkamer]
Rijmkes uit de kinderkamer,
rijmkes uit de mande,
'k zegge 'k wil en 'k zalder maken,
rijmkes alderhande.

1860(?)

[Men scheert geen ei]
Men scheert geen ei,
waarom?
't En groeit geen haarken
op!

1881(?)

[Hij hinkelde, hij winkelde]
Hij hinkelde, hij winkelde,
hij kronkelde, hij krinkelde,
op een
been!

1861(?)
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[Ik sloeg hem zulk nen daverslag]
Ik sloeg hem zulk nen daverslag
alsdat
hij plat
ter aarden lag
en vim meer en roerde noch vâme!

1881(?)

[Inke]
Inke
de vinke
den appelenboom,
een splenternieuw paar leerzen...

1881(?)

[Zingen dat willen wij]
Zingen dat willen wij,
zingen dat zullen wij,
zingen dat zullen, dat willen wij, ja!

1859(?)

[Gij wacht wellicht]
Gij wacht wellicht
een lang gedicht,
en 'k zende u ... niet als endtjes,
en tuitjes, en fragmentjes!

1866

[Vreest God, maar vriend]
Vreest God, maar vriend,
weest nooit vreesachtig;
zijt kinderlijk,
nooit kinderachtig!

(van de Genestet)
1861-66

[Tot wederzien, tot wederzien]
Tot wederzien, tot wederzien!
al waar het moge wezen:
na lang- of korten tijd, misschien
in 't ongekend nadezen!

1861
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Bloembladeren
[Einde en al van mijn bedrijven]
Einde en al van mijn bedrijven,
God, mijn hope en toeverlaat,
moge ik nooit een reke schrijven
waar Gij zelf niet in 'n staat.

1860

[Maria! meer dan mensch]
Maria! meer dan mensch,
om 't Goddelijke uwer deugden,
waarop mijn ooge faalt
en niet meer staren kan!...

1858

[o Zoete lieve hemelster]
o Zoete lieve hemelster!
ver van deze aardsche dalen
hoe zit gij toch zoo hoog, zoo ver,
zoo lang en lief te pralen!

1861

[o Sterren, sterren, hooge en trotsch]
o Sterren, sterren, hooge en trotsch,
benijdt mij, hemelen, en
bewondert, want ik Priester Gods
en tabernakel ben!

1859

[Zijt kind]
Zijt kind
blijft kind
sterft kind
hoopt lijk e kind
bemint
lijk e kind.

1860

[Betaal mij met]
Betaal mij met
een kort gebed
en gaaft gij liefst wat toe,
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voor mij, o Vriend,
is't onverdiend:
geeft God uw herte, doe!

(Voor Hendr. Van Doorne)
1859
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Liederen, eerdichten et reliqua
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Kruislied
Aanschouwt Gods Zoon aan 't kruise gedaan
en zegt: Wie zal Hem nu nog verachten,
als Hij, met onze schulden belaan,
Hemzelven heeft voor ons laten slachten?
Neen, neen, wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Aanschouwt dit bloed, die nagels, die kroon,
en al dat onuitsprekelijk lijden,
en zegt: o ziel, hoe dierf ik, voor loon,
mij nog in zonde en schande verblijden?
Neen, neen, wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Kruis van den Heer, de tijden zijn kwaad,
gij draagt het opperste Goed in uw' handen:
weest ons een wapen, den vijand verslaat,
en brengt zijn Satansche listen tot schanden;
immers wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Kruis van den Heer, rondom uwen stam
staan wij vereend, bij de Moeder uws herten;
zijt ons genadig, o Goddelijk Lam,
bidt voor ons, o Koninginne vol smerten,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

530
terwijl wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Zielen van al die gestorven zijn eens,
lijdende Kerke van Christus, vol rouwen,
't is door het kruis dat wij hebben gemeens,
en met u ook op den Hemel betrouwen;
immers wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Kruis, dat den Rechter van al dat bestaat
eens in de lucht zult verkondigen komen,
zegent en teekent ons allen, en laat
geen die u volgt uw' verschijninge schromen;
immers wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.
Sleuter des Hemels, triomph-winnend kruis,
stiert onze vaart naar de hemelsche zalen;
wijst ons den weg naar het vaderlijk huis,
door al 't gevaar van de wereldsche dalen,
immers wij gaan
volgen voortaan
meer ende meer
't kruis van den Heer.

18-2-1880
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Goeden dag
‘Goeden dag!’ klinkt eer- en vriendlijk,
't vlaamsche groetwoord, hier en daar,
of 't een groot man, of 't een kleen is,
of 't de koning zelve waar'.
‘Goeden dag! dat geve God u!’
zei men eertijds, vroomgezind,
en het kind zei 't zijnen vader,
en de vader 't zijnen kind.
‘Goeden dag!’ is 't woord des vreden,
't woord der vriendschap, overal,
maar wee hem die 't kreupelhertig
tot den vlaming zeggen zal!
‘Goeden dag!’ dat wordt een wapen,
en hij voegt bij raad en daad
't altijd moedig vlamings herte,
dat naar recht en vrijheid staat!
‘Goeden dag!’ dat woord heeft Vrankrijk
eens te Kortrijk wel geleerd,
en de fransch bijt nog zijn knevels,
als ge in 't vlaamsch hem salueert.

1868
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Jesu allerliefste kind
Jesu, allerliefste kind,
van Uw moeder teêr bemind,
Jesu, die in d'hemelzaal
speelt bij de engelen altemaal,
komt getreden
naar beneden
en verhoort ons kindertaal!
Liefste broeder, Jesu zoet,
die ons al verblijden doet
met Uw schoonen liefdelach,
schoonder als den lentedag,
hoog geprezen
moet gij wezen
al zooveel ik prijzen mag!
Jesu, God, en mensch te zaam,
weze ons gifte U aangenaam,
schoon zij zonder weerde zij,
hebt ons hert en ziel daarbij;
als wij sterven
laat ons erven
dat wij gaan ter rechter zij!
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Philip Verhulstens eergedicht
Slaat nogmaals, o Engel, uw hand aan de snaren
en wekt me dien toon die mij 't herte doorwoelt,
wanneer 't op uw' vlerken, de wereld ontvaren,
het pogen dier hemelsche sprake gevoelt,
die, 't menschdom weleer als den Engel geschonken,
zoo spoedig verdoofde als ze hel had geklonken,
nog zwijgend, eilaas! zoo geen Engel ze ontroert
en helpende aan de erflijke banden ontvoert.
Gij plechtige beuken Gods heiligen tempels,
aanveerdt me in uw midden en sluit op mijn' schreên
de vreedzame deuren uws zwijgenden drempels,
en laat me in 't verholene van uw verleên;
ontdekt mij den grond waar ge zijt op geboren;
waar wortelt uwe aloverschouwende toren?
Wat spoelde er op 't eeuwenverzwelgende tij
der wereld, uw reuzige muren voorbij?
Wat! Zie ik den gruwel in 't Heiligdom schuilen,
den autaarsteen slechten den gronde gelijk,
en schenden en breken en smadend verruilen
den godlijken bouw om een handsvolle slijk!
Geschepterde grafrustomroerende handen
verheven op kostlijk- en heiliger panden
als levendig doek en als sprekenden steen:
op godlijken dienstraad en zalig gebeen!
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Wie durft het dien gruwzamen adelaar wagen
te volgen tot in zijnen roofnest omhoog;
wie durft hem den heiligen diefstal ontdragen
van tusschen zijn' klauwen, van onder zijne oog?
Wie breekt er 't onheilige gruweldom neder,
hoe rijst het altaar en de predikstoel weder,
wie reekt er tot u zijn' meêdoogende hand,
wie troost uwe tranen, geheiligde wand?
Wie schonk u dat kleedsel van vroegere dagen
terug, waar de regenboge in uwen schoot
door keurig geschilderde ramen gedragen,
zijn vonkelend edelgesteente over goot!
Uit louteren goude en vol sterren gesmeden,
voledel geschenk van 't milddadig verleden,
dat God in Zijn opperste Liefde bevat,
wie heeft u geborgen, hoogweerdige schat?
En 't was of een' stemme in den tempel getreden
mijn bevende ziele doordrong, daar ze lag
ten gronde, met klanken die menschlijke reden,
hoe schrander ook, nimmer te spreken vermag;
't en ware God zelve heur stamerend pogen
verhielpe en de onmachtigheid van heur vermogen:
dan spraak' ze betamend hoe God hem vereert
die de eere Zijns heiligen tempels vermeert.
Ik hoorde en ik zag, in een heilig aanschouwen,
het hemelsch Jerusalems hoogere woon,
en Englen in schuchtere vlerken gevouwen
aanbaden hun' God op Zijn' machtigen throon:
en een, met een name over 't voorhoofd geschreven,
kwam schietende hemelwaards henengedreven,
en boekwijze hield hij en steunde op de borst
een goudene tafel, in d'handen getorscht.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

535
Geen goud was 't, den weigeren bodem der aarde
ontgraven, tot menschdomverpestende kwaal,
maar goud dat een hemelsche levenstroom baarde,
tot waterklaar blinkende wondermetaal,
dat, stralend daar liggende in Engelenhanden,
alomme weêrspiegelde op d'heilige wanden,
veel schoonder als 't oorbeeld van 't menschelijk werk,
het schittrende beeld eener christene kerk.
Daar staat hij, de toren, het bliksemend blaken
van 't dondergevaarte om zijn toppen gevouwd
te trotsen, en rijst uit de kruipende daken
omhoog, waar hij 't smeekende zeevolk aanschouwt,
die dood in de baren, die dood in de winden,
die dood overal, die geen hoop meer en vinden,
't en zij in de blinkende Sterre der zee,
wier kroone om heur toren nog wenkt naar de reê.
Daar ligt hij, den bodem der aarde overstrekkend,
de zware en onmeetbare bouw, die, het hert
des menschen tot peizenden eerbied verwekkend,
ontbiedt om zijn kommer, zijn zorg en zijn smert
daarbin', in den schoot van den Vader te dragen,
en Hem, Hem alleene, om verzachting te vragen
aan 't levenverzellende onwerelijk kwaad,
waar niemand den erflijken last van ontgaat.
't Is statig daarboven rondom heure tinnen,
en plechtig van buiten, heur strenge gewaad;
maar schoonheid en luister die stralen van binnen
in 't kleedende goud en in 't kleurig sieraad.
Ik zag ze in 't gestraal van den guldenen spiegel
des Engels, gelijk aan het goochelgewiegel
van 't luchtig Oasis, dat in het verschiet
der zandwoestijn 't dorsten des reizers ontvliedt.
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Zoo staat ze op der aarde, als het blanke geschemel,
dat, onder den voet van Maria geplooid,
te snel voor heur' kindren, daar hoog aan den hemel
de bloeiende maand hunner Moeder voltooit:
als al' heure schichtige spitsbogen slingren
en bloeien vol roozen, van maagdlijke vingren
bij hoopen in topvolle korven gemaaid,
en ruischen met vlammende zijde overwaaid.
Zoo staat ze, als een schare van zingende maagden,
met 't sneeuwwitte kleed om de lenden gesnoerd,
door knapen en kindren en grijze gedaagden
en biddende vrouwen, 't Mariabeeld voert:
het dreunende galmen des machtigen orgels,
ontbromt uit zijn honderden bronzene gorgels
en stroomt op het golvende menschengedrang,
dat ziddrende meêstemt in 't reuzengezang.
Zoo staat ze, als de Priester in 't geurige wolken
van blauwenden wierook aan 't altaar verdwijnt
in 't heemlijke diepe des tempels. De volken
aanbidden en slaan op de borst, en het schijnt
dat God daar alleene is in d'heilige chooren,
die niets als de stem van een kind laten hooren,
dat, Engelgelijk en van niemand ontwaard,
lijk boven de zwijgende menigte vaart.
Zoo schoon en veel duizendmaal schoonder, zoo staat ze
in stralen gemaald uit het spieglende goud
des Engels, en schittert door d'heilige plaatse,
voor 't wezen van God die ze minnend aanschouwt.
Doch 't godlijke zien draagt tot dieper naar binnen
als 't blonke vermogen der menschlijke zinnen
en de eeuwige Alwetendheid kan onderschee'n
't geheeme verhalen van 't zwijgende steen.
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Bij 't menschdom, bij Hem niet, 't zoo dikwijls vergeten
geheugen van 't edele weldoen, eilaas!
drukt ondiepe in 't herte en is haastig versleten,
en vliegt, ha! zoo snel voor het woeste geblaas
der tochten des herten weg. Laat ze dan zwijgen
de menschen, ook steen kan een tale verkrijgen,
tot lof van de deugd, als het ijdele kaf
der menschenvermaardheid al zwijgt in het graf.
En 't steen had een tale in den Hemel: gesneden
in goudenen letter rond elke kolom,
geslingerd van boven 't gewelf tot beneden,
daar vloeiden er glinstrende namen rondom;
daar pronkten, in altijd hergroenende bladeren,
de namen der grijze eerbiedweerdige vaderen
bij jongere reien van mannen geschaard,
die God nog in 't dierbare leven bewaart.
Daar staat hij die name, uit het Noorden gesproten,
wanneer 't daar nog dag was in 't helder Geloof,
in dobbele kroone van goudband gesloten
en bloedige takken van pallemenloof.
Hij bracht ons weleer uit het zeeberoemd eiland,
en spreidde op ons zuiderlijk vruchtbare weiland,
alomme in een wonderbewerkenden vloed,
het licht des Geloofs met den dauw van zijn bloed.
Zijn roemrijke voeten betraden voordezen
den grond, waar Maria ter eere de steen
en 't kiemend gebouw, uit zijn handen gerezen,
een ceder gelijk, in de wolken verdween;
en boven de stad van Maria verheven,
aan welk' hij dien roemrijken naam heeft gegeven,
bewaakt nog de toren 't gebeente des mans
die waakt over hem in den hemelschen trans.
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Daar staan ze, bij heilige namen vergaderd,
de miter, de staf en 't geschakerd blazoen
van adel- en ambachtschild: allen bebladerd
en samengekroond in het zelvige groen:
Bourgonjes en Gruuthuuse en Beversluys wapen,
in hemelschen adel voor eeuwig herschapen,
met Breydels geducht' en nog levenden stam,
die edel uit 't bloedende Spoorenveld kwam.
En gij ook, gestrenge en hoogachtbare voogden,
die 't ouderloos kind in den dringenden nood,
toen schenders zijne eere en zijn leven het poogden
te ontscheuren, verborgt van de schande en de dood;
verborgt, alswanneer gij den autaar des Heeren
ten schutsmuur u steldet, om stormen te keeren
die schrikkelijk sloegen - nu elders gerukt:
daar staan ook uw' namen in 't goude gedrukt.
Erkent gij ze, glansrijk in de edele stralen
der gouden weêrspieglende tafel gemaald?
Verstaat gij die duizend welsprekende talen
en al wat die beeldige tempel verhaalt
aan God, en den name den Engel geschreven
op 't voorhoofd, en hoe en waarom hij gedreven
ten Hemelwaard heen, met de goudene plaat
voor God Zijn aanbiddelijk aanzichte staat?
Die Engel, een krijgsman uit d'heilige benden,
met 't slagvrije weertuig en 't wapen bekleed,
dat Satan weleer en zijn meêstrijders kenden
en zwichtende vloekten, als Michaël streed
en zege bevocht op den drake, is gezonden
van God en met u eener take verbonden:
hij waart aan uw zijde bij dage en bij nacht
de deuren des tempels en houdt daar de wacht.
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Hij waakte en zag elf honderd jaren vervliegen,
met menigen schok die van onder den grond
den tempel bestookte, maar niets als bedriegen
en mochte al het wanen van die hem bestond.
Hij waakte, en, een eeuw nu ten halven verleden,
daar kwam er een man hem ter zijde getreden
en waakte met hem. 't Was de schrikkelijke uur
dat 't Zuiden nog gloeide in een goddeloos vuur.
Reeds was hij al dondren de wolken ontschoten
de godlooze storm, en den tempel voorbij,
die schaamlijk onteerd en met wee overgoten
lag; wie was de mensch die hem troostte? 't Was hij,
't was hij die met grafrustherstellende handen
bewaarde zoo kostlijke en heilige panden
als levendig doek en als sprekenden steen,
en godlijken huisraad en zalig gebeen.
't Was hij, 't was die man die in vroegere dagen
de Moeder die hem in heur maagdelijken schoot
in Christo herbaarde het kleed had zien dragen,
het goudene kleed, en nu zag hij ze ontbloot!
Door hem was 't uit gierige handen gereten
die schendig er 't twistige lot over smeten:
hij schonk het heur weêr met 't hoogweerdige vat
dat God in een hemel van sterren omvat.
Daar stond hij en waakte op de bovenste tinnen
des tempels; met zweerd en truweel in de hand,
verjoeg hij van buiten den vijand, en binnen
verbouwde en bekleedd' hij den kerklijken wand.
Daar stond hij, toen vijfmaal tien wentlende jaren,
met vreugden, met rampen voorbij hem gevaren,
op heden hem groetten, nog heden getrouw
aan 't hoofd van Gods lijfwacht, in 't heilig gebouw.
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Daar stond hij, doch schielijk ontvloog hem op heden
zijn hemelgezel en zijn wapengenoot,
die, 't wenken van God te gemoete gegleden,
in dappere vaart door de hemelen schoot:
daar komt hij en rust, en het goud in zijn handen
weêrspiegelt alomme over d'hemelsche wanden
het schittrende beeld eener edele kerk:
daar staat het voor God en hij noemt het uw werk.
En wij op der aarde, verbannene menschen,
wij schouwen ten hemel met reekhalzende oog!
Maar al dat wij pogen en al dat wij wenschen
blijft eindeloos ver van dat blijde vertoog
en 't hemelsch gejubel te konnen herhalen,
om u naar verdienste te mogen onthalen!
Wie kan er, met 't last van het lichaam belaan,
wat hemelsche vreugd is, wie kan het verstaan?
Doch wilt onze ootmoedige blijdschap aanveerden
met minzame goedheid; en, kan uwe deugd
geen aardsche gejubel vereeren naar weerden,
verhopen wij samen dat hoogere vreugd
ons allen vereend, in de woonsteê des Heeren,
met u en met al die Gods tempel vereeren,
van de opperste Goedheid eens toekomen mag
in 't licht van den nimmermeer avenden dag!

Juni 1855
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Gewijde klok
o Avond- noen- en morgenmate,
ik vrij mij op uw' klank verlate,
gewijde klok!
Uw hert is van metaal gegoten,
toch blijft het voor geen mensch gesloten,
gewijde klok!
Gij hangt zoo hooge, ik ga zoo leege,
och helpt de menschen, kranke en veege,
gewijde klok!
En dat uw klank in 't ronde vliege,
zij lief of leed aan sponde en wiege,
gewijde klok!
Den akker end' het veld verwekke,
en al dat hoort tot welzijn strekke,
gewijde klok!
Gij zegt aan elk het lang verleden,
de mede- en wederspoedigheden,
gewijde klok!
Gij troost mij op den dag van huiden,
en zult wel eens mijn uitvaart luiden,
gewijde klok!
Nog zult gij waken lang na dezen,
en ongeboornen beeklank wezen,
gewijde klok!
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Dan zal mijn taal geen mensch meer hooren:
maar God zal ze eeuwig toebehooren,
gewijde klok!
o 'k Wou dat, om mijn ziel te laven,
zij ook dan een gebed mij gaven,
gewijde klok, gewijde klok!

(Naar het Hoogduitsch van K. Enslin)
1879(?)
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Athalie
Eerste choor
De gansche wereld weet Zijne almachtige wegen,
en aanbeden van elk moet Hij worden voortaan,
Hij, die, van eeuwen her, het menschdom met den zegen
van Zijne liefde heeft overlaan.
Geen machtig onrecht zal 't vermogen
te hopen dat Gods volk, verbasterd of bedrogen,
zou zijnen Heere en God verraan;
neen, neen! die 't zeggen durft hij heeft gelogen.
't Is Hij die 't blomgewas doet bloeiend blaken,
Hij geeft de groeite aan gaarde en gouw,
en laat eenieder schepsel smaken
de maat die hem bekomt van zonnelicht en dauw.
Ontloken ligt het veld, vol rijkdom en sieraden;
de dageraad verschijnt, hij komt de wereld baden
met 't lekend licht dat zijne hand ontsluit;
maar 't woord van Zijne alwijze raden,
Gods woord vaart alle licht en rijkdom ver vooruit.
o Kruin van Sinaï, ontwekt in uw' gedachten
dien heugelijken tijd dat God op u verscheen,
en, tredend op uw rookend steen,
verborgen in een wolk, met Moyses wierd gemeen,
hem toogende eenen straal van Zijne glorieprachten.
Waarom dit vier, die wolken en dat licht?
Waarom 't geweld van Gods verbliksemenden schicht,
die trompen en die donderen?
Of, kwamen zij ontkeeren het bestaan
van al dat wierd, en moet voortaan
de wereldbodem weer ten onderen?
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Neen! God kwam aan Zijn volk verkondigen de macht
van Zijn gestelden wil; Hij kwam de volkeren leeren
uit al hun hert- en zielenkracht
beminnen Hem, hun God, aanbidden en vereeren.
o Wet, o wil, o liefde teer,
o echte goedheid, al verwinnend,
waarom zou ik, eilaas! U niet beminnend,
ontzeggen 't geen Gij zelf gegeven hebt, o Heer!
Hij lichtte 't jok dat onze vaderen dwang,
Hij gaf hun spijze in de woestijn. Hij gaf hun drank;
Zijn woord is onze wet, Zijn leven is ons leven;
is 't nog te veel dat wij Hem liefde om liefde geven?
Hij leidd' hen door de zee, op watervrijen voet;
Hij schonk hun uit der rotse een verschen watervloed;
Zijn woord is onze wet, Zijn leven is ons leven;
is 't nog te veel dat wij Hem liefde om liefde geven?
Gij, die de vreeze jaagt, ondankbare, en die slaven,
vrijwillig slaven zijt, waar zoekt of vindt gij meer?
Is u 't beminnen gansch ontworden, en wat gaven
begeert gij nog van God den Heer?
Een knecht ontziet den staf die hem doet beven;
een kind bemint den oorsprong van zijn leven,
zijne ouderen, - en den Heer, die alles u voorziet,
welhoe, bemint g'Hem niet?

October 1879
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't Klooster van Bethel te Brugge
onder de hoogweerdige en zeer eerweerdige Heeren J.J. Faict, V.C., L.
Lecocq, Groot-Penitencier, en Pastor Ph. van Houver
't Is wonder hoe de Brugsche stad
bijna heel 't Heilig Land bevat:
hier heet een kerk Jerusalem,
of Nazareth of Bethlehem,
Bethaniën ligt niet ver van daar,
Sarepta ziet men nog voorwaar,
en Sion, met zijn oud convent,
was eertijds heel de stad bekend.
Van aan Carmelus, hoog bekroond,
alwaar de Carmeliter woont,
tot op den Burg, waar 't Heilig Bloed
Calvarieberg herdenken doet,
brengt Brugge, 't zij van welken kant,
gedachten bij van 't Heilig Land.
Maar zeker de oudste plaatse van
het oude land van Chanaan
was Bethel, 't huis van God, alwaar,
geleden menig duizend jaar,
aartsvader Jacob slapend lag,
en, in 't visioen, den Hemel zag.
o Wonderlijke leêr, waarop
Gods Engelen klommen, en wier top
het firmament bereikend, stond
beneden op gewijden grond!
o Wonderlijken autaarsteen,
dien Jacob wijdde aan God alleen,
den grooten God van Abraham,
van Isaac en van Jacob's stam!
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Ook Bethel staat in Brugge en 't is
der zwarte zusters erfenis;
ja zelfs, het schijnt, o wonder werk,
dat dezen morgend, in de kerk,
het drievoud Patriarchental
aldaar te zien was: luistert al!
Het was een man lijk Abraham
die eerst van al te voorschijn kwam;
die, vader naar de ziel, ons heeft
gegeven daar hij zelf meê leeft;
dat is die oude aartsvader daar,
die ons, nu acht-en-twintig jaar
geleidt, lijk eertijds Abraham
ter weiden trok met schaap en lam.
Een andere staat er neffens; 't is,
naar Isaacs vergelijkenis,
een ware vriend des bruidegoms,
die wist met raad des ouderdoms
onz' jong- en onbedreventheid
te helpen uit verlegentheid.
Hoe menig keer heeft hij, gelijk
den patriarch, godvruchtiglijk
ons al gezegend, met zijn hand
ons wijzend 't hemelsch vaderland?
o Ware Isaac, die, niet blend,
uw kinders de eene uit de andere kent,
en vraagt van ons, voor loon en prijs,
geen schotel met wat aardsche spijs,
maar 't geen uw hert alleen verheugt:
een hert vervuld met ware deugd.
Maar daar is nog een, jonger dan
die twee aartsvaders, en waarvan
ik twijfel of ik spreken mag:
't is Jacob dien 'k verschijnen zag,
't is Jacob die Gods lammerstal
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vermeerderd heeft, bij duizendtal,
die vreemde schapen, ver gezocht,
heeft op zijn schouders weêrgebrocht,
't is Jacob die de oproerigheid
van Esaü heeft stil geleid,
en meester was met hoofd en hert
eer hij met hand en daad het werd;
't is Jacob die den leedertop
nu zelf beklimt tot boven op
den hoogsten trap van weerdigheid,
den bisschopstoel hem toegezeid;
't is Jacob, hij die Rachels hand,
de Brugsche kerk, ten huwelijkspand
gewonnen heeft met menig jaar
te werken vroeg en laat voor haar;
't is Jacob die den Engel dwong
en die den nieuwen name ontvong
van Sterk op God, dat's Israël:
wat past die naam den bisschop wel!
Ah dikwijls dikwijls kwam hij aan
den autaar hier te Bethel staan!
Wij kennen zijne stemme, en hij,
hij kent zijn schaapkens, verre en bij;
geen een, als hij den staf eens voert,
dat ooit een woordeken tegenroert,
maar, wandelend waar hij leidt, elkeen,
zal naar hem luisteren, groot en kleen;
't zij droef, 't zij blij, 't zij wat voor lot
hij ons beschikt, 't komt al van God:
wij nemen 't aan, wij stappen voort,
en niemand die ooit klagen hoort.
Toch heden, dat de lange baan
van vijftig jaar is uitgegaan
door een van ons, en dat wij al
verheugen om dat blij geval,
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't was ons eene alderliefste maar,
wanneer wij 't hoorden al te gaar:
De drie aartsvaders zijn verwacht
te Bethel, bij hun nageslacht!
Zijt welkom dan, en, deze dag,
wij hopen dat hij wezen mag
zoo blij als toen bij Abraham
't drie Engelental te noenmaal kwam;
zoo geestig als toen Isaäc
met Rebecca ter bruiloft trak:
zoo heilig en zoo zalig zoet
als wanneer Jacob aan den voet
der hooge leêre droomend lag,
en d'Hemelpoorten open zag:
het zij een voorsmaak en fatsoen
van 't geen wij zullen eeuwig doen
in Bethel, in 't huis Gods! Dat is
de wensch van onze erkentenis.

Oogst 1864
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Tafelliedeken
Komt uit met al wat geestig is,
met trompen en schalmeien,
omdat 't vandage feestdag is
en nu geen tijd van schreien,
maar lachen ons nu beter past:
die lacht die heeft het beter vast;
't is jubilé, van tirelirelé,
't is pastors jubilé!
Dat is toch geestig pastor zijn,
met trompen en schalmeien,
zijn hertje moet wel vaster zijn
als 't onze om niet te schreien,
wanneer hij al zijn kinders ziet
en hoort ze zingen 't vreugdelied,
den jubilé, van tirelirelé,
't is pastors jubilé!
In 't hospitaal, als 't kermesse is,
met trompen en schalmeien,
alwaar zoo dikwijls deernesse is,
toch mag men daar niet schreien;
bezonderlijk de pastor nooit:
't is beter dat hij monkelplooit
en lacht; allez! van tirelirelé,
't is pastors jubilé!
Past op nu! elk zijn glas geklaard,
met trompen en schalmeien,
als 't uit is, toen is 't best gespaard,
't is toen eerst tijd van schreien:

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

550
gezondheid en geen tandenpijn,
dat is de vrucht van pastorswijn:
allez! allez! van tirelirelé:
't is pastors jubilé!
Mijn glas is uit, mijn liedtje niet,
met trompen en schalmeien;
wie is er die niet klaar en ziet
dat hier niet valt te schreien!
Schreit morgen heel uw schorte nat,
maar lacht vandage en zingt nog wat
van jubilé, van tirelirelé:
't is pastors jubilé!
Wie is er die niet blij en is,
met trompen en schalmeien,
omdat de pastor bij ons is,
zoo lange en zonder schreien;
hij kijft wel, als wij kwalijk doen:
hij kan, hij moet en hij mag wel toen,
maar nu toch niet: van tirelirelé:
't is pastors jubilé!

(Jubilé van Pastor van Zuylen)
Oogst 1864
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In foco amor mi mise
B. Fra Jacopone da Todi
De liefde stak me in brande;
mijn bruidegom, de nieuwling,
wanneer Hij mij den ring gaf,
het lammeke van der minnen
deed me in 't gevang. Hij vong mij,
Hij stak door mij den messteek:
Hij deelde in tween mijn herte; en
de liefde stak me in brande!
Hij stak mijn herte in tween, en
mijn lichaam viel ter aarden;
de koker van de liefde
dien Hij ontsloot, hoe heet toch,
hoe heete stralen zond Hij!
Van vrede miek Hij oorlog.
Ik sterf mij klaar van zoetheid;
de liefde stak me in brande!
Ik sterve van der zoetheid,
geen wonder, neen, geen wonder!
Want sterk, o sterk, zoo schoot mij
de lancie van de liefde,
wier ijzer wijd en breed staat,
wel duizend vâmen, peist toch!
en dweers door mij zoo boorde't;
de liefde stak me in brande!
De lanciën waren uit, en
nu ging Hij kruisboogschieten:
ik hield om mij den schild toen,
maar schieten deed Hij sterker:
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en niets waarin 'k beschut vond.
Hij brak mij gansch en 'k lag daar,
zoo hevig zijn geschut was;
de liefde stak me in brande!
Zoo hevig zijn geweld was,
dat heel mijn lijf aan stuks lag:
en hoe dat van de dood ik
ontkomen mocht, en weet ik.
Hij riep met luider stemmen,
Hij greep 't geschut, Hij rechtte 't,
Hij schoot op nieuw nog sterker;
de liefde stak me in brande!
't Geschut waarmede Hij schoot nu,
't was bonken steen, zoo loodzwaar,
dat ieder steen, - hij woeg wel
tot duizend ponden zwaar toe zoo rechte naar mij toekwam,
dat nooit geen een van mij viel:
ge en haddet ze ooit geteld, en
geen een, geen een die misvloog:
de liefde stak me in brande!
Hij miste mij niet eens, ah!
zoo sterk, zoo kost Hij schieten!
En 'k lag daar langst den grond, ik,
noch kon ik zelfs mij hulp doen.
Ik lag daar neêr, gebrijzeld,
noch voelde 'k mij, noch wist ik
of leefde ik nog of niet meer:
de liefde stak me in brande!
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'k Lag buiten mij, en dood, als
van vreugde en van genoechten.
Dan leefde ik en zoo sterk weêr,
het hert wierd mij zoo krachtvol,
dat ik de wacht gevolgd kwam
waarmede ik eerst gegaan was
naar 't hof des hoogen konings:
de liefde stak me in brande!
Wanneer ik weêr te mij kwam,
zoo streed ik tegen Christum:
'k stond spoedig weêr te wapen,
en reed te Zijnen landwaard:
'k gemoette op staanden voet Hem,
en 'k randde Hem aan, dat dorst ik,
en wrake nam ik ook, ja!
de liefde stak me in brande!
Na dat ik was gewroken,
zoo wierd het vrede en peis toen,
omdat Hij, eerst van al, mij
zoo warelijk bemind had.
Voor Christus en Zijn liefde
nu voel ik mij bekwame;
mijn herte draagt Hem altijd:
de liefde stak me in brande!

1860
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Baron van Zuylen
Pastor van Sint Jans Hospitaal in Brugge
Daarbuiten in 't gewoel van 't menschelijk betrachten,
daarbuiten in die zee van stormende gedachten
die ruischen tegen God en tegen Zijne kerk,
daarbuiten is noch rust noch voordeelbrengend werk.
Gedankt zij God die ons, met vaderlijk verlangen
gezocht, gevonden heeft en in Zijn huis ontvangen!
Gedankt zij God, voor al Zijn liefde, duizendmaal:
wij zijn, de wereld vrij, in Sint-Jans hospitaal.
Maar hoe? De wereld komt, en daaglijks in de poorten
daar brengt zij ziekten in en druk van alle soorten;
hoe kan me' in zulk een huis, ten dienste van elk een,
de vreugd genieten die de vrijheid geeft alleen? De vrijheid! hoe dan ook die name schoon mag klinken,
de vrijheid kan men wel met zoete teugen drinken
alwaar de wereld houdt de looze drinkschaal, maar,
die drank klimt naar het hoofd en maakt de hersnen zwaar;
geen vrijheid is er lijk de vrijheid van Gods kinderen;
die dat is, hij is vrij; zijn vreugd kan niets verminderen,
geen leven noch geen dood heeft macht op hem: viel 't al
in stukken, hij bleef staan, onroerbaar in den val.
Hier zijn wij vrij, en vreugd genieten wij; de wereld,
hoe schoon ook aangedaan en met bedrog bepereld,
heeft niets meer dat ons kan doen denken: had ik u!
Wij haten 't geen zij looft, heur schoonste is ons een gruw,
en één dag in Gods huis aan 't Heilig Hart behagen
is meer voor ons dan duist op duizenden van dagen
in 's werelds ijdelheid. - Maar hoe? Is God dan hier
zoo hij op Thabor stond, of in de vlammen vier
die Moyses zag? Ik zie maar kranke legersteden,
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waarop de kranke mensch gebrand wordt en gesneden:
waar is de bronne, waar is de oorsprong van de vreugd
die in dees woonsteê klinkt en elk ende een verheugt?
Die bronne! komt en ziet: bij 't heilig tabernakel,
daar staat de priester Gods! Zijn hand houdt het mirakel
van liefde, houdt God zelve in schijnbaar brood gehuld:
daar is Hij, daar, die God, die 't al met vreugde vult,
vandaag bezonderlijk, dat vijf-en-twintig jaren
zijn vol geloopen en in de eeuwigheid gevaren,
en dat de priester Gods, dien God ons gaf, daar staat
zoo eerlijk in zijn maagd- en priesterlijk gewaad,
vandaag komt al dat uit zijn hand ons is gekomen
gelijk een vreugdevloed onz' herten overstroomen;
vandage, meer als ooit, erkennen wij den schat
dien, in den priester Gods, het hospitaal bevat.
Gedankt zij God voor hem die krankheid, pijne en smerte
verandren kan in vreugd voor 't Godbetrouwend herte;
voor hem die, met zijn hand den hemel opendoet;
die spreekt, en met Gods vleesch onze arme zielen voedt;
die vóórgaat als wij staan en voor gevaren duchten,
die in ons goed verblijdt, om ons verdriet kan zuchten;
die bijstaat in den nood, en, met zijn hand omhoog,
de deur des Hemels toogt aan onz' verblijdende oog;
gedankt zij God voor hem die, leidsman onzer schreden,
't exempel en de troost van Christus' zieke leden,
de steun van al dat valt, de hoop van al dat lijdt,
ons voorgaat, bijstaat, helpt, beschermet en bevrijdt!
Geen vijand, geen gevaar kan deren ons noch hinderen:
wij zijn, God wilde 't zoo, zijn schaapkes en zijn' kinderen;
en, Vader, zoo hij is, en Herder van ons al,
geen een, zoo lang hij leeft, dat immer vreezen zal.

Oogst 1864
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Groeninghe
't Is hier dat, leên vijfhonderd jaar,
de franschen hals en spooren lieten:
laat ons den blijden dag begieten
en weêr bezingen altegaar!
Hier slaapt gerust de fransche dwingelandij,
in 't vrije veld, waarvoor de vaderen vochten;
hier stierf Artoys, met al zijn ruiterij,
en kregen ruim hetgeen zij dapper zochten.
Hij riep vergeefs zijn strijdroep uit,
met man en muis zoo ging zijn leger varen;
en gulden hielen lieten buit,
bij 't zegevierend vlaamsch geluid,
van fransche spooren manden vol vergaren!
Hier komt, gij, volk van Vlanderen, en wilt zijn
hetgeen gij waart in 't glorierijk verleden:
uw zelf weêrom, geen helden in den schijn,
maar dapper dietsch, in dorpen en in steden;
uw taal sta vast in 't edel woord
dat Groeninghe eens en 't spoorenveld weêrkaatste:
't zij zuiver weêr en vrij gehoord
op Leyen- en op Scheldenboord:
en, sterft het eens, het sterve 't alderlaatste!
Dan zal dit veld, hier nauwlijks nog bekend,
van jaar tot jaar weêr 't eereloof bekroonen;
dan, Kortrijk, zal, voor eigen glorie blend,
geen kind van u den moederschoot bewoonen
of trotsch zal hij, de hand omhoog,
en 't hoofd ontdekt, dit vrije veld begroeten,
waar 't fransch geweld aan spaanders vloog,
en 't luid geroep ten hemel toog:
‘Vrij vlaming zijn, of liever sterven moeten!’

Juli 1874
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Zuster Philomene
Baronesse van Zuylen van Nyevelt
‘Wat baat den armen mensch dat hij
des werelds rijkdom meester zij,
als hij zijn eigen zielgeluk
verwaarloost onder 't zware juk
des Boozen? o Wat baat het hem?’
Zoo sprak alhier een maagdenstem
die niet, lijk Magdaleen weleer,
de wereld zocht om liefde en eer,
maar die de wereld geerne had
gekregen op het zondenpad,
den breeden weg, de wijde straat
alwaar men ter verderfnis gaat.
o Betere Magdalena, gij
ontzegdet al de hooveerdij,
de pracht der wereld, eer dat ze ooit
verleid had, ofte uw hert verstrooid;
gij hieldt van haar uw' edeldom
en hoogheid van geboort maar om
uw eigen zelven gansch en g'heel
aan God te geven voor Zijn deel;
gij kwaamt en leidet in een graf
den ouden mensch, de wereld af,
en, Philomeen, 't is gij die maagd
die olie in heur lampe draagt,
en met Victoria eensgezind
den ingang tot de bruiloft vindt.
Hier hebt ge u beide een rust gebouwd
gelijk twee duiven die benauwd
van 't ongeweerte samen vliên
tot waar ze een sterke rotse zien.
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Die rots stond hier, Gods kerke was 't,
onroerbaar als God zelve, en vast.
Hier woondet gij en wachttet naar
Gods stemme, lijk Maria; maar
niet eerder was heur klank voorbij
of: ‘Heere God!’ zoo zeidet gij,
‘'t geschiede mij zoo als gij vraagt,
hier ben ik reeds des Heeren maagd.’
En, zoo gezeid, verliet gij 't oord
dat Moeder Anna toebehoort,
en gingt aan jonge en oude liên
geleerdheid ende hulpe biên;
gij wierdt vrijwillig slaaf gemaakt,
die eertijds als meestresse spraakt!
Zoo was 't in Hebron, lang voorheen,
als daar de zoete Maagd verscheen
Maria, en den dienst aanging
van Zacharias, ouderling,
en van zijn vrouwe Elisabeth,
al verre in dagen voortgezet.
Zoo liet de maagd die Christum droeg
heur moeder Anna, nooit genoeg
volprezen onbevlekte maagd,
uw voorbeeld, toen zij jonggedaagd
en van den Heiligen Geest bevrucht,
den reisstok nam, en onbeducht
de verre woonstee zoeken gong,
waar 't ongeboren kind opsprong
van vreugde, om 't tegenwoordig zijn
van heur en heur zoet kindelijn.
Zoo is 't in d'heilige kerke: 't geen
gebeurde, al ware 't lang geleên,
komt wederom op elken dag
gebeuren, zoo 't voordezen plag.
Zoo wordt Heer Christus kind en man,
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Hij leert en lijdt en sterft, en dan
verrijst Hij weêr, en klimt Hij in
den hemel, tot een nieuw begin,
ten naasten kerstdage. Ieder jaar
is Christus' leven weerom daar,
en al Gods heiligen even schoon
in die zij bijstaan als patroon.
Zoo leeft gij, Magdalena, weêr
en gij, Maria maged teer,
in Philomena's hert, en 't is
nu vijf en twintig jaar gewis
dat God, in Zijn Voorzienigheid,
heur leven dus heeft heengeleid,
dat men in heur op dezen dag
Maria en heur moeder zag,
zoo nagemaakt, zoo afgebeeld,
dat 't is of waar 't een rol gespeeld
van Engels op dit aardsch tooneel.
Vaart voort alzoo! En, is 't uw deel
te blijven tot ons huisversier,
zoo 't God belieft, nog lange alhier,
vaart voort tot dat ge eens warelijk
geen beeld meer ziet, maar klarelijk
Hem zelf aanschouwt, Hem zelf aanziet
voor Wien gij 's werelds eere liet.
Dan zal 't een jubel zijn, een feest
waarvan, al vieren we om ter meest,
onze alderbeste vreugde alhier
geen schaûw en is, geen denkbeeld schier.
Vaart voort en immer wel, tot dat
wij samen zijn in Sions stad!

September 1861
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Sint Josephs leere
Ne keer, 't was omtrent t'Alderheiligen, wilt weten,
zoo waren al d'heiligen des hemels gezeten
en hielden gesprek, nu van dit, nu van dat,
en van wie daar al toeviel in d'hemelsche stad.
't Scheen wonder, men wist niet, hoe kon het geschieden,
alsdat er nu kwamen zulke aardige lieden
ten hemel, van niemand gekend, zei daar een.
‘'t Is waar,’ zei een tweede, ‘en ook al te gemeen,
om bij het gezelschap der heiligen te wezen.’
Een derde zei: ‘Neen 't, zoo en was 't niet voordezen,
noch moet het zoo zijn!’ 't Wierd de klap van elkeen.
Jalousheid en was het wel juiste niet, neen,
noch afjunste: in d'hemelsche geesten en zit er,
wat peis-je, noch zulk noch elk soortgelijk bitter,
maar toch was elk heilige bekommerd om de eer
van 't huis aller heiligen en Gods lieven Heer.
Wat doet men? Men houdt parlement en beslist er
te zenden Sint Pieterwaards vragen: ‘Wat is der
dat d'hemelsche streken, waar hier en waar daar,
zoo vul zijn van schuiverluits, al met lang haar,
van gasten met kiels aan, en kloefen met hooi in,
die komen, wie weet, m' ha' gezeid om te schooien?’
Sint Pieter was bezig, 't was hoog jubilé,
met menschen te aanveerden, van t'lande en uit steê:
hij wikte, en hij woeg, en hij telde, en hij mat wel,
en juiste was gaande om te zeggen: ‘Gij zatvel,
wat komt gij ...’ als sinten Ariaan, voorenop,
zijn schouder genaakte met vragenden klop:
‘Sint Pieter, poortier van de hemelsche welven ...’
Sint Pieter zei: ‘Laat mij, en past op uw zelven!’
‘Maar, Pieter, toch,’ zei Ariaan wederom,
‘smijt buiten dien dronkaard, en kijkt ne keer om:
wij komen eerbiedig u vragen de reden
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waarom, dat er nu, drie en vier jaar geleden,
hier komen kalanten, en ja, die percis ...
hoe dat gij dat inlaat en worde ik niet wijs!’
‘Welhoe,’ zei sint Pieter, ‘en ik die hier wachte,
die nimmer en ruste, bij dage en bij nachte,
die pasporten nazie, die herten doorkijk,
en meer werke als een van geheel 't hemelsche rijk,
met wikken en wegen, welhoe, gij komt vragen
de reden! ... Gij weet, van mijn levensche dagen
en kwam iets onreins, door mijn hand, in dit huis!’
‘Maar, Pieter,’ zei Marcus, ‘ik vrage u excuus,
ik zie daar een staan, die, en wilt u niet stooren,
noch nimmer zijn weergade en vond hier te vooren,
beziet dat, hoe vreemd hij beloert elk ende een,
en schuw is, en wegkrempt!’ Sint Pieter, zoo 't scheen,
was zelve verwonderd; hij keek op zijn' boeken,
maar vruchteloos was 't, en de man bleef te zoeken.
Het was, onder ons, nievers el zij 't gezeid,
een kerel, die dapper zijn' vrouw had beleid
met eeken serveeten, zijn geld had verzopen,
nadien was door 't gat van een naald hij gekropen:
gebiecht, en berecht, en gestorven, en dan ...
Gods werken zijn wonder, daar stond hij, de man!
Sint Pieter bekeek hem, in 't kalk van zijn oogen,
en zei: ‘'k En was nimmer, maar nu ben 'k bedrogen:
gij 'n kwaamt al de deur niet, maar elderwaards in:
'k zal 't weten! Houdt vast hem, en seffens begin'
't inquest op die zake! Sint Ivo, komt vooren,
gij die avocaat zijt alleene hier, gaat hooren
of iemand ooit Pieters hoog ambt onderkruipt.
Wie is 't door wien zulk volk ons hemelke insluipt?’
Sint Ivo ging voort. Hij kwam weêr: ‘'t Is gevonden!’
zoo sprak hij, en bracht, in een pakske gebonden,
papieren, waarop dat er stond, in 't latijn,
dat 't bleek dat sint Joseph de deugniet moest zijn!
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Zij hadden met velen, van kloppen en kleunen,
te vespertijd, stond er, 't gerucht hooren deunen;
van zagen, en schorpen, van schaven, en slaan,
en waren, al heemlijk, eens kijken gegaan
van waar dat gerucht kwam. 't Stond, verre uit de wegen,
waar heiligen en engelen te wandelen plegen,
een hoeksken beplant, daar men muur nochte poort
des hemels gezien kon; daar had men gehoord
een temmerman werken ... gekeken, zij zagen
sint Joseph een leêre aan den hemelmuur dragen! ...
‘Ha, ha,’ zei Sint Pieter, ‘sint Ivo, 't is klaar,
sint Joseph brengt zielkes naar binnen aldaar,
want menige zag ik, gebroken van leden,
daar komen, voorzien van sint Josephs gebeden,
novenen, medaillen, al schamele lien ...
waar is hij daar? Gij daar ... percis lijk den dien!’
Beschrijv' nu die kan al 't gekijf en 't gewemel
dat opstond en rondging tot tenden den hemel!
‘Wat nu?’ zegt Sint Pieter, ‘goe raad komt te pas:
wat doen wij met al dat hieringeblauwd ras?
Wat doen wij, sint Pauwels, en al gij doctoren,
dat kwaadzaad en blijft toch niet bij de uitverkoren?
Waarom dan poortier zijn des hemels? Ik gaf
nog liever mijn ambt en mijn sleuters weêr af,
als dat er een mensche ooit den hemel zou winnen,
die niet door die poorte en die sleuters kwam binnen:
zoo helpe mij ...’ - ‘Pieter, gij zweert!’ zei sint Jan.
En Pieter: ‘Wat zegt gij, apostels, daarvan?’
En seffens al d'heilige hemelsgeslachten,
ze zeiden: ‘Hieruit met hun, zonder te wachten!’
‘Hieruit!’ zei sint Jooris, en sprong op zijn peerd;
sint Hubrecht zijn' zwepe nam, Paulus zijn zweerd,
om al dat gespuis uit den hemel te jagen,
als Joseph ootmoedig het woord kwam te vragen.
‘Mijnheeren,’ zoo zeid hij, ‘als 't willewerk is,
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en dat gij, bij duizenden, ja zegt, gewis
een enkele, en zulk een als ik, moet gedoogen
dat al mijn kalanten hier gaan uit uwe oogen;
maar nimmer en heeft er ooit mensche gebouwd
op mij zijn betrouwen, en vruchtloos betrouwd!
Zoo, moeten zij gaan, ik ga mee met hun t'samen!’
‘God groete u!’ zoo riepen ze, en Guido zei: ‘amen!’
die koster was te Anderlecht: ‘w'hebben hier nog
sint Josephs genoeg, zulk geen' oude, maar toch!’
Zoo Joseph vergaderde, in korte minuten,
zijn volk, en van hun elk zijne enden en tuiten:
‘Adieu!’ zei hij, gaande toen voort, welgezind:
‘Adieu, ik vertrek met mijn' Vrouwe en mijn Kind!’
Maar g'hadt mij dien laatsten ‘Adieu’ moeten hooren:
geen een die nog sprak, neen, ze stopten hun ooren,
vol schrik, elk een ander aanschouwende. En toen
is Jooris eerst weg gaan zijn harnas uitdoen,
sint Hubrecht ging voort met sint Ivo, al beven,
en lieten sint Joseph alleen daar gebleven;
die, ziende dat alles gedaan was, gezwind
de wete ging doen aan zijn' Vrouwe en zijn Kind;
dan stak hij een sporte of nog twee in zijn' leêre,
en ... gerake ik daar ook langs, dat geeft mij, o Heere!

April 1868
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O Maria die daar staat
o Maria, die daar staat,
gij zijt goed en ik ben kwaad:
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, gij die weet
dat mijn herte u is besteed;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, die mij ziet,
gij hebt alles, ik heb niet;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, in uw schoot,
ligt mijn hert, van deugden bloot;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, overluid
spreek ik mijn beloften uit;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.
o Maria, in den strijd
toogt dat gij ons moeder zijt;
wilt gij mijne arme ziele gedinken
'k zal u een Ave Maria schinken.

1865-1870
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Harlebeke
Harlebeke, groene streke,
die den vrijen pulsslag voelt
van 't zoo bevend, toch noch levend
Vlandren, waar de Leye spoelt.
Vrije velden, waar den helden
ons eerweerdig voorgeslacht,
't ongeketend, schandonwetend
Vlandren, eens zijn hulde bracht.
Neêrgevallen grijze wallen,
gruis, des vreemden eerbied weerd,
waarbeneden ligt vertreden
's noordmans en des vlamings zweerd.
Eedle bogen, opgetogen
tot getuigen van 't verleên,
toen de graven kerken gaven
en daar graaflijk boete in deên.
Christene landen, die geen band en
kendet eens dan die alleen
van den gonne die de zonne,
die de wereld bindt aaneen.
Durft gij luistren naar den duistren
schandroep van de Leye? 't Lied
dat uw vaadren deed vergaadren
op heur boorden, hoort gij 't niet?
Durft gij heden nog 't verleden
schouwen in het aangezicht,
daar gij, smeekend ende reekend
naar den vreemde om ketens ligt?
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't Eigen leven, zult gij 't geven
om een handvol klatergoud,
dat men rinkend, dat men blinkend
voor uw waatrende oogen houdt?
Zoekt gij, Christen, booze listen
helsche boeien weêr, en die
mocht voordezen koning wezen,
u is 't die ik slaven zie?
Schande, schande zij den lande
dat zijn eigen zelf ontwordt,
dat, verbasterd en gelasterd,
schaamteloos in schande stort.
Gij hebt, slaven, op de graven
van uw oudren 't jok geschooid
en 't gedregen! Dat en plegen
wij - God helpe! - nimmer, nooit!
Weg die banden, weg die handen
die beblomde schakels ons
op de leden willen smeden,
onder ronkend snaargegons!
Geestverlichting, zelfopstichting,
nog zoo groot, zijt veel te kleen
om te meugen met een leugen
ons bedriegen! Nimmer, neen!
Die de bronne van de zonne,
die Gods eigen klaarheid ziet,
vreest geen dwalen, noch betalen
zal hij vreemde fakkels niet!
God verlicht ons, God bericht ons
en zijn keten, weegt die zwaar,
bindt ons herten, vreugde en smerten,
alles aan den hemel, daar!

1859

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

567

Sint Hubrechts dag
Hubrecht, Hubrecht, heilge name,
hoog en schoone van bedied,
of hij uit den hemel kwame,
schoonder name en is er niet;
hoort gij, kindren, 't is uw vader,
zingt en sluit u al te gader
rondom hem, gelijk een kroon:
Hubrecht, Hubrecht, hooge en schoon.
Hooge en schoon bediedt zijn name,
in onz' oude vlaamsche taal;
hooge en schoone is hij te zamen
van gestalte en altemaal;
zoo van herten als van leden,
zoo van edelmoedigheden:
de arme kinderkens nochtan
weten dat hij stuipen kan.
Omdat hij tot hen kan stuipen
en tot al Gods arme liên
die in bittre ellenden kruipen
zal hij eens Gods glorie zien:
in den hemel, hoog hierboven,
dat kwam Jesus ons beloven,
hoog en schoon en zonder pijn,
zal hij waarlijk Hubrecht zijn.

(Voor Pastor Hub. Coene?)
1865(?)
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Bruiloft
Beminde zuster, ziet die tranen in onze oogen,
dit angstig, ongerust geloop naar hier en daar;
aanziet hetgeen wij, al die u omringen, toogen
in woorden, in gedrag, in oog- en handgebaar:
't is liefde en 't is geklaag, 't is blijdschap en 't is treuren,
't is 't alle twee te zaam, 't is meer als 't hert vermag;
't is of er en verlies en winst hier ging gebeuren,
't is of men de overhand van 't een noch 't ander 'n zag.
Gij laat het huis alwaar uw' kinderstappen stonden,
een huis verwacht u waar g'herleven zult, verblijd;
gij laat uwe ouders, maar gij hebt weêr steun gevonden
in een die u van God en Kerk is toegewijd;
gij laat uw' broeders en uw' zusters, die u minden,
en 't gene u God beschikt dat zoekt gij, kloek van moed,
verhopende in den echt een' andren troost te vinden
en nieuwe liefde, die den last verzachten moet.
Vaart wel dan, 't zij gezeid met blijde en droeve tranen;
vaart wel, gij, zuster lief, gezonden, door Gods hand,
op andre wegen en op nieuwe wereldbanen,
vaart wel en komt met ons in 't zelve vaderland.
Wij zullen, ver van u, nog dikmaals op u peizen,
wij zullen bidden dat geen onweêr u bedrieg',
wij zullen, ver van u, toch met u blijven reizen
en een zijn in het graf, lijk eertijds in de wieg.
En gij, die, door den echt, als kind van eender moeder,
zijt in ons huis en hert getreên, op dezen dag;
die ‘vader’, ‘moeder’ zegt, voortaan, en ‘zuster’, ‘broeder’,
ik wensche dat u God vooral versterken mag.
Aanziet de machtloosheid der vrouwelijke leden,
staat vast wanneer zij krankt, zijt man met raad en daad;
zijt een met haar, zoowel in leed als lieflijkheden,
onscheidbaar tot wanneer God zelf den band ontlaat;
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verblijdt haar met uw' deugd, vereert haar met uw' zorgen,
uw' naam zij haar geluk, uw' werkzaamheid een kroon;
gaat heden alles wel, herinnert u ook morgen,
en dat Gods milde hand uw' spaarzaamheid beloon!
Een woord nog: 't geen gij zaagt van vader en van moeder,
de christelijke plicht volbrengt die alle twee,
beminde zuster en voortaan beminde broeder,
en vaart dan, zonder vrees, door 's werelds wijde zee!

(Voor Petr. Dewachter en Prud. Dubliquy)
September 1874
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De eerste ode Horatij
Maecenas, overouds koninklijke oudren weerd,
's dichters hulpe ende vreugd, eerzame vriend van mij,
't is er wien het behaagt stof uit den wagenstrijd
meêgevoerd, ende rap 't paalhout met brandende
rad te ontrijden, en, die de eerbare pallemtwijg,
hoog als goden gevoerd, 't werelddom meester maakt;
't zij 't snelwisselende volk, dat men Quiriten heet,
één' drievuldelijke eer tracht te bewijzen, of
't zij een andere alleen op zijne zolderen
bergt wat Libische boer immer gedorschen heeft.
Hem, die schuifelt, en, blij, vaderlijke erve keert,
zal geen kerke vol gouds ooit een bekoring zijn
om, al beven, op 't schip, ware 't nu nog zoo sterk,
't woest der beurlende zee durven te keer te gaan.
Waagt de koopman zijn lijf, zóó hem 't kwâ weêr bestookt
roept hij: zate 'k in huis! lief is het vaderland,
rustig 't leven aldaar! Maar hij vermaakt al gauw
't wrak, en, weêr op de zee! Leert hem behoeftig zijn!
'k Weet er die niet ontzien, moest er een dag in tweên,
kruiken deugdzamen wijn ledig te maken, al
wentlen, ievers in 't groen, arrems en beenen gestrekt en liggende in 't gers, neffens waar 't water loopt.
Menig lust er het kamp, 't helder trompetgeschal,
klettrend bij de claroen, 't vechten dat moeders hert
niet verdragen kan. Hei! of het bij nachte waar',
ruimt de jager het veld? Peist op zijn vrouw hij nog,
zoo daar ievers een hond bast en den reebok staat,
zoo een ever entwaar vlug uit de netten breekt?
Mij doch mengelt het loof, prijs des vernuftigen
voorhoofds, onder de goôn: mij voert de bosch die waait,
mij voert 't leutig gedans, 't Sater- en 't Nymphgedans,
verre boven 't gemeen, staat ge de fluit mij toe,
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Vroode, en is mij voortaan, gij die veel hymnen weet,
't snaargespel niet ontzeid, spant ge mijn cither nog!
Maar, zoo 'k d i c h t e r van u eens mag begroet zijn, ik,
'k vare, vluchtig, omhoog: zwicht u, gij sterren dan!

27 October 1858
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David
Heft uwe stemmen omhoog,
laat klinken tot boven de wolken
blijde geschal, brengt David den winnaar de kroone, bekroont hem,
herderen, zulk is de prijs
die David, de winnaar, verdiend heeft.
David, hij ging eenen leeuw,
hij sterker als leeuwen, te keere
ende, met brekende macht,
den muil hem verscheurende duwd'hij
onder zijn knien hem in 't zand,
waar hij uitbloedde en strekkende dood bleef.
Komt van te landewaard! Hier!
Prijst David en voert in den hemel
Davids klemmenden lof
met klemmende stem en gezangen!
Saul is koning in stad,
maar David is koning te lande!
Wild aan 't brieschen daar komt
er een beer van den Liban gekropen
landewaards; alles verschrikt,
zijn vreedheid wetende en elk vlucht:
David, hij 'n vlucht niet, hij slacht
hem: en of hij met bloedende muile
bromde, of hij reekte over hem
zijn scheurende klauwen, 't en hielp niet.
Wapen en had hij op hem,
noch spere noch schild, en hij sloeg hem,
met zijn' onwrikbaren arm,
met haamrende vuisten aan 't lijf, hij.
Handen en vuisten had hij,
en moed in zijn herte, en hij sloeg hem!
Beter is moed in het hert
als 't aldergeweldigste wapen!

(naar Becanus)
1858(?)
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Temmerman
God maakte eens eenen temmerman,
en temmerde er veel jaren an:
niet flauw gelet,
niet al te vet,
van lijve en van verstand adret.
En, zei hij tot dien temmerman:
Gaat zien wat hout u passen kan.
Zoo ging hij en hij zag rondom
van alle soorten, recht en krom;
op een alleen,
zoo 'n was er geen,
zijn hert viel en zijn oog med'een.
En zei hij: 'k Bouw een arke ervan,
waarin mijn hertje rusten kan.
Hij sprak en deed lijk Noë, maar
j' en temmerde hij geen honderd jaar:
't was eer gedaan;
hij is voortaan
zoo vast getemmerd en voldaan,
dat, of de wereld weêral zwam,
hij, in zijn' arke, erdeure kwam!

1873
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Lofzang der Zonne
S. Franc. Ass.
Hoogweerdige, almachtige goedige Heere,
Uw is de lofprijs, de glorie en de eere,
alle zegen alleene
aan U is hij bekwame
en niemand en is er weerdig dat hij U name.
Geloofd zij God, mijn Heere,
met al Zijner schepselen heere;
bijzonderlijk mijn vrouw zuster zonne vol eere,
dewelke dag ende licht geeft over onze hoofden;
en helder en veel kan zij blinken, schitteren zeere;
van U, o Heere, draagt zij tale ende teeken.
Geloofd zij God van zuster mane en van al de sterren:
Hij heeft ze in den Hemel gemaakt, zoo schoon ende helder.
Geloofd zij God van broeder den winde,
van lucht en wolken en alle wederen, goed of kwalijk gezinden,
waarin Gij Uw schepselen laat hunnen onderstand vinden.
Geloofd zij God van broeder den watere,
dewelke is zoo goed en ootmoedig en zuiver en waardig.
Geloofd zij God van broeder den viere,
door denwelken Gij bij nachte ons klaar doet te ziene,
voorwaar hij is klaar en verzettig, en sterker als tiene.
Geloofd zij God van vrouw aarde, onze moeder,
die ons voedt
en behoedt,
en ons geeft allerhande vrucht en gepintede bloemen en groen.
Geloofd zij God van al die vergeven uit heiliger liefden,
en verdragen onweerdigheid en alle kwalen en grieven.
Gelukkig die zullen verdragen in vreden,
want Gij zult hun een kroone, een eerweerdige geven.
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Geloofd zij mijn God, door onze zuster de dood van den lichame,
dewelke geen een die daar leeft te ontgaan en is bekwame;
wee de die, die sterven in doodzonden blamen!
Gelukkig al die naar Uwen heiligen wille hen wel gedragen,
want het tweede sterven nooit en zal het hun schaden.
Looft ende gebenedijdt mijnen God met erkentelijker genaden,
eert ende dient Hem, met grooten oodmoede.

1860

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

576

Jong bloed
Te Kortrijk, te Kortrijk,
al in Bersaques poorte,
daar hebben meiskes, blij van geest,
plaisir van alle soorten:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Plaisir van alle soorten!
Ze werken, ze werken,
van 's nuchtens voor den dage,
zoodanig, als de weke uit is,
dat moeder niet zal klagen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Dat moeder niet zal klagen!
Ze lezen, ze lezen,
des zondags al te gader
en binst de weke, al op zijn tijd
een' braven onze-Vader:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Een' braven onze-Vader!
Ze bidden, ze bidden,
om onze Vrouw te dienen,
al op het werk en deur den dag,
een weest-gegroet of tiene:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Een weest-gegroet of tiene!
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Ze zingen, ze zingen,
den zondag achternoene
veel liedtjes, oude en nieuwe wel,
maar slechte ... niet te doene:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Maar slechte ... niet te doene!
Ze dansen, ze dansen,
eenieder mag het weten,
want zedigheid in hunnen dans
en wordt er niet vergeten:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En wordt er niet vergeten!
Ze klappen, ze klappen,
met reden en manieren,
want al die wel verstaan wilt zijn
en moet niet luie tieren:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En moet niet luie tieren!
Ze zwijgen, ze zwijgen,
van elk ende eens gebreken:
en horken, volgens oud gebruik,
als groote menschen spreken:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Als groote menschen spreken!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

578
Ze slapen, ze slapen,
ze slapen zonder wiegen,
en die wel slaapt dien zal voorwaar
de vijand niet bedriegen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
De vijand niet bedriegen!
En sente Kathrine
dat is hun patronesse,
zij won ook op het wiel de kroon
van maagd en martlaresse:
Jong bloed,
is dat niet goed?
Van maagd en martlaresse!
In waken, in slapen,
in werken en in spelen,
zij zal hun altijd geren zien
en elk aan God bevelen:
Jong bloed,
is dat niet goed?
En elk aan God bevelen!
Zoo zingen en springen
en werken ze al te zamen,
tot dat zij rusten eens, voor goed,
in 't eeuwig leven. Amen.
Jong bloed,
is dat niet goed?
In 't eeuwig leven. Amen!

1875(?)
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Lampernesse
Kon Herman Coene, kon hij uit zijn grafsteê rijzen,
en mocht ik hem den weg weêr naar dees prochie wijzen,
hij die de klokke goot, hij zou verwonderd staan
van al dat volk te zien recht naar de kerke gaan.
‘Luidt, luidt!’ Zoo riep' hij pront, zijn oud metaal aansprekend,
‘luidt, luidt, Maria, luidt, en geen getal gerekend
van 't bonzend bronsmusijk, dat uwen mond ontsluit:
luidt, luidt, Maria, lang en blijdzaam doorgeluid!
Gij immers zijt de stem, gewijd vijf-honderd jaren
en meer voorheên, als hier ons kloeke vaadren waren;
gij zijt die kerkestem, die, roepend boven al,
aan elk zegt wat hij is of morgen wezen zal.
Geboren hoort het kind 't Ephpheta van uw' klanken;
gestorven groet gij 't weêr, gebunseld in vier planken;
verbindt men 't in den echt, gij spreekt: Ach, zijt getrouw,
voor altijd, een en een, geen twee meer, man en vrouw!
En, als 't communiekleed, op teêre kinderhanden
voor d'eersten keer gespreid, den hoogsten aller panden,
door zijne witheid, leert ontvangen onbevlekt,
't is gij weêrom, 't is gij, die heel de streke wekt.
Hosannah! roept gij dan, zoo eens de kinders riepen,
hosannah! klinkt het weêr, en, of zij, steendoof, sliepen,
hosannah! roepen ze al, van in huns herten grond,
die, bevend, uwe stem haar zalig ziddren zond.
Nu klimt gij schoonst van al ten hemel, en de wolken
weêrkaatsen uwe taal, ze spreidende op de volken,
wanneer hij komt die u, als meester, voorgesteld,
gebiedt, en wekt of sust uw daavrend klankgeweld.
Daar is hij! Pastor van deze uitgestrekte weiden,
hier zal hij, God getrouw, zijn goede schapen leiden,
al in dit paradijs, dat, onbeboomd en plat,
die klompen zalvend en onschaadlijk goud bevat,
die 't ras dat hoorens draagt, - de kroon dier brave dieren, -
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komt rapen, lek voor lek, als 't gers ligt vol saphieren.
Daar is hij! Zannekin, gij stierft om 't eigen land
te vrijen van den voet des vreemden; om den band
te breken, dien men wilde u smeden: andre banden
breekt hij die daar nu komt, met Godgewijde handen;
een wreeder vijand vecht op hem als dien gij smeet
ten gronde, dat hij de aarde in bloedend modder beet:
hij vecht en wint altijd, leert vechten, winnen, sterven,
en, stervend, hoogren lof als uwen lof verwerven,
omdat hij God met hem, en, in God, alles heeft,
hetgeen beloonen kan, het zij men sterft of leeft.
Daar is hij, Gods gezant! Door hem zal land en weide,
door hem zal plante en dier, 't zij dood of levend, beide
den Heer getrouwig zijn, en, door den mensch bevrocht,
tot Hem gaan die daarin Zijn eigen glorie zocht.
Hij toogt den weg omhoog, van waar de gaven komen,
die, door den heiligen Geest, uit zijne handen stroomen,
en leert dat al dat is, Gods werk, den eigenaar
behoort en schuldig blijft offrande op Gods altaar.’
Maar zwijgt! De Herder spreekt, zijt luistrende altemale,
en land, en volk, en kerke, en koopren klokkentale;
de Herder spreekt en God zegt: Al die hem aanhoort
aanhoort, uit zijnen mond, Mijn eigen godlijk woord:
‘Mijn kindren, overouds was in dees veie landen
geen kennis van een God, geen waar Geloof voorhanden;
men leefde er ongetemd van zeden, wild en woest,
en stierf er of men niet voor eeuwig leven moest;
daar was, 't is waar, nog iets van 't oud woord Gods gebleven,
maar 't wierd allengerhand, en door 't boosaardig leven,
gedempt en uitgedoofd, tot dat het volk, ontbloot
van alle licht, zat diep geschaduwd in de dood.
Dan kwamender gegaan Apostels, zonder vreezen,
met licht in d'hand en kruis, die aan die wilden wezen
't verschil van goed en kwaad, den God die loont of straft,
en, met Zijne alziende ooge, ons herte en ziel beschaft.
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Zij spraken achter 't land, zij baden op de knokken,
alwaar de booze geest het volk wist aan te lokken
door valsche tooverij tot afgodistenwerk,
en stichtten daar weleer den grondsteen van dees kerk.
Acht-honderd wees de Tijd, met onversleten vinger,
na d'eersten Kerstdag, en, van dan tot nu, zoo ging er
van hier, God aangenaam, een dagelijksche offrand,
God zelve, bloedeloos geslacht, uit 's priesters hand,
ten hemel! Heiligdom van oudheid lang verleden,
hoe dorst ik, onbeschroomd, uw weerden grond betreden,
dien torre aanzien, gesteund in 't hert van de aard, dat kruis,
dat fransche woede niet kon weren van Gods huis,
die kerke, reuzenwerk, die draagt tot in de wolken,
en 't heilig stof van al die lang begraven volken?
Hoe dorst ik, ware ik niet gezonden, weerdenloos,
van Hem, die David uit zijn beetre broedren koos?
Ik kwam, en gij zijt blij, 'k ben g'hoorzaam en 'k kom geren,
om mij voor God, met u, en tegen 't kwaad te weren;
uw welzijn ga te slaan en niet een enklen dag
te leven dat ik niet uw vader heeten mag.
Ik kwam, omdat mij God, door 's Bisschops hand, vervromend
gezonden heeft, en om dat gij, mij tegenkomend,
heet welkom onder u! In lief of leed, in smert,
mijn kindren, zijt dan ook, zijt welkom in mijn hert!’
Zoo spreekt de Herder. Slaat nu, klokkentale, en dondert,
dat ge, in den voorsten bilk, het voorste vee verwondert;
loopt langs den Ouda-vaart de maar vertellen; gaat
waar Zannekin eens woonde en daar de wete laat,
hoe Lampernesse, in 't hert van zijnen Pastor, weder
vereenigd aan de rots van Pieters stoel, knielt neder;
hoe Lampernesse, aloud in 't oude Vlanderland,
getrouwig voorwaards wilt aan 't leidend priesterhand.

November 1872
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Niet
Daar wandelde op nen zomerdag
een neuswijze achter 't land,
daar hij twee kleene meiskes zag
die speelden in het zand.
Zei neuswijs: ‘Maar, wat doet gij daar,
gij meiskes alle bei?
Wat doet ge daar gij blond van haar,
gij meiskes, in de Mei?’
En 't eene van de meiskes zei:
‘Wel heere, zoo ge ziet
wij zitten hier, wij zitten, hei!
wij zitten, en 'n doen niet.’
‘Maar niet,’ zoo zei de neuswijs mij,
‘dat is een ding, gewis,
dat is een dingen dat ge gij
niet weet wat dat het is.’
‘Ik doe,’ zei 't ouder meiske boos,
- en 't wiste entwat dervan ‘niet is een kouse voeteloos,
en zonder been deran.’

November 1860
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E.H. Evarist Priem
De dag priemt, nauwelijks nog
met onbetwiste stralen,
op 't wit gekleede veld
der sneeuwbedekte dalen,
als, overal ontwaakt,
een ijvervolle stoet
ter kerke nadert en
het voetspoor kraken doet.
't Zijn vrienden, menschen al,
van een' die, hoog verheven,
is meer als mensch vandaag,
en wien het is gegeven
een godlijk werk te doen,
met godlijk hand en macht:
dit werk is 't dat elkeen,
op dezen stond, verwacht.
De klokke kondt het aan;
de schellen, aan het luiden,
vermonden 't oost en west,
vertellen 't noord en zuiden;
den autaar staat gepint;
de kindren, blank en rood,
bereiden, onder de oog
huns meesters, wijn en brood;
die dunne keerscolom,
van boven aangesteken,
schijnt van Geloove en Hope
en Liefde en licht te spreken;
den orgel zwijgt, maar zal,
van als de Priester komt,
ontsluiten ook zijn' korf
van edel taalgeblomt.
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Hij is daar! Gansch in 't wit,
van hoofden tot de voeten,
vol jonkheid, edel, schoon!
Hij zou hem schamen moeten,
die, oneerbiedig, dierf
een oogslag op hem slaan,
of niet, vernederd, zou
den Priester groeten gaan.
Hij draagt den kelk, terwijl
een ouder Priestervader
treedt, zijwaards neffens hem,
den trap des autaars nader.
Elk zwijgt en bidt en knielt;
of, kijkt een vriendenoog,
ze 'n blijft niet onberoerd
van blijder tranen droog.
't Begint. Wat woorden zijn 't
die 'k hoore! Wat voor talen
verneme ik, die den lof
des grooten Gods verhalen?
Wat spreekt hij, buigend, en
wat klopt hij zijne borst,
alsof hij, sterveling,
geen Priester wezen dorst?
Nochtans, hij rijst weêrom.
God heft elk die hem nedert,
zoo Hij beloofde en deed
en immer doen zal, sedert
dat, zelf vernederd eerst,
en in het graf geleid,
Hij rees, en hield de vlag
der paaschtriomphe ontspreid.
Mysterie! 't Is die dood,
die zelfste kruisoffrande,
dat stervend breken van
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de helsche vijandsbanden,
dat gij aanschouwen gaat.
Gevrienden altegaâr
vereenigd aan den voet
des nieuwen bergs Calvaar,
verheugt, al wie gij zijt,
deelachtig in Gods eeren,
familie van dien man,
die, staande in Priesters kleeren,
veranderd van hem zelve,
en God geworden schier,
Gods werk doet en Gods woord
gaat spreken. Biddend hier,
bedankt ootmoedelijk
den Gever aller goederen,
en sluit u sterk ineen,
veredeld van gemoederen;
gaat trotsch vooraan, en blijft,
in christen hoogmoed groot,
uw edel Priesterbloed
getrouwig tot der dood.

1-2-1-1875
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Aan Edmond
Ik schreef een dichtje en zond het u,
een week of drie geleden:
ik vond het dichtje en kom het nu
een tweede maal te lezen.
Al d'eenen kant - gij schreeft het uit daar staat het dichtje, en even
al d'ander kant van 't bladtje juist
en had ik niet gekeken,
eer nu, dat ik, uit rustenslust,
in mijn verblijf geweken,
al d'ander kant daar kom, o kind,
uw wederverzen tegen!
En dank is 't eerste woord daarvan
en dank is 't tweede, en weder
het derde is dank en 't vierde dank!
o Deugd van dankbaarheden,
die diepe en lang gedoken mij
ten letsten eens gebleken
veel schoonder en veel liever zijt,
oodmoedig weggesteken,
als zij die valsche leugen is
en zegt: 'k Ben dankbaarheden!
Ik sluite, en 't laatste woord gewis
van mijn gerijmde reden
zal, liefste kind, verstaat dit wel,
en wilt het ooit vergeten,
't vergeet zoo snel, 't vergeet zoo snel,
dat woord, 't zal ‘dank u’ wezen.

April 1860
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De keerse en de koperen kandelaar
Daar brandde een keerse van maagdenwas
en stond, alwaar het heur plaatse was,
in 't staan van nen koperen - dàt is waar, 't en was maar ne koperen kandelaar.
En recht naar omhoog heur vlammeke vloog,
en 't flikkerde lieflijk in iedereens oog;
en, zei men: 't Is jammer op Gods altaar,
dat gij niet en brandet, o keerse klaar!
o Neen! o neen! daar kwam er een
die zei: 't is... de mijne, de keerse, en, ik meen
dat Hij die het maagdelijk was heur gaf
die keers niet zal hebben: houdt af! houdt af!
Ge ontstaakt ze gij?... ja, maar de keerse is mijn,
voor mij zal de keerse en geen ander zijn.
Eenen gouden kandelaar, zoo med een
dat ging hij gaan zoeken; hij 'n vond er geen.
Hij zochte en hij zochte en de keerse stond,
terwijl hij aan 't zoeken was, op den grond,
gesteund op niet anders, - o konde zij maar
zoo staan, - als heur zelven, zoo stond zij daar.
De winden die woeien en bliezen fel,
en, woei ze niet omme, ze vreesde 't wel;
ze flakkerde en flikkerde, en 't maagdenwas,
het weende daarlangs dat 't een jammer was.
Ze brandde zoo zeere, zoo dapper af,
en rook was het meest dat ze al branden gaf:
dat heldere vlammeken van weleer,
dat heldere lichtjen en was 't niet meer!
En eens, op nen avond, - ik vreesde 't wel! zoo woeien de winden wel nog zoo fel,
en omme, zoo woei ze, de keerse klaar,
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die lag en verbrandde in het slijk nu dáár,
tot dat ze - de onzalige - noch maagdenwas,
noch wieke noch vlam, - nog één vlampe was!
Daar kwam er - de keerse was uit - toen daar
ne man met... nen koperen kandelaar!

1865-69(?)
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Drank
Daar is een wondere drank dien elkeen schuwt te drinken,
want bitter is de smaak en doet den mond geen deugd.
Elk ziddert die hem ziet, want zwart is hij van verwen,
noch spegelt ooit het licht zijn helderheid daarin.
Zeer dikwijls is de kelk, waaruit m' hem komt te drinken
met doorenen gekroond, ofwel met bloed getint.
De Godmensch heeft hem eerst en meest, met volle teugen,
gedronken en geleêgd, tot op den diepen grond.
De Godmensch, als de mensch, toen Hij hem dronk, Hij kwelde
en zonk hertkeerend neêr op den bebloeden grond.
Het was een engel die den kelk des bitteren lijdens
den Godmensch overgaf: toch was 't een bittere kelk.
Het is de drank van smert en, hij die zijne teugen
kloekmoediglijk geniet, hij drinkt onsterflijkheid.
Geen een die Jesus ging gevolgzaam op de schreden,
of hij dronk dezen drank, die eeuwig leven doet.
Wee hem die Christen heet en Christi drank ondrinkbaar
van hem wijst en veracht: die is geen Christen mensch:
de dood gist rondom hem, en 't is de smert des lijdens,
die 't gisten van de dood, als hoppe, stelpen moet.

1866
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Pastor Pieter's feestdag
De tijd komt weêr, dat zeggen ze al,
dat d'helle, op God verbolgen,
de ware Kerk verdrukken zal
en wreedelijk vervolgen.
Zoo was 't in Sinte Pieters tijd,
wiens feestdag wij nu vieren;
maar, komt wat wil, laat haat en nijd
hun fijnste kwaad verzieren,
gij staat bij ons, wij staan bij u,
onwankelbaar, genegen,
en daarom zijn wij allen nu
veel min als ooit verlegen.
Gij leert ons, herder, vreesloos zijn,
in 't midden der gevaren;
gij leert ons uit geweld en pijn
verdiensten samengaren;
gij leert ons, ja, met raad en daad,
de wereld tegenstreven;
wij gaan al waar gij voorengaat
naar 't eindloos beter leven,
alwaar 't banket des konings staat
waar iedereen genood is,
doch waar geen een ooit bin' en gaat
die van 't wit kleed ontbloot is.
Dat hebt gij ons zoo dikwijls al
vernieuwd en wit gewasschen,
wanneer 't geplekt was door den val
in 's werelds vuile plasschen;
daarom, en tot geheugenis,
aanveerdt van ons op heden
een albe, die het kleedsel is
van 's Priesters vrome leden,
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wanneer hij aan die tafel dient,
waaraan wij dikwijls knielen,
ontvangende den besten vriend
van onz' verheugde zielen.
Een gordel is daarbij, die toogt
hoe wij reisveerdig moeten
gereed staan, kijkende in de hoogt,
en onbelet van voeten.
't Rochet dat zal, bij biechte en doop,
u ook te passe kommen,
en 't beste nog van al zoo 'k hoop,
beteekenen - deze blommen.

Juni 1879(?)
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Die viervlaghe
Reinaert, ghij die tallen tide
om der grootheden sijt blide
van den vlaminc, luustert naer
dese yeeste, die es waer.
Gisteren late, als ict vernam,
binnen Brugghe die mare quam
dat die stat ofte stedekin Damme
stont in layenden viere ende in vlamme.
Ai, so sprac daer een die liep,
ende: och here! och help mi! riep,
ai, die oude Brughsche haven
waer Vanmaerlant leghet gegraven,
waer hi cume, als ict las,
plechtigliken verheerlikt was
met eenen belde, dat is waer,
ende staet te siene aldaer:
stat Vanmaerlants, die die vader
dietscher dichteren es algader,
moet ghij, oudste stat van Vlanderen,
dus in stof ende asche veranderen?
Eer die redene tenden was
ende ghedaen, so als ict las,
quam dat volc met eemers, haken,
saeyen decksels, stocken, staken,
ende liep ter poorten uut,
roepende al overluut:
brant! brant! met vollen monde,
dat diet hoorden en verstonden
al quamen ute en elc viel ant
roepen! ... ende si riepen: brant!
Ondertuschen
ginghender vele lieden bluschen,
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so si meenden. 't Mindert seer,
ende dat en sit so roet niet meer!
riepen ze, en twas waer: een wolcke
schoof voor die oghen van den volcke
ende bedecte dat scoon vertoogh
dat hanghende was in die locht omhoogh,
ende als med eender kronen spelde
omentom Vanmaerlants belde.
Theet een viervlaghe, op sijn dietsch,
ofte noordscijn, soo 't bediet;
ende dat ne was ander dinc negheen
als een viervlaghe oncleen,
die omhooghe te blinckene sat,
over Vanmaerlants oude stat.
Wee mi! wee mi! ende las!
dat niet waerlik brant en was
maar eene viervlaghe! Brughsche cnapen,
al in breydels en coninx erschapen,
vrees int herte en moed inden scoen,
ghaddet se sien hun beste doen!
Ja, si wilden altegaer
sterven ofte volvoeren daer
hun heldhaftiglik besluut!
Maar eilaci, 't viel anders uut
ende twas als te Mechelen, lanc gheleden,
in der manebluscheren stede!

Maart 1861
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Over tabel bij A.V.
In 't licht gewaad van vier en twintig reken
ga 'k, oude vriend, mijn jongste vers uitspreken,
en wensch vooral dat God u goeden dag
en menig jaar gezondheid geven mag;
dat vrouwe en kind, uw menigvuldig zelven,
een koorentas van vreugde u blijven schelven,
en dat, gelijk den meitak, gij daarop
moogt scheren eens een grijzen vadertop!
Vereerd, bemind, gekend, gezien van allen,
laat nooit uw hert u voor de voeten vallen,
maar danse 't blij, van vlaamsche vrijheid vol,
u boven 't hoofd, al miek dit anderen dol.
Zoo moet een man, die man is, altijd plegen:
in God verblijd, al volgd' hij 's werelds wegen;
in God gesterkt, of ware een riet hij maar;
in God verlicht, hoe donker alles waar'!
Dat wensche ik u, die, aan uw disch gezeten,
veelvuldiglijk, met hert en mond, heb g'eten;
veelvuldiglijk, want niet alleen met brood
en paait de mensch den wakkeren hongersnood.
Een glas daarop dan, vlaamscher wijs, genoten,
en, blij vereend, uw blijde feest begoten:
met water zelfs zou 't hert er dronk van zijn:
gezondheid, vriend, met advocatenwijn!

(Bij Adolf Verriest)
2 Juni 1878
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Dank na de Heilige Misse
Aan U zij dank, aanbidlijkheid
des Heeren Jesu, toegezeid;
aan U zij 't korte leven,
zij al dat mij ten deele viel
uit Uwe hand, mijn hert en ziel,
voor dankschuld weêrgegeven.
Gij spreekt: ‘dit is Mijn Vleesch, Mijn Bloed,
en gij, gij zijt Mijn Priesters, doet
hetgeen gij Mij zaagt plegen;’
Gij gaat, Gij sterft, Gij rijst, Gij vaart
ten Hemel, ende, nederwaard
stort Ge Uw genadenregen.
De Apostel vliegt het heilverbond,
uit wonderlijk begaafden mond
verkonden te allen lande:
hij sterft, maar reeds beglanst het kruis,
van op 't onzuiver tempelgruis,
de zuivre zoenoffrande.
Tien duizend Priesters offren aan
't onbloedig autaar, dat doorstaan
heeft helsche storremslagen:
en heden heeft Uw liefdepand
mijn hoogst onweerde Priesterhand,
nog eenmaal opgedragen.
‘Weest Priester!’ sprak Uw dienaar mij,
‘en dat uw stem Gods stemme zij,
en 't geen de Apostlen deden
uw doen: weest Priester Gods gewijd,
ik zalve en zende u, Priester zijt
gij in der eeuwigheden.’
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En, schrikkelijke wonderheid,
ik, mensch, heb Gods zelfstandigheid
in schijnbaar stof gesproken!
Op mijn gebod heeft het Begin
en 't Einde van 't heelal Hem in
den schijn van brood gedoken!
De Godheid, die een maagd ontving,
de zelve, die aan 't kruishout hing,
Gods eigen uitverkoren
is, op mijn enkel priesterwoord,
verlatend 't hemelzalig oord,
in deze hand herboren!
Aan U mijn dank! onnoembre God,
die aan den donder geeft gebod,
die temt de wilde golven!
U, die den aardbol schoot in 't ruim,
of waar 't de wichtelooste pluim,
die 't zeediep hebt gedolven.
U, die den boezem van de zon
met licht bestrooit en maakt de bron
van wasdom, kracht en leven;
U, die de zilverblanke maan
heur stralenkleed hebt aangedaan
en in het zwerk gedreven.
U, die in eenen Maagdenschoot
Uw Godzelfstandig Woord besloot,
en, in de needrig' handen
van mij, zoo diep gevallen mensch,
ver boven al begrijp of wensch,
't nog heden wilt verpanden.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

597
Aan U zij dank! ... en dat de klem
van eene flauwe menschenstem,
tot Uwen throon toe dringe,
door 't bonzende Hosannalied
dat uit der Seraphsherten schiet,
die eeuwig voor U zingen!
Ja, U mijn dank, aanbidlijkheid
des Heeren Jesu, toegezeid!
Aan U het korte leven,
met al dat mij ten deele viel:
met 't kranke lijf, met hert en ziel,
met alles, weêrgegeven.

1854(?) - 1871
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Torrebrand
Neque credidisses solem lunamve salvam fore unquam, HOMERUS, il.
XVII, 376
Thor, de god van 't oude Thorhout,
Thor, dien onze vaderen eerden
als den god van 't donderweder,
met zijn hamer, met zijn wagen
en zijn rosten baard, mitsgaders
zijn gespan van geetebokken,
- onwelriekend ras van peerden Thor, dien men de donderbaarden
placht te wijden op de daken,
die de doornen respecteerde,
nochte 'n sloeg, wanneer hij kwaad was;
Thor, de dondergod, die weeklijks
nog nen dag hem toegewijd heeft,
donderdag genaamd, tot heden;
Thor, al duizend jaar aan 't slapen,
in zijn heilig hout, te Thorhout,
is op eens weer opgeschoten,
daar hij droomde dat de wereld
ging vergaan en dat hij helpen
donderen moest. Horresco referens!
in 't vlaamsch: ik zegge en 'k beve!
Zoodan Thor, om kort te maken,
zijnde uit zijnen slaap geschoten,
ziende sinte Pieters kerke
staan, alwaar zijn bosch te rooken
plag van louter geetenbouten:
‘Wat! zeid' hij, dat sinte Pieter,
't visscherken van Galileeuwen,
met zijn sleepnette en zijn sleuters,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

599
en geen schoen al aan zijn voeten,
hier zou in mijn bosschen weunen
en nen torre he'n, honderd voeten
hooger als mijn hoogste boomen!
Sinte Pieter en zijn dienaars,
Quos egv!...’ Met dezen woorde
sprong hij in zijn donderwagen,
nam zijn hamer, gaf zijn bokken
elk nen trek, en roef! ze vlogen
driemaal rond den torre. Bliksems,
wat gedruis van de ander wereld!
Daarmeê 'n was 't niet al; nu greep hij
schriklijk! ... zijnen donderhamer,
en hij sloeg naar sinte Pieters
torre, om hem rad af te slagen;
kruis en hane en kappe en keuvel,
al rad af! Maar Sinte Pieter,
hij die zelve eens Malchus miste
en zijn oore afsloeg, terwijl hij
zeker naar zijn kop gemikt had,
zeid hij: ‘Wacht! 'k zal Thor doen missen.’
En hij miste pront. Het haantje
vloog wel driemaal rond, al beven,
van het schampen van den hamer
neffens Sinte Pieters torre;
rechte voorts, al Wijnendale
vloog de hamer, diepe in de eerde,
zeven uren diepe zit hij,
- die 't wil meten, delve erachter en de geetebokken lieten
van verschot, 'k en moet niet zeggen
wij of wat, heel Thorhout weet het.
Blauwe vlammen, schrikverwekkend
zag me rond den torre draaien
en ze meenden, dat het brand was.
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Die van Brugge, Thorhout-lievend,
- en bezorgd voor Sinte Pieter! kwamen af met buize en dermen,
lans en leeren, watereemers,
storremhoeden, haak en touwwerk,
frankemans en maneblusschers.
Ja, ze bluschten eens de mane
lijk te Mechelen, ende 't noordlicht,
op Van Maerlants dag, voorheden,
zoo 't in Reinaert klaar geboekt staat,
in dat stuk, waarin ik dichtte
van de viervlage, hej' 't onthouden? Mane of noordvier, die te blusschen,
't kan nog schikken, maar den donder
zelve aan 't lijf te gaan, met water!
Brugge! Brugge! o sluit uw poorten,
't gaat te verre - En ondertusschen
was de gouverneur gekomen,
met zijn dichter, die zijn daden
seffens moet in verzen naaien,
doet hij iets dat mag gezien zijn;
en de burgemeester ook al,
Boyaval, die 't brood zou aanslaan
ten profite van den armen
is 't dat 't voor de rijke lieden
niet gezond en was en schaadlijk;
edel, hoog geboren mannen,
groote katten, lange steerten,
kwamen helpen kijken... blusschen!
Donder- mane- en viervlaagblusschers,
daar blijft maar de zon meer over!
Spare ons God en alle menschen:
moesten ze eens de zonne uitblusschen!

Maart 1863
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Houthulst
De landsche lucht, zoo vrij en vrank,
is wel gepast voor ons gezang,
en, ver van huis en thuis gereden,
zoo komen wij hier toegetreden
en groeten, blij van hert en taal,
eerweerde vriend, uw vrij onthaal.
Hier in die oude-hulst-waranden,
de werksteê van uw' priesterhanden,
hebt moed en troost, hebt zorgelooze vreugd,
en waar gij leeft daar leve vrij de deugd!
Dat Jesus hert hier in uw hert herleve,
dat Jesus hand u hier de kroone geve
die gij verdient,
eerweerde vriend!
De vrede en woont niet in de stad, voorwaar;
de blijdschap huist niet onder zielsgevaar:
maar, verre van de onwijze wereldlingen,
daar kan de deugd in vrede en blijdschap zingen,
en welgemoed, in vlaamscher taal,
herzeggen met den nachtegaal
den lof des Heeren te aller tijden,
vrij van verdriet en 's werelds lijden.
God zij gedankt dat wij voortaan
die ware blijdschap wel verstaan,
en mogen, vrij van 's werelds kwade wegen,
verzoeken u den priesterlijken zegen.

(Voor Pastor K. Goemaere)
1879
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Mevrouwe van Houthulst
Diepe in 't donker groen geborgen
van els-, eek- en sperrelaar,
leeft Mevrouw hier zonder zorgen
en eenieder jeunt het haar;
jaar uit, jaar in
weunt hier vriendschap, weunt hier vrede;
't is 't geluk van 't huisgezin;
ja, na de oude vlaamsche zede,
God is 't end hier en 't begin.
Als Mevrouwe, op vroege voeten,
gaat al naar de kerke toe,
komt de nachtegaal haar groeten,
nimmer, nimmer zingensmoe.
Jaar uit, jaar in, enz.
Ieder huisken, ieder kruisken
weet Mevrouw, zij kent elkeen
en aan niemand die komt buischen
op heur deure en zegt zij: neen!
Jaar uit, jaar in, enz.
Kerke en pastorij en pastor,
klooster, schole, gansch en g'heel,
't staat hier al zoo veel te vaster,
omdat 't staat nabij 't casteel.
Jaar uit, jaar in, enz.
't Liedtje is uit, Mevrouw ter eeren,
en het slot van ons gezang
is: Mevrouwe, duizend keeren
dank u, dank u, leeft nog lang!
Jaar uit, jaar in, enz.
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Joufvrouw Picqueu
Het ijzer ligt vandaag niet in het vier te warmen,
noch wacht het, in de stoof, naar 't werk van tien paar armen,
die 't, strijkend onverlet, aan 't wollig tafelblad,
zoo menig jaar en dag met vlijt geholpen had;
het rust, en al zijn vier, veranderend van krachten,
is in ons hert verhuisd en 't geeft ons liefdejachten
om u, joufvrouw Picqueu, ons hoofd en koningin,
te wenschen Jubilé, in 't strijkend huisgezin.
Het ambacht dat wij doen, zoo lang reeds, in uwe oogen,
het komt ons uw portrait met al uw deugden toogen.
Uw herte brandt gelijk het ijzer dat gij drijft,
maar, brandend, schaadt het niet hetgeen gij effen wrijft;
't is zuiver ende net al 't geen gij komt te raken,
en, valt er iets te groef, gij kunt dat fijnder maken,
sneeuwwit en zuiver weêr doen worden 't geen was zwart,
en zacht en aangenaam, al was het nog zoo hard.
Zoo zijt gij, door Gods hand, zoo langen tijd gestreken,
dat niemand die nog leeft iets weet van uw gebreken,
zelfs wij niet, die van bij u zien, ten allen kant,
van 's morgens vroeg, tot dat het licht der keerse brandt.
Aan ons dan komt het toe, getuigen van uw strijken,
uw jubelkroone met wat blomkes op te prijken,
en, blij van zin, vereend in hert- en mondentaal,
te roepen jubilé, dweers door het hospitaal.
't Zij ziek, het zij gezond, elkeen moet nu verblijden,
en, ware 't stervend zelfs, een laatsten wensch u wijden,
die, strijkend zoo veel jaar tot iedereens profijt,
vandage uw jubeljaar voorbij gestreken zijt.
Oh! wilde 't God, zoo wij het altezamen willen,
gij leefdet honderd jaar, 't en zou geen prieme schillen,
en dan, zoo streken wij te gader, warm en heet,
ons hemelsch, eeuwig en onschendbaar bruiloftskleed.

Mei 1878
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O.L.V. van Vlanderen
Te Kortrijk
Gij zit gezeteld op ons allen;
uw steenen beeld kon eenmaal vallen,
doch onzer herten duizendtallen
ontvielt gij nooit een enklen keer.
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!
Gij zijt, Maria, nog op heden
hetgeen gij waart in 't groot verleden
spijts alle mede- en tegenheden:
des Vlamings moeder immer meer.
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!
o Moeder Gods, onz' koninginne,
o Lieve Vrouw, vol eedler minne,
al dat wij enden en beginnen
beveelt het onzen lieven Heer!
Heel Kortrijk rond, zuid, west, oost, noorden,
langs Heule- en Leie- en bekeboorden
herklinke 't schoonste woord der woorden,
Maria maagd, uw naam vol eer!

Juni 1873
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De Eerste Misse
Van Pater Selosse, S.J.
Als Loyola, de wondere man,
door Gods voorzien gedreven,
kwam neêr in de oude muren van
de stad waar wij nu leven,
in Brugge, die Maria's stad
genaamd wordt en geprezen,
omdat zij nog den schijn bevat
van 't glorierijk voordezen,
wanneer hij, in de Spanjaardstraat,
op Brugschen grond kwam terdten,
daar bijstand vroeg en toeverlaat
bij Vlaamsche en Spaansche herten,
dan bracht de tegenwoordigheid
van zulk een man den zegen
op Brugge, dat, in vruchtbaarheid,
hem kinderen heeft gedregen
ontelbaar. En 't en is niet dood,
het bloed der Brugsche helden,
die, op Ignatius' stappen, 't groot
gevecht ter hulpe snelden.
Daar stond nog een aan 't autaar Gods
vandage en nutte, al beven,
de spijze en drank waar leeuwentrots
en leeuwenmoed in leven.
Daar stond hij, Brugsche zoon, en kind
van Loyola te zamen
en priester, die ontslaat en bindt,
gewijd in Jesu namen;
daar stond hij, die, met mij weleer
gespeeld heeft en gebeden,
en dan alreeds verlangde, o Heer,
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naar 't geen gebeurde op heden.
Voorspoedig weze, o vriend van mij,
die wijdinge u geschonken
en dat het louter gratie zij
dat g'heden hebt gedronken!
Gaat voort waar Jesus kruis u leedt,
en dat Ignatius' vane,
des Ridders in Jesuitenkleed,
den grootschen weg u bane!
Kloek op! Wij komen meê, van ver
zal uw grootmoedig werken,
gelijk weleer de Koningster,
ons leeden en versterken.
Wij volgen u, hoe traag, God weet
hoe traag onz' rapste schreden,
maar, zoo hij voor en met Hem treedt,
dan durft die krank is treden.
o Vriend, 't zij 't bloed der herten, 't zij
het kinderlijk beminnen
ons van jongs af vereende en blij
nu maakt van herte en zinnen,
vandage dient uw' priesterhand
onz' hoofden aan te raken,
en, met het kruis, den vriendenband
onbreekbaar vast te maken.

September 1865
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Boerke Naas
Wie heeft er ooit het lied gehoord,
het lied van Boerke Naas?
't En ha', 't is waar, geen leeuwenhert,
maar toch, 't en was niet dwaas.
Boer Naas die was twee runders gaan
verkoopen naar de steê
en bracht, als hij naar huis toe kwam,
zes honderd franken meê.
Boer Naas, die maar een boer en was,
nochtans was scherp van zin,
hij ging en kocht een zevenschot,
en stak daar kogels in.
Alzoo kwam Naas, met stapkes licht,
en met de beurze zwaar;
hij zei: ‘Och 'k wilde dat ik thuis
en in mijn bedde waar!’
Al met nen keer, wat hoort boer Naas,
juist bacht hem in den tronk?
Daar roert entwat, daar loert entwat:
't docht Naasken dat 't verzonk!
En, eer dat 't veintjen asem kreeg,
zoodanig was 't ontsteld,
daar grijpen Naas twee vuisten vast,
en 't ligt daar, neêrgeveld.
't En hoorde noch 't en zag bijkan,
't en voelde bijkans niet,
't en zij dat 't een pistole zag,
en zeggen hoorde: ‘... Ik schiet!’
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‘Ik schiet, zoo gij, op staanden voet,
niet al uw geld en geeft;
en g'hebt, van zoo gij roert, me man,
uw laatsten dag geleefd!’
Boer Naas, die alle dagen vijf
zes kruisgebeden bad,
om lang te mogen leven, peist
hoe hij in nesten zat!
‘Wat zal ze zeggen,’ kreesch boer Naas,
‘wanneer ik t'huiswaard keer?
Hij heeft het weêrom al verbuisd!
die zatlap, nog nen keer!’
‘Hoort hier, mijn vriend, believe 't u,
toogt dat gij minzaam zijt,
och, schiet ne kogel deur mijn hoed
en spaart mij 't vrouwverwijt!
'k Zal zeggen, als ik thuis geraak:
men heeft mijn geld geroofd,
en, letter schilde 't, of ik had
nen kogel deur mijn hoofd!’
De dief, die meer van kluiten hield
als van boer Naas zijn bloed,
schoot rap ne kogel deur end deur
de kobbe van z'nen hoed.
‘Bedankt!’ zei Naas, en greep zijn slep:
‘schiet nog een deur mijn kleed!’
De dief legt aan en Naasken houdt
zijn pitelerken g'reed.
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‘Schiet nog een deur mijn broek,’ zei Naas,
‘toen peist me wijf, voorwaar,
als dat ik, bij mirakel, ben
ontsnapt aan 't lijfsgevaar.’
De roover zegt: ‘Nu zal 't wel gaan,
waar is uw beurze, snel:
'k en heb noch tijd noch kogels meer...’
‘Ik wel,’ zegt Naas, ‘ik wel!’
Zijn zevenschot haalt Naas toen uit
en spreekt: Is 't dat ge u niet,
in een- twee- drie, van hier en pakt,
gij galgendweil, ik schiet!
‘Ik schiet, van als gij nader komt,
uw dommen kop in gruis,
en, zoo gij Naas nog rooven wilt,
laat uw verstand niet thuis!’
En loopen dat die roover dei,
de beenen van zijn lijf,
zoo snel dat 't onbeschrijflijk is,
hoe snel ook dat ik schrijf!
Hier stoppe ik. Dichte een ander nu
ne voois op boerke Naas;
't is waar, 't en was geen leeuwenhert,
maar toch, 't en was niet dwaas!

October 1868
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Viva Maria
Ik voele alsdat mijn tong herleeft, viva,
om dat mijn hert weêr blijdschap heeft, viva;
het is Maria, zuivere Maagd,
die boven al mij wel behaagt:
Ave Maria!
De locht is als een groot casteel, viva,
bewoond door vogels vlugge en veel, viva;
de wolken liggen als een baan,
bedekt met duizend roozenblaân,
Viva Maria!
De vruchten rijpen goed en schoon, viva,
na langen arbeid valt de loon, viva;
wij werken geern, wij zingen klaar,
want blij zijn is een deugd, voorwaar,
Ave Maria!
Maria's kinderen, altemaal, viva,
wij doen gelijk de nachtegaal, viva:
van 's morgens vroeg, al voor den dag,
herhaalt hij voor die 't hooren mag:
Viva Maria!
Weest willekom, Gods Engel zoet, viva,
die onze Moeder hebt gegroet, viva,
en die ons daaglijks, menigmaal,
doet zeggen, in uwe eigen taal:
Ave Maria!
Lofweerde Maged, onbevlekt, viva,
tot mij uw milde hand uitstrekt, viva;
bevrijdt ons al, zoo kleen als groot,
van helsch gespuis en kwade dood.
Viva Maria!

Oogst 1867 - Juli 1874
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Pater Victor
S.J.
Eerweerde pater, wijdvermaard,
bestrekt, langst alle kanten, de aard
't genootschap dat u, weerden knecht,
zijn legerschaar heeft aangehecht;
gij volgt den Heiland en uw stap
betracht, naast Hem, den hoogsten trap
van deugden, in deze aardsche woon,
van glorie, op den hemelthroon.
Nochtans ziet gij weldadig aan
die op de droeve wereldbaan,
met menig last, met menig pak,
u volgen, somtijds al te zwak.
Gij zijt ons leidsman en bestier,
gij draagt voor ons de krijgsbannier,
gij gaat ons vóór en geeft het woord:
‘Vooruit, gebroeders, immer voort!’
Wij volgen. Maar, vandage moet
naar u van ons een blijde groet;
vandaag dat gij, die Victor zijt,
uw naamdag leest in 't kerkgetijd.
Zijt Victor dan, dat wenschen wij,
zijt overwinnaar, verre en bij,
van al dat u ooit tegenstaat,
van al dat u en 't goede haat,
van al dat weerd te winnen is,
zijt Victor zonder hindernis!
In iets en overwint gij niet:
in liefde, die g'hier vóór u ziet!

1877-1880(?)
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Jam lucis orto sidere
De zonne alreede is opgestaan,
naar God laat ons te voetval gaan,
opdat Hij, tot den avondtijd,
van zonde ons en van kwaad bevrijd'.
Hij breidele onze tonge wel,
zoo zal geen tweedracht twisten fel;
en, dekkend ons gezicht, behou'
onze oogen Hij van ijel aanschouw.
Het binnenst van ons hert zij puur,
in neerstigheid verslijte elke uur;
getemd zij 't vleesch, ontembaar is 't,
als 't niets van spijze of drank en mist.
Zoodat, als 't daglicht heen zal gaan
en weêr de nachtbuurte op zal staan,
wij, rein en zondennuchter toen,
weêrom Gods lof hergalmen doen.
Den Vader zij, God, lof en eer
en God den Zone, ons lieven Heer;
al met den heilgen Geest daarbij,
't geen nu en in alle eeuwen zij!

September 1871(?)
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Heidensch lied
Nu, zwijgt van Troyen en voortaan
van CEacus gezwegen!
Wat gaat ons al die rijmram aan
van voorvaârs driemaal negen?
Laat Inachus en Codrus daar:
ze rusten in het graf, voorwaar,
en, eer dat wij daarbij zijn,
zoo ga de tasse omhooge maar
en laat ons nog eens blij zijn!
De wijn, de wijn
hij mag er zijn:
de beste bezen boven,
die groeien aan de takken fijn
van Chios blijde hoven!
Hoepsa!
Naar de amphora:
hoeverre is ze al geschoven?

Mei 1866(?)
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De Gypten
't Is donker in 't houtgroen, en 't beukloof is dicht.
Wat hoor ik daar raatlen? Wat vlamt daar medeen?
't Is brand dien ik hoore, 'k zie 't sparhout verlicht,
'k zie bonte gedaanten, 'k zie loovers en steen.
Zij zijn daar, de Gypten, een dolende schaar,
met vonkelende oogen, en golvend van haar,
zij komen van 't land waar het Nijlwater vloeit;
en 't zuiden heeft brandend hun wezen verbloeid.
Bij 't helblakend kampvier, in 't dagdoovend groen,
daar leegren de mannen, verwilderd en koen;
daar zitten de vrouwen, zij braden het maal,
en schenken vol wijndrank den ouden bocaal.
Gezangen en sagen herklinken rondom,
met krachtvolle toonen, als klokkengebrom;
en toovrende spreuken, voor nood en gevaar,
leert grootheer zijn kindren herhalen te gaar.
Zwart kijkende meiden ontginnen den dans
en flikkren, verwandlend van schaduw en glans.
Daar ruischt de kithara, de muizelzak tiert,
wijl wilder en wilder de dansronde zwiert.
Nu staken zij, moede van 't avondverkeer;
de beukboomen zuchten, de slaaplust valt neer;
en zij, zoo verwijderd van huis en van land,
ze aanschouwen al droomen hun zaligend strand.
Doch nauwlijks ten oosten is 't daglicht te zien,
of, vluchtend den morgen, lijk schimmen, ze ontvlien;
hun snoevende peerden doorspeuren de baan,
en weg zijn de Gypten: God weet waar ze gaan!

(Naar Em. Geibel)
November 1877
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Smedtjes gouden bruiloft
Men kan wel geen peerden al loopen beslaan,
dat weten ook alle de smeden;
maar peerden beslaande, hoe ver men kan gaan,
dat toogt ons de feeste van heden.
Heer smed, of cosijn, of hoe dat gij al heet,
proficiat, met het verjaren
des dags, alswanneer gij twee ijzers al heet
hebt weten aaneen te vergaren.
Wie had het gepeisd toch, van zoo gij, soldaat,
uw vader en moeder moest derven,
dat g'heden, zoo waar als mijn herte nog slaat,
nog toebak zoudt komen te kerven!
Zoo gaat het: den een roept ons Heere naar bin,
van als hij maar eerst in de broek zit;
den anderen geeft hij 't zoet leventjen in,
tot dat hij stokoud in den hoek zit.
Napoleon gaf u geen kruise van eer,
ondankbaar: hij hadde gemoeten;
integendeel, draagt gij het kruis van den Heer,
en gaat er naar Veurne meê boeten.
Zoo, moest ik van tween nu verkiezen, voorwaar,
Napoleons plaatse of wel de uwe,
ik greep naar uw sleppe en wij schoten te gaar
misschien nog alzoo door de vluwe.
Leeft lang dan en smeedt aan de keten des tijds
nog menigen kostbaren schakel.
Die hooit, hij verspreidt met den spriet, wijds en zijds,
die hoppert, hij werkt met de rakel:
uw jonkheid is weg dan, en 't hooien is uit,
't werdt tijd dat gij hoppert, mijn cosen:
Proficiat, bruigom, en Rosa de bruid,
ge en zijt, ja, noch ik, niet vervrozen!

Mei 1868
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Heete pootjes
Een schalkaard had een bie gevaân
en hield ze bij heur vleren:
‘Komt hier! - hij zag een jongske staan! komt hier mijn knappe kerel!
Hier heb ik zulk een schoon fatsoen
van beestje, ik wil 't u geven:
past op maar van 't niet dood te doen,
en laat het beestje leven.
Kom aan; jen hand; doet toe, 't vliegt weg;
doet toe, want 't gaat ontsnappen!’
't Kind hield zijn handtje toe: ‘Nie' waar,
hoe schoon dat is, hoe lieflijk!’
Ha! 't kindtje wierd te laat gewaar
hoe schoon en hoe bedrieglijk.
Het liet het beestje los, en 't loeg
de traantjes uit zijn oogskes,
en zei 't: ‘Het beestje is schoon genoeg,
maar 't heeft zulke heete pootjes.’

December 1860
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Die varende vroue
Van der viervlaghen, die voordesen
hier te Brugghe es opgheresen,
schreef ic u in enen brief;
nu wil ic dichten, cist u lief,
vander varender vrouen doene,
al de canten van Moscheroene.
Achttienhondert, doe men screef,
ende tsestich, daartoe bleef
nu noch - I - te tellen mede,
ward dat walenlant, ter stede
waer dat Comene staet, die stat,
ende daer omtrent, ghevat
van ener rampen die, onsochte,
daer die varende vrouwe brochte.
Dats ene derne, wildut weten,
die was van euvelen gewetene
ende, diet quaet bedreef, metter macht,
tote dat si hor egen vadere mesacht
ende bespot heeft scandelicke:
daeromme die vader se scrickelicke
vloecte, ende seide: vaert
wech van hier ten wolckenwaert
ewelicken! Ende si voer voort,
so soe dienen vloec hadde ghoort.
Rusten en can si nemmermeer,
varen moet si emmermeer,
ende si wert, in vlaemscer talen,
die varende vroue geheeten; wale
ende terecht, terwilen soe vaert
altide sere voorewaert. Dicken vaert si oec neder, laci!
Scrickelick es nog die altracie
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toe Comen,
so ict hebbe vernomen,
ende daer alomme ende daerbi,
- warent gheen walen, tspetemi! Die dat wisten seidenmi, twaren,
si quam uppe die wolcken ghevaren,
tenemale int graue ghecleet,
met enen clede wijt ende breet,
ende, ghinat gheen twe ghetelt,
eer si sat al inne dat velt.
Twas te Mesine, waer dat scone
hof staet ende die meiskine wonen;
- meiskine en scaet si, secht men, nooit, maer die bomen die heeft si ghestrooit
ende ghesmeten ende ghebroken,
ende in dat grijsde cleet gedoken
ende meghevoert medeen
hooi ende strooi, stock ende steen,
daken, vlaken, pannen ende peerden,
daerme datsi liep heurer veerden
recht naer Wittécat - int walsc
heetet also, ma tes valsc tes te Widisghaete dat si es comen,
ende si heeft ccc bomen
uteghewronghen, aveghedraeit,
wech gherot ende omverre ghewaeit,
dattes jammer om te segghen.
Vele hebben moeten den dume legghen
vanden bomen, sterck ende groot,
als die vroue voorbi hun scoot.
Van enen appelare willic tellen:
niemene ne sal nu moeten scellen
nochte proeven meer die appelen sine,
- ai twaren toch solke scone fine
't jaer voordesen! - die vroue trockene
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omme ende slouchene al in brocken,
slouchen die wortel af ende die crone,
ende soe smeten daertoe in die bonen:
ccc stappen hi lach vandaer
lik enen like, dat es waer.
Enen jonghene drouch si mede
in horen aermen, ende si dede
ommen te paeyene, liefghetal
vele, maer hi ne wou medal
horcken na horen strelen ende plaghen;
doe ne wou sene niemeer draghen,
ende soe smeetene daer lik nen hont,
dits waerhede, langs den gront.
Ene coe, met bant ende stake,
greepsi sonder lettenbrake
uten stal en bantse vast
aen den stake; van daer wast
vamen tiene, dat wetic wale,
sonder quaet ochte sonder quale.
iij hofstedekine cort ende cleen
heeft soe ghemaect, of waest maer - 1, ende die weduwe die sprac si ane
ende is ene wile bliven stane
voor heurder veisteren, daer si gheseten
sat in enen leenstoele. Godt mach weten
wat die varende vroue al sei
teghen dat wedukin! Wat si dei
ai! dat weten wi al te male!
Cleen ende flau en scaet si niet,
maar al datter groot ute siet
ende sterck, daer loopt si jeghen
ende so saen eist nereghesleghen:
waert noch duust keers stercker, tlach
al omverre in enen slach.
Maar die lieden van horen geslachte,
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vrouen spaert si der groter crachte,
nochte si en deret haer niet
soet te Comene es gesciet.
Reinaert, Reinaert, ghij sijt fel
so die varende vroue, ende snel!
Spaert uwe vrienden ende gelicken
sodanigh dat dat scrickelike
hemelgewelt u oec sparen mach,
up dezen ende up allen dach!

Juli 1861
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Eerste misse van Ivo Callens
I
Zijt, Priester Gods, hier welgekomen,
hier zijn 't al vrienden, anders niet,
die hebben blijd' het nieuws vernomen
van uwe wijding, zoo gij ziet.
Wij zijn u, door het bloed, verbonden;
wij zijn, in u, aan God gewijd;
niet schoonder dat wij wenschen konden
als dat ge ons naast en Priester zijt.
Voorheên gaf een familie alleene
aan Israël zijn Priesters al:
nu 'n is in Vlandren bijkans geene,
of daar zijn Priesters in 't getal.
Des Hemels zegen, gloriekroone,
uwe ouders blijdschap en van elk
die u verwant is, God beloone
al die u wezen naar den kelk,
al die u leerden de eerste schreden,
al die u hielpen langs de baan,
al die daar immer iet toe deden,
dat gij mocht aan Gods autaar staan!
God zij indachtig al uw leeren,
al uwen arbeid, uwen vlijt;
God doe de vrucht ervan vermeeren,
zoo lang gij leeft en Priester zijt!
Dat gij nog lange en vele jaren,
werket met kloeke en gave leên;
en, op het einde van uw varen,
God zij u zelf tot loon gegeên.
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II
o Priester, gij, die stof en aard
en mensch, als ik, weleer nog waart,
maar die nu, met God zelf verrijkt,
geen mensch meer, maar aan God gelijkt,
ik bid u, luistert naar een kind,
dat u, en dat gij ook bemint:
hoe kleen ben ik, hoe groot zijt gij,
hoe hoog verheven boven mij,
hoe weerdig dat u 't menschdom eer',
die Priester zijt en immermeer
zult blijven in alle eeuwigheid,
zoo God u zelf heeft toegezeid.
o Nooit genoeg volprezen staat,
die de Englen zelf te boven gaat;
die woorden spreekt zoo God eens sprak,
wanneer Hij 't brood der hemelen brak;
die zielen helpt die niemand kan
genezen dan Gods eigen man;
die d'hemeldeuren open zet,
die satan en zijn kwaad belet:
o zegent mij, ik zwijg voortaan,
spreekt zelf mij, weerde Priester, aan,
en zegt dat gij, hoe hoog gewijd,
ons broeder en ons vriend nog zijt.
Dan dank ik God en 'k roepe blij,
zijt, Priester Gods, gegroet van mij;
blijft lange jaren leven, tot
't geluk van ons en de eer van God.

Oogst 1874
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Niepoort
Te Niepoort, in het westquartier,
daar woont een man van elf maal vier,
een man van peis en vreden,
de pastor van der steden;
zijn peter hiet hem Augustijn,
dat, in 't latijn,
bediedt: vol trefflijkheden.
Hij was eerst kind, zoo elk ende een,
want, eer hij groot wierd, was hij kleen;
hij las in groote boeken
van eer z' hem kosten broeken;
't en was zulk geen, 't zij welken kant
van Vlanderland,
gij zulk een wildet zoeken.
En als hij eindlijk, met fatsoen,
zijne eerste broek wist aan te doen,
ja, naarsde driemaal zeven,
in zijn studentenleven,
liet hij van top hem en tot teen
in 't zwarte kleên;
hij belde en zei: ‘Dag Seven!’
‘Dag Seven,’ - seminarieknecht, ‘hoe ga 't met u?’ - Zei Seven: ‘Slecht!’
‘'t Ga wel met mij,’ zei Stijntje.
'k Geloove 't, ons cosijntje,
't was vriend bij elk ende een en g'acht,
- en kijkt, het lacht, 't was President zijn vriendtje.
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Zoo, 't kroop allichte in 't paradijs
van 't seminaries onderwijs;
't en was zijn leven coaster,
maar seffens kerkpilaster;
Sint Jacobs bloeit wel nog zoo klaar,
omdat het daar
eens stond als onderpaster.
Maar, niet te doen, de Brugsche stad,
al is 't dat vrouw Decandt daar zat,
en kost hem niet doen blijven;
en, om 't in 't kort te schrijven,
te Niepoort het, gezond en frisch,
nu pastor is,
en 't trekt daar veel meer schijven.
En beter pastor ken ik geen
te Niepoort, want 't en is maar een;
maar, was er vijf-en-twintig,
't en was geen een zoo fijntig,
zoo rap, zoo snel, zoo milde en goed,
van hand en voet,
en altijd welgezindtig.
o Niepoort, rijkbedeelde stad,
ik wensche ik u proficiat;
proficiat, Heer Paster,
met Niepoorts oud cadaster;
doet altijd lijk Sint Augustijn,
drinkt goeden wijn,
en staat des veel te vaster.

(Tafellied voor Pastor A. Vandenberghe)
April 1863
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Ter eere van de H.M. Anna
God groet u, moeder Anna, want
gij, rustende in het Vaderland,
door uwen name, ons denken doet
aan Jesus en Maria zoet.
Geweerdigt door uw tusschenspraak,
te zorgen dat ons lijden staak',
en dat ons God genadig zij!
o Moeder Anna, bidt voor mij!
Hoe zalig waart g', hoe blij gezind,
wanneer gij, om dat wonder kind,
Gods onbevlekte, uw eigen bloed,
van duizend Engelen wierdt gegroet!
Geweerdigt, enz.
o Moeder, die, van God vereerd,
Gods Moeder hebt Gods naam geleerd;
die Jesum, eer zij, moeder-maagd,
Hem baarde, uw kind aanbidden zaagt.
Geweerdigt, enz.
Maria ging, nog onbejaard,
verrukt, met u, ten tempelwaard;
gij zaagt, Gods tempel zelf voortaan,
uw kind Gods tempel binnen gaan.
Geweerdigt, enz.
o Moeder, wierdt gij kinderloos
wanneer God zelve uw kind verkoos,
toch bleeft gij, met Maria een,
in rouwe en blijdschap hertsgemeen.
Geweerdigt, enz.
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Gelijk twee harpen, toen zij slaan,
geroerd, de zelve zangwijze aan,
zoo was u beiden, droef of blij,
één hert en één gemoedsgetij.
Geweerdigt, enz.
Zij stemde den Magnificat,
zij baarde blij in Davids stad,
bezocht Egyptens woestigheid,
u beiden wierd het land ontzeid.
Geweerdigt, enz.
Om Josephs wille, om Joachem,
om 't heilige Herte, om Bethlehem,
om elk die, als Maria, u
beminde en waar gij zijt is nu,
Geweerdigt, door uw tusschenspraak,
te zorgen dat ons lijden staak',
en dat ons God genadig zij!
o Moeder Anna, bidt voor mij!

(Naar het Engelsch van J. Algar)
Juni 1880
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Te Meirelbeke
Uit voller longen
wat hebt gij, Priester Gods, toch schoon de mis gezongen,
dien morgendstond
dat ik, een vreemdeling, ook aan den autaar stond,
te Meirelbeke! Zelden
hoorde ik in zulk een taal alzoo den lof vermelden
van God den opperheer. Gij toch verstaat het goed
het grootsche van den dienst dien de eedle Priester doet;
gij toch weet wat gij zingt, en wat gij doet om 't even,
dat hoort men uit uw taal, als uit nen orgel, beven.
Uw sursum corda hief mijn luistrend herte omhoog,
en als het amen krank uit kranker borsten toog,
dan speet het mij dat niet een kathedraal vol toonen
uwe enkle priesterstem kwam duizendmaal bekroonen.
Gij moet een dichter zijn, en, zag men 't niet,
gij moet een dichter zijn, men hoort het aan uw lied!

1881(?)
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Doctor Waffelaert
Waar is de tijd naartoe, dat onze vlaamsche helden
in goeden menigvoud hun valsch geloove stelden,
en, stekeblend, geleerd door stekeblenden, hier
God uitgeweerd, als God al 't andre aanbaden schier:
de zon, de maan, de locht, en Dijs, die zijnen wagen
geweugt ter kimmewaard, wanneer 't begint te dagen;
den fellen Woên, den god die wind en onweêr ment;
en Thor, wiens dondersteen huis, bosch en boomen schendt;
des vrijdags afgodinne en 't onbekende wezen,
dat, Saturn ook genaamd, is in 't latijn te lezen?
Waar is die tijd naartoe? Niet langer is hij voort
als tienmaal honderd jaar van Vlanderens boôm en boord.
De namen nog alleen der wij- en wekedagen
zijn daar, om, eeuwen door, de aloude faam te dragen
dier goden, als den roof eens godsdiensts, die voortaan
maar in de tale alleen van Vlanderen blijft bestaan.
Ziet om ende om, waarheen gij komt uwe oog te keeren,
daar ziet gij God alleen, den waren God vereeren,
die, ongeworden, 't al gemaakt heeft dat er wierd,
en 't onbegrensd heelal in stand houdt en bestiert.
o Vader ongemaakt, o Zoon, des Vaders wezen,
o Geest, den Vader en den Zoon getween ontrezen,
die drie zijt en toch één, die één zijt en gedrien,
geweerdigt mijn gedicht goedjonstig aan te zien;
't bedankt U, wijsheid Gods, alwetende oude waarheid;
't bedankt U, Woord van God en oorsprong aller klaarheid,
't bedankt U, levend licht des Geests, die nooit en faalt,
omdat Gij, 's donker nachts, hebt onze ziel bestraald.
o Godheid!... hoe is ons de gunst van U te weten,
in onverdiende maat, liefdadig toegemeten!
Wat... zijn wij edeler iets als ander stof en eerd!
Wat is U 't geen Gij zelf niet zijt, wat is 't U weerd,
omdat U 't broos gedacht der menschelijke zinnen
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zou weten mogen en vrijwilliglijk beminnen?
Mysterie! Maar zoo is 't, zoo leert het eenig woord
op aarden dat geen vrees van faalbaarheid en stoort.
Zoo is 't, zoo leert de kerk, Gods uitgewrocht erbarmen,
Gods moederschoot, waarin Hij 't menschdom zoekt te omarmen,
met liefden onbekend bij al dat menschlijk is.
Zoo leert Gij, afgezant van Gods getuigenis,
die kwaamt Uw edel bloed, Uw leven, alles wagen,
om, mensch geboren, ons die blijde maar te dragen;
en 't geen Gij leerdet eens, in 't land gebenedijd,
is 't geen Gij, door Uw kerk, nog daaglijks leerend zijt!
Gij leeft in 't sacrament des autaars, weggedoken;
Gij leert in 't sacrament der godsprake, uitgesproken
door U, in 't eigen woord dat Evangelie heet,
door U, in 't woord van hem die 't Roomsch gezag bekleedt.
Hij is de leeraar, Hij de doctor aller volken:
Hij is de zon, die straalt door alle ketterwolken;
de dagraad en de dag is Hij en, als die zon
zal neêrgaan, dag zal 't zijn, maar voor alle eeuwen ton!
Intusschentijd, gerust gelijk met reuzenschreden,
aanziet hem hoe hij komt den middag aangetreden:
zijn stralen duizendvoud doorketteren het heelal
en niemand die hem pale of perken stellen zal;
hij licht, hij warmt, hij voedt, hij sterkt en hij doet bloeien;
door hem is 't dat het hout, dat al de vruchten groeien;
het diepste dennenwoud doorpriemt hij, ongestoord,
en, doodgelasterd, licht en leeft hij immer voort!
Sint Thomas, ook een straal dier felle zonnekrachten,
doorbrak den ouden dwang der middeleeuwsche nachten
en kwam dit land van Thor en Woden, moegedwaald,
versterken in dat licht dat uit Gods kerke straalt.
Het kloosterleven wierd voor Vlanderens ingewanden
een zaaitijd, onbelet door 's winters trage banden,
en 't Leuvensch leergesticht weerspegelde in zijn schoot
de felle stralen die Sint Thomas' leering schoot.
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Welhoe, en staat gij nog, na zulke en zoo veel slagen,
o Leuven, ongedeerd, tot in onz' duist're dagen
van ongeloof, geweld, van ziel- en lichaamsdwang?
Ja-wel gij, Moeder, ja! Blijft staan dan, eeuwen lang,
en moge, jaar voor jaar, uit uw bevruchte leden
nog zulk een helder licht als onze leeraar treden,
die Vlanderen ook weleer voor eerste moeder had
en u, heldhafte school, geleerde Leuvenstad,
voor tweede. Blijve thans de groote roep vergeten
waarvan de rijke blaân der vlaamsche annalen weten;
zwijgt, Breidel, Coninc, en zwijgt, Baldewijn, voortaan,
uw gloriedaden zijn met wee en bloed belaân;
gij vocht de vaderen vrij, 't is waar, uit 's vijands handen,
maar 't zweerd des woords bevrijdt van de erg're slavenbanden
des geests, die, vrij geleerd en 't stof ontheven, streeft
naar God, die, eeuwig vrij, de ware vrijheid geeft.
Ah, doctors zijn daar wel en waarborglooze monden,
die, jeukend, overal hun eigen woord verkonden,
dat brandt maar niet en licht, gelijk den hellegloed,
en 't menschdom, vrij van God, zijn eigen dienen doet;
die breken, slechten, slaan, vernielen en vernederen;
die rijzen, zelfvereerd, als hooge Libanscederen,
en die, aleer mijn voet voorbij hun schaduw vaart,
daar liggen, platgeveld, en 't hoofd ten afgrondwaard!
Geen zulk' heeft Vlanderen ooit in zijnen schoot gedragen,
maar and'ren, gij vooreerst, verblijden weêr de dagen
die 't eigen land, waarin gij eerst gewonnen wierdt,
beleeft, terwijl 't den loop van zijn bestemming viert.
God loone 't u, God geve, o leeraar van Gods woorden,
dat uwe leeringe eens van Leye- en Scheldeboorden
die duist're dampen weer', die, dreigend ons te slaan,
met bliksemvier bevracht, daar aan den einder staan:
wij hoeven waarheid en wij smachten om te weten,
terwijl ons valsch gedroom wordt tergend toegesmeten;
men zegt ons: ‘Zingt en spreekt de tale uws Vaderlands,’
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terwijl de keten duwt des fellen dwingelands.
Maar neen!... Zoo geeft ons God nog leeraars na Zijn herte,
zoo zweren wij voortaan, hoe zeer de keten smerte,
hoe fel de vijand houd' het zweerd ons op den hals,
nooit heet onz' vrije mond ons vlaamsch geloove valsch!
Wij staan bij u, bij al dat komt en spreekt van Roomen,
en die op Roomen steunt, als gij, heeft niets te schroomen,
want Roomen steunt op God en Gods beloften gaan,
al bleef er niemand recht, voor eeuwig blijven staan!

Juli 1880
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Het standaardlied
De trommels slaan,
de trompen gaan,
het volk versiert de wegen;
wij dragen fier,
ons Gildbannier
den blijden welkom tegen;
gevrienden al,
hoe groot getal,
zoo een, zoo al genegen;
ons Vaandel trouw,
in rampe en rouw,
in blijdschap en in zegen.
De trommels slaan:
vooruit! Wij gaan
God's zegen vrij gaan vragen,
en op die Vaan,
van nu voortaan,
hem ongeschonden dragen.
De trommels slaan:
den stap gegaan,
den sterken stap, Fanfaren;
de Vaan vereerd,
triomf vermeerd,
en duchtloos doorgevaren!

1878(?)
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Komt kamaraden
Komt, kamaraden, rond mij,
den gildengroet gegeven!
Vrij, blij, frisch en gezond zij
ons altijd lustig leven.
Ofschoon hij recht en vroed is,
den man zou 't eens verdrieten
mocht nimmer, als hij moede is,
hij rustend uur genieten.
Doch nietdoen rust het werk niet,
noch houde ik op van slaven,
zoo lang als ik mijn hert niet
aan zang en spel mag laven.
Komt, kamaraden, rond mij,
zingt luide en lang te zamen:
vrij, blij, frisch en gezond zij
ons lustig leven! Amen!

1878(?)
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Eerste misse van E.L.
't Is winter, koud en Kerstdag,
en de snee' ligt hemelbreed,
verkleedende alle plaatsen
in een versch communiekleed.
Gij ook, in 't wit gedoken
en herworden teenemaal,
zijt bezig aan den autaar,
en gij spreekt een wondere taal.
't Is Kerstdag! 'k Hoore en 'k wete 't
aan uw woorden: 't Jesukind
komt neder en ge aanbidt het,
hergeboren, 't teerbemind!
't Is Kerstdag! Gij zijt priester,
en wij hebben 't zoet genot
door u God zelve te offeren
aan den driemaal heiligen God!
't Is Kerstdag! In den hoogen
zij des lof aan God gezeid,
en vrede aan al de menschen
van goên wille, in de eeuwigheid.

(Voor E.H.E. Lewylle?)
1880(?)
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Engelendale I
Zoo kostlijk is de tijd, dat God hem niet en geeft
't en zij verduizendmaald, in deelkens de alderkleenste,
die ons laatdunkend hert, meest onbedacht, doorleeft,
niet zoekend 't hoogste goed, maar minnend al 't gemeenste.
Zoo was het niet met u, eerweerde Priester Gods,
die zeven jaren reeds, ons in Gods wegen leidend,
in zoetigheid herschept de strengheid des gebods,
zelf doende, krachtig eerst, en 't nadoen ons bereidend.
Eene eeuwe zulk geluk verwacht, eilaas, niet een,
niet een, die 't sterflijk lot des menschdoms heeft ontvangen;
wij wenschten 't vijftig jaar, en dan nog niet te schee'n;
maar, wie verzekert ons die kroon van ons verlangen?
Geen vijf-en-twintig laat de Hemel somtijds aan
den Priester, om dit dal van tranen door te strijden,
maar, kort volend, doet hem den gouden cirkel aan,
en zegt: ‘Genoeg gewrocht, goê dienaar, komt verblijden!’
Daarom, zoo vieren wij, eer nog de tijd verloopt,
van vijf-en-twintig vol, uw dertien priesterjaren,
benijdend de Englenschaar, die reeds de mate ophoopt
van loon en roept: ‘Verlaat de woeste menschenbaren!’
‘Komt bij ons,’ roepen zij: ‘blijft hier,’ is ons gebed,
of laat ons, al te zaam, uit Engelendale vliegen
naar Engelenburg, omhoog, op vaster grond gezet,
en vreesloos dat de dood onz' hope zou bedriegen.
‘Blijft hier, och blijft bij ons, 't wordt avond,’ spraken blij
Emmaüs beêvaartvolk, gedrien, den Heere ontvangend;
‘'t wordt avond overal, 't wordt helle nog daarbij,
geen wereld meer: blijft hier!’ Zoo bidden wij, verlangend.
Gij mint het heilig Schrift, sint Pieter spreekt, aanhoort:
op Thabor klonk die stem, in 't midden van Gods glorie,
en kwetst dit uw gemoed, zijt niet op ons gestoord,
maar op sint Pieter, en geeft Pieters woord victorie.
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Hij zei: ‘'t Is hier goed zijn voor ons, och laat ons hier
drie tenten bouwen tot één woonstede, in 't gemeene,
een huis voor u, o God; van kloostermuren vier,
een tente, voor Gods vriend, Dominicus; en eene
voor u, den Priester Gods; dan zullen wij, vereend,
bewaren onze plicht en waken, vol gebeden,
met roozenkrans en kruis gewapend en omsteend,
terwijl wij Thabor zien en u naast God getreden,
met sint Dominicus!’ Is niet dat woord volbracht,
en is 't dertienste jaar uws Priesterdoms geen sluitsteen,
die u en ons, in God volbouwd, met blijvenskracht
zal dragen, jaren door, met nimmer af- noch uitschee'n?
't Half vierde van eene eeuw geleên is 't dat gij stondt
op Thabor, d'eersten keer, met God en met uw zelven,
vereend in 't hoogst geheim, dat Moyses nooit verstond,
en dat geen Engel weet in 's Hemels lustgewelven.
't Half vierde is 't van eene eeuw, en, ieder jaar nadien,
hebt gij, wij weten 't wel, de blijde Cinxendagen
met nieuwe blijdschap in de blauwe lucht gezien
den blijden luister van de gouden zonne dragen.
Daar weet oud Leuven van, de wijsgeleerde steê;
sint Gillis, eensgelijks, en zijn eerweerde Deken;
daar weet de Bisschop en zijn eerzaam raadhof van,
daar weet en arm en rijk, - en wie niet? - van te spreken.
Maar bovenal voor ons was dit geluk gespaard,
dat wij u Vader eens en Meester zouden noemen,
alleen uw kinders en scholieren, lang bewaard,
om langer, hopen wij, op uw bestier te roemen.
Reeds zes-end-zestig jaar was achttien-honderd oud,
en op sint-Pieters's toel wees 't dagboek aller kerken,
als gij ons Vader wierdt. Geloofd zij duizendvoud
de Vader van 't heelal in dit en al Zijn werken!
Sint Jan de Matha, met zijn rood en purper kruis,
in Lichtmesmaand nadien, zag reeds de tente gronden
van God, die nu nog rust in dit Zijn eigen huis,
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en ons, door u, hier jont zoo menig' hemelstonden.
Gods Boodschapmaand weêrom ziet nieuwe schreên vooruit
van onzen directeur, die 't jaar niet laat verloopen
van zijne komste, eer hij ons al te zamen sluit
in Jesus' hert; voor goed en nooit meer af te koopen
van dezen slavendienst, die Koningin zijn is.
Wij schuilden in Gods hert, en, zoo geschuild, verjaarden
wij nogmaals, nu met hoop van hooger beternis
en verder bouwen aan deez' Thaborsche Englengaarden.
April hield nog den staf, Vitalis wees den weg
aan Petrus Martelaar, en aan de Maagd van Senen,
als aan de kloosterdeur 't gewimpel en 't gevleg
is van een vroegen stoet van kerkdienaars verschenen,
met beelden, vaten, kruis, met rouw gewaad en blijd,
gedregen, een voor een, op schouders en in handen,
het geen gij, Priester Gods, hebt, in Gods naam, gewijd,
benevens huis en thuis, capitelplaatse en panden.
In die capitelplaatse, als Thabor toebereid,
hebt gij, zorgvuldig eerst, onze eerste offrande plegend,
't gemeente 't woord van God eenvoudig uitgeleid,
en, vader, vaderlijk, ons altemaal gezegend.
Dit zag de wondermaagd van Senen eerst geschiên,
op hare feest, die Mei verkondigt. Twintig weken
daarna kwam Lodewijk Bertrandus ons verblijen
met zijnen dag, en gij met ons in 't slot te steken.
De kerke wierd gewijd. Ja, de eerste tente stond,
Gods tabernakel, met ons Vaders tent daarneven,
gewijd en toegedaan, op eeuwig vasten grond,
en ‘God, Almachtig, Goed,’ vereerd en toegegeven.
Dit jaar viel in den schoot der eeuwigheid, volend,
en daaglijks waart gij hier, zoo menig blijde dagen,
de trooster en de kracht van allen, die omtrent
dien autaar, in die tent, in boetgebeden lagen.
Het jaar nadien, als acht-end-zestig datum wierd,
en dat de blijde Mei Maria, vol van gratie,
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met blommen kroonde, was 't, den twintigsten gevierd,
op Sint Colombadag, hier kiezingscongregatie.
De Bisschop was daarbij. Men koos. De heilge Geest
gaf 't last van de overheid en de eere, zwaar om dragen,
aan die te dienen zocht ten voordeele aldermeest
van de andren, die voor haar oodmoedig nederlagen.
Dit jaar was rijk vooral in Heiligen: twee maal
versierden wij de kerk. Japans en Gorcums helden,
waaronder 't Antwerpsch bloed Frarijn had zegenpraal,
wij, luistrend naar Gods woord, op onzen autaar stelden.
Zoo vloog dit jaar voorbij. September wees al naar
den eersten levensdag der onbevlekte Moeder,
als de Oppergeneraal zijn kindren al te gaâr
bezocht en hem bewees onz' alderliefsten Broeder.
In Englendale kwam een Engel; in het slot
kwaamt gij met hem, getween, twee Englen, niet te ontscheiden,
't verwekken des gemoeds, 't betrouwend zijn op God,
de blijdschap en de vrede, en allen troost geleiden.
En 't jaar versprong weêrom. 't Conciliejaar kwam, uit
den afgrond van Gods raad, den menschenzin verbazen;
't wierd weêr September, eer wij nog een troostbesluit
des Oversten in blijde ontvangen brieven lazen
uit Roomen; van alwaar zijn Socius, Ligiez,
naar Brugge kwam gereisd, een zoeker goeder peerlen:
hij wist nog niet, eilaas, hoe Roomen peis en vreê
haast laten moest in d'hand van Godvergeten keerlen.
Hij kwam en ging, gelijk een reizend Meunik doet,
al bidden, werken, en al zoeken den Beminden;
van hoofd en handen snel, maar snelder nog van voet,
om eenigheid en rust in God alleen te vinden.
Dit leerdet gij ons ook en weest ons 't voorbeeld aan,
in dien en dezen, die wij zagen gaan en keeren,
en die wij allen zien nog tegenwoordig staan,
in u, in wien wij les en voorbeeld samen leeren.
't Wierd 't zeventig te slaan op de uurklok van Gods tijd,
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en, dreunend, klonk het weêr van uit het diepst der hellen,
op de aarde, want bedrog, verwaandheid, haat en nijd,
gezweept door Satans kracht, stond over de aard te snellen,
in roekelooze vaart, onachtzaam op wat hoofd
't geweld en 't storremwiel des oorlogs aan mocht rijden.
Een Keizer wierd van al, een Paus van iets beroofd.
't Woord Gods alleen bleef staan, onfaalbaar, te allen tijden,
en 't sprak door Pius' mond. Gij bleeft bij ons alsdan,
en 't jaar, dat overal maar breken kon en vellen,
dat wierd, in Englendale, en gij weet best daarvan,
een jaar van voortgang en van kerksieraadherstellen.
Op sint Gregoris dag kwam 't lieve Vrouwbeeld staan
der Engelen, in den choor der Preêkeressen weder;
en, korten tijd nadien, ging langs de zelfste baan,
ons klooster en viel voor de Maagd van bijstand neder,
op Onze Vrouwen dag hersteld, die, onbevlekt,
den achtsten Kerstmaand komt heel 't Kerstendom ontsteken
In 't duistre van dien tijd, door blijdschap opgewekt,
zoo mochten wij 't verdriet en 't lang verwachten breken.
Intusschen waart gij, met den Bisschop, andermaal,
als hij van Roomen kwam met zegening geladen,
in 't slot getreden, en zijn vaderlijke taal
had ons vereerd, door u, met vaderlijke daden.
De krijg was met het jaar niet uitgedoofd. Hij heeft
getoogd wat, zonder God, Gods wereld staat te worden,
als elk ende een benijdt dat zijn gebeurman leeft,
en 't heiligste overal wordt met den voet getorden.
De krijg leeft nog en bloed geeft hij in overvloed
te drinken. Daarom is 't dat kwaad in 't goed navolgen
uw doelwit schijnt te zijn en dat gij oorlog doet,
naar uw manier, opdat de gramschap Gods, verbolgen,
niet straffe 't zondig volk. Gij stelt een krijgsdienst in,
waar sterven is de wet en 't dooddoen van de lusten
van 't eigenbatig vleesch; hier geldt geen landgewin,
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maar hemelstorminge en 't bereik der vrije kusten
van 't zalig vaderland. Een Engel op der aard,
Sint Thomas, fel gesnoerd in engelhafte banden,
was de eerste die 't legioen dier Englen hemelwaard
den weg wees en dien krijg eerst streed met eigen handen.
God geev' dat, in 't gevaar, op uw geroep en stem,
veel krijgsvolk van dien aard, vol zaligheid en zegen,
maak' Babylon nog eens een nieuw Jerusalem,
door eenen overvloed van milden gratieregen!
Dit baden wij onlangs, drie dagen onverpoosd,
wanneer heel de aarde, door Dominicus, de spruiten
van zijnen orderboom, herbladrend en beroosd,
zag in een wierookwolk van Weestgegroeten sluiten.
Drie dagen, Triduum, in dezen meischen tijd,
die heel de wereld viert met biddag en gebeden,
opdat Maria toch den Paus welhaast verblijd',
en zegge: ‘'t Is genoeg gekruiswegd en geleden!’
U schenk' Maria dit, op dezen blijden dag,
dertiendag, d'eersten keer, van uwe priesterwijding;
wij wenschen niet voor ons, als dat zulks wezen mag,
tot uwe en onze, tot elks herte- en geestverblijding!

(Voor Z.E.H.E.P.J. Rembry)
Mei 1871
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Engelendale II
Weerom een quart voorbij, en 't heilig stip genaderd,
wanneer wij vijftig jaar, o Priester Gods, gevaderd
door uwe Eerweerdigheid, gaan vieren, wil het God,
uw vollen jubilé, in 't needrig maagdenslot!
De tijd loopt snel voorbij, niet snel genoeg, om reden
van ons verlangendheid naar die hoogplechtigheden,
waarop wij, ongestraft, aan uw oodmoedig hert
den dank betuigen die u toekomt. Welke smert
en ware 't niet, moest, ooit en altijd in een zwijgen,
ons blijde indachtigheid ten gronde nedernijgen,
en kroppen aan den last van liefde nooit vermeld!
Neen, neen, de tijd is daar en de ure Gods gesteld
dat, al in een gevoel, uw' kinderen te gader
herhalen: Lof en eere en dank zij onzen Vader,
die, Hem gelijkend dien wij daaglijks bidden, doet,
van Hem gezonden, ons een onweerstelbaar goed!
Wie weet het al? Gij zelf, die 't ingeeft, Gij die altijd
zijt bij en ons omtrent, onzichtbaar; Gij die 't al zijt,
dat wij betrachten en begeren, op deze aard.
Gij weet het, Gij die ons gegeven en bewaard
hebt zulk een Vader als wij wenschten en die, 't geven
verdobbelend, al zoo lang zijt milde ons bijgebleven!
God weet het! God weet ook en Hij alleen verstaat
hetgene in ons gemoed nu roerend ommegaat
van dankbaarheid en liefde, om al de vrome werken
waarmede uw vrome ziel onz' krankheid kwam versterken.
God weet, en God beloone 't al, wanneer, o Tijd,
gij, moegeloopen, eens voor eeuwig rustend zijt!
Die loon is, hij alleen, het werken weerd, geen ander,
maar God heeft zelf gezeid: Het licht moet op den stander,
opdat eenieder zie, des lovend God den Heer,
elks goede daân, en zoo zijn eigen deugd vermeer'.
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Dus heeft u in 't ges toelt der brugsche kathedrale
de Bisschop, spijts uw zorge en schuchtre wedertale,
Kanonijk neêrgez et en ons in u verblijd,
die elders throont, maar hier ons beste Vader zijt.
Zes honderd jaar geleên, voor uw Kanonijk worden,
was 't grootste licht van heel ons Predikaren orden
ten hemel opgegaan en, onder uw bewind,
zoo wierd in Englendale ook huis en kerk gepint.
't Was Jubilé in Maarte, en Julij zag herkiezen
die Moeder, derde maal, die, moesten wij verliezen
het leven zelve, om haar, elkeen verheugen zou
en zeggen: ‘Laat mij gaan, zij blijve!’ Deze vrouw,
vol sterke liefde, korts herkozen, heeft voldregen
een lang gewenscht geluk en blijden kinderzegen;
heeft vruchtbaar, de Onbevlekte volgende, ons Ter Banck
gewonnen en gebaard. Leeft kind en moeder lang,
terwijl het wijs beleed van onzen goeden Herder,
beradend elk ende een, voert kind en moeder verder
de wegen in van God en 't stijgend hemelpad!
Zoo ging een jaar voorbij, en als Goê-Vrijdag had,
het volgend jaar, in rouw, het Kruis weêr opgeheven,
dan kwam ons Vader, ons nog nooit te kort gebleven,
en wijdde, binnen 't slot, de rots na die gemaakt,
op welke, uit Satans klauw, de mensch is vrij geraakt;
hij droeg de Reliquie; wij gingen en wij zongen
Vexilla regis, en wij weenden daar wij gongen
den kruisweg, zoo weleer de Smertenmoeder deed,
die 't zevenvoudig zweerd zoo diepe in 't herte sneed!
Daar lag, in dezen tijd, als stapsteen voor 't geheugen,
't zij bid-, 't zij feestdag, 't zij, om eeuwen lang te deugen,
dat edel kerkjuweel, dat Hem, den Koning draagt,
die op Zijn machtig woord des werelds gronden schraagt.
Met Salomons gedacht en Sint-Eloysche zorgen
heeft Vader zelf dit stuk versierd, waarin, verborgen
en ongekend bijkans, de hoogste Liefde woont;
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hij heeft met stralenkroon dit straalloos iets gekroond,
dat brood schijnt, doch niet is, waarin God, stervensveerdig,
Zijn eigen zelven gaf tot spijze aan ons, onweerdig!
Zijn werk was dit; en zoo bewerkt hij, even fijn,
ons hert, wanneer het moet Gods tabernakel zijn.
Weêrom een jaar voorbij, voorbij eilaas, met alles
dat blij en dat bedroefd, dat leed of liefgetal is,
met 's Pausen bruiloft en des grooten Pius dood,
met ziek- en zuchtigheid, met peste en hongersnood,
met menig rampe en rooi, met oorloge en gewelden,
van lieden die God zelv' hun' booze wetten stelden;
die roofden, joegen weg, vernielden al dooreen
hetgene, als eigendom, was God en Kerk gemeen;
die dierven... Maar waarom die gruwlen af gaan malen?
Veel liever duizendvoud God eere en dank betalen,
dat wij, verkoren uit zoo velen, wij, nochtans
onweerdig al te zeer, en ziekte en oorlogskans
ontsnapten, vrij van tol, de lijfvrijheid geborgen;
nog leven, waken, en de vaderlijke zorgen
genieten van dien man, dien God ons armen gaf
te leeden ongedeerd, met blijden herderstaf!
God dank zij dan gezeid en Jubilé gezongen;
lost, leutig, maagdenchoor, uw klaargestorven tongen,
spreekt waarheid, blijdschap, eere, indachtigheid en lof
en zij uw taal gelijk de taal van Sioens hof;
alwaar, na quart, en half, en al de jubeljaren,
volledig en volend, gij nimmermeer verjaren
maar eeuwig blijven zult, zoo lang God eeuwig is,
genietend 't zalig lot van 's Christen erfenis.
Daarheen is onze weg, daarheen wijst gij, o Vader:
wij schrijden voorwaards op, en, tredende immer nader
uw' stappen na, zoo gaan wij, schamel maagdenchoor,
veel liever onzen weg als 't roozig wereldspoor!

(Voor Z.E.H. Kan. E.P.J. Rembry)
Januarie 1879
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Drie-Koningenlied
Weest welkom, aan den Hemel daar,
o lang verbeide sterre klaar,
bewijs van Gods bermhertig wezen,
na zooveel duizend jaar!
Neen, volkeren, nooit voordezen,
en zaagt gij schoonder licht gerezen!
Weest welkom, aan den Hemel daar,
o lang verbeide sterre klaar:
't was diep en donker al verdwenen,
nu wordt het licht, voorwaar,
nu is er hoop verschenen:
de duistere nacht vaart spoedig henen!
Weest welkom, troostend nachtgezicht,
o lang verbeide hemellicht,
den weg wijst ons der blijde steden,
waar God geboren ligt,
en wacht naar onz' gebeden:
Hij, spijts al onze onweerdigheden!
Zoo menig nacht en dag vervloog,
en eindlijk, staande hemelhoog,
blijft ge ons den verren gang bepalen,
gij prachtig lichtvertoog,
en strooit uw' gulden stralen
op Bethlehems' geruste dalen.
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Dit zal wezen,
't land van Dezen,
dien gij, sterre,
wijst van verre!
Gij staat stille
waar Gods wille
wijst de stede
van den vrede!
Laat ons allen,
neêrgevallen
voor Gods voeten,
Hem begroeten!
Knielend vatten
onze schatten
en des Heeren
lof vermeêren!
Verre boven
alles loven,
luide en machtig,
hooge en krachtig,
immermeer, God den Heer!

1889
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Lied
ten voordeele van de verongelukten te Kortrijk, 16 November 1882
Al die een hert hebt en hoort dat men klaagt,
'n weigert dat hert niet de vreugd van te geven,
toogt u zoo groot als den naam dien gij draagt:
Christenen, menschen, 't is God die 't u vraagt.
In uwen dienst, zoo bij dage als bij nacht,
om uw' gezondheid, uw' rijkdom te staven,
moedig gestorven, miskend en veracht,
maar niet van u, zijn die dapp'ren, die braven!
Al die een hert hebt, enz.
Mag die zijn' kunst en zijn' arbeid u geeft
van uwen eerlijken loonpenning leven,
zoo veel te meer, hem die al dat hij heeft
stelt te uwen besten, dien moet gij wel geven.
Al die een hert hebt, enz.
Ach, zij en zullen, 't is waar, met hun hand,
nimmer uw hand noch uw geld meer betasten;
maar, bij dat kruise, op het kerkhof geplant,
zullen hun' weezen en weduwen vasten?
Al die een hert hebt, enz.
Neen, dat en zullen zij, Kortrijk is groot,
Kortrijk is milde en zijn' kind'ren indachtig:
neen, Vrouw en Kind'ren is, ‘Vaderken’ dood,
Kortrijk en sterft niet, en God is almachtig!
Al die een hert hebt, enz.

22-9-1882
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De kobbe
Vrouw Kobbe zat weleer, eens voorjaarmorgens vroeg,
dat 't koolzaad blommen droeg,
gedoken in heur holleken,
zoo stille, of waar' ze dood;
een bolleken,
geen' errewete groot;
maar waken deed ze wel: vrouw Kobbe is slim genoeg!
Heur nette spande alom, van onbermhertig fijn,
onzichtbaar schier, satijn,
gesponnen zonder spinnewiel,
nen koolzaadtop omtrent;
daarinne viel,
och arme, een bietje blend!
Och, bietje, bietje, vlucht of 't zal u leed gaan zijn!
Vrouw Kobbe, op heur bureel, verwittigd al te wel,
per spreekdraad even snel,
komt kijken uit heur holleken.
Verrezen van de dood,
is 't bolleken
gebekt nu en gepoot!
Het bietje beeft, het valt aan 't vechten voor zijn vel.
Ach arem bietje, 't wendt zijn' hals en zijnen kop,
zijn' vlerken in het strop,
zijn' beentjes en zijn' billekes...
't zou geren vluchten, maar,
al stillekes,
't vernestelt altegaar;
terwijl vrouw Kobbe komt geschreên erboven op.
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‘Welaan,’ zegt zij, doornuft, ‘gezien en omgezien:
gij hebt een straal misschien?’
En seffens draait ze, al drendelen,
het bietjen, uit heur tasch,
vol vendelen
van ongezwingeld vlas.
Ervaren is vrouw Kobbe in 't maken van mommien!
Vaart wel nu, bonte bie, die, bevende, al te straf
gebonden zit in 't graf;
‘vaartwel’ nu zegt aan 't zonneken:
vrouw Kobbe heeft 't u geroofd,
en 't bronneken
uws levens uitgedoofd:
daar kijkt en komt ze alreê moorddadig op u af!
Doch neen! Nu heeft mijn voet, kort recht doende, u gered:
vrouw Kobbe is doodgeplet;
noch zullen zulke u hinderen,
die, gierig tot der dood,
hun' minderen
verschalken in den nood.
Weg, bietje, en ronkt nu weêr in 't koolzaad, onbelet!

21-9-1881
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De slekke
Wacharme! En ik ben uitgekropen!
Ik, arme prije, die menig dag
en menig jaar te zitten plag,
gerust en ongestoord, in 't kave- en vensterloos
gebouw, dat mij alleen was open,
en dat ik sluiten kon, gelijk een' peperdoos.
Een weke of drie, of meer mag 't wezen,
dat ik, den tragen slekkenstap
gekropen, langs den keldertrap,
met huis en erve op mij, al dichte ineengevat,
kwam 's morgens vroeg eens uitgebezen,
de wereld in. Maar zwijgt: wat aardig land is dat!
Daar zoeken ze al malkaar te lichten,
den eenen hier, den anderen daar,
't zij donker, of 't zij zonneklaar,
den voet al uit de baan, den hals al in het zand;
en, zonder eere of iets te zwichten,
daar vechten ze al met al, en strijen ten allen kant.
Ze slaan, ze kappen en ze kerven;
en iedereen, gebekt, gespoord,
of anderszins gewapend, boort
en bijt, ten hoopwaard in, standvastig, kleen en groot,
om dood te doen of zelf te sterven:
elk andere hond benijdt elk anderen hond zijn brood.
En ik! 'k En kan noch tanden toogen,
noch hand, noch hiel, noch huid, noch haar,
noch voet, noch vuist, noch hoeven zwaar;
'k en weet van stralen, noch mijn hoofd draagt hoornen, 't doet;
maar, op mijn hoornen staan mijne oogen!
Wat zal eene arme slek, daar alles vechten moet?
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Wacharme! En ik ben uitgekropen!
Ik keer weêrom, ik ga zoo rap,
van hier naar mijnen keldertrap,
en 'k mets mij in. Dan, reppe of roere 't nog zoo stuur,
mijn deurke en doe 'k voor niemand open,
en 'k sluit mij, en 't geluk, weêr in mijn slekkenbuur!

Herfst 1881
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De puid
De puid, weleer,
beweert de fabelleer,
zocht roekloos, al meteens, een elephant te wezen;
't en staat niet osse, maar 't staat elephant te lezen,
want Lafontaine franscht en Phoedrus verlatijnt,
en bulte AEsopus zelfs, hij griekt, alzoo het schijnt,
't gene ouder volk en hooger dichtermonden
in Indiën ha'en weleer verzind en uitgevonden.
Een elephant,
dan, - en geen kleentje, want
geen dampend schip en vaart zoo breebuikte in Oostende;
- gezwanst niet al te zwaar al 't eene, al 't ander ende
vijf vâmen lang geneusd; voorzien aan elken kant,
van hoornen, klaar ivoor, hem in den mond geplant;
kwam, langzaam en pilaarbeende, afgetorden,
alwaar hem 't puidtje zag. Ha, zulk een wilde 't worden!
Het spant hem in;
het sperelt hem van bin';
het schoort hem aan den kant; het spartelt, en, al wringen,
zoo poogt het, een voor een, zijne asems in te dwingen,
dat de oogen uit zijn hoofd staan puilende: 't en gaat
niet wijken voor dien balg, die bergwijs vóór hem staat,
eer dat ... zijn puidenvel, intween gereten,
het beestje berst, eilaas, en ligt daar doodgespleten!
Zoo doet de Staat:
hij zal, hij wilt, hij gaat,
hij moet, al kan hij niet, God, Kerke en al vervangen;
de scholen, dat is hij; het Recht, 't is hij; 't belangen,
van mensche en dier, 't is hij; 't is hij die 't, al meteen,
dat rept en roeren kan, dat groot is en dat kleen,
zal wenden en doen gaan! Dan, elk verwondert:
het springt een bliksem en ... de god ligt afgedonderd!

Herfst 1881
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Ad multos annos
Een dapper man was hij! Ten Madeleenenvelde
bewaart men nu zijn graf, die Kortrijks kerk herstelde:
hij kwam, hij zag, hij wilde, en wat hij wild' hij won 't,
zoo lange als hem het licht en 't leven wierd gejond.
Hij droeg een edel hert, een hert vol grooter daden
als menig een van ons bekwame is om te raden.
Hij leefde grootsch; hij stierf, en, levend na zijn dood,
zoo is zijn name nog en zijn geheugen groot!
Hij stierf, en, Priester, wierd hij priesterlijk begraven:
geschoeid, gekleed, voorzien van kelk en offergaven,
als of hij, rustend en gestorven, voor elkeen,
nog immer strijd- en werk- en worstelbaar verscheen.
Zoo wierden, vroeger tijds, de lijken onzer Graven,
in 't staal en in 't harnas, met 't zweerd in d'hand gegraven;
zoo groef men Karel eens, tot Aken, die zoo groot
van name en daden was, 't zij levend of 't zij dood.
Maar nauwlijks, in dien tijd, door 't luiken van twee oogen,
was hij die Koning was geen koning meer, zoo vlogen
al 't landsvolk rondom een, in wien het koningdom,
verrezen uit het graf, weêr in den zetel klom
des koninkrijks; naar hem, des vaders eersten zegen,
die, op den schild getorscht, wierd om het kamp gedregen,
triomphewijs; en elk den andren vreugde bood
met: ‘Leev' de Koning, neen, de Koning is niet dood!’
In Karel leeft ons ook, is Ferdinand gestorven,
een Deken, en de dood, heur nijdig straal bedorven,
vlucht henen, voor 't geroep dat ieder stemme geeft:
De Deken leve lang, dien God gezonden heeft!

(Voor Z.E.H. Deken K. Roets)
9 Maart 1882
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Te lauwe
Te Lauwe, in 't land van leme en vlas,
daar weunt een onbederflijk ras
van Vlamingen, die, God getrouw,
hun jeunen in den akkerbouw.
Van 's morgens, eer de zonne opstaat,
tot 's avonds, als zij ondergaat,
en later nog, volherden zij
in 't werk en in 't gebed daarbij.
Zoo gaan zij neerstig uit en in
den dag, tot lijf- en zielsgewin,
en denken weinig wie of wat
daar meester speelt in Land of Stad.
Zij steunen Stad en Land bindien,
die brave en onvervalschte liên;
want deugdzaamheid schaft beter raad
als 't goud daarop men munte slaat;
als 't buskruit, en 't geschut, en al
dat schieten ooit of buischen zal.
Zoo is het, en 't is wel bestierd
dat nu en dan men blijdag viert,
wanneer Gods goedheid, elk bekend,
zulk volk een' milden zegen zendt.
Zoo is 't te Lauwe, en nievers meer
en blijkt de hand van God den Heer,
die zegent en Zijn gunst doet zien
aan twaalf getrouwe bruiloftsliên;
aan twaalf vereende herten, die
'k gezond en frisch hier vóór mij zie,
na vijftig jaar, ja 't zestig haast,
zoo moet ik zeggen heel verbaasd,
van huwelijksleven, zonder twist
of kwelligheid. Gods wonder is 't!
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Niet waar, Marslijn Wyseur, die met
Vrouw Barbel-Threze Robbe, net
en op heur zundagsche aangedaan,
den prijs haalt en aan 't hoofd meugt gaan:
niet waar, Gods goedheid blijkt hier nu
wel meest aan vrouw Wyseur en U?
Jan Casteleyn en Judith Maes,
goe volk zijt ge, en ge'n hebt den kaas
niet laten van uw brood, 't zij wien,
u rooven! Free Decock, den dien
heet Judith's zuster zwagerman,
met recht. Wat zegt gij daar nu van?
En ‘Burgemeester’ Florentijn,
die Brou heet en de man mocht zijn
van Ketelaers Fredrica, wat
een wonderlijk beschik was dat!
't Is tweemaal twintig jaar alreê, waar zijnder, zegt, nog zulke twee? dat gij Gods Kerke in eere en deugd
bestieren en versieren meugt!
't Is vijf-en-twintig jaar, daarbij,
dat gij Gods arme menschen vrij
van koude, dorst en honger houdt,
en zalve in hunne zeeren smout.
En Joseph, gij die Salembier
geheeten wordt, 'k vergat u schier,
omdat gij nog maar vijftig jaar
getrouwd en zijt, waar zit gij daar?
Bij Virginie, Jan Dekker's kind,
die vijftig jaar bleef welgezind,
hem eeren, als heur hulpe en steun
in 't leven! Constantijn, ik jeun
u 't leste vers maar 't kortste niet
van heel mijn lustig bruiloftslied.
Dat gij geen treffelijk man en waart,
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Rufijntjen had u stratewaard
gewezen, als gij zeidt: ‘Ik zou
u geren hebben voor mijn Vrouw!’
Maar neen, geen kale vriend en zijt
gij, Calewaert, maar wijd en zijd
bekend als... als... ik zwijge ervan,
Delportens dochters brave man!
Proficiat, gij alle zes;
gij alle twaalve, een heel congres
van brave Lauwsche lieden. Buischt
en trommelt nu maar; raast en ruischt,
bom-bommelt met de bossen voort,
dat 't Brugge, Gent en Kortrijk hoort!
't Is zesmaal jubilee: nog nooit
en wierd mij zulk een fooi gefooid!
't Is wel besteed: de Pastor mag
nu preusch zijn, zulk nen schoonen dag
te leven, op dit Lauwsche veld,
als Herder van zulk volk gesteld!
De Burgemeester, heel de Raad,
van blijdschap schier verhemeld staat,
omdat hij meê hier bruiloft viert
en zulk onsterflijk volk bestiert!
En ik, die dit van verre aanschouw,
en dapper vlaamsche verzen bouw,
nog nooit en dichtte ik iets of wat
daarin ik mijnen deun zoo had!

12-6-1890
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Baron Ruzette
o Konings afgezant,
die heel West-Vlanderland
bestiert, naar recht en wetten;
die zoo vele eere ons doet
van uwen Riddervoet
in onze school te zetten;
U zij, vol dankbaarheid,
een enkel woord gezeid:
believe 't U te weten,
al zijn wij jong en kleen,
dat uw bezoek geen een
van ons en zal vergeten!
Gij zult geschreven staan
in ons gedacht voortaan,
en ‘moge God U sparen,’
't is 't geen de kinderstem
der school van Iseghem
U wenscht: ‘nog lange jaren!’

Juli 1886
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De brave Maarten
De brave maarten zijn zoo raar,
dat eene of twee, op honderd jaar,
hoe wel geteld, den waren staat
van zaken schier te boven gaat.
Men vindt er toch, en, bovendien,
zoo kom ik eere en lof bediên
van een' die hier, vol treflijkheid,
half vijftig jaar heeft afgeleid;
en, zonder een maal scheef te gaan,
heeft elkendeen hier bijgestaan.
Reeds veel maal was dit huisgezin
verrijkt met wieg- en kindgewin,
als Ursula, de wijze maagd,
kwam in dit huis eens toegedaagd;
zij wist, in een-twee-drie, den gang
van al de zaken, kort of lang:
van kelder, keuken, kamer, kas,
van ijzer, koper, kanne en glas;
van lijwaad en al 't geen daarvan
ik nauwelijks hier vermonden kan;
van hespe en haring, vleesch en visch;
van wijn en al dat drinklijk is,
tot caffé toe, dien zielentroost;
van al dat rauw blijft, dat geroost,
geklutst ofwel gekloeried wordt;
ze 'n bleef in niet met al te kort.
Maar 't geen waarvan ik boven al
hier spreken moet en spreken zal,
het is dat zij, bij dag en nacht,
al 't geen zij deed heeft wel volbracht.
Niet waar, Alfons, gij weet daarvan,
van 't geen die brave maarte al kan?
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En Emilie, die, uitgetrouwd,
nu zelve al twee drie kinders douwt,
gij weet daarvan, en 't deert u dat
gij nooit nog zulk een maarte en hadt?
Zelfs Borgia, in 't kloosterkleed,
zij ook maar lof en eere en weet
van Ursula, de wijze maagd.
Maar, 'k heb ze al lang genoeg geplaagd,
met al dien lof en al die eer:
ik schee' daaruit! Mevrouw, Mijnheer,
Proficiat, op dezen dag,
die u nog meest verheugen mag,
want, waren, 't zij de Meesters, 't zij
de Meesteressen al lijk gij,
daar zouden veel meer Urselaan
pijlrechte in hun twee schoetjes gaan,
van hier naar waar, in de eeuwigheid,
ons al de zelfste God verbeidt.

September 1880
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Nisi Dominus
o Dankbaarheid, wat zijt gij schoon,
doch zeldzaam uit der maten
wordt u, in 's werelds deugdenkroon,
uwe eereplaats gelaten:
men kent u niet, en 't weldoen baart
uw' vijandin, die, heel ontaard,
de menschen u doet haten.
o Schoone deugd, die Noë deed,
eerst buiten de ark getreden,
als Priester gaan ter offersteed',
uit louter dankbaarheden,
waar zijt gij heen? Waarom, o Heer,
en dient men U voortaan niet meer
met lof- en dankgebeden?
Maria zong Magnificat,
den schoonsten zang der zangen,
om 't geen haar God geschonken had
met dankbaarheid te ontvangen:
zij sprak: Gods arm heeft macht gedaan,
om mij, Zijn dienstmaagd, bij te staan,
ver boven mijn verlangen!
Gij, Dankbaarheid, hebt Jesus zelf,
zoo menigvulde malen,
doen opzien naar het hoog gewelf
des Hemels, en betalen
aan God, in blijden dank en lof,
de gunste die de menschen trof:
hoe kwaamt gij hun te falen?
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Neen, falen doet de Dankbaarheid
nog niet, 't en zij waar heden
Gods Woord, het licht des werelds, leit
verdoofd in duisterheden:
nog leven doet gij, schoone deugd,
en schept de herten vol van vreugd,
bij Christus' ware leden.

Te Deum zong Ambrosius,
die, blijdzaam opgetogen,
verwinnaar bleef met Christi Kruis,
als hij den lang bedrogen
hoogleeraar Augustinus had,
herboren uit het doopselvat,
zijn dwaasheid afgedwogen.
Te Deum zong, met volle vreugd,
Paus Leo, onlangs leden,
terwijl zijn weerde priesterdeugd,
een halve eeuw doorgestreden,
de blijde volkren bood bij hem,
en zingen deed, met luider stem,
den zang van dankbaarheden.
Zoo looft den Heer, hoe arm en kaal
de wereld haar moge achten,
vol dankbaarheid, ook onze taal
en zingt uit alle krachten:
o God, eene eeuwe half voorbij,
bewaart Ge ons ned'rig klooster, Gij,
spijts al de helsche machten!
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Hebt dank daarom, o God van al,
zoo nu zoo te allen stonden,
van ons; en de eeuw die komen zal,
zij moge 't vrij verkonden
hoe dankbaar wij, die niets bijkans
en zijn, Uw grooten naam nochtans
eenpariglijk vermonden.
Gij waart het die, in 't voorbegin,
ons klooster wildet stichten;
gij waart het die 't den geest gaaft in
van alle pracht te zwichten,
ter prochie, die, berooid, bezeerd,
Sint Job op zijnen mesthoop eert,
en 't armlijk in te richten.
Hebt dank om 't eerste jaar en om
die vijftig volle jaren
dat Uwe zegen willekom
ons werk heeft willen sparen;
hebt dank om Moeder Agatha,
dat weerdig vat van Gods gena,
dat wij onweerdig waren.
Gij naamt haar weg en hemelwaard,
en, hoe wij langer toeven,
hoe meer 't ons, arme weezen, vaart,
hoe meer wij ons bedroeven
dat zulk een Moeder, uitgezocht,
bij ons eilaas maar blijven mocht
tot dat wij haar begroeven!
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Zij leeft nochtans en sterven zal
heur geest niet, of veranderen,
in ons, in onze kind'ren al,
door heel het land van Vlanderen;
o Moeder, dat beloven wij,
dat God daarvan getuige zij,
aan u en aan elkanderen!
Hebt dank voor al het Priesterlijk
bezorgd zijn onzer Vaderen,
die ons den weg naar 't hemelrijk,
als leeraars, als beraderen,
bereiden; die, gestaag op wacht,
den vijand keeren, dag en nacht,
't zij waar hij komt te naderen.
Hebt dank voor zoo veel zielen vrij,
voor zoo veel maagdenblommen,
die Ge, uit de werelds heerschappij
op Uwen roep gekommen,
vrijwilliglijk en ongepraamd,
tot Uwe reine bruiden naamt,
beste aller bruidegommen.
Hebt dank voor de arme kranke liên,
Uwe alderliefste leden,
die wij met zoo veel vreugde zien
naar ons om hulpe treden:
vertroost ze in onze liefde, en, kan
't niet baten, ach, vertroost ze dan
in Uwer zaligheden!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

663
Hebt dank voor 't schamel weezenkind,
dat, ouderloos, verlaten,
geen hulpe, geen genade en vindt,
al bed'len achter straten;
hebt dank, omdat Ge een moederhert
ons gaaft, dat ook de kindersmert
verstaat en komt te baten.
Hebt dank voor 't edel pronkjuweel,
ons katholijke scholen,
waar 't kinderherte, gave en g'heel
aan onze zorg bevolen,
geen zedeloosheid raken zal,
geen wangeleerdheid, ergst van al,
uit Uwe Kerk doen dolen.
Hebt dank voor 't vruchtbaar voortbestaan,
voor 't onophoudlijk groeien
van 't moederhuis, dat, vrij voortaan
van de eerste kinderboeien,
heeft overal in Vlanderland
zijn eigen zelven voortgeplant,
en heerlijk staat te bloeien.
Voor Ooteghem hebt dank, o Heer,
voor Lauwe en Zarren mede;
en, - dat ons God, verwonderd zeer,
tot driemaal danken dede, voor Meulebeke; en nog daarbij,
voor Eessen U bedanken wij,
met ned'rigen gebede.
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Tot Paschendaele en Clemens kerk,
of Clemskerke, op de palen
der wilde zee, daar is ons werk
U eere en lof gaan halen;
Sint-Jansput zij daar bij gesteld,
met Cuerne en Sente, ook meêgeteld,
en Heule, - alwaar ze malen.
Voor Zedelghem hebt dank, o God,
en Sint-Andries te zamen;
van waar wij, verder stichtend, tot
in 't land van Keyem kwamen;
om, 't jaar nadien, Maria-loop
en Wytsgaete in den grooten hoop
te voegen onzer namen.
Voor Houthem hebt erkentenis,
voor Hollebeke, en derder,
't geboortedorp, dat Leffinghe is,
van onzen Opperherder;
voor Stuyvekens, voor Snelleghem
bedanken wij, met luider stem,
en volgen immer verder.
Nabij Oostende, omtrent de zee,
tot Snaeskerke, en, in 't westen,
tot Voormeseele kwaamt alree
Gij onzen voet te vesten.
Hebt dank, o Heer, voor dit en al
dat Uwen wil behagen zal,
hebt eere en dank, den besten!
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Wij bieden U, vol dankbaarheid
voor Uwen throon getreden,
en ned'rig op de knie'n gespreid,
onze oude en jonge leden:
ons Vaders, Moeders, Zusters, al
ons ongetelbaar kind'rental:
verstoot niet hun gebeden.
o Gij, die eeuwig leeft en waakt,
die al dat leeft doet leven,
wij bidden U, o Heere, en staakt
niet Uwen steun te geven
aan 't opwaardsbeuren van 't gebouw,
dat U en Uwen wil getrouw
is vijftig jaar gebleven.
Verloren immers grond en graaft,
en metst men aan de muren;
verloren wikt en werkt en slaaft,
en telt men wakende uren,
zoo Gij op huis en bouwste niet
omneêr met wakende ooge en ziet:
noch staan en zal 't noch duren.
Maar, wilt Gij, die almachtig zijt
en albermhertig, leenen
Uw' hulpe aan 't werk en aan den vlijt
van de alderminste kleenen,
dat werk, tot Uwer eer gedaan,
dat werk zal blijven lange staan,
en vaste staan meteenen!

Deo Gratias!
Juli 1888
(Voor de Zusters van Liefde te Heule)
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The song of Hiawatha
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Op het graf
van zaliger
J.C. Algar Esqre M.A. Oxon
worden deze reken eerbiedig neergeleid
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The Song of Hiawatha is door geheel de Engelsch sprekende wereld, en nog wijder,
bekend als het Meesterwerk van Henry Wadsworth Longfellow, den grootsten der
Noord-Americaansche Dichters.
‘Nous ne pouvons nous refuser de saluer en passant ce noble et brillant poème
d'Hiawatha, son oeuvre la plus parfaite, l'écrin d'or, où sont conservés les souvenirs
des peuples indiens, l'épopée d'une race qui se meurt!’
Aldus schrijft professor Godefroid Kurth in zijne Fransche vertalinge van
Evangeline, dat ander Meesterstuk van den gevierden Dichter.
Uitgeweerd in de ‘Introduction’, en komt Longfellow in zijn werk nievers zelf en te
lijve te voorschijn; hij en dicht, hij en vertelt, hij en leert niet, maar hij speelt.
Die The Song of Hiawatha leest zit tot Over-Ammergau, in Beyerland; hij hoort
en hij ziet de Passie spelen, op Gods grooten, wijden schouwburg; onder Gods
grooten, blauwen hemel; met ware boomen en bergen, in 't verschiet; met water,
wind, regen, locht, wolken, schaduwe, met licht en met aankomende donkerheid.
‘The scene,’ zegt Longfellow zelve, van zijnen Americaanschen schouwburg, ‘ligt
bij de Odjibways, op de zuiderkust van Lake Superior,’ Gitchi-Goemie, of het
Grootzeewater, zoo de Indianen zeggen; ‘tusschen de schilderijrotsen, The Pictured
Rocks, en de hooge duinhillen van den Grand Sable.’ Daar speelt het spel van
Hiawadha, den vooruitgebeelden Messias der Indianen.
Daar spelen Nokomis, Minnehaha, Chibiabos, Kwasind en andere vrienden,
Hiawadha meê.
Daar spelen de Geest des euvels, de Tooverkoning, de Reuzenwormen, de Ridde,
de Hongersnood en andere machten, Hiawadha tegen.
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Het doel, dat Hiawadha tracht te bereiken en bereikt, is
‘How the tribes of men might prosper,’

de beschavinge en de tijdelijke voorspoed van zijn eigen volk. Hij bereikt dit doel,
spijts allen tegenstand, en eindelijk, geen hooger geluk hun meer wetende te
verschaffen, beveelt hij zijne stamgenooten aan de afgezanten van den Grooten
Geest, die verkondigen
‘Peace of prayer and peace of pardon,
Peace of Christ, and joy of Mary!’

H.W. Longfellow's voorouders waren uit Engeland overgevaren naar America, in
de jaren 1600; zijn vader, Stephen Longfellow, was een geleerd wetheer en Lid van
't Americaansch Congres.
Henry W. Longfellow wierd geboren te Portland (Maine), 27 Februarij 1807; was
student in Bowdoin College, 1811-1825; professor aangesteld van vreemde talen,
Bowdoin College, 1825; bereisde Engeland, Vrankrijk, Italiën, Duitschland, Nederland,
1825-1828; was dienstdoend professor, Bowdoin College, 1829-1835; was
aangesteld professor, Cambridge University, 1835; bereisde Duitschland, Denemark,
Zweden, Nederland, verloor zijn eerste vrouwe te Rotterdam, na vier jaar huwelijk,
1836; was dienstdoend professor, Cambridge University, 1836-1854; bezocht Europa,
1842; dichtte het Wekkerspel van Brugge, den Brugschen Hallentorre, Excelsior,
het schoonste van zijne mindere gedichten, 1844; dichtte Evangeline, 1847; gaf zijn
eervol ontslag, 1854; dichtte The Song of Hiawatha, 1855; bezocht Engeland, keerde
huiswaard, verloor zijn tweede vrouwe (levend verbrand) 1863; vertaalde Dante,
1868; bezocht Engeland, 1868-69;
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schreef Ultima Thule, 1880; overleed in Craigie-House, Cambridge, in den namiddag
van den 24 Maarte, 1882.
Het volgende eigenhandig schrijven van Longfellow diene tot bekendmakinge
zijner gevoelens ten opzichte van het Vlaamsch en van de Vlamingen; het wijze ter
zelver tijde naar den oorsprong dezer vertalinge:

Cambridge, March 11 1877.
My Dear Sir,
I have had the pleasure of receiving your letter and the specimen of your translation
of ‘Hiawatha’ into Flemish, which you have been kind enough to send me.
It seems to me extremely well done, and the only criticism I can venture to make
upon it is, that occasionally you end a line with an accented syllable, as for instance
‘wilgeboom’, ‘wit en wijd’, etc,. which, I suppose could be easily remedied.
You have my full and free sanction to complete the version you have so happily
begun, and there is no copyright to hinder you or interfere with you in any way.
Thanking you for this mark of your consideration and regard, I am, my Dear Sir,
Yours very truly
Henry W. Longfellow.
Hadde de Dichter geleefd om de volle vertalinge van The Song of Hiawatha te weten
in 't licht komen, waarschijnlijk zou zijne scherpziende ooge en zijne teergevoelige
oore er nog ‘accented’ en andere wanluidige ‘syllables’ in ontdekt hebben; de falen
van dien aard, die sedert den druk ontdekt wierden, gelieve de lezer zelve na te
zien en te verbeteren, zoo 't hem de pijne weerd is.
B.v., bl. 696, drie en twintigste reke, onder, staat
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er: maar 'k en weet of hij 't hoorde, 't zou moeten zijn: maar 'k en weet niet of hij 't
hoorde.
Bl. 707, drie en twintigste reke, onder, staat er Omomeme, 't moet Omeme zijn.
Bl. 758, zeventiende reke, opw., staat 't en, miszet voorten.
Bl. 767, tweede reke, neêrw., staat kroenekranen, in steê van kroenekraanden.
Longfellow gebruikt de twee stippen, of het prentteeken: geheel zelden; ik en
hebbe hem die vrijheid niet ontjeund en dat teeken en gebruike ik maar waar hij het
doet, hem volgende zoo nauwkeurig mogelijk, reke voor reke, tot in zijne min of
meer oudengelsche tale en dichtwijze toe.
Eindelijk behoort The Song of Hiawatha gelezen te worden in den toon, waarin
hij gemaakt is, dat is te zeggen, met de oude, Vlaamsche, Friso-Vlaamsche uitsprake:
ij=i, ii, niet ei; ui=u, uu, niet euj; menschen, aschen, vischen = mensgen, asgen,
visgen, niet mense, asse, visse enz.
Voor 't gene den zinbouw betreft gelieve men den Taalsleuter en Am. Joos te
rade te gaan.
1886
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Binnenleidinge
Vroegt ge mij van waar ze komen,
al die zeiselen en legenden,
met den geur daarom van 't houtland,
met den doom daarop der weiden,
met den wentelrook der wigwams,
met 't geraas der wilde wateren,
met dat her- en wedergalmen
van den slagwoorde en den rijmklanke,
als of 't donderde in de bergen?
'k Gave u antwoorde en ik zeide u,
‘Van ten boschwaarde, uit het gersland,
uit het watervolle Noorden,
uit de gouwen van de Odjibways,
uit den lande der Dacotahs,
uit de bergen, uit het leegland,
waar de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
staat en waakt in 't riet geborgen.
Ik vermonde al 't gene ik gehoord hebbe
om den heerd van Nawadaha,
van den zoetgevooisden vinder.’
Vroegt gij mij waar Nawadaha
vand die vreemde en wondere wijzen,
die vertelselen, dien legendlast,
'k gave u antwoorde en ik zeide u,
‘Waar de vogel bouwt, ten boschwaarde,
in de burgten van de beveren,
achter 't speur des wilden bijzonds,
in den roest des bruinen adelaars!
Al het vlerkgedierte zang ze hem,
in den meerschlande, in den broeklande,
en in 't weemoedvuldig waasland;
Chetowaik, de regenvogel,
Mahng, de loen, de ganze Wawa,
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en de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
en de woerhaan, Mushkodasa!’
Zeidt gij, verder ondervragend,
‘Wie, wie was die Nawadaha?
leert ons van dien Nawadaha,’
ik hername en ik bescheedde u
voor de vuist, in dezer voegen.
In het dal van Tawasendha,
't stille en eenzaam wazig groenland,
naast de blijde wateren woonde
de oude vinder Nawadaha.
Om den Indiaanschen dorptuin
strekten made- en koorenvelden,
verder stonden sperreboomen,
altijd zingend vuurgeboomte,
groen in 't midjaar, blank in 't najaar,
altijd zingend, altijd zuchtend.
En de blijde waterbeken
mocht men langst de leegten volgen,
aan het ruischen, binst het voorjaar,
aan 't groot elzenloof, des zomers,
aan den witten smoor, ten najare,
aan den donkeren ijsvloer, 's winters;
daaromtrent zoo woonde en waakte hij,
in het dal van Tawasendha,
't stille en eenzaam wazig groenland.
Daar bezang hij Hiawadha,
zang bij 't lied van Hiawadha,
zijn geboorte en vreemden omgang,
hoe hij bad en hoe hij vastte en
hoe hij wrocht, en lief en leed droeg,
om al 't geen den volke goed was,
om den welstand van de volkeren.
Gij, die Gods gewerken liefhebt,
die de zonne mint in 't gersland,
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die de schaduwe in de boschen
mint, en 't buigen van de boomen
voor den storm, die rein, die sneeuw voert;
die 't geruisch bemint der wateren
door hun looverig pijnboompaalwerk,
die den donder mint, die ketterende
in de bergen kletst en klapwiekt,
als of had hij arendvleugelen; luistert naar dit vreemd gezeisel,
naar dit lied van Hiawadha!
Gij ook, die 't vertellen liefhebt
van het volk zijn droomgevaarten,
die lijk uit den afstand roepen,
‘staat en luistert!’ die daar spreken
met zoo'n heldere kindertale,
dat men 't nauwelijks wel bevroèn kan
of het zangwijze, of het sprake is; horkt naar dees legende uit Indiën,
naar dit lied van Hiawadha!
Gij ook, enkele en frische herten,
God en Gods gewerk indachtig,
die betrouwt dat door alle eeuwen
ieder mensche een menschend hert heeft,
dat in den alderwildsten boezem
zelfs een ingeborene tocht woont
naar iets goeds, hem onbereikbaar;
ja, dat kranke handen, hulpeloos
in den blenden donkeren tastende,
daar de hand des Heeren treffen,
die terstond hun hope en kracht geeft; luistert naar dit enkel zegwerk,
naar dit lied van Hiawadha!
Gij, die somtijds waart en wandelt
langs de groene wentelpaden,
waar de ineengekromde bramele
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woekert, vol van peersche vruchten,
over 't mosch en langs den grensmuur
van een oud vergeten kerkhof;
die daar staan kunt, staan en muizen
op den halfversleten zerksteen,
kunstloos en heel groef gebeiteld,
zoo nochtans dat ieder boekstaf,
als van hope en weemoed zwanger,
't herte praamt en zachtjes aanspreekt
van den Nu en van 't Hiernamaals; staat en leest dees bijstere reken,
leest dit lied van Hiawadha!
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I
Het vrederooken
Op de bergen, diepe in 't gersland,
op de roode Pijpsteenbanken
was de Meester van den Levene,
Gitchi Manito almachtig,
neêrgedaald; omtrent de rotsen
stond hij rechte en riep de volkeren,
al de oorijen der menschen te Hemwaard.
Uit zijn voetspoor brak het water
voorwaards in 't gestraal des morgens,
springende haastig weg omleegewaards,
klaar als Ishkoedah, de steertsterre.
En de Geest, naar de eerde stuipende,
wees de beke al over 't weiland
met zijn vinger 'n wentelend speur na:
‘Vaart daarheen!’ zoo sprak hij, ‘voorwaards!’
Langs het lijf des rooden bergtops
brak hij uit de rotse een handvol,
wrocht en wrong die tot nen rookhoorn
met versierend beeldwerk; verder,
naast de beke koos en vond hij
eenen langgeblaarden rietstaf
t' zijnen hoorne, dien hij vol stak
met gedroogden bast van wilghout,
rund van rooder wilgen; aanstonds
blies hij op het naast geboomte,
dat de samengaande branken
vlugs in vier en vlamme vloogen;
en dan, recht staande op de bergen,
Gitchi Manito almachtig
rookte het calumet des vreden,
als een teeken tallen volkeren.
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En de rook ging traagzaam opwaards,
door de windloosheid des morgens,
eerst een lintje blauwen rooks maar,
dan veel dichtere en zwaardere walmen,
dan een sneeuwwit wolkgevaarte,
lijk nen bosch vol dennenboomen,
immer rijzend, rijzend, rijzend,
ont wanneer 't, den hemel rakende,
afsloeg, en langs alle wegen
heel de locht vol rook gespreid had.
In het dal van Tawasendha,
in het dellingvol Wyoming,
onder 't schauwrijk Tuscalosa,
langs de hooge Rotsgebergten,
verre in 't waterdiepe Noorden,
zag eenieder volk het teeken
van dien hoogen rookboom opstaan,
de Pukwana van de Paaispijp.
En de Leeraars van de volkeren
zeiden: ‘Ziet ge 't, 't is Pukwana!
Bij 't aanschouwen van dit teeken
dat daar zwijkt of waar 't een bandroe,
dat daar zwaait alzoo 'k mijn hand zwaai,
roept en dagvaart al de volkeren
Gitchi Manito, almachtig,
't kamp- en 't krijgsvolk, al te Hemwaard!’
Beken, land en weiden dwerschend
kwam al 't weerbaar volk te zamen,
kwamen Delaweers en Mohawks,
kwamen Tsjoctaws en Camantsjies,
kwamen Shoshonies en Zwartvoets,
kwamen Pawnies en Omahaws,
kwamen Mandans en Dacotahs,
kwamen Hurons en Odjibways,
't weer- en 't wijgvolk, al te samen
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op het teeken van de Paaispijp,
naar de bergen, diepe in 't gersland,
naar de Roode Pijpsteenbanken.
En zij stonden daar te wapen
op den driesch, met al de verwen
bont gepint die 't najaar navoert
of 't ontluiken van den dagraat,
grimmig op malkaar te gloeren;
hunne wezens keeken kamplust,
hunne herten voedden wraakgier,
oude en onverzoenbare veeten,
ouden, afgedeelden bloedhaat.
Gitchi Manito, almachtig,
hij de schepper aller volkeren,
keek naar hen met mededoogen,
want zijn vaderhert, vol goedheid,
en aanschouwde hun erge gramschap
maar als spel van kleene kinderen,
maar als oorlogspel van kinderen!
En hij stak z'n rechtere hand uit,
om hun felheid in te breken,
onder deze hand beschaduwd,
om hunne ergheid uit te dooven.
Met een woord dan, hel en machtig
als het woord der felle wateren
die van hooge bergen dalen
dieptenwaards, vermaande, sprak hij: ‘Kinderen, ach mijne arme kinderen,
luistert naar het woord der Wijsheid;
luistert, leert en wordt indachtig,
luistert naar den Geest des Levens,
die u een en al gemaakt heeft!
'k Late u jagen in mijn eerdrijk,
'k late u vischen in mijn wateren,
'k geve u beren, 'k geve u bijzonds,
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'k geve u bever, aande en aalgans,
'k geve u water-, heide- en boschwild,
'k geve u vogelen, 'k geve u vischen;
hoe en wordt gij nimmer zadig?
waarom jaagt gij op malkanderen?
Ik ben wers van al dat worstelen,
wers van al dat bloed vergieten,
wers van al die wraakgeloften,
wers van al dien oorlogsomroer;
wilt gij vroom zijn wordt eendrachtig,
al 't gevaar ligt in den tweedracht;
mint dus, eensgezind en vreedzaam,
mint dus broederlijk malkanderen.
'k Zal u mijn Verkonder zenden,
een Verlosser van de volkeren,
die u leeren zal en leiden,
werkzaam zijn en lijden naast u.
Hoort ge zijnen raad gewillig,
machtig zult ge en menig worden;
maar vermaant hij immer vruchtloos,
sterven zult ge en al te niet gaan!
Wascht nu, daar in 't stroomend water,
al die kampverwe, al dat bloed af;
wascht uw vingeren, wascht uw aanzicht;
breekt een handvol rooden pijpsteens
en bereidt 't allaam des vreden;
plukt den langgeblaarden rietstaf,
pint hem mooi met bonten vederen,
rookt het calumet eenparig,
en voortaan wilt broeders wezen!’
Vlugs te gronde liet het kampvolk
male en mantel, lijf en wambaais,
reis- en strijd- en wapentoestel,
en in 't speiten van den bergstroom
plotsten ze hun geverwde lenden.
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Helder kwam het opperwater
zonder vlekke omneêr geschorremd
uit des Levenmeesters voetspoor;
duister kroop dat zelfste water,
rood geverwd, vol hoor en onraad,
daar beneên en was een bloedbad.
Uit der waschsteê kwam het wijgvolk
klaar en heel ontverwd te voorschijn,
en zij dolven pede en pollaks
diepe in 't zand, met al hun wapenen.
En de Groote Geest, de schepper,
Gitchi Manito almachtig,
loeg naar zijne onmondige kinderen!
Dan de kempen braken spraakloos
elk een handvol rooden pijpsteens,
boetsende elk nen ronden rookhoorn,
zoekende elk nen langen rietstaf,
dien zij mooi met vederen pintten,
gaande korts nadien elk huiswaard.
En de Groote Geest, geborgen
in den rook die rondom hem klom,
ging 't portaal des hemels binnen,
gaande weg en uit hun aanschijn,
door 't ommantelend rookgewentel,
de Pukwana van de Paaispijp.
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II
De vier winden
‘Eere en lof zij Mudjikiewis!’
riep het kampvolk, riepen de ouderen,
als de winnaar weer te huis kwam,
met den heiligen wampumgordel,
uit de palen van den Noordwind,
uit het koninkrijk Wabasso,
dat men heet het Wit-Konijnland.
Dezen wampumgordel stool hij
van den hals van Mishi-Mokwa,
van den bergbeer die zoo groot was
dat hij al de volkeren bang miek,
daar hij lag en sliep en loodzwaar
't hoogste van de bergen kroonde,
lijk nen steenen balk, dien 't schildmosch
geluw, groene en grauw geplekt heeft.
Hij bekroop dien beer, stilzwijgende,
ont hij half verschrikt de nagelen
van zijn rooden klauw gewaar wierd,
ont hij 't jagen van zijn beermuile
langs de lauwe vuisten voelde,
ont hij hem den wampumgordel
over oogen, ooren, hoofd trok,
zonder dat hij, eens ontwekkend,
hoorde, zag, of iets gewaar wierd,
waar hij, liggende en den aamtocht
door z'n zwarte snuivers jagende,
Mudjikiewis' handen lauw miek.
Zwoei hij dan zijn kolve omhoogwaards
met nen langen, luiden strijdroep,
en den machtigen Mishi-Mokwa
trof hij voor zijn sterre en plotselings
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eenen ongefaalden kolfslag.
Door dien fellen bots verbijsterd
sprong de reuze rechte en dadelijk
viel hij door zijn knien: hij knikte
naar den grond toe, deisde ruggewaards,
zat en kreunde lijk een vrouwmensch.
Dan de machtige Mudjikiewis
spotte en gekte en guwde duchteloos
met den beerhond, en staans voor hem
schoot hij uit en riep misachtend:
‘Hoort ge 't, beer, gij zijt een bloodaard,
en geen beer gelijk gij boftet,
hoe zaat ge anders daar en kreundet
lijk een oud versleten vrouwmensch!
Beer, gij weet, ons volk en vriendt niet,
ja, wij voerden veeltijds oorlog,
maar nu zijn we baas, ge ziet het;
foei, loopt vlucht nu weêr ten boschwaard,
kruipt de bergen in en duikt u!
Hadt ge gij den kamp gewonnen
nooit en hadde ik traan gelaten;
en nu zit gij daar en kreunt ge,
't is een schande voor uw maagschap,
lijk een hulpeloos oud vrouwmensch,
lijk een kranke Shaugadaya!’
Dan weer opwaards voer de pollaks
en weêr vlugs den Mishi-Mokwa
dwers in 't midden van zijn voorhoofd,
dat 't vaneen vloog zoo het ijs doet,
's winters, waar 't de vischer opbreekt.
Dat is 't end van Mishi-Mokwa,
van den bergbeer die zoo groot was
dat hij al de volkeren bang miek.
‘Eere en lof zij Mudjikiewis!’
riep en kraaide nu de volksstam,
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‘eere en lof zij Mudjikiewis!
Heet van nu voortaan hem Westwind,
nu en immer, ooit en altijd
zal Hij Heer en Koning wezen
aller winden. Neen, hiernamaals,
'n noemt hem nooit meer Mudjikiewis,
maar wel Kabeyon, den Westwind!’
Zoo wierd Mudjikiewis Vader,
Heere en Hertog aller winden.
Hij bleef heerschende op den Westwind,
maar zijn kinderen gaf hij de andere;
Wabon zou den Oostwind heeren,
Shawondasie zou den Zuidwind,
maar de booze Noorderwindsteê
kreeg de wree Kabibonokka.
Jong en liefgetal was Wabon
en van ambt een morgenwekker,
met zijn zilveren schachten joeg hij
't donker grauw van hoog en leeg af,
hij had wondere bleuzekaken,
rood gepint gelijk den dageraat,
en des morgens wekte en porde hij
man en vrouwe, hinde en jager.
Eenzaam in de lucht zat Wabon:
wat de vogelen hem vertelden,
wat 't geblomte geurs en wierooks
opwaards asemde al omtrent hem,
wat de boomen, wat de beken
zingezangden toen hij opstond,
nog en wierd hij blij noch blijdzaam,
want hij heel te gansch alleen was.
Maar eens morgens, als hij uitkeek
naar het dorp, waar 't al in rust lag,
naar den smoor die van den meersch ging,
als een spook dat schuw den dag vlucht,
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zag hij, eenzaam over 't weiland,
daar een wandelend meiske komen
blommen binden in zijn hoofdhaar,
wompelblaân en waterbiezen.
Elken morgen, als hij opstond,
't eerste dat zijn oogen zagen
was 't paar oogen van dat meisken,
twee hoogblauwe waterspegels.
En hij minde 't eenzaam schepsel,
dat zijn opstaan groette daaglijks;
immers want zij eeloos waren,
zij op de aarde en in de locht hij.
En hij wist zoo lief en lustig,
met gelonk van lentenstralen,
met gevlei van honingwoorden,
met gezucht, gezang, gezabber,
geur en glans van al dat lief is,
rond dat maagdelijk kind te zwerven,
dat hij 't won en eindelijk meêtoog
in z'nen peerschen dagraatsmantel;
't meisken was een ster geworden,
die hij in en om zijn hert droeg,
en nog altijd aan de hemelen
staan ze hij en zij te zamen,
Wabon ende Wabon-Annong,
Wabon ende 'et licht des morgens.
Maar de wree Kabibonokka
was gehuisvest waar 't groot ijs groeit,
in de oude, ongebaande drijfsnee'
van het koninkrijk Wabasso,
dat men heet het Wit-Konijnland.
Hij was 't die ten najaarsdage
't woud deed al zijn blaren bloedrood,
groen en geluwachtig bont zijn;
hij was 't die de sneeuw liet vliegen,
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knijzen, sijfelen onder 't sperhout;
hij die beke en wouwer vastlei,
die den loen, de meeuwe, de meerkraaie,
die den reiger bande en wegjoeg
t'hunnen neste, al zagge en zeewied,
in het rijk van Shawondasie.
Eens kwam baas Kabibonokka
uit zijn huizinge in de drijfsnee',
uit zijn woonste diepe in 't Noordland,
en zijn haar, al grauw beruwrijmd,
vloog hem na gelijk het ijs doet,
in een donkere winterbeke;
zuidwaards kwam hij afgedonderd,
over 't vastgevrozen veenland.
Daar in 't riet en in de poperen
vond hij Shingebis, den duikgans,
snoeren vischvangs henensleuren
over 't vastgevrozen veenland,
traag vertrekkende uit het Noorden,
als zijn volk al lang verhuisd was,
en in 't rijk van Shawondasie.
‘Wie,’ zei Heer Kabibonokka,
‘wie zal dan mij tergen durven,
wie, in dit mijn eigen erfgoed,
als de Wawa reeds verhuisd is,
als de wilde ganze zuidwaards,
als de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
reeds vertrokken is in 't Zuidland?
Ik zal naar zijn wigwam seffens
vier en vonke hem uit gaan blazen!’
Inderdaad, Kabibonokka
toog bij nachte al brieschen derwaards,
hoopte sneeuw rondom den ingang,
huilde, tierde, stoof de kave in,
dwong de kepers weg en weêr en
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wabberde in de tentekleederen.
Shingebis zat onberoerbaar,
neen, de duikgans zou niet vreezen,
want hij met vier klampen brandhouts,
een voor elke maand des winters,
en met vischvang ruim bezet was;
binnen best, zijn vier aan 't boeten,
zat hij, at hij, loeg hij, zong hij
lustig: ‘Ei, Kabibonokka,
ei, wat zoudt ge meer als ik zijn!’
Binnen viel Kabibonokka,
maar ofschoon de looze duikgans
voelde aan 't stormen, wist aan 't koud zijn
van den windtocht wiens de komst was,
nog en hield hij op van zingen,
nog en staakte hij zijn geschimp iet,
maar hij schoof nen blok den heerd toe,
boette 't vier en liet de sparken
rustig uitgaan door het rookgat.
Van Kabibonnokka's voorhoofd,
uit zijn wit bestrieveld hoofdhaar,
kwam het zweet bij zware dreupelen
afgeleekt en dopte in de aschen,
zoo de dooi doet, die van de euziën
of van 't kromgesneeuwde pijploof
leekt en diepe poren dreupelt
door de snee', als 't dooit en vroegjaart.
Hij sprong op, op 't ende, ontzenuwd
door de hitte en 't erge gekken
van den scherpgebekten duikgans,
en liep haastig weg, de deure uit,
weg al stampen over 't ijsveld,
buischende over beke en wouweren,
ont de sneeuw nog vaster toe wierd
en den ijsvloer dieper, dikker;
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toen beriep hij weêr den duikgans
om te kampen met den Noordwind,
naakt en bloot met hem te worstelen,
daar in 't vastgevrozen veenland.
‘Op!’ zei Shingebis, de duikgans,
en hij kampte met den Noordwind,
kuimde heel den nacht en kampte
met den wreên Kabibonokka,
ont diens asemtocht amachtig,
ont diens veege grepe onvast wierd,
ont hij, achteruit slabakkend,
uit der baan gebuiteld, wegliep
naar het koninkrijk Wabasso,
dat men heet het Wit-Konijnland.
Spottend dreef de looze duikgans,
Shingebis, den gek met hem nu,
zingende: ‘Ei, Kabibonokka,
ei, wat zoudt ge meer als ik zijn!’
Shawondasie, vuil en vadsig,
woonde diepe in 't zoele Zuidland,
't koninkrijk der zonnenstralen,
waar 't schoon weêre en altijd warme is;
hij was 't die de vogelen waarnam,
die den Opetsjie, den roobaard,
die de blauwe vinke, Oweissa,
die de zwaluwe zond, de Shawshaw,
met de wilde ganzen Noordwaards;
hij was 't die meloen en tabak
met de wijngaardvruchten gasloeg.
Rookende uit nen langen rietstaf
dampte hij heel de lucht vol reukwerk,
heel vol duizelig droomgeschemer;
't water zelve, hij leerde 't monkelen,
en 't gesteen niet half zoo wild zien,
om 't allengskens weer ontwinteren,
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in 't getij des scherpen nachtlichts,
in den droeven sneeuwschoejaartijd.
Loome en ledige Shawondasie!
Ach, zijn leven hadde een schaduwe
en zijn herte kende een droefheid!
Eens zag hij, terwijl hij Noordwaards
zat en loerde, diepe in 't gersland,
onvoorziens een jeugdig meisken,
lang van lijve en teer van lichaam,
dat daar moederziele alleen zat;
groen gekleed was 't en zoo geluwe
als de zonne blonk zijn hoofdhaar.
Heele dagen keek hij derwaards,
heele dagen zat en zuchtte hij
met zijn hert vol wee en deernisse,
heel vol zoete en zerpe droefheid,
naar dat geluwharig meisken.
Maar hij was al veel te vaddig,
veel te leêg om 't aan te spreken,
veel te schuw van moeite en arbeid
om ter minninge uit te varen.
Zoo daar zat hij en verklaarde
zijn twee oogen hankerzalig
aan dat groen en geluw meisken.
Zekeren morgen keek hij Noordwaards
en wat ziet hij? 't Geluw hoofdelijn
was zoo bleek als sneeuw geworden,
was alom gekroond met bleekheid.
‘Ach, mijn broeder uit den Noordlande,
uit het koninkrijk Wabasso,
dat men heet het Wit-Konijnland,
ge hebt het meisken mij ontstolen,
afgewend en omgetooverd,
ge hebt het mij geroofd, gestolen,
met uw leugenachtig Noordland!’
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Dus goot de arme Shawondasie
in de locht zijn bittere klachte uit;
ja, de Zuidwind droeg zijn hertwee,
't bitter wee van Shawondasie
over veld en over veenland,
ont de locht met sneeuwwit plokhaar
als van disteldons bevracht was;
maar zijn geluwhoofdig meisken
was hij kwijt, 't en keerde nooit meer;
nooit en ziet ge, o Shawondasie,
meer uw geluwharig liefken!
Neen, bedrogene Shawondasie,
noch 't en was geen vrouwenschepsel,
geen lief meisken dat ge mindet:
't was de gulden pisseblomme
daar gij heel den lauwen oesttijd
naar geschouwd en naar gelonkt hadt,
naar gezucht en van gedroomd hadt;
heur schoon haar is afgeblazen,
af en weg is 't, en voor altijd.
Ach, bedrogene Shawondasie!
Zoo was 't windenrijk gedeelmand
en de zoons van Mudjikiewis
hadden elk nen wijk des hemels,
elk een streke en elk een windsteê;
maar 't beweldigen van den Westwind
bleef het recht van Mudjikiewis.
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III
Hiawadha's kindsheid
Nederwaards in 't avond worden,
lang voorleên is dit en spoorloos
schier bij de oudst gedaagde menschen,
viel de schoone vrouw Nokomis
uit de volle mane, eens avonds;
vrouw was ze en ging moeder worden.
In een wijngaardranke zet ze en
rennen met heur speelgenootschap,
als heur bijstere tegenvrijdster,
vol afgunstig wanbehagen,
dar de taaie ranke afsnijden
van de renne en van den wijngaard,
en Nokomis viel erbarmlijk
nederwaards in 't avondschemeren,
op de Muskodey, de maduwe,
in 't hoogbloeiend jaargetijde.
‘'t Valt een sterre,’ riep het landvolk;
‘kijkt, een hemelsch licht dat uitvalt!’
Daar, in 't mosch en in den varoeste,
op de Muskodey, de maduwe,
die vol geluwbloeiend lisch stond,
onder maan- en stergepinkel,
wierd Nokomis blijde moeder
en ze hiet heur kind Winonah,
de eerstgeborene van heur dochteren.
En dat kind van vrouw Nokomis
wierd een meiske lijk een lelie,
lang van lijve en teer van lichaam,
al zoo schoone als 't manelichten,
schoonder als een sterre die pinkelt.
En Nokomis spelde heur dochter
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dit vermaan schier al te dikwijls,
‘Wacht u wel voor Mudjikiewis,
voor den Westwind, Mudjikiewis;
'n wilt niet horken naar zijn praatlust,
noch te lange in 't hooigers rusten,
neen en stuipt niet naar de leliën,
want de Westwind mocht u scha doen!’
Al zulk wijs vermaan bleef vruchteloos,
al zulk schoon beles vergat zij,
ont de Westwind eens gewandeld,
licht en lotsvoets, achter 't land kwam,
's avonds langs de wee gewandeld,
luisterende elken blom- en bladstaf;
ont wanneer hij, ach Winonah,
't schoone kind vond leliën binden;
en zoo wist hij het te omwaaien
met zijn woorden zoet als honing,
met zijn lachtale even lieflijk,
dat hij 't eindlinge in 't verdriet halp
en in last van wonne en weedom!
Zoo wierdt gij, o Hiawadha,
kind des wonders, eens geboren;
maar de dochter van Nokomis,
Hiawadha's lieve moeder,
stierf verwaarloosd, stierf vergeten
van heur valschen Mudjikiewis,
van den trouweloozen schaker.
Lange weende vrouw Nokomis
rust- en raadloos om heur dochter.
‘Och, of ware ik dood!’ zoo riep zij,
‘Och, of ware ik dood, zoo gij zijt,
vrij van kommer, van verdriet vrij!
Wahonomin! Wahonomin!’
Langs de kust van Gitchi-Goemie,
naast het blinkend Grootzeewater,
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stond de wigwam van Nokomis,
dochter van de maan, Nokomis.
Bachten 't water stond het masthout,
stond de dichte en donkere vuurboom,
stond het hout vol pijnboomwappers;
recht daarover klonk het water,
klonk het klare en zonnig water,
beukte en blonk het Grootzeewater.
Daar ving de oude vrouw Nokomis
't voedsteren aan van Hiawadha,
douwde hem in zijn linden wiegsken,
dekte hem met mosche en ruschen,
riemde hem vast met rendierpezen;
zong, zoohaast hij kwelde en kwaad wierd:
‘Zwijgt, de bloote beer zou komen,
zwijgt en slaapt, hij gaat u pakken!
Ewa-jee, mijn uilekieksken!
Kijkt, wie blekt er daar de deure in?
Aai, twee oogen lijk lanteernen!
Ewa-jee, mijn uilekieksken!’
En Nokomis leerde 't kindtjen
al hetgeen de sterren aankleeft,
wees hem Iskoedah de steertsterre,
Iskoedah, met 't laaiend hoofdhaar;
wees hem 't land der doode helden,
waar zij gaan met kolve en pluimband,
waar zij dansen hooge in 't Noordlicht,
als het winter, nacht en koud is;
wees hem, dwers door al de hemelen,
't melkwit speur, langs waar de ontelbare
lichaamlooze helden huiswaards
de oude en breede bane volgen.
Voor de deure zat en horkte
't wondere kind; des zomeravonds
horkte 't naar het sperreruischen,
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naar de slaande waterbaren,
naar den wonderen zang van beiden:
‘Minni-wawa!’ zong het sperhout,
‘Mudway-aushka!’ zong het water.
't Zag den blekworm, Wah-wah-tezie,
deur den donkeren avond schemeren;
't zag zijn winkelend keerske lichten,
in en uit den wildwasch wikkelen;
op zoo ging dan 't wiegeliedtje
dat Nokomis hem geleerd had:
‘Wah-wah-tezie, kleene blekworm,
losse en lichtgeveêrde nachtalf,
losse en lichtgewiekte witgeest,
komt mij huis- en bedwaards lichten,
eer ik slape en eer 'k mijn oogen
neêrwaards liggend luike en toe doe!’
't Zag de ronde mane rimpelen
op en uit het water, staande
heel besport met schaduwvlekken;
‘Wat is dat,’ zei 't, ‘vrouw Nokomis?’
En de goe Nokomis: ‘Luistert,’
zei ze, ‘een al te felle kamper
greep zijn grootheers wijf te midnachte
en hij wierp ze zoo geweldig,
dat ze vloog tot in de mane;
kijkt, daar zit ze nog in 't maantjen!’
't Zag den reinboge in de hemelen,
't bont geschilderd luchtomspansel;
‘Wat is dat,’ zei 't, ‘vrouw Nokomis?’
En de goe Nokomis weder:
‘Horkt, dat is de blommenhemel,
't zijn de blijde zomerblomkes,
't zijn de schoone dellingleliën:
als ze hier moe gebloeid zijn gaan ze
nogmaals bloeien in den hemel.’
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Hoorde 't ooit, te middernachte,
de uilen huichelen in den pijnbosch;
‘Wat is dat nu,’ schuw en schuchter,
‘wat is dat,’ zei 't, ‘vrouw Nokomis?’
En de goe Nokomis zeide:
‘Uilen zijn 't en uilenkiekens,
die hun eigen tale spreken,
die daar gekken met malkanderen.’
En alzoo wist Hiawadha
aller vogelen tale en wijsheid,
ieders name en kunsten kende hij,
hoe zij hunne nesten bouwen,
waar zij binst den winter schuilen;
en hij sprak en zei, ‘Mijn kiekskens!’
tegen al die hij ontmoette.
Aller dieren tale en teekenen,
ieders name en kunsten kende hij,
hoe de bevers burgten bouwen,
waar des eekhoorns eekelen rusten,
hoe de ree zoo rap te beene is,
hoe 't konijn zoo schuw: ‘Mijn broerkes!’
zei hij tegen al de beesten,
tegen al die hij ontmoette.
En Iagoe, die gekend was
als een felle leugendichter,
vol van reis- en jachtgevaarten,
die de vriend was van Nokomis,
miek nen eschenboge en schichten,
naar de hand van Hiawadha;
ieder jachtpijl was met vlintsteen
scherp getopt en dan gevederd,
maar van reehuid was het boogsnoer.
En hij sprak tot Hiawadha:
‘Gaat, mijn kind, gaat heen, ten boschwaard,
waar de hinden samentroppelen,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

696
gaat den fellen reebok schieten,
gaat en schiet den hert met hoornen!’
Dadelijk in den bosch getreden
heel alleen ging Hiawadha,
preusch, met pijl en boog bewapend;
en de vogels riepen rond hem:
‘Hei, naar ons niet, Hiawadha!’
‘Hei!’ riep Opetsjie, de roobaard,
riep Oweissa, riep de blauwvinke,
‘Hei! naar ons niet, Hiawadha!’
Uit den eekenen boom, aanzijds hem,
sprang het eekhoorntje, Adjidaumo,
en al hupplen door de branken
gekte en kuchte 't naar beneênwaard,
loeg en riep 't, zoo hupsch en vroolijk:
‘Hei, naar mij niet, Hiawadha!’
't Wild konijntje sprang voorzichtjes
uit den weg, en ommekijkend
zat 't en horkte 't, op zijn huksken,
half vol schrik en half vol blijdschap,
‘Hei!’ beriep 't den jongen jager:
‘Hei, naar mij niet, Hiawadha!’
Maar 'k en weet niet of hij 't hoorde,
want hij zocht, hij zocht den reebok,
want hij zag een speur en volgde het,
door de beke, door den wedding,
door het water heen, en stapte
lijk nen mensch die slapend wandelt.
In nen elzenen tronk op 't ende
kroop hij, loerend naar den reebok;
ont daar eerst twee hoornen wierden
en, door 't hout, twee oogen zichtbaar,
dan twee neuzegaten, snuivend
naar den wind! 't Was hij, hij kwam daar,
bont gevlekt, vol zonne en schaduwe!
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Ach, zijn herte het huptede opwaards
als een berken loof zoo dapper,
als een berken loof zoo hupte 't,
want hij 't wild zag naderen hemwaards.
Op een knie zoo rees hij mikkend,
en hij trok den pijl ten hoorne;
schaars was 't dat een loof geroerd had,
schaars dat iets gerept, geroerd had,
of de schuwe bok was schielijk
op, te vierklauwe op gesprongen,
horkte, met nen poot omhooge, en
vloog den pijl in, die naar hem kwam
bijzend lijk een horsele! Dadelijk
beet het straal zijn herte en dwerschte 't!
Hij lag dood; omtrent de boschen,
naast den wedding zal het hert nu
's reeboks nooit meer beven waarlijk,
maar het hert van Hiawadha
't beeft en 't hupt en 't danst van blijdschap!
Als hij thuis kwam met den windvang,
hie Iagoe, hiet Nokomis
onzen jager duist maal welkom.
Uit den reehuid schiep Nokomis
Hiawadha straks nen lijfrok,
met den wildbraad hield zij weerdschap
t' zijnder eere, en al het dorpvolk
over tafel hiet Hiawadha
Kloek-van-Herten, Soan-ge-taha,
Vroom-van-herten, Mahn-go-tezie.
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IV
Hiawadha en Mudjikiewis
Kind eer en nu knaap geworden
was de jeugdige Hiawadha
vast in al dat weimans werk is,
wetende al dat de ouderen leeren,
vlug in al dat kunst en spel heet,
durvende al dat mannen durven.
Snel te voet was Hiawadha;
kwam hij eenen schicht te schieten,
eer die schicht ooit grond genaakte
wist hij hem voorbij te loopen!
Even fel in 't schieten, kon hij
zoo geweldig hooge en dapper
tienmaal uit den handboog schieten,
dat de tienste schote al weg was
eer ooit de eerste grond genaakte!
Hij had wanten, Mindjekahwon,
rendierhuidsche tooverwanten,
die hij om zijn vuisten snoerde, en
daarmeê kon hij rotsen breken,
bergen heel in gruis verbrijzelen.
Hij had mocassons vol krachten,
toovermocassons van reehuid;
toen hij ze aan zijn voeten vaste en
rond zijn ankelen dicht gesnoerd had,
mat hij te elker schree nen mijlsteen.
Meermaals vroeg hij vrouw Nokomis
naar zijn vader Mudjikiewis,
en vernam op 't ende het raadsel
van Winonahs wondere schoonheid,
van zijns vaders valscher wandaad;
en zijn herte wierd, zoo gram was 't,
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als een kole vier, die gloeide.
‘Vrouw Nokomis,’ sprak hij eindlijk,
‘'k wil zoo straks naar Mudjikiewis,
gaan vernemen hoe hij 't stelt daar,
in 't te Gode gaan des zonlichts,
waar de westerzonne omleeg gaat.’
Zoo gezeid trok Hiawadha
voorts, in reis- en wapenrusting;
reehuidbolk en beenderlingen,
heel omnaaid met penne en wampum;
arendsvederen in den hoofdband,
om de leên den wampumgordel,
in de vuist den eschenen handboog,
stijf met rendiersnoer bespannen,
heel den bot vol eekenen schachten,
snelgekeide, scherpgeveêrde;
met zijn wanten, Mindjikawon,
met zijn tooverbeenderlingen.
Zei Nokomis dan, vermaanziek,
‘'n Roert van hier niet, Hiawadha!
Schuwt de gouwen van den Westwind,
laat het land van Mudjikiewis,
want hij met zijn kunst u schaân, of
met zijn tooverije mocht dood doen!’
Onberoerd bleef Hiawadha,
voor dit vrouwelijk vreeze inboezemen;
en hij schreed ten bosche in dadelijk,
ieder schrede een mijle afmetend;
duister voer het zwerk daarboven,
zwart was land en veld en voetspeur;
warme en zwoel woeg 't weêre alom, en
't scheen of brandde 't, 't scheen of rookte 't
heinde en verre, in bosche en biesland,
want zijn herte zat vol gramschap,
lijk een kole vier, zoo gloeide 't.
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Zoo, den Westen ingeschreden,
overreisde hij 't snelste rendier,
ree en bijzond stak hij achter;
dwers den kwaden Esconabaw,
dwers den machtigen Mississipi,
dwers de bergen, dwers het gersland,
dwers het Kraai- en dwers het Vosland,
dwers het Zwartvoetsland doorreisde hij,
tot betrent de Rotsgebergten,
naast de deuren van den Westwind,
waar, omhooge, op de hoogste toppen,
hij den ouden Mudjikiewis
zitten vand, der winden Koning.
Vol ontzicht stond Hiawadha
daar in 't aangeschouw zijns vaders.
Door de lucht en om zijn schouderen
woei zijn haar vol wilde woestheid,
heel zijn hoofd geleek den sneeuwdrift,
of wel Iskoedah, de steertsterre,
Iskoedah, met 't laaiend hoofdhaar.
Gansch verblijd was Mudjikiewis
op het zien van Hiawadha,
want hij wierd zijn jeugd indachtig
en dit jong gelaat hersprak hem
van de schoonheid van Winonah,
die vertweelingd daar voor hem stond.
‘Welkom!’ sprak hij, ‘Hiawadha,
in de landen van den Westwinde!
Ik verlangde al naar uwe komste!
Jeugde is minnelijk, elde is treurziek,
jeugde is blakende, elde is bloedloos;
gij verwekt in mij 't geheugen
van de dagen toen ik jong was,
van Winonah's wondere schoonheid!’
Menigen dag nadien zoo hield men
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daar nu tale en wedertale,
ont de machtige Mudjikiewis
kwam den ouden dreun te dreunen,
van 't gevaarvol doen en laten
dat zijn dappere deugd bestaan had,
hoe geen mensche hem ooit en wondde.
Hiawadha zat en horkte
naar zijn vaders woord gedoogzaam,
nu en dan wel eens al monkelen,
maar geen woord, geen hand, geen oogslag,
niets en liet hij kenbaar maken
dat zijn herte zat vol gramschap,
lijk een kole vier, die heet is.
Eindlijk sprak hij: ‘O Mudjikiewis,
is daar niets dat u kan kwetsen?
Niets dat u kan duchtig maken?’
En de reuzige Mudjikiewis,
milde en praalziek in zijn grootschheid,
gaf voor antwoord dat daar niets was,
‘niets 't en zij dit zwart gesteen daar,
niets 't en zij eilaas, de Wawbiek!’
Hij bezag nu Hiawadha
welgezind ofschoon met vroedheid,
zoo eens vaders oog zijn kind doet,
want hij preusch wierd op den jongman,
die daar lang en struisch voor hem stond,
en hij sprak, ‘o Hiawadha,
is daar niets dat u kan scha doen,
niets dat u bevreesd kan maken?’
Maar de wakkere Hiawadha
beidde aleer hij spreken wilde,
wikte en woeg en zweeg behoedzaam;
eindelijk zei hij dat daar niets was,
‘of 't en zij de rotting ginder,
't rondgestaafde riet Apukwa.’
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En zoo Mudjikiewis opstond
en zijn hand ten rietboome uitstak,
riep Hiawadha vol bevreesdheid,
vol wel nagepoetsten afgruw,
‘Kago, kago, trekt uw hand in!’
‘Ah kawien,’ zei Mudjikiewis,
‘neen, voorwaar, 'k en rake 't riet niet!’
Korts nadien zoo viel de sprake op
Hiawadha's drie gebroederen,
eerst op Wabon, op den Oostwind,
op den Zuidwind Shawondasie,
laatst op Heer Kabibonokka;
't wierd verteld hoe dat Winonah,
Hiawadha's schoone moeder,
was geboren achter 't weiland,
hoe zij stierf en hoe 't Nokomis
eerst geweten, eerst gemeld had.
En hij riep, ‘o Mudjikiewis,
gij, gij hebt Winonahs leven
weggeroofd en al heur schoonheid,
ge hebt de lelie, gij, getrappeld,
onder uwen voet, verrader;
gij bekent het, gij bekent het!’
En de machtige Mudjikiewis
sloeg zijn hoofdhaar in den Westwind,
boog zijn streuvelig hoofd, verlegen,
en deed spraakloos nijgend, ‘Ja ik!’
Weg nu stormde Hiawadha,
met verbolgen hand- en oogslag,
naar den zwarten steen en greep dien,
greep den wanvermaarden Wawbiek,
met zijn wanten, Mindjikahwon,
sloeg hem los en uit zijn grondsteê
wel in honderdduizend bonken,
die hij beukend henen gooide
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naar den schuldigen Mudjikiewis,
want zijn herte zat vol gramschap,
lijk een kole vier, zoo gloeide 't.
Maar de koning van den Westwind
blies de bonken weêr te hemwaard,
met het brieschen zijnder woestheid,
met den adem zijnder gramschap,
weêr te hemwaard die ze hem toewierp;
en hij trok het riet Apukwa
uit den grond, met vasche en wortelen,
uit de doollage, uit den meerschkant,
uit het hoor, den reuzenrietstaf;
luide en lang loeg Hiawadha!
Dan ontsprang daar, binst de bergen,
lijf om lijf zoo'n felle kampstrijd,
dat Kenoe zijn roest ontvluchtende,
dat de groote krijgsmansadelaar,
op de rotsen weg end weder,
vloog al tieren om het kampveld.
Lijk nen boom die buigt in 't onweêr
boog en zwakte 't reuzig bolriet,
en bij zware buien buischte
't zwart gebrokkel van den Wawbiek,
ont de grond aan 't rommelen rochte,
van 't gebrom des wilden oorlogs,
ont de locht weêrgalmend meêriep,
ont de donder door de wolken
sprak en donderde, ‘Beem-Wawa!’
Uit het veld week Mudjikiewis
't Westen in, de heuvelen opwaards,
tobbelende over het westgebergte;
wel drie dagen vocht en vluchtte hij
voor den wrok van Hiawadha,
naar de deuren van den Westwind,
naar 't te Gode gaan des zonlichts,
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naar de verste wereldpalen,
waar de zonne in 't ijele luchtruim
's avonds valt en gloeit, geslachtend
den flamingo, die zijn nest zoekt
verre in het weemoedvuldig moerland.
‘Staat!’ riep eindlijk Mudijkiewis,
‘staat, mijn kind, mijn Hiawadha,
gij en kunt, ik ben onsterflijk,
noch ontlijven mij noch kwaad doen.
'k Wilde eer weten of gij vroom waart,
'k ondervond het, hebt den dank nu,
hebt den eerloon uwer koenheid!
Vaart terug naar man- en maagschap,
leeft en werkt met hun gestadig,
klaart het land van ruigte en onraad,
reedt ter vischvangste al de wateren,
doodt de droezen, keelt de tooveraars,
slaat het reuzenras Wendigo's,
weert 't gewormte der Keneebieks,
zoo ik zelf den grooten bergbeer
Mishi-Mokwa weerde en doodsloeg.
En de beurte, als ze eens aan u komt,
als het veeg gestraal van Pauguks
oogen u komt aan te gloeren
in den donkeren, komt dan mijwaards,
komt naast mij den rijkstaf zwaaien,
op Kieweidin, den Noordwestwind,
den te-huis-waard-wind Kieweidin.’
Zoo verviel die felle kampdag
binst het booze jaar van Shah-shah,
't schriklijk jaar dat langst voorbij is,
binst de palen van den Westwind.
Speuren vindt daarvan de jager
hier en daar nog, hille- en daalwaards,
overal schier groeit de rotang
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langs de beken, in de beemden,
en bij steden zit de Wawbiek
half gedekt nog diepe in 't turfzand.
Huiswaards keerde Hiawadha;
vrij en vreugdig al omtrent hem
scheen het land en scheen de lucht nu,
want het vier der kwade gramschap
was gebluscht en uitgeblazen,
noch en kwelde meer de wraaklust,
want zijn hert was koel geworden.
Eenen enkelen keer vertoefde hij
langs de bane, om pijlentoppen
was 't, om zijn gerief te koopen,
bij den ouden pijlenmaker,
in den lande der Dacotahs,
waar de sprong van Minnehaha
komt gespeit en, onder 't boschloof,
lacht en valt en vrooielijk wegspoelt.
Daar zat de oude pijlenscherper,
die, van kiezel, vier- en vlintsteen,
die van keien, zwarte of groene,
scherven spleet en pijlen scherptede
allerhand, met kwade neggen,
hard en vinnig, glad en kostbaar.
Naast hem wrocht z'n bruinoogd meisken,
dat, bij beurten wisselmoedig,
wel- of wangezind van inborst,
Minnehaha's water nadeed;
snelgevoet was 't lijk de beken,
lang van neêrwaards vloeiend hoofdhaar;
's waters lachen vand z'n weêrga
in zijnen lach, en Minnehaha,
Lachendwater, had de pijlman
't kind genaamd, na 't lachend water.
Was 't nu wel om pijlentoppen,
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was 't om scherpe en kwade schichten,
vier- of veltsteen, glad en kostbaar,
dat Hiawadha daar bet na ging,
in den lande der Dacotahs?
Was het niet om, bachten 't spandoek,
't fraai gelonk van Lachendwater,
die hem afspiedde, af te spieden?
Was 't niet om heur kleed te hooren,
bachten 't spankleed van der wigwam,
zoo men 't lachend water zien mocht,
dwers door 't donker boschhout perelen,
zoo men Minnehaha's lachlust
hooren mocht in 't schermend houtloof?
Wie is 't wijs? Al wondere droomen
droomt des jongmans herte somtijds!
Wie is 't wijs of Hiawadha
ook geen wonderen droom gedroomd en had?
Als hij thuis kwam, met den avond,
zoo vertelde hij vrouw Nokomis
van zijns vaders wreed ontmoeten,
van z'nen kamp met Mudjikiewis,
maar hij zweeg van pijlen koopen,
maar hij zweeg van Lachendwater.
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V
Hiawadha's vasten
Luistert hoe dat Hiawadha
vastte en in den bosch ging bidden,
niet om rappigheid in 't jagen,
noch bedreven hand aan 't vischen,
noch om zegen toen daar kamp viel,
of vermaardheid in den oorlog,
maar om 't geen den volke goed was,
om den voorspoed van de volkeren.
Eerst, en om aldaar te vasten,
bouwde hij binst den bosche een wigwam,
naast het blinkend Grootzeewater,
in het blijde en lustig vroegjaar,
in de maand der jonge bladeren;
menig wonderen droom aanschouwde hij,
binst dien zevendaagschen vasten.
Op den eersten van de dagen
ging hij wandelend heen ten boschwaard;
zag den hert in 't braakhout springen,
zag 't konijn zijn pijpen graven,
hoorde 't trommelslaan van Bena,
den phesant, hoorde Adjidaumo,
't eekhoorntje, in zijn eekels ratelen,
zag de duive, Omeme zitten,
bouwende in den pijnboom, zag de
wilde ganzentroppen, Wawa,
hooge omhooge in 't Noorden varen,
ruischen, razen over 't Moerland.
‘Heer des Levens,’ riep hij treurig,
‘steunt ons menschenleven daarop?’
's Anderen daags, terwijl hij vastte,
ging hij achter 't vloeiend water,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

708
door de Muskodei, de beemden,
zag het wildrijs, Mahnomonie,
zag de blauwe bees, Mienahga,
zag Odahmin, zag de boschbees,
zag Shahbomin, zag de kraakbees,
zag den druivelaar, Bemahgoet,
rankende over de elzentakken,
stoorende in de lucht alomme.
‘Heer des Levens,’ riep hij treurig,
‘steunt ons menschenleven daarop?’
Op den derden van de dagen
zat hij naast het meer en peisde hij,
naast het stil, doorschijnend water;
zag daar steuring Nahma smakken,
droppelen slaan lijk wampumkralen,
zag den gulden baars, den Sahwa,
lijk een zonnestrale in 't water,
zag den snoek, den Maskenozha,
zag den haring, Okahahwis,
zag de Shawgashie, de krifte.
‘Heer des Levens,’ riep hij treurig,
‘steunt ons menschenleven daarop?’
Op den vierden dage vastte en
lag hij krachtloos in zijn wigwam;
en, van op zijn looverbedde,
keek zijn half ontloken ooge nu,
vol van schaduwe en droomgeschemer,
over 't duizelig zwemmend voorland,
over 't glimmen van het water,
naar 't te Gode gaan des zonlichts.
En een jonkheid kwam genaderd,
heel omkleed met groen en geluw,
door het purperwendig deemster
van de slapengaande zonne;
groene vederen droeg zijn voorhoofd,
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over 't gulden, lijzig hoofdhaar.
Staande naast den openen deurweg,
keek hij lange op Hiawadha,
mededoogende en vol deernisse
op zijn krachtloos lijf en wezen,
en hij zuchtte alzoo de wind doet
door de toppen van de boschen,
‘Al uw bidden, Hiawadha,
geldt omhoog daar, in den hemel,
want gij niet, gelijk alle anderen,
bidt om rappigheid in 't jagen,
noch bedreven hand aan 't vischen,
noch om zegen toen daar kamp valt,
of vermaardheid in den oorlog,
maar om 't geen den volke goed is,
om den voorspoed van de volkeren.
Van den Heer des Levens wegen
kom ik, Menschenvriend, Mondamin,
u vermanen, u bericht doen,
hoe, met worstelen en met werken,
gij zult hebben 't geen gij vraagdet.
Laat uw looverstede, o jonkheid,
op, en laat ons worstelen samen!’
Hiawadha, zwak van honger,
sprong beneên zijn looverstede,
liet het duistere van zijn wigwam,
en in 't bleuzende avondschemeren,
kwam hij worstelen met Mondamin,
wiens genaken hem de koenheid
dreef in 't brein en in den boezem;
leven, hope en krachten spanden,
dra vernieuwd, hem spiere en zenuwe.
Zoo zij kampten daar te gader
in 't te Gode gaan des zonlichts:
zwaarder, zwaarder wies het worstelen,
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sterker, sterker Hiawadha;
ont het avond wierd en donker,
ont de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
van zijn woonplaatse in de moeren,
klagende uitriep ende kloeg van
't bittere honger lijen en 't wee doen.
‘'t Is genoeg!’ zoo sprak Mondamin,
en hij loeg op Hiawadha,
‘morgen, als de zonne omleege is,
kom ik nogmaals worstelen, morgen.’
Hij was weg en niet meer zichtbaar;
of hij neêrzonk zoo de rein doet,
of hij wegvoer zoo de snoek vaart,
zag noch hoorde Hiawadha,
wist van anders niet als dat hij
daar ontzenuwd, heel alleen stond,
met het smoorend meer beneên hem,
onder 't wankelend stergewiegel.
Als 't nu morgen wierd en 't daglicht,
van den hoogen hemel dalende,
lijk een kole vier beneên viel,
uit den heerd des Grooten Geestes,
in de wateren, verre westwaard,
kwam Mondamin weêr en worstelde
andermaal met Hiawadha;
kwam zoo lijzig als de dauw doet,
die uit de ijdele locht geschapen,
in die ijdele locht terugkeert,
die gedaante heeft als hij grond raakt,
die geen menschenooge zien 'n kan
eer hij komt en toen hij wegvaart.
Driemaal kampten ze op malkanderen,
in 't te Gode gaan des zonlichts,
ont het avond wierd en donker,
ont de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
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van zijn woonplaats in de moeren,
luide riep en kloeg van honger:
horkend gaf Mondamin over.
En hij stond daar vol van schoonheid,
met zijn groen en geluw kleed aan;
weg end weder ging de pluimband,
zwankende onder 't asemhalen,
en lijk dauw, zoo perelde op hem
't zweeten en 't geweld des worstelens.
Riep hij toen, ‘o Hiawadha,
moedig hebt ge op mij gestreden,
driemaal strange op mij gestreden,
die ons ziet, de Heer des Levens,
zal den zege aan u verleenen.’
En hij loeg op Hiawadha,
‘Morgen zal ons worstelen uit zijn,
zal uw vasten uit zijn, morgen
wordt gij winnaar, wordt gij meester;
maakt me een legerstede en legt mij
waar de regenvlage aan mij kan,
waar de zonnestrale aan mij kan;
stroopt mijn kleederen, groen en geluw,
uit, en doet dien pluimband af mij,
legt mij neêre in de eerde en strooit ze
zachtjes, lijs en lichtjes op mij.
Laat geen menschenvoet mij stooren,
laat geen worm, geen wied mij kwaad doen,
laat geen Kahgahgie, geen rave,
hier verkeeren of mij kwaad doen,
zit gij liever zelve en wacht mij
ont wanneer ik levende opsta,
wake, werke en weêr terug kom.’
Zeggende in dier voegen ging hij;
Hiawadha sliep en rustte,
doch hij hoorde Wawoneissa,
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Whippoorwill, den vogel klagen,
eenzaam beetende op zijn wigwam;
hoorde Sebowisha ruischen,
hoorde 't rimpelend water praten,
in den donkeren, tegen 't houtloof;
hoorde 't zuchten van de branken,
die daar wiegewagend waaiden
in 't voorbijgaan van den nachtwind,
hoorde lijk een verre ruischend
droomgefluister, en hij rustte:
Hiawadha sliep in vreden.
's Vroegen morgens kwam Nokomis,
op den letsten van de dagen,
en zij bracht Hiawadha mondkost,
weenende en hem schoone sprekende,
want de ziel hem mocht begeven,
van den vasten en van den honger.
Maar hij en nutte, hij en genaakte
niets med al, en zei, ‘Nokomis,
beidt ont als het licht te Go gaat
en ons weêr de nacht omschaduwt,
laat den reiger, den Sjoe-sjoe-gah,
eerst, in 't weemoedvuldig moerland,
roepen dat het daglicht uit is.’
Huiswaard toog Nokomis weenende,
weenende om heur'n Hiawadha,
want de kracht hem mocht begeven
en 't te lange vasten scha doen.
Hiawadha zat en beidde
naar de komste van Mondamin,
ont het langend beeld der boomen
traagzaam naar den Oosten heen toog,
onder 't zinken van de zonne,
die, lijk 't rooloof als het najaart,
op het water viel en wegzonk
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in den boezem van de wateren.
Hei! Mondamin, jong en jeugdig,
met zijn sleek en gulden hoofdhaar,
met zijn groen en geluw kleed aan,
met zijn langen lieven pluimband,
kwam en wenkte omtrent den deurweg,
en lijk een die slapend wandelt,
bleek, verwezend, doch onschrikbaar,
uit zijn wigwam kwam Hiawadha,
kwam en kampte hij met Mondamin.
Rond en rond hem reed de landschap,
eerde en hemel keerden omwaards,
in hem sloeg zijn herte en hupte 't,
zoo de steuring uit de vluwe
wringt, al wrikkelen door de maschen;
lijk nen ring die gloeit, zoo rond hem
glimde en gloeide 't al en blaakte 't,
als of honderd zonnen zaten
't hevig worstelen aan te schouwen.
Al med eens stond Hiawadha
gansch alleen daar op den gerskant,
buiten asem van 't geweld doen,
hijgende van 't hevig worstelen:
vóór hem, zonder ziele of leven,
lag Mondamin, met zijne kleederen,
haar en pluimband al in vendels,
lag hij dood in 't avondschemeren.
Hiawadha, zegevierend,
groef een graf, alzoo 't bestemd was:
stroopte 't kleed uit van Mondamin,
deed den pluimband van zijn voorhoofd,
lei hem in den grond, en zeeuwde er
zachtjes lichte en lijzige eerde op;
en de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
van op 't eenzaam liggend moerland
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kloeg en stiet zijn bittere klachte uit,
van den honger en van 't wee doen!
Huiswaard toog mijn Hiawadha,
naar de wigwam van Nokomis,
want zijn zevendaagsche vasten
was nu uitgevast en tenden;
doch het graf alwaar Mondamin
lag en rustte 'n wierd vergeten,
't worstelperk bleef onverwaarloosd
waar hij streed met Hiawadha,
waar hij sliep in goed en kwa weêr,
waar zijn pluimband, waar zijn kleederen
lagen welkeren in 't geweêrte.
Dagelijks kwam daar Hiawadha
wachten, waken, zien en zorgen
dat de zwarte grafsteê mulzig,
los en vrij van worm en wied bleef;
luide schrikte, schold en schuwde hij,
met gehuw, den ravenkoning,
Kahgahgie, den ravenkoning.
Ont dat eens een pijlde priemken
groen uit de eerde en langzaam opwaards
boorde, en nog en nog en nog een,
ende aleer de zomer uit was
stond het graf vol blinkend Mahiz,
met zijn looverkleed alom hem,
met zijn lang, zacht, geluw hoofdhaar;
blijde sprak toen Hiawadha,
‘'t Is Mondamin! 't Is Mondamin!
't Is de menschenvriend Mondamin!’
En hij riep naar vrouw Nokomis,
naar Iagoe den grootboffer
ging en zei hij: ‘Ziet ge 't Mahiz?’
Zei hun al zijn wondere droomen,
al zijn worstelen, al zijn winnen,
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hoe hem 't Mahiz wierd geschonken,
om voor eeuwig 't volk te voeden.
Lang na dezen, als het najaar
't groen lang lisch verguld had, als de
teêrgezapte koorntjes rijpende,
hard en geluwe als wampum wierden,
Hiawadha sleet het Mahiz,
stroopte 't uit zijn bonte kleederen,
blootte 't lijk weleer den worstelaar
en verkondigde aan de volkeren,
naast den hoogtijd van Mondamin,
't nieuw geschenk des Grooten Geestes.
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VI
Hiawadha's vrienden
Hiawadha zag twee vrienden
buiten alle vrienden geerne;
hunne hand- en hertgemeenheid
was in lief en leed onschendbaar,
nooit en was er zulk een vriendschap;
Chibiabos was 't, de vinder,
en de felgevuiste Kwasind.
Op den voetweg, dien zij volgden,
nooit en groeide er kwaad noch onkruid;
erggebekte leugenvinders,
misverstandige onweêrmakers
dreef men voort, en zoo en viel daar
onder hen noch twist noch tweedracht;
beiden schoeren raad, eenparig,
spraken vrij en bloot van herten,
wikten, raamden, zorgden, wrochten
om al hetgeen den volke goed was
en om 't welzijn van de volkeren.
Liefst gezien van Hiawadha
was de lieve Chibiabos,
was de zoetgevooisde vinder,
was de beste uit al de speelliên.
Hij was mooi en kindsch van aanschouw,
als een bandroe buig- en voegbaar,
mansch genoeg, toch maagdlijk mijdzaam,
statig lijk nen hert met hoornen.
Als hij zong, heel 't dorp kwam uitewaards,
al de Kempen hongen rond hem,
al de vrouwliên horkten spraakloos;
want hij dwang tot wonne of weemoed
alle herten, onweerstaanbaar.
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Uit nen ijdelen rietstaf wekte hij
zulk nen wonderen vloed van talen,
dat de beke, Sebowisha,
luisterend hangen bleef en roerloos;
dat het eekhoorntje, Adjidaumo,
zat en luisterde onder 't eekloof;
dat het wild konijn, Wabasso,
uit zijn huis kroop om te luisteren.
Ja, de beke, Sebowisha,
stond en zeide, ‘o Chibiabos,
leert toch ook mijn wateren wentelen
zoo uw tale en uw gezang doet!’
Ja, de blauwe vinke, Oweissa,
zei, afgunstig, ‘Chibiabos,
leert mij ook die vreemde vonden
van uw breinomroerend rietspel!’
Ja, en Opetsjie, de roobaard,
zei, verblijd, ‘o Chibiabos,
leert mij, leert mij vooizen vinden
zoo vol wonne en zoo vol blijdschap!’
En de Whippoorwill, Wawoneissa,
zuchtte en zei, ‘o Chibiabos,
wilt mij, wilt mij leisenen leeren,
zoo vol wonne en zoo vol weemoed!’
Al dat immers tonge of tale had
kon hij meer als lieflijk nadoen,
't aldervroomste hert doorboorde
't grootsch geweld van zijn begaafd zijn;
en hij zang van vrede en vrijdom,
zang van liefde, zang van schoonheid,
zang van dood en eeuwig leven
in het land der uitverkorenen,
in het eiland van Ponemah,
in den lande van 't Hiernamaals.
Geern gezien van Hiawadha
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was de zoete Chibiabos,
was de beste uit al de speelliên;
was de zoetgevooisde vinder,
om zijn lieflijk welgemoed zijn,
om zijne wondere kunstbegaafdheid.
Geern gezien van Hiawadha
was, naast hem, de strange Kwasind,
hij die macht had meer als iemand,
hij de felste uit al de menschen;
om zijn macht zoo minde hij Kwasind,
om zijn macht en om zijn goedheid.
Lui was Kwasind toen hij jong was,
nooit en zocht hij speelgenootschap,
onontwekbaar, traag en treurig,
nooit en joeg hij, nooit en vischte hij,
doende lijk alle andere kinderen;
maar 't was vasten en 't was bidden
en z'nen Manito bezoeken
dat hij pleegde, zijnen lijfgeest.
‘Luie Kwasind,’ sprak zijn moeder,
‘moeder slaaft en gij, ge en helpt nooit!
Binst den zomer loopt gij boschwaards,
schooit gij achter strate en luiboomt;
's winters zit ge ineengekrompen
binst de wigwam, naast het heerdvier!
Ja, des winters, als 't zoo koud is,
moet ik zelve in 't ijs gaan wroeten
achter visch, en gij, ge zit daar!
Ziet gij voor de deure het net niet,
hoe 't daar ligt en stijde en stram wordt?
Wring 'et uit, gij Yenadizze,
gaat en hangt 'et in de zunne!’
Traagzaam uit den heerd kwam Kwasind,
zonder erge of spijtige antwoorde,
ging al zwijgen uit der wigwam,
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nam het net dat voor de deure lag,
nat en half versteven, themwaards,
wrong het, slacht een handvol kempstroo, en
praamde 't wel in duizend dromkens.
't Sprong vaneen, al 't gene hij aanrocht,
en zijn vuist was onweêrstaanbaar.
‘Luie Kwasind,’ sprak zijn vader,
‘vader jaagt, maar gij, ge en helpt nooit;
nooit en spant gij boge of breekt hem,
nimmer schicht dien ge ongedeerd laat;
tog, tog meê met mij, in 't werfhout,
tog, en draagt uws vaders wildvang!’
Dan zij stapten langs den voetweg,
't neêrwaardskruipend water volgende,
waar de hoef van hert en bijzond
in den leemen rand een speur wees,
gingen voort en kwamen eindlijk
waar de weg hun afgeboomd en,
kruiswijs vaanwijs, vol met hout lag,
vol ontworteld hout en afwaai,
nergens latende uit- noch ingang.
‘Weêr terug,’ zoo sprak de grijzaard,
‘'t hout beneemt ons heel de bane;
waar 't een boschhoen, waar 't een eekhoorn,
wie kon hier nen uitweg vinden?’
En medeen, zijn pijpe ontstekende,
zat hij neêr en rookte raadloos.
Maar aleer hij uitgerookt had,
hei, de weg lag wagewijd open,
Kwasind had de stammen immers
slinks en rechts uiteengekegeld,
had de sperren, had de cederen
pijl- en schichtwijs heengescheikerd!
‘Luie Kwasind,’ zei het jonkvolk,
die daar speelden op den akker,
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‘foei, gij staat daar, en ge en doet niet,
steenvast aan dien blok gerugsteund:
komt en speelt met ons, komt worstelen,
komt, of kaatst met ons of kegelt!’
Luie Kwasind zweeg zijn antwoorde,
hij en wist geen woord te spreken,
maar hij wendde traagzaam omwaard,
greep den rotsbank in zijn grijpers,
vatte en wrong hem uit zijn grondsteê,
hief hem op, en zwoei 'm plotselinge
in de diepten van Pauwating,
in den diepen stroom, Pauwating,
waar hij 's zomers nog te zien is.
Op nen keer zoo roeide Kwasind,
met zijn makkers, op den schuimbarme
en in 't felste van Pauwating,
waar Ahmiek, de Beverkoning,
lag aan 't worstelen, lag aan 't vechten
tegen 't wild geweld der wateren,
op en neêrwaards omgeschingeld.
Zonder spreken of vertoeven,
plotste Kwasind snel de diepte in,
dook beneen 't hoog brobbelend water,
zwam de bever na en speurde hem
heen en weder door den maalstroom,
ging te gronde en zwam de diepte in,
zulks dat altemaal zijn makkeren
zeiden, ‘Godevolen Kwasind,
nooit en zien wij Kwasind weder!’
Maar hij kwam, en zegepralend,
op zijn blanke schouderen hadde hij
den gevatten bever mede,
dwersdeur nat en dood geworsteld.
't Waren zulke, alzoo 'k gezeid hebbe,
Hiawadha's twee gevrienden:
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Chibiabos eerst, de vinder,
dan de felgevuiste Kwasind.
Lange leefden ze eens van herten,
wel beraden, wijs en werkzaam,
om al 't geen den volke goed was
en om 't welzijn van de volkeren.
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VII
Hiawadha's schipvaard
‘Geeft mij van uwe schorse, o Berkboom,
van uwen valen bark, o Berkboom,
die daar staat aanzijds de wateren
hoog en prachtig opgeschoten,
want ik mij een schip ga bouwen,
mij een snel tsjiemaan gereed doen,
dat zal op de wateren varen
lijk het valuw blad des najaars,
lijk de geluwe waterleliën.
Af met uwen jas, o Berkboom,
met uwe witte winterkleederen,
want de zomerdag bet na komt
en 't voortaan ja veel te warm is
om dien witten jas te dragen!’
't Is alzoo dat Hiawadha
in den bosch de boomen toesprak
langs den snellen Takwamenaw,
als der vogelen blije boodschap
't uitwaardsgaan des jaars voorspelde;
als de zonne, moe geslapen,
ei, de groote zonne Giezis,
uitsprong ende riep, ‘Aanschouwt mij!’
En de Berk, met al zijn branken,
ruischte in 't briezen van den dagraat,
ruischte, reusde en zei gedoogzaam,
‘Hebt mijn kleed, o Hiawadha!’
Zoo hij wrong zijn mes behendig
eerst rondom de leegste branken,
dan bet na den hoogsten wortel,
ont het zap daar zeeverend uitzoop;
dan van top tot teen doorkloof hij
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langs het bol de schorse en plooschte, er
houten weggen tuschen vluchtende,
heel en gansch den kreuschen bark af.
‘Geeft mij van uwe branken, Ceder,
van uwe dweege en sterke branken,
om mijn vaartuig vast te timmeren,
vast en welgedaan ter zeevaard!’
Uit het kroonwerk van den Ceder
daalde een daverend stemgeroersel,
kwam een steegerend wederspreken,
ont hij nijgend zuchtte en neêrwaards,
‘Hebt mijn branken, Hiawadha!’
En hij hieuw de cederbranken,
voegde, schiep en rechtte een raamwerk
wederzijds, van twee gebindten,
twee standvaste vaartuigsboezemen.
‘Geeft mij van uwen vasch, o Tamarak,
van uw vezelig haar, o Lorkboom,
om mijn vaartuig fel te zoomen,
om 't weêrends zoo dicht te maken
dat ik watervrij en droogvoets
al de wateren dwerschen moge!’
En de Lork, met al zijn vezelen,
roerde in 't huiveren van den dagraat,
knikte top en tappen, minzaam,
en zei zuchtende eindlijk, ‘Hebt daar
al mijn vasch, o Hiawadha!’
Uit den grond zoo hief hij dadelijk
al die taaie lorkenpezen
en hij deed, met snoer- en bandwerk,
schorse en raam malkanderen steunen.
‘Geeft mij van uwen harst, o Vuurboom,
van uwen teer en van uwen pektraan,
om mijn vaartuig droog te maken,
om 't zoodanig dicht te breeuwen
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dat geen water mij omtrent kan!’
En de donkergroene Mastboom,
roerende al zijn rouwgewaden,
zuchtte lijk een zee die grindselt
en zei, taaie tranen weenende,
‘Hebt mijnen harst, o Hiawadha!’
En hij nam de balsemdroppelen,
nam den taaien teer des Vuurbooms,
en hij pekte ermeê de zoomen
van den romp heel ondoordringbaar.
‘Geeft mij van uw schot, o Egel,
Kagh, geef me al uwe egelpennen,
een karkant en eenen gordel
wille ik mijne bruid bereiden,
en twee prachtige boezemspangen!’
Uit nen holden stam aanschouwde
't droomziek Hurtske Hiawadha,
't schoot zijn schachten uit lijk pijlen
en het ronste slaapdronkachtig,
door 't gekroezel van zijn tandhaar,
‘Hebt mijn pennen, Hiawadha!’
Hiawadha las ten grondwaard
al dat blank gepriem te gader,
beette het eene geluwe en 't andere
rood of blauw, in 't zap van bezen
en van boenkruid, en hij wrocht dan
om zijn schip nen schoonen biesband,
wederzijds een blinkend halssnoer,
en twee prachtige boezemsterren.
't Schip lag nu volbouwd en vaarbaar,
in de leegte, naast het water,
in het midden van het waldhout;
heel doorzield met al de krachten
was 't die 't wonderkrachtig hout heeft,
al de lochtheid van den berkboom,
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al de taaiheid van den ceder,
al de zenuwkracht des lorkbooms;
en het dobberde op de wateren
zoo een loof des bonten najaars,
zoo een geluwe waterlelië.
Roer noch pale en voerde het vaartuig,
riem noch roeispa en had het noodig,
Hiawadha's wil bestierde 't
heen en weêr, te bak-, te stierboord;
snel of traag, den wil gehoorzaam
Hiawadha's was het vaartuig.
Dan ontbood en riep hij Kwasind,
zijnen vriend, den strangen Kwasind;
‘Komt,’ zei hij, ‘en helpt mij 't water
wortel-, hout- en zandvrij maken!’
Daadlijk sprong de felle Kwasind
in den stroom gelijk nen otter,
dook omneêr gelijk nen bever,
stond ten halven lijve in 't water,
dan ten okselen, dan ten halze en
dook en zwam en gierde in 't water,
touwde er bul en boom en branke uit,
haalde er 't zand uit in zijne handen,
klauwde er 't wier uit met zijn teenen.
En zoo voer mijn Hiawadha
door den snellen Takwamenaw,
varende op en neêr en omwaards,
overal, deur diepe en ondiepe;
en zijn vriend, de felle Kwasind,
zwam in 't diepe en waadde in 't ondiepe.
Ja, zoo kreegen ze, op- en afwaards,
't water vrij, langs holme en eiland,
't water wortel-, hout- en zandvrij,
vrij van boomen, vrij van onraad;
en zoo vloeide er, na veel arbeids,
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voor al 't volk een vaarbaar water,
van de borne, bergwaards over,
tot aan 't vallen van Pauwating
in het meer van Takwamenaw.
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VIII
Hiawadha's steurvaard
Zeewaard heen, ten Gitchi Goemie,
recht in 't blinkend Grootzeewater,
met zijne hangelroe van ceder,
van getwijnde cederbasten,
om den steur, om Mishi-Nahma,
om den Grooten Visch te vangen,
op zijn berken boot blijmoedig,
heel alleen toog Hiawadha.
Diepe in 't klaar doorschijnend water,
eendlijk verre en diepe omleegwaards,
zag hij al de vischen zwemmen,
zag den gulden baars, den Sahwa
lijk een zonnestrale in 't water,
zag de Shawgashie, de kreefte,
lijk een kobbe langs den zandvloer,
op den blanken zavelbodem.
Aan het stier zat Hiawadha,
met zijn hangelroe van ceder;
zijnen hoofdband deed de dagraat
dansen lijk een dansend pijploof;
op den boeg, den zwans in de hoogte,
zat het eekhoorntje, Adjidaumo,
en z'nen kwispel deed de dagraat
spelen zoo de wind in 't riet speelt.
Op den blanken zavelbodem
lag de reuze Mishi-Nahma,
Heere en Koning aller vischen;
water zwelgende in zijn kavelen,
water wannende op zijn vimmen,
en zijn steert bedreelde 't grondzand.
Wel gewapend was de walreus:
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wederzijds twee kolderkaken,
hoornen hoofd- en snavelschutblaân,
beenen rugge- en schouderplaten,
schilden scherpgepind en schrikkelijk!
Hij droeg al zijn oorlogsverwen,
geluwe, roode en blauwe striepen,
bontgeboende, zwarte of bruinroo
maschen, hier en daar, en roerde
schaars zijn peersche vingerwebben,
als Hiawadha rechte op hem kwam,
in zijn berken boot gevaren,
met zijne hangelroe van ceder.
‘Hapt mijn aas!’ riep Hiawadha,
recht omneerwaards door de diepten,
‘hapt mijn aas, o Vischenkoning,
komt omhooge en laat ons zien eens
wie des anderen baas zal worden!’
En hij liet zijn snoer van ceder
neêr in 't hel doorschijnend water,
lange beidende om een antwoorde,
lange wachtende om een teeken,
en op 't ende luid herhalend
nogmaals, ‘Hapt mijn aas, o steurvisch!’
Achtloos lag m'n Koning Nahma,
nauwlijks lillende, diepe in 't water,
en hij keek naar Hiawadha,
horkte hoe hij nogmaals noodloos
hem beriep en neêrwaards guwde;
dan, te wers in al dat roepen,
sprak hij tot den snoek Kenozha,
tot den snoek, den Maskenozha,
‘Hapt het aas van Hiawadha,
bijt diens snoodaards snoer in tween gij!’
Dadelijk merkte Hiawadha
hoe 't gesnokte snoer van hem toog,
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hoe 't zijn hand ontging en wegspon,
hoe zijn schip stond recht gesteegerd,
lijk een berken bol in 't water,
en hoe 't eekhoorntje, Ajidaumo,
kwispelsteertede op den boegspriet.
Verontweerdigd zag Hiawadha
eindlijk wat voor steur hij vast had,
hoe 't de snoek, de Maskenozha
was, die schielijk op- en uitkwam.
‘Foei,’ zei hij, en riep misachtende,
‘esa, esa, schaamt u, schaamt u;
foei, gij zijt de Maskenozha,
niet de visch dien ik vandoen heb,
niet de Koning aller vischen!’
Omgezwaaid en recht den grond in
voer de snoek z'nen misvond bergen,
en de machtige steuring Nahma,
sprak tot Ugudwash, den zonvisch,
‘Hapt het aas van Hiawadha,
haalt diens boffers snoer in tween gij!’
Glariebalgende aangezwommen,
lijk de volle mane in 't water,
ving Heer Ugudwash, de zonvisch,
Hiawadha's snoer en ging er
zoo gezwind meê zeewaard rijden,
weg end weêr door al de wateren,
om en nogmaals om de wateren,
dat het schip hem ruischend navoer,
dat de zee vol waterwielen
danste en, op het voorste vloedmark,
't lisch en 't riet deed mededansen,
't lisch en 't riet deed nedernijgen.
Maar wanneer hem Hiawadha
eindlijk blekken zag in 't water,
bleek alzoo de mane bleek is,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

730
‘Esa, esa,’ riep hij schimpend,
‘esa, esa, schaamt u, schaamt u,
gij zijt Ugudwash, de zonvisch,
niet de visch dien ik vandoen heb,
niet de Koning aller vischen!’
Heel ontsteld en bleek van schaamten
schoof Her Ugudwash de diepte in,
en de steur mocht nogmaals hooren
hoe Hiawadha, kwaad en schamper,
hem beriep, hem schold en toebeet,
al om niet; en hoe zijn stemme op
't water weg en weder kaatste.
Van den witten zandvloer eindlijk
voer hij op, vol heeter gramschap,
schuddende al dat hem omtrent was,
schubben, platen, wapenschilden,
stralende in zijne oorlogsverwen;
en, eens loops, zoo kwam hij, schrikkelijk
bliksemende in de zon, te voorschijn,
gaapte en zwolg met eenen golpe
Hiawadha schip en al in!
Dus kwam Hiawadha neêrwaards
in dien donkeren kuil gezwolgen,
slacht nen boom, die uit het hoogste
van nen watersprong beneen zwalpt;
't was al nacht, al eerdedonker,
waar hij raadloos tastte of tintte,
ont wanneer hij, diepst gedoken,
vond entwat dat bokkende beefde.
Dadelijk smeet hij 't, in zijn gramschap,
met zijn vuist, 't was 't herte Nahma's,
en vernam vlugs, aan 't ontroerd zijn
van des steurings wilde krachten,
aan zijn tuimelen onder water,
om-ent-om, alsdat hij veeg lag,
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krank en krachtloos in de wateren.
Kruiswijs om dan droei zijn vaartuig,
heel voorzinnig, Hiawadha,
want in 't wentelen van zijn lichaam
mocht de reuze hem uitwaards spuigen,
wie weet hoe, alwaar 't hem leed was.
En het eekhoorntje, Adjidaumo,
sprong en schaterde, al vol blijdschap,
tilde en trok met Hiawadha,
ont het schip heel vast en dwers zat.
Dan sprak Hiawadha vriendlijk
tot zijn dankverdienend beestjen,
‘Dienstbaar waart gij zeer te mijwaard:
weest bedankt van Hiawadha,
wordt vernaamd van hem, ja altijd
voorts hiernamaals, ooit en eeuwig,
Adjidaumo zal u 't jonkvolk,
Steertomhoogling heeten: danke u!’
En de steur, de Mishi-Nahma,
guwde nog, en gruwde nogmaals,
en bleef stervend stille; dadelijk
dreef hij gansch ontzield te lande en
grindselde op den scherpen keidam
van het vloedmark. Hiawadha,
hoorende in zijn graf dat grindselen,
voelde dat hij grond genaakt had,
raamde dat de steuring dood was,
ei, de Koning aller vischen!
't Gene hij naast vernam was vlerken
duizendvoud die om hem vloogen;
't was een strijden, een krakeelen,
lijk van gier- en valkenvogelen,
lijk van roovend volk dat inbrak,
boven hem, in 't vischgetemmer;
korts nadien twee zeemeeuwoogen
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zag hij spieden, deur 't geraamte,
wat hij deed; Keyoshk, de meeuwen
waren 't, en, ‘'t Is Hiawadha,’
riepen ze, ‘ei, ons broêrken is het!’
En dan riep hij, uit de diepten
van zijn grafsteê, heel vol blijdschap:
‘Zeeuwsche meeuwen, ach, mijn broederen,
'k heb den Nahma doodgesslegen,
laat mij klaarte en licht geworden,
klauwt ende vreet nen ingang, haast u,
haalt mij uit, ontdelft, ontgraaft mij,
en voortaan zal ooit en altijd
't geen gij deedt bewonderd wezen
van al 't volk, ja heeten zal men
u Keyoshk, de Dappere Klauwaards!’
En de felgebekte meeuwen
zetten bek te werke en voetklauw
op het machtige lijf des steurings,
en zoo kwam hij uit dien grafkuil,
uit den balg van steuring Nahma,
vrij van schipbrake en van zeerampe,
in den dag weêr, Hiawadha!
Op den rand van 't Grootzeewater
riep hij, naast zijn wigwam staande,
naar de goede vrouw Nokomis,
riep en winkte vrouw Nokomis,
wees heur 't lijk van Koning Nahma,
als waarop alree de meeuwen
neerstig weg hun maaltijd hielden.
‘Ik versloeg den Mishi-Nahma,’
zeide hij, ‘aller vischen Koning;
kijkt toch, hoe mijn dappere vrienden,
hoe Keyoshk den steur vaneen doen;
laat ze in vreden, vrouw Nokomis,
want het leven ben 'k hun schuldig
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en mijn vlucht uit steuring Nahma:
laat ze doen, laat elk voleten
zijn genoegte en huiswaard keeren,
met den dage en waar 't hem liefst is,
naar zijn woonplaatse in de moeren;
komt dan ook, met panne en pot gij,
en maakt traan aleer 't nog wintert.’
En zij ontbeidde daar den avond,
ont wanneer de derve nachtzonne
uit het stille water opstond,
ont wanneer Keyoshk, de meeuwen,
moegebrast, hun vlerken spanden,
vol geklanks, en elk zijn woonsteê
zonwaards heen ten westen zochte,
elk zijn woonste in 't verre rietland.
Hiawadha ging ter ruste en
de oude vrouwe heur werk vervorderen;
heel den klaren nacht doorwrocht zij,
en, als zonne en mane het wachtwoord
met malkaar verwisseld hadden,
vol geklanks kwam 't hongerig eetvolk
eer den morgen aangevlogen,
elk zijn nuchtere mage indachtig.
Driemaal vond de zon Nokomis,
vond de maan de meeuwen bezig
met den steur zijn spek te rooven;
en geen meeuwe en liet den walreuze
ont de zee zijn lijf deurspoelde en
niets en vond, in 't dorre duinzand,
of't en zij een derf geraamte.
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IX
Hiawadha en de perelveder
Op de kust van Gitchi Goemie,
naast het blinkend Grootzeewater,
stond Nokomis, de oude vrouwe,
met heur handen op en westwaard,
wijzende over 't Grootzeewater,
naar 't te Gode gaan des zonlichts.
't Laaiend speur der groote zonne,
die gereên kwam uit den middag,
die, de locht doorbakelende, afklom,
straalde straten viers! Zoo ziet men
vluchtend krijgsvolk gers en brake
bachten hen in brande steken;
en de nachtzonne, uit den oosthoek
waar ze schuil zat, kwam en volgde
't rijdend zonnewiel, dat ruggelings
heur gelaat met glans bekaatste.
En Nokomis, de oude vrouwe,
heure hand in 't westen heffende,
sprak aldus tot Hiawadha:
‘Ginder woont de Perelveder,
woont de Tooveraar, Megissogwon,
Manito van Weelde en Wampum;
vierige wormen waken rond hem,
in den poel van 't lijmend water,
reuzenwormen zijn 't, Keneebiek,
die den Tooverkoning waken,
in den uitgestrekten waaspoel;
verder als mijne oogen dragen,
kijkt, ge ziet hem daar, in 't zonlicht,
in het peersch gespraai des avonds!
Hij was 't, die mijn vader dood deed,
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met zijn looze tooverkunsten,
als hij, uit de maan gerezen,
achter mij op 't aardrijk omzocht.
't Is die machtige Megissogwon
die de ridde herwaards afzendt,
die de kwade ziekten afzendt,
die de booze poldersagen,
die den grijzen damp, den moerdauw,
die de dood zendt, die de sterften!
Vat uwen boge, o Hiawadha,
vat uwe scherp gekeide schichten,
vat uwe kolve, Puggawaugun,
met uwe wanten, Mindjikahwun,
vat uwe boot van berkenschorse,
zalft met steurvischtraan zijne lanken,
met den traan van Mishi-Nahma,
dat hij vrij den poel moge dwerschen;
doodt dien wreeden Megissogwon;
redt ons landvolk, weert den brandsmoor;
dempt den kwaden geest des Tooveraars;
straft den moordenaar mijns vaders!’
Schaars gezeid, zat Hiawadha
weêr, met al zijn wapenrustinge,
in zijn berken boot volveerdig,
en hij aaide 't bootje en zeide,
blij gemoed, ‘Tsjiemaan, mijn hertelief,
o mijn berken boot, toe, derwaards:
dwerscht den poel en 't lijmend water,
vaart ter vierige wormen, derwaards!’
Henen voer Tsjiemaan, vol jachtlust,
en de vrome Hiawadha
zong zijn weevoorspellend kamplied,
ont de koning aller vogelen,
de oorlogsadelaar vloog en tierde
boven hem, Kenoe den adelaar,
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dat het bron tot in de wolken.
Vlugs in 't midden der Keneebiek
landde het vaartuig, en de wormen
lagen uitgestrekt in 't water,
om-ent-om, gerold in 't water;
kam omhooge en vreeslijk blinkende,
reepwijs heen-en-weêr gespannen,
mieken ze, al vol vierige dampen,
iedereen den weg onlijdbaar.
Maar de duchtlooze Hiawadha
sprak tot hen in dezer voegen:
‘Laat mij vrij den weg, Keneebiek,
laat mij vrij en vrank den doortocht!’
Maar zij tierden weêr te hemwaard,
met een scherp en schraal geschetter:
‘Weg van hier, gij Shaugadaya,
weg naar vrouw Nokomis, Bloodaard!’
Maar de grimmige Hiawadha
greep zijnen eschenboge heldhaftig,
en zoo scherp viel hij aan 't jagen
en aan 't schieten in 't gewormte,
dat zijn boogsnoer, zad van wellust,
zang, bij iederen schicht die afvoer,
of een endlied, of nen strijdroep,
of de doodmare eens Keneebieks.
Dood in 't bloedig water lagen
een en al de vierige wormen,
en Hiawadha, vrij van onspoed,
voer vooruit en riep vol vreugden:
‘Voorwaards, o Tsjiemaan, mijn hertelief,
dwers door 't lijmend water, derwaards!’
Dan den traan van Mishi-Nahma
om-ent-om zijn vaartuig dwagende,
zalfde en streek hij 't, om te gladder
door den zwarten poel te varen.
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Heel den ronden nacht zoo voer hij
op dat lui en ledig water,
dat een eeuwenoud geweld van
vadde en rottend reit begroeid had;
dat bedorven, doof en deugdloos,
heel den roer van water kwijt was;
dat de mane en 't eendlijk dwaallicht,
daar de dooliên bij vernachten
op hun eenzaam pad te huiswaard,
deed nog erger zijn als donker.
In de locht was 't helder maanschijn;
zwart omschaduwd sliep het water,
en Suggema, 't muggenkrijgsvolk,
voer trompettende in zijn aanzicht;
en de blekworm, Wah-wah-tezie,
zocht hem op den dool te lichten;
en de groote puid, Dahinda,
puilde omhooge en keek in 't maanlicht,
uit zijn groen paar lekende oogen,
gaf nen kwak en dopte neêrwaards;
dan zoo seffens schold en tierde 't
om-ent-om, wel duizend reizen,
en de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
daar hij stond in 't riet geborgen,
hiet den dapperen kamper welkom.
Recht in 't Westen voer Hiawadha,
't land in van den Megissogwon,
jagende op den Perelveder,
ont wanneer de mane doodbleek
hem bezag, al zeewaards zinken;
ont wanneer de middagstralen
nekke en schouderen hem beschroeiden;
dan eerst speurde hij op het hoogland
't Blinkend Huis van Megissogwon,
van den Manito des Wampums,
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van den machtigen Perelveder.
Andermaal zijn vaartuig aaiende
sprak hij vrooielijk, ‘Heen en derwaards!’
En het schip, of leefde 't waarlijk,
sprang met eenen sprong, onvatbaar,
door de zagge en door de biezen,
door de taaie wompelwortelen,
op de kust, en 't landde droogsvoets
zijnen schipvoogd Hiawadha.
Hij greep zoo medeen z'nen handboge,
zette in 't zand 't een ende, onroerbaar;
duwde hem, met den knie, te midboogs;
schoof het trouwe snoer ten kerve in,
trok nen scherpen schicht ten hoorne,
loste, en schoot tot in de wigwam
zijnen schicht en zijne boodschap,
zijnen eesch en zijne dagvaard,
galmende in de locht en luidkeels:
‘Komt te voorschijn, Megissogwon,
komt, want Hiawadha wacht u!’
Uit zijne Klare Wigwam dadelijk
kwam de machtige Perelveder,
hoog van stal en breed van schouderen,
bruin en bovenmaten schrikkelijk,
heel van top tot teen verwampumd,
sterk geharnast, fel gewapend,
bont gestriept, gelijk den dagraat,
scherp gerood, geblauwd, gegeluwd,
't hoofd omkruind met vederbanden,
't hoofd omwaaid met adelaarsvlerken.
‘Ha, ik verken u, Hiawadha!’
riep hij, met zijn dondertale,
riep hij, vol verwaanden hoogmoed.
‘Haast u, bloode Shaugadaya,
loopt en schuilt eer onder 't vrouwvolk;
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vrouw Nokomis wacht u, weg of,
waar gij staat, zoo eens uwen vader zal die zelfste hand u dood slaan!’
Maar Hiawadha's wedertale
beet hem onversaafd dit woord toe:
‘Slaande tonge en breekt geen botten,
woordenblaai en spant den boge niet;
schimpen en is geen scherpen pijl weerd,
woest geraas houdt weinig werks in,
eenen keer doen geldt tien keers dreegen!’
Dan ontstond de felste wijg daar
dien ooit 't licht der zonne aanschouwd had,
dien ooit gier of valke aanschouwd had.
Heel den ommegang geduurde hij
van een lang midzomersch dagmaal;
want Hiawadha's schichten troffen
al om niet het wapenend wampum,
al om niet met tooverwanten,
met den zwaren knods gesmeten,
slaan of niet slaan, 't was al eender;
steen, dat brak hij wel, maar sterker
was als steen het schubbig weêrstaan
van den sterken wampumkolder.
's Avonds leunde Hiawadha
weerloos op zijnen eschen boogstam,
wers, gewond, ontsteld en raadloos;
met zijn strijdkolve al aan spanderen,
met zijn wanten stukgereten;
met drie schichten nog, heel hulpeloos.
Aan nen pijnboom leunde en rustte hij,
die met mosch alom begroeid was,
die met lederig zwam begroeid was,
doomans-voetschoeleêr, zoo heet men
't witte en geluwe banstgevlechtsel.
Al medeens, van in de branken,
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zong de houtspicht Mama zeggende:
‘Rechte in 't hoofd van Megissogwon,
Hiawadha, zult gij schieten,
rechte in 't wervelen van zijn hoofdhaar,
waar 't den kop staat ingeworteld,
daar alleene 'n is hij schotvrij!’
't Snel gewiekte straal vloog seffens
af het boogsnoer Hiawadha's,
recht zoo Megissogwon voorwaards
poogde om met nen steen te werpen;
en het beet zoo onverbiddelijk
rechte in 't wervelen van zijn hoofdhaar,
dat 't hem stuikend voorwaards velde,
lijk nen buffelstier die dood stuikt,
ja, lijk Pezhekie, die doodlijk
wordt ter sneeuw omvergeschoten.
Op het speur des eersten spoedig
kwam de tweede pijl geschoven,
beet nog erger als den anderen,
beet nog dieper in de wonde,
zoo dat Megissogwon's schanken,
zwakker als een riet beneên hem,
wankelend hunnen dienst ontzeiden.
Maar de derde, laatste jachtpijl
kwam zoo recht, zoo snel, zoo doodelijk,
dat de machtige Megissogwon
Pauguk's oogen zag, die vlamden,
ei, de Dood zag, die hem toesprak,
ei, den Reeuwgeest, die hem inriep.
Voor de voeten Hiawadha's
viel het lijk des Perelveders,
lag de machtige Tooverkoning.
Dankbaar riep toen Hiawadha,
naar den houtspicht Mama riep hij,
die daar zat in 't loof geborgen
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van den donkerkruinden pijnboom;
en, in dank voor zijnen bijstand,
dopte hij zijn vederkooveken
in het bloed van Megissogwon;
en nog heden draagt de houtspicht
't bloedrood zinnebeeldig teeken
van zijn deelname in dien kampstrijd.
Hiawadha blootte 't wampum
van het lijf des Tooverkonings,
als nen roof des overwinnaars,
als een denkmaal van den kampstrijd,
en hij liet het lijk des Tooveraars,
half in 't zand en half in 't water,
hoofdwaards om, in 't water liggen,
voetwaards om, in 't zand geborgen.
en Kenoe, den oorlogsadelaar,
in de lucht den reeuwzang zingende,
roeide, rond en rond het lichaam,
immer nadere en nadere wielen.
Ondertusschen droeg Hiawadha
Megissogwons schat en rijkdom
naar zijn schip, bij volle vrechten:
wampum, buffelsvel en bevers,
hermelijn en mardersruggen,
wampumgordels, snoeren, taschen,
kokers, blank benaaid met wampum,
vol klaar zilverhoofdige pijlen.
Huiswaards voer hij, grootsch van herten,
huiswaards om, door 't pekkig water,
huiswaards, door de wentelwormen,
met den roof des fellen kampstrijds,
luide en lang kerjoelend huiswaards.
Op de ree stond vrouw Nokomis,
op de ree stond Chibiabos,
stond de felgevuiste Kwasind,
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om de weêrkomste af te beiden
en 't kerjoelen van den winnaar.
En het dorpvolk danste vrooielijk,
riep ter hoogtijdsfooie en luidkeels:
‘Welkom, welkom, Hiawadha,
eere en lof zij Hiawadha!
Hij versloeg den Perelveder,
hij versloeg den Tooverkoning,
die de kwade ziekten herwaards,
die den grijzen damp, den moerdauw,
die de dood zendt, die de sterften!’
Dankbaar hert droeg Hiawadha
tot den gerzigen houtspicht altijd,
en, uit welgemeender vriendschap,
uit erkentelijk liefdedragen,
zoo bestak hij zijnen rookstaf
met het helderroode kooveken,
met het hoofdsieraad van Mama.
Maar den roof van Megissogwon,
al 't bevochtene op dezen krijgsdag,
wierd, na recht en wet gekaveld,
't volk als eigendom gedeelmand.
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X
Hiawadha's bruidvaard
‘Even als het snoer den boge is,
is de vrouw den man. Zij dwingt hem
dien zij dwingend eert en involgt;
dien zij, heerschend schier, gehoorzaamt:
beiden derven noo malkanderen!’
't Was de jeugdige Hiawadha
die zoo sprak, die, in hem zelven
heel onvast en twijfelmoedig,
treurziek, droomziek, hoopvol, angstvol,
altijd peisde op Minnehaha,
op de lieve Lachendwater,
uit den lande der Dacotahs.
‘Kiest een kind uit uwen volkstam,’
zei Nokomis, hem beraânde, ‘'n
reist niet oost of west ter bruidvaard,
naar eene onbekende vrijdster!
Zoo als 't vier omtrent den heerdsteen
is een flinksche buurmansdochter,
zoo als 't mane- en 't sterrenschemeren
is de schoonste vreemde, waarlijk!’
Dus beried hem vrouw Nokomis.
Kort was Hiawadha's antwoorde:
‘Lieve, weerde vrouw Nokomis,
gij bemint gij 't stovend heerdvier,
ik zie liever 't stergewemel,
ik zie liever 't maangeflonker!’
Ernstig sprak Nokomis nogmaals:
‘'n Brengt mij daar geen ledige deerne,
'n huwt mij daar geen deugdloos vrouwmensch,
onbedreven, vuist- en voetloos;
zoekt een vrouw met handen en vingeren,
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raad en daad, bekwaam ten arbeid,
snel te beene en boodschapveerdig!’
Hiawadha loeg en zeide:
‘In den lande der Dacotahs,
woont des ouden Pijlmans dochter,
Minnehaha, Lachendwater,
de alderschoonste uit al de vrouwliên.
'k Zal ze brengen te uwer wigwam,
boodschapveerdig zal ze u dienen,
zal ze u heerdvier, mane- en sterrelicht,
zal zij al 't volk een daglicht wezen!’
Tegensteegerend sprak Nokomis:
‘'n Brengt geen vreemd gebeente herwaards,
uit den lande der Dacotahs,
al te vlug zijn die Dacotahs,
om ons haat en strijd te brouwen;
ja, nog versch vermaakte wonden
zijn daar, die weêr bloeden mochten!’
Hiawadha loeg en zeide:
‘Des te meer zoo trouwde ik liever
met een kind van die Dacotahs,
om den stam weêr vriend te maken,
om dien bloedhaat uit te doen en
de oude wonden toe te heelen!’
En zoo straks toog Hiawadha
naar de streke der Dacotahs,
naar het land der schoone vrouwliên;
over moere en maduwe schreed hij,
dwers door de eindelooze boschen,
door de onafgebrokene stilte.
Met zijn tooverbeenderlingen
mat hij iedermaal nen mijlsteen,
en nog ging het al te onspoedig
voor zijn langend herte, dat voorenliep,
en hem onverpoosd deed volgen,
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ont wanneer hij 't donderen waarnam
van den sprong van Minnehaha,
dien hij hoorde door de stilte.
‘Blijdzaam is die taal,’ zoo zeide hij,
‘vrooielijk als een liefdeboodschap!’
Langs de boschwere, onder 't wisselen
van de dagklaarte en de schaduwe,
stond daar hertvee, vrij aan 't peisteren,
onberoerd in Hiawadha;
zoetjes t'zijnen boge, ‘'n Faalt niet,’
sprak hij; t' zijnen pijle, ‘'n Mist niet!’
En zoo joeg hij 't zingend jachtschot
dwers door 't herte van den reebok,
sloeg den wildvang om zijn schouderen
en schreed onbekommerd herwaards.
Voor den ingang zijner wigwam
zat de grijze Pijlenscherper,
in den lande der Dacotahs,
keien splijtende, harde, scherpe
kiezel-, vier- en veltsteensplenteren;
neffens hem, in al heur schoonheid,
zat de lieve Lachendwater,
zijne dochter Minnehaha,
neerstig aan het biezen vlechten:
vader zat in 't lang voorledene,
zij de toekomste in te droomen.
Pijlman peisde hoe hiervoortijds
't volk, voorzien van zijne schichten,
hert en bijzond schieten gingen,
op de Muskodei, de weiden;
hoe hij wilde winterganzen
op de vlucht wist neêr te halen;
hoe de dappere krijgersgasten
liefst van al zijn pijlen hadden,
nergens zulk allaam en vonden.
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Neen, dusdanig volk en wist men
hedendaags meer op te speuren!
Mans en vrouwen waren, laci,
met hun tonge nu nog dapper!
Zij zat peizende op den jager,
die, van vreemden lande en oorsprong,
groot en jong en snel, eens morgens,
daar voorbij kwam, vroeg in 't voorjaar,
achter vaders pijlen vragen;
hoe hij, rustende in hun wigwam,
hong en haperde aan den uitgang;
hoe hij meermaals omme en omzag.
Vader sprak veel lof en eere
van dien wijzen, vromen jongeling:
zou hij nooit meer wederkeeren,
naar den sprong van Minnehaha?
't Breiend werk en had geen voortgang,
en het scheen alsof zij droomde.
Hun gedachten stoorde varings
't roeren van nen tak, en aanstonds,
rood van aangezicht en dragende
eenen reebok over schouder,
onvoorziens, door 't hout, zoo stond daar
naast den ingang Hiawadha.
De oude Pijlman staakte schielijk
zijnen arbeid en heel zeedbaar
keek hij op en naar den jongeling,
wees ontmoetend hem den ingang,
met der hand, en zei, gastvriendelijk,
‘Welgekomen Hiawadha!’
Hiawadha liet den wildvang
van zijn schouderen neêr en lei hem
Lachendwater voor de voeten;
Minnehaha keek verwonderd
van heur vlechtwerk op te hemwaard
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en zei, ook lieftallig, ‘Welkom,
welgekomen Hiawadha!’
't Was eene hooge en wijde wigwam,
heel van witgetouwden reehuid;
al de goden der Dacotahs
stonden op het kleed geschreven,
en zoo hoog was ze, aan den ingang,
dat Hiawadha, binnentredende,
schaars met al zijne adelaarsvederen
't spanraam van de deure raakte.
Zoo medeen stond Lachendwater
op, de schoone, en liep volveerdig,
mat- en breiwerk daargelaten,
voedsel halen voor den jongeling,
water uit der borne putten,
eerden vaten vol met voedsel,
houten bekers vol met water;
en ze horkte naar des jongmans,
naar heurs vaders woorden beurtlings,
maar zij zelve en sprak niet eenmaal,
nooit en liet ze tale of teeken.
't Docht heur dat ze droomend horkte
naar het woord van Hiawadha,
die vertelde hoe dat Nokomis
hem van kindsbeen af gekweekt had;
die vertelde van zijn veinoots,
van den vinder Chibiabos,
van den felgevuisten Kwasind,
van 't geluk en van den voorspoed
in den lande der Odjibways,
in het vrij land en in 't vreedzaam.
‘Na zoo menige kwade jaren,
vol van haat en nijd en bloeddorst,
is 't nu eindlijk vrede, 'n doe 't niet,
tuschen ons en u, Dacotahs?’
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zei vervolgens Hiawadha;
en heel traagzaam vroeg hij verder,
‘Wilt gij dat daar vrede blijve,
dat wij hand en hand ineen en
vriend zijn, eens van herten, altijd,
geeft mij teener vrouw dit meisken,
Minnehaha, Lachendwater,
verre het schoonste uit heel den volksstam!’
De oude Pijlman zweeg een wijle en
overleide wel zijn antwoorde,
zwijgzaam rookte en rookte hij nogmaals,
keek nu preusch naar Hiawadha,
nu weêr minzaam t'zijnder dochter,
en dan sprak hij, stille en zeedbaar:
‘Ja, zoo 't Minnehaha's wille is:
zegt, wat wilt gij, Lachendwater?’
En de schoone Lachendwater,
schoonder nu als ooit, daar staande
willens, nillens, na te denken,
ging in eens bij Hiawadha,
zat naast hem, en zei, zoo zoetjes,
bloeiende eer van vreugde als blozende,
‘'k Zal met u gaan, 'k wille uw vrouw zijn!’
Zulks was Hiawadha's bruidvaard,
zoo verkreeg hij 's meiskens jawoord,
bij den ouden Pijlenscherper,
in den lande der Dacotahs.
Uit der wigwam trok hij huiswaards,
meêgevolgd van Lachendwater,
hand en hand met haar te samen,
door den bosch en door de beemden.
De oude Pijlman stond nu eenzaam,
naast den ingang van zijn woonste,
hoorde 't bulderend Minnehaha,
't vallend water, in de verten,
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en het scheen hem of het zeide,
‘Godevolen Minnehaha!’
Nu, de grauwgehaarde Pijlman
zat weêrom te zijnen arbeide,
in 't te Gode gaan des zonlichts,
maar hij sprak, in zijn gedachten:
‘Dus verlaten ons de meiskens;
kind- noch ouderliefde en geldt er,
schaars is 't dat ze helpen zouden
ons den ouden dag verdragen,
of een hooggeveêrde jongman
komt van verre, blaast een deuntjen
in zijn riet, en daar, zoo aanstonds
mag hij 't snelste meisken kiezen
van heel 't dorp; en 't volgt hem, alles
liever als den vreemdeling latende!’
Blijdzaam was het huiswaarts varen,
door de onafgepaalde boschen,
over bergen, over beemden,
over beken, hillen, heuvelen.
Veel te snel scheen 't Hiawadha,
schoon ze traag de bane rekten,
schoon hij, temmende zijnen voetstap,
Minnehaha's stapkens telde.
Kwam hij diepe wateren tegen,
droogvoets droeg hij 't kind erover,
en de last en scheen zoo zwaar niet
als het veêrken in zijn haarsnoer;
't kruiphout liep hij afwaards helpen,
zware takken dwang hij zijwaards,
dan van hout en pijploof wist hij
's nachts een bedstede op te bouwen,
dan van drooge sperrebotten
voor de deure een vier te ontsteken.
Al de winden reisden huiswaards
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meê met hun, door beemde en boschland;
al de sterren speurden slaaploos,
binst den nacht, naar 't droomend bruidpaar;
en het eekhoorntje Adjidaumo,
oolijk in z'nen boom geborgen,
spichtte en loerde, al waar 't ze zien kon;
en het wild konijn, Wabasso,
sprong, van voor hun voeten zijwaards,
snel zijn sloepe in, of 't zat hukwijze
voor zijn deure, op loer, de bruidliên
heel nauwkeurig af te spieden.
Blijdzaam was het huiswaards keeren!
Al de vogelen zongen vrooielijk
elk zijn schoonste bruiloftsliederen,
‘Zalig zijt ge, o Hiawadha,
om den schat die u verleend wierd!’
zong de blauwe vinke Owaissa.
‘Zalig zijt ge, o Lachendwater,
om den edelen vriend uws herten!’
zong den Opetsjie, de roobaard.
En de lieve zon, vol goedheid,
liet omneêrwaards deur de branken
dit vermaan, ‘Mijne lieve kinderen,
liefde is daglicht, haat is duister,
't leven is half dag, half duister:
leedt en lieft, o Hiawadha!’
En het maantje, helder lonkend,
tot in 't diepste van hun wigwam,
zei al zoetjes, ‘Liefste kinderen,
rust bij nachte en werkt bij dage,
man en vrouwe is kracht en krankheid;
'k volg mijn sterkere helft, de zonne, ach,
doet zoo ik doe, Minnehaha!’
Zulks was hun te huiswaard reizen,
zulks was Hiawadha's bruidvaard:
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Minnehaha wierd Nokomis
mane en sterre en licht en heerdvier,
en den volke was ze een daglicht,
Minnahaha, Lachendwater,
de alderschoonste van de vrouwliên
uit den lande der Dacotahs,
't land der edele vrouwgestalten.
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XI
Hiawadha's bruiloft
Luistert hoe dat Pau-Puk-Kiewis,
hoe de handzame Yenadizze
danste op Hiawadha's bruiloft;
hoe de lieve Chibiabos,
hoe de zoetgevooisde Vinder,
leisen zong en minneliedtjes;
hoe Iagoe, de eeuwige boffer,
hoe de leugendichter deunde
van zijn verre reisgevaarten;
hoe eenieder, welgekomen,
toef gedaan, met eere en blijdschap,
wenschte, ‘'n Moest de dag niet enden!’
Prachtig wist de bruiloftsmaaltijd
vrouw Nokomis in te richten;
al de vaten waren blanke en
gladgeglimde lindhoutbekers,
al de lepels waren hoornen,
bijzondshoornen, zwartgeglimde.
Heel het dorp wierd omgeboodschapt,
en de boden hadden elk een
wilgen bandroe meê, den bruidstaf;
dat bediedde ‘Komt ter maaltijd!’
Zoo, de bruiloftsgasten kwamen,
elk zijn opperbest gewaad aan,
rok van grauwwerk, wampumgordel,
verwen, vederen, hooge en prachtig
opgetooid, met wampumkralen.
Eerst wierd voorgedischt de steuring,
dan de snoek, de Maskenozha,
vangste en zo van vrouw Nokomis;
dan wierd pemican veroorboord,
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pemican met buffelmerg in,
bijzondsschouderen, hertenhanken,
geluwe koeken van Mondamin,
bruidsgerecht van room en rijsmeel.
Maar noch Bruigom Hiawadha,
noch z'ne Bruid, Ver Lachendwater,
noch de eerweerde Vrouw Nokomis,
verre van zelve eerst te nutten,
dienden heel beleefd al de anderen,
hielpen rond en dienden spraakloos.
Als nu elke ende een voldaan was
en voldiend, zoo stak Nokomis
vlugs de roode steenen pijpen
vol gekruiden zuidertabak,
ingedaan en versch gekruidmengd,
met roon bast van wilgenboomen,
in nen otterbalg, welriekende.
En zij sprak, o Pau-Puk-Kiewis,
danst ons nu dat mooie lijdtje eens,
daar dien bedeldans ten besten,
opdat elk, hier welgekomen,
toef gedaan, met eere en vriendschap,
wensche, ‘'n Moest de dag niet enden!’
En de handige Pau-Puk-Kiewis,
't neringlooze kluchtenaartje,
't haantje uit al de poetsenmakers,
Baas Kwaweêrzot, zoo al 't volk zei,
sprong vooruit en flinks ter bane in.
Hij was Heer van Alleperten,
wel kon hij den sneeuwschoe dansen,
schoot de schijve en sloeg den bal wel;
was een tuischaard zonder weêrga,
wist de kneep van rijsche en lukspel,
Pugasaing, met pot en pekkels,
Kuntassoe, met kriek- en kriksteen.
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't Kampvolk hield hem voor nen bloodaard,
't schold hem ‘vrouweling, Shaugadaya,
keiaard, luiboom, Yenadizze;’
hij en gaf om wat ze gekten
ofte spotten dit noch dat niet,
immers 't vrouwvolk zag hem geerne,
't mocht dien blijden Pau-Puk-Kiewis.
Heel zijn rok was rondom reehuid,
sneeuwwit, murwe, wel gegrauwwerkt
en deurnaaid met snoerend wampum;
om de schanken droeg hij bukleer,
egelpenne en hermelijnvel,
en zijn mocassons van welster
kraakten schier van penne en wampum.
Om zijn hoofd daar woei de zwaandons,
langs zijn braân twee vossensteerten,
in zijn slinkere hand een waaispaan,
in zijn rechtere hand een rookstaf.
Dus gepint, met roste en geluwe,
blauwe en bloedroode aanzichtstriepen,
droeg de wondere Pau-Puk-Kiewis,
langs zijn slapen, zacht en vrouwelijk,
wederzijds zijn kunstig hoofdhaar,
lang, gezalfd, geglad, gevlochten,
met welriekend kruid daartuschen;
schielijk kwam hij aangevendeld,
op den steun van stemme en rietspel,
op den ronk van bom- en tromslag,
voorwaards, op, ter baan gesprongen,
en begon zijn tooverdansen.
De eerste lijd was beêgangmatig,
traag van hand- en voetbewegenisse,
in en uit het sperhout ging hij,
hier bezund en daar beschaduwd,
lijk een pantherdier, zoo zoetjes.
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Dan allengskens, vlugge en vlugger,
lijk nen hoepel spon en sprong hij,
over 't hoofd van elk en ieder,
wentelende om-ent-om de wigwam,
ont de wervelwinden na hem,
ont het loof en 't zand en alles
na en rond hem wentelwielde.
Hij dan razende achter 't strange
weg van 't blinkend Grootzeewater,
mal bewegend hand- en voetpaar,
over 't zand, dat wiezend wegstoof,
allenthalven reide en ruischte,
allenthalven zichtte en zoefde,
onder 't wervelen van den windtocht;
zoo de sneeuw drijft dreef daar 't duinzand,
en 't viel hoopwijs neder, waar nu
Nagow Wudjoe ligt, de duinhil.
't Gek gedoensel, Pau-Puk-Kiewis,
had den bedeldans gedonsen,
't volk ter keure, en 't bleef nu zitten
monkelen en zijn zweet afwaaien,
hansworstmatig, met zijn waaispaan
van kalkoensche hanenvederen.
Sprak dan 't volk, o Chibiabos,
gij, de vriend van Hiawadha,
gij, de zoetst gevooisde Vinder,
gij, de beste uit al de speelliên,
zingt een liedtje, o Chibiabos,
leisent ons een liefdedeuntjen,
opdat elk, hier welgekomen,
toef gedaan, met eere en blijdschap,
wensche, ‘'n Mocht de dag niet enden!’
En de lieve Chibiabos
zang een lied, vol wonne en weemoed,
zang een lied, vol diepe ontroernisse,
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zang een teeder minnedeuntjen,
eerst eens mooi naar Hiawadha's,
dan naar Lachendwaters schoonheid
lieflijk ziende. Aldus begon hij:
‘Onaway! Ontwekt, beminde!
't Bloeiend blomken uit den boschkant,
't heidekieksken, hoe het blijoogt
en beziet mij, slacht een hindeken!
Wendt gij maar een oogsken mijwaards,
zalig leve ik, zalig sterve ik,
zoo de blommen, zoo de leliën,
die daar 's morgens heel bedauwd staan!
Wierook aâmt gij, ja, te mijwaard,
verschen geur van morgenbloeien,
of nog geurigere avondblomkes,
binst den maantijd als het loof valt.
Loopt m'n bloed niet al te veerdig
in 't gemoet u, in 't gemoet u,
zoo de bronne, in 's jaars ontwinteren,
't heldere daglicht in 't gemoet loopt?
Onaway! Mijn herte, 'n springt, en
zingt het niet, wanneer gij nakomt,
als het zingend zuchtend boschhout,
binst den eerdebeziemaantijd?
Wordt ge onlief gezind, beminde,
ei, dan overwolkt mijn herte ook,
zoo de blanke beke duistert,
als er wolke en schaduwe inschiet!
Lacht gij lieflijk, mijn beminde,
ei, dan lacht mijn levend herte ook,
zoo de beke blinkt en kroezelt,
als er wind en zonnelicht invalt.
De eerde lacht, het water lacht en 't
lacht in 't wolkenloos gewelfsel;
maar zoo zaan gij verre en weg zijt,
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verre en weg van mij is 't lachen!
Ja, ik zelve, ik zelve! Aanschouwt mij!
Bloed van m'n bevend herte, aanschouwt mij!
o, Ontwekt, ontwekt, beminde!
Onaway! Ontwekt beminde!’
Zoo zang Chibiabos vriendlijk
zijnen minnezang ter bruiloft,
en Iagoe, de eeuwige boffer,
de alderfelste leugendichter,
die de vriend was van Nokomis,
wierd afjunstig om den zanger
en den zang, die elk behaagd had;
en hij zag, rondom hem ziende,
aan elks zien, elks doen, elks laten,
dat 't gezelschap zeer gezind was
om 't verzet voortaan te hebben
van zijn weêrgalooze leugenen.
Boffen kon Iagoe eendlijk:
nooit en zeidt g'hem iet dat vreemd was,
of hij wist van tien keers vreemders;
nooit en kwaamt gij iets te derren,
of nog erger was 't dat hij dar;
nooit en zeidt ge een wondere zake hem,
of hij deed u rap den baard af!
In zijne eigens zelfs gedachten,
was het zake dat g'hem toegaaft,
geen en schoot er half zoo hooge of
half zoo verre als hij, Iagoe;
geen en kende er iet van vischen,
herten slaan of bevers vangen,
buiten een, en dat Iagoe!
Hij was verre de snelste looper,
heel en gansch alleene in 't duiken,
geen en zwam er zoo als hij zwam;
geen die half zoo wel bereisd was:
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zulk een wonder boven wonder
als die felle leugendichter,
als Iagoe, en was er nievers!
Hij was mondsgemeene, en telkens
dat m' ‘Iagoe’ zei, 't hiet ‘leugens!’
Zoo, als hier of daar een weiman
of een wijgman iets te wijd giep,
van zijn jacht- of kampgevaarten,
thuis, bij 't horkend volk, zoo seffens
riep elkeen: ‘Ja wel, hij is daar!
't Is Iagoe weêr, die uitkomt!’
Die Iagoe was 't die 't wiegsken
had gemaakt voor Hiawadha,
en den lindenhouten wiegstoel
vastgesnoerd met rendierpezen;
later leerde hij hem pijl en boge
maken, 't zij van esch- of eekhout;
maar, ten boge was het eschhout,
't eeken hout der pijlen oorbaar.
En daar zat hij nu, genoodigd,
bij al 't volk, op Hiawadha's
bruiloftsmaaltijd, oud en leelijk,
hij, de groote leugendichter.
En zij zeiden, Fraai, Iagoe,
komt, vertelt ons 't een of 't ander,
wat gij wonderbaarst gezien hebt,
opdat elk, hier welgekomen,
toef gedaan, met eere en blijdschap,
wensche, ‘Och waar de dag nog langer!’
En Iagoe zei, volveerdig,
‘Hoort een wondere mare en luistert,
luistert naar een vreemde zake,
van Osseo, van den Kokelaar,
die uit de Avondsterre oorijde.’
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XII
Osseo
Ziet gij hoe de zonne neêrwaards
wegrent langs den waterspegel?
Is 't de roode zwane, mogelijk,
die nu vliegt, nu vlot, en, uitbloênde
aan een tooverschot, de wateren
bloerood blinken doet, beneên haar;
die de peersche locht doorpurpert,
met heur bloeroo zwanenvlerken?
Neen 't, het is de dag die neêrwaards
afrent, naar de donkere diepten;
heel de lucht wordt purperwendig,
't water allenthalven bloerood!
Beidt! 't En doet, de roode zwane is 't;
duiken zie 'k ze in 't heiderend water,
met heur vlerken beide omhooge, en
allenthenen wordt het bloerood!
De Avondsterre hangt er boven,
hangt en pinkelt in de peerschheid,
blinkt en pinkelt door den deemsteren.
Neen! Het is een wampumperele
op den Grooten Geest zijn tabbaard,
die gaat wandelen in 't half duistere
heel stilzwijgend zijn des hemels!
Blijde aanschouwde zulks Iagoe,
en hij zei, ‘Aanschouwt het, haast u,
kijkt naar 't Heilig Licht des Avonds!
Horkt, een wondere zake wete ik,
't is 't vertelsel van Osseo,
't kind van de Avondsterre, Osseo.’
Op nen tijd, zeer lang voorleên is 't,
naast den uitwaardsgang des werelds,
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als de Godheid nader 't volk was
en ons menschen meer gespraakzaam,
woonde in 't Noorden eens een weiman,
met tien felle en schoone dochteren,
lang lijk bandroen en even buigzaam.
Hoort nu, Owienie, het jongste,
't altijd hoofdig, 't altijd schuwe,
't altijd zwijgend, droomziek meisken,
't was veel schoonder als al de andere.
Zijn gezusters huwden kampers,
huwden hoofsche en trotsche wijgliên,
ja maar, Owienie, de jongste,
floot en foeide op al die pronkers,
al die hoofsche en trotsche minnaars,
en zij huwde met Osseo,
met dien ouden, armen, kranken,
leelijken rochelpot, die kuchte
lijk nen eekhoorn, met Osseo!
Neen maar, 't woonde een schoone ziele
in dat leelijk lijf Osseo's,
die uit 't Avondlicht oorijde,
uit der vrouwen Avondsterre,
uit het Licht der teedere Hertstocht.
Al heur vier zat in zijne aderen,
al heur schoonheid in zijn oogstraal,
al heure heemnisse in zijn wezen,
al heur glans in zijn bespraaktheid.
Nu, die afgeketste vrijers,
struische en welgegorde gasten,
veder-, verwe- en wampumheeren,
spotten geerne met dat meisken,
zaten diks en slijp- slijp- slijpten
met hem; maar, ‘'k En geve om u noch
om uwe schoone wampumgordelen,
om uwe verwe en vederschoonheid,’
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zei 't; en ‘Lust het u, zoo gekt maar:
ik genoeg mij met Osseo!’
Eens dat al de tien gezusters
in 't schier vochtige avondschemeren,
ieverands ter fooie gingen,
paarwijs en naast elk zijn weêrga,
kwam Osseo meêgesukkeld,
met schoone Owienie bet naast hem;
gindsche negen koutten luidskeels,
deze twee, ze en spraken geenszins.
Naar de lucht zoo keek Osseo,
westwaards, en hij bad gedurig,
gaande, staande bad en zuchtte hij
naar het bevend Avondlichtjen,
naar het licht der Vrouwensterre;
en zij hoorden 't hoe hij reunde,
‘Ah, showein nemeshin, Nosa,
vader ach, ontfermt u mijner!’
‘Horkt,’ zei de oudste, ‘aanhoort hem
t'zijnen vaâr, den ouden grauwbok, (bidden
mocht hij stomperen langst den wegkant,
mocht hij hals en nekke breken,
de oude, grauwgebekte grimbaard!’
En zij loegen dat al 't boschhout
klonk van 't onbetamelijk lachen.
Op den boschweg, middens houtlands,
lag een eekbul omgestorremd,
lag het zwaar geraamte eens eekbooms;
loof en mosch en mul bedekten 't,
hol, deurmijterd was 't en baalgroot.
Als Osseo daar voorbijkwam
stiet hij schielijk eenen gil en
sprong, 't hoofd neêrwaards, in den eekstam;
stokoud in den tronk verdwenen,
krank, verrunseld, aafsch en leelijk,
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sprong hij 'r tenden uit, een jonkheid,
lang en rechte, een snelle jonkheid.
Dus vervelde daar Osseo,
wierd weêr hooge en schoone en lieflijk;
maar, o wi, o wach, Osseo!
Ach, Ver Owienie, de trouwe!
Deerlijk was ook zij veranderd,
in een oud versleten vrouwken,
leunende op een krikske voorwaards,
krank, verrunseld, oud en leelijk!
En heur zusters en heur zwagers
loegen, loegen dat al 't boschhout
klonk van 't onbetamelijk lachen.
Maar Osseo bleef aanzijds heur,
traag en trouwig, altijd voortgaan;
hield heur hand vast, die verdord was
en zoo vaal als 't wintersch eekloof;
hiet heur liefste, Nenemoesha,
hiet heur al de zoetste namen,
ont wanneer ze in huis, ter weerdschap
en ter wigwam nederzaten,
die der Vrouwensterre heilig,
die aan 't Avondlicht gewijd was.
Heel bedroomd en opgetogen,
zat Osseo daar ter bank nu;
elk was blijde, helder, vrooielijk,
buiten een en 't was Osseo.
Hij alleene en at, en drank niet;
hij en horkte en hij en sprak niet,
maar hij zat en keek verwezend,
duister, sluimerziek, droefzinnig,
nu naar Owienie, nu opwaards,
naar den helderen throon des hemels.
Schielijk viel een stemme zoetjes
uit 't onmeetbaar verre en diepe
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praalgebouw der ijdele ruimten;
zoet, welluidend, stille, lijzig
kwam die stemme en zei: Osseo!
o Mijn alderliefste Osseo,
ik ontlosse u van 't getoover,
van de banden, van de bindmacht,
die de tooveraars u bereidden,
komt te mijwaard, komt Osseo!
Nut het voedsel dat voor u staat,
't is belezen, 't is bezworen,
't is bemaand, 't is tooverkrachtig,
't zal u in nen geest verwandelen.
Al uw kroezen, al uw ketelen
zullen hout noch aardwerk, zullen
wampum worden; al uw kroezen,
al uw ketels zilveren worden,
blinkende of 't waar louter greinrood,
of 't waar vier en vlam, zoo helder.
Geen dier vrouwen 'n zal nog langer
't krenkend last des arbeids dragen,
allen zullen vogelen worden,
bontgepint en verruwprachtig,
lijk het rustig roode heideren
van des avonds duistere schoonheid!
't Gene Osseo fluisteren hoorde,
't geen hem dietsch scheen en heel duidelijk,
dat was vogelzang voor de anderen;
't was of hoorden ze, in 't verschiet daar,
Whippoorwill den vogel klagen,
Wawoneissa, eensch en treurig,
klagen door de donkere boschen.
Dan begon heel 't huis te ridderen
en te roeren en te daveren;
ja, zij voelden 't opgaan, opgaan,
eerstmaal traagskens door de ruimte,
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half zoo hooge als 't donkerende eekloof,
dan zoo hooge als 't hooge masthout,
dan heel boschvrij, boomvrij, sterrewaards;
en al 't hout- en eerden vaatwerk
wierd in rood geschelp veranderd;
al het eerden pot- en panwerk
wierd zoo glad als blinkend zilver;
heel 't gebindte van der wigwam,
louter zilveren roeden wierd het,
en heel 't schorsen dak daarboven,
al lijk gouden keverschubben!
Als Osseo rondom hem keek
zag hij hoe zijn negen zusters,
hoe zijn negen zwageren schielijk
bontgeveerde vogels wierden,
aksters som, som weitens wierden,
merelhaans of lijsters, die daar
hopten, krabden, kwekten, kwetterden,
bekten, kuischten elk zijn'n lijfrok,
streuvelden hun bonte vederen
of ontplooken duive- en pauwsteert.
Owienie alleen, de jongste, en
wierd geen vogel, maar zat spraakloos,
oud, verrunseld daar, en lustloos,
kijkende naar heur flodderend maagschap,
als Osseo, opwaards ziende,
schielijk weêr den zelfsten gil gaf,
dien hij treurig uitgegild had,
bij den ouden boom, beneênwaard.
Vlugs herwierd zij schoon en jong nu,
al heur oud en leelijk dingen
wierd een hermelijnen tabbaard,
en heur krikke, lang en prachtig,
wierd een zilveren pauwsteertpenne!
Dan, de wigwam weêr aan 't daveren,
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weêr aan 't dobberen, weêr aan 't opgaan,
boven wind en boven wolken,
hemelwaards, door al dat schoone is,
ont zij beette in de Avondsterre,
zoo een sneeuwvlokke op een sneeuwvlokke,
zoo een loof in loopend water,
zoo een wolleken in de wateren.
En de vader van Osseo,
oud en zilverwit van hoofdhaar,
klaar van ooge en schoon van aanzien,
kwam en zeide vrooielijk: ‘Welkom!
welkom, zoon van mij, Osseo,
hangt uw vogelkevie ginder,
hangt uw zilverroeden vinkbuur,
hangt uwe vogels, hangt uw kevie
naast den ingang onzer wigwam.’
Waar hij wees, daar hong ze dadelijk,
en zij gingen vreugdig inwaards,
naar Osseos vader horken,
naar den Heer van de Avondsterre,
die zei: ‘Ach, mijn kind, Osseo,
uwer mij ontfermende, heb ik
u weêr jong en schoon doen worden;
van uw zusters, van uw zwagers,
miek ik vogels aller vederen,
want zij u bespotten dierven
in den kranken dag uws levens;
want zij in uw leelijk lichaam
niet uw teedere ziele en zagen,
noch uwe stervensvrije jonkheid;
Owienie alleen, de trouwe,
zag uw nakend herte en minde'et.
In de loove die daar glimmert,
slinks af, in de duistere dampen
van dat minderachtig sterrelicht,
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is 't verblijf des Boozen Geestes,
van den toovergeest Wabeno,
die u oud en stijf deed worden.
Ziet dat u geen strale en rake,
want dat licht, dat hij van hem schiet,
't zit vol tooverije, vol onraad,
't is 't geschot waarmeê hij kwaad doet.’
‘Menig jaar, met rust en vreden,
in de onstoorbare Avondsterre,
woonde Osseo, tot zijns vaders;
menig jaar, vol lustig razen,
naast den ingang van hun wigwam,
hong de zilverstaafde kevie;
ont Osseo's trouwe weêrhelft
blijde moeder wierd van kinde eens;
schoon was 't kind, het leek zijn moeder,
dapper was 't, en 't leek Osseo.
Als 't nu mansch genoeg en knaap wierd,
maakte Osseo t' zijnen besten
pijl en boge, en schoof hem waagwijd
eens de zilveren kevie open,
liet zijn ooms en moeien vliegen,
vogels aller verwe en vederen,
en zei, “Schiet nu maar, m'n weiman!”
Rond en rond zoo wielde 't seffens,
joeg 't en zoefde 't, vrij en blij, nu
overal vol vogelvlerken,
overal vol klank en weêrklank,
om de schemerende Avondsterre;
ont de knaap, gespannens handboogs,
schielijk schoot nen welgemikten
bitteren pijl, die trof! Eilaci,
't viel een van die schoone vogelen
voor zijn voeten, bloênde deerlijk!
Maar, o wonderlijk onttooveren,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

767
ei, geen vogel en was het, zou 't wel,
't was een schoongedane vrouwe,
die den boezem fel doorpijld lag!
Als heur bloed den grond genaakte
van de heilige Vrouwensterre,
was 't getoover al ten enden,
was 't begipt zijn uit en krachtloos,
en de jonge en wakkere pijlschot
voelde schielijk hoe hij daalwaards,
op onzichtbare handen hangende,
zachtjes, zachtjes, zinkend, neêrkwam,
door 't onvoelbaar blauwe luchtruim,
door de wolken, door den dampsmoor,
in een groen en wazig eiland,
dat daar ligt in 't Grootzeewater.
In zijn vaarspeur zag hij neêrwaards
meê de bonte vogelen volgen,
tobbelen, tuimelen, dompelen, dwarrelen,
zoo 't gepinte loof des najaars;
ja, de wigwam, met heur zilveren
tentestaken, doek- en dekwerk,
met heur gulden keverschubben,
viel omvergewenteld neêrwaards,
hobbeltobbel, rechte in 't eiland,
met Osseo meê, den goedhals,
met trouwe Owienie, zijne eega.
Dan, van aanschijn weêr veranderd,
mensch wierd elke vogel nogmaals,
maar gekleend, geminkt, geminderd,
waren ze al ineengekrompene,
schamele duimkes en Puk-Wudjies;
en, ten blijden zomernachte, als
de Avondsterre blinkende uitzit,
kroenekraanden ze, hand en hand, en
dansten ze, op de kiezelplaten
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van het zeewaards nederende eiland.
Als 't daar 's zomeravonds stille is,
ziet ge er nog hun blanke wigwam,
en de vischers hoorden eertijds,
onder 't luisterend licht des avonds,
daar 't gedeun van hun gedans nog.’
Als 't vertelsel uitverteld was
en die wondere zeise tenden,
keek Iagoe al omtrent hem
en hij zei, heel spreekwoordmatig:
‘Daar zijn groote mannen, 'ik weet er,
die hun volk zijn onverstaanbaar,
men begekt ze, men beguwt ze,
men maakt ze uit voor al dat niet is:
zijt gij spotziek, leert een lesse uit
dit vertellen van Osseo!’
Al het bruiloftsvolk schiep deun in
't schoon en wonderlijk vertelsel,
elkeen loeg en sloeg zijn handen,
en dan vezelde elk: ‘Wien zoude hij
wel bediên daarmeê? Hem zelven?
Of zijn wij die ooms en moeien?’
Dan begon daar Chibiabos
weêr een ander minneliedtjen,
weêr een ander traanontwekkend
weemoedvuldig minneliedtjen,
van eens meiskens deerlijk treuren
om 't gemis van zijn'n Algonkwin.
‘Als ik op hem peize, peize,
ai mij, ai mij, die geplant staat
in mijn herte, diepe, diepe,
mijn beminden, mijn Algonkwin!
Ai mij, ai mij, als wij scheidden,
hong hij wampum om den hals mij,
als een teeken, sneeuwwit teeken,
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mijn beminde, mijn Algonkwin!
'k Wil met u gaan, laat mij, laat mij,
'k wil met u, tot 's werelds enden,
zei hij, 'k wille, ach laat mij, laat mij,
mijn beminde, mijn Algonkwin!
Veel te verre, verre, verre is,
zei ik, veel en al te verre is
moeders huis, ach, verre, verre,
mijn beminde, mijn Algonkwin!
Als ik keek naar hem, en scheiden,
als wij scheiden moesten, scheiden,
keek hij nog en keek hij nogmaals,
mijn beminde, mijn Algonkwin!
Bij dien boom daar bleef hij, bleef hij,
dien gevelden boom, en kijken,
die daar ligt in 't water, bleef hij,
mijn beminde, mijn Algonkwin!
Als ik op hem peize, peize,
ai mij, ai mij, die geplant stond
in mijn herte, diepe, diepe,
mijn beminden, mijn Algonkwin!’
Hiermeê was Hiawadha's bruiloft,
was 't gedans van Pau-Puk-Kiewis,
was 't vertellen van Iagoe,
was de zang van Chibiabos,
was de bruiloftsfooie tenden;
en de gasten keerden huiswaards,
late en zeiden elk, ‘God ruste u,
Hiawadha en Lachendwater!’
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XIII
Het zegenen der bezaaidhede
Nu, o lied van Hiawadha,
nu den goeden tijd gezongen,
dien de volkstam der Odjibways
leven mocht, in vrede en blijdschap;
nu de wonderen van Mondamin,
nu den zegen der bezaaidheid!
Weggedolven zat de scharmsaks,
weg de handbijle, weg het houwmes,
weg al 't wapentuig des oorlogs,
schaars wist iemand nog den harop.
Overal was 't vrede en vriendschap:
jagen mocht nu elk en vischen,
onbemoeid elk schepen bouwen,
reizen, roeien, haar- en daarwaards,
herten schieten, bevers vangen;
van 's gelijken mocht het vrouwvolk
suiker uit den ahorn tappen,
wildrijs uit de beemden halen,
huid van hert en bever garwen.
Om-ent-om het zalig dorpken
stond het groene, het glanzend Mahiz,
waaide 't hoofdhaar van Mondamin,
't gulzig zonnezuipend hoofdhaar,
dat heel 't land vol rijkdom strooide.
In den uitwaardsgang, als 't vrouwvolk,
wijd en breed, den akker plantte,
viel 't begraven van het mahiz;
en ten oeste, heel volwassen,
wierd het uit zijn kleêrs geplunderd,
weêr door nijvere vrouwenhanden,
zoo 't Hiawadha eerst geleerd had.
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Eens, als al het koorn gepoot stond,
zei Hiawadha, zeer voorzinnig,
t' zijner eega, Lachendwater,
t' zijner huisvrouwe, Minnehaha:
‘Zegenen zult ge ons mahiz, tavond,
en den ommegang er rond gaan,
tegen 't kwaaddoen van de wormen,
tegen mascher, grijmte en ongruw,
tegen Wagemin, den koorndief,
tegen Paimosaid, den nachtdief!
Binst den nacht, als alles ruste is,
binst den diepen donkeren ontijd,
als de slaapgeest, als Nepahwin,
al de wigwamdeuren dicht houdt,
als geen menschenooge u zien zal,
noch geen oore u hooren, staat dan
zoetjes op; laat, heel geruchtloos,
uwe gewaden af en gaat zoo
rond den akker, die bezaaid is,
om-ent-om onz' koornzaaite,
in uw haar alleen geborgen,
binst den donkeren nacht, onzichtbaar.
Zoo zal 't land meer mahiz dragen,
en 't voorbijgaan van uw voetspeur
zal nen tooverband daarom slaan,
dien geen mascher ooit voorbij mag,
dien geen eerdeboorend ondier
dien geen graandief ooit zal dwerschen,
't zij de nadelbout, Kwo-ni-shie,
't zij de kobbe, Subbikashie,
't zij het gerspeerd, Pah-puk-kiena,
't zij 't geweldig kruipend ongruw,
Way-muk-kwena, met z'nen beerhuid,
't hoofd van al de rupsgedaanten.’
Nuchters monds, bet na den akker,
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bij zijn volk zat, in de boomen,
Kahgahgie, de Ravenkoning,
met zijn dievig meêgebroedsel
Hiadwadha uit te lachen;
en de takken, neêrwaards zwakkende
van de lachers, deden gakswijs
of zij lachend medegekten.
‘Hoort,’ zoo ging het, ‘hoort de vondsten
van dien wijzen man, Hiawadha!’
Als, heel asemloos, de nacht nu
allenthenen om het veld hong;
als men Wawoneissa treurig
klagen hoorde, in 't eenzaam pijploof;
als Nepahwin, als de Slaapgeest,
elke wigwamdeure al dichte had,
kwam vrouw Lachendwater veldwaards,
ongekleed, maar schaamt- en schandloos,
om den duisteren midnachtsmantel,
die haar heel en al omwolkt hield, krachtige tooverstappen prenten,
rond den akker der bezaaidheid,
en zij ging den heiligen omgang.
Niemand, of 't en zij de midnacht,
zag heur onbedekte schoonheid,
niemand hoorde heuren snellen boezem
buiten een, 't was Wawoneissa;
Guskewau, de nacht, omwierp haar
met zijn heilige mantelschrooden,
en geen mensch die ooit heur schoonheid
roemen dierf en zei, ‘Ik zag die!’
Voor den dagraat, 's anderen morgens,
met zijn zwarte rooversbenden,
kauwen, gaaien, raven, meerlhaans,
van 't geboomte neêr, al kraken,
zonder vare of vreeze, kwam nu
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Kahgahgie, de Ravenkoning,
naar de velden Hiawadha's,
naar de grafsteê van Mondamin.
‘Nu gaan wij Mondamin,’ klonk het,
‘lijvelijk uit der eerden graven,
spijts dat wijf, spijts al die krinkels,
die ze er tooverkunstig omliep,
spijts 't geprent heurs naakten voetstaps,
spijts al Minnehaha's omgaan!’
Maar de wakkere Hiawadha
altijd vroedgezind en waakzaam,
had gehorkt, als ze hem begekten
en bespotten, in 't foreest daar.
‘Kaw!’ sprak hij, ‘mijn Ravenkoning,
Kaw, gij raven, al m'n vriendtjes,
'k ga uliên een lesse spellen,
die ge hiernamaals zult onthouden!’
Opgestaan dus, eer 't nog dag wierd,
had hij al de mahizvelden
volgezet met vogelstrikken,
en hij zelve, hij zat geborgen
onder 't naastgelegen sperhout,
loerende op de zwarte bende
raven, kauwen, gaais en meerlhaans.
Schielijk kwamen ze afgekakeld,
elk de bijstere locht doorslaande,
naar het veld, om 't leêg te plunderen;
en, met bek en klauwen tevens,
wierd het lichaam van Mondamin
opgezocht. De schalksche boosheid
van hun kunstig oorlogsvoeren
schoot eilaas te kort, want niemand
dacht op strikken, eer ze schielijk,
een en al gevangen zaten,
klauwvast en niet vrij te vechten
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uit der hand van Hiawadha.
Hij kwam uit zijn wijksteê, schrikbaar
schrijdende, in en door de raven,
en zoo vreezelijk was zijn uitzien,
dat de stoutste om 't leven baden.
Niet te doen! Hij wrong ze dadelijk,
slinks en rechts, getien'n, getwaalven,
dood, en hong ze, onedel galgaas,
al aan staken, binst den omtrek
des gewijden gronds, tot kraaischuws,
tot een teeken van zijn strafrecht,
als nen spegel voor al de anderen.
Kahgaghie alleen, de hoofdman,
Kahgahgie, de Ravenkoning,
wierd gespaard en uitgezonderd,
als een gijzelaar voor zijn landsvolk;
en hij band hem, met zijn vangsnoer,
aan 't gebindte van zijn wigwam,
met een snoer van olmenpezen,
den gevangen Ravenkoning.
‘Kahgahgie, mijn rave,’ sprak hij,
gij, het hoofd van al de dieven,
gij, de vinder, gij die 't ontwerp
dorst besteken dezes onraads,
u zal ik in hechtnis houden,
tot nen gijzelaar voor uw landsvolk,
tot nen pand van betere toekomst!
En hij liet hem, boos en spijtig,
zitten pronken in den dagraat,
op de veursten van zijn wigwam,
boetende al zijn ravengramschap,
slaande met zijn zwarte vlerken,
worstelende om weêr los te geraken,
roepende op zijn volk, al vruchtloos!
Shawondasie zat en zuchtte, op
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't ende van den langen zomer,
heel de locht vol zonnestralen,
heel de locht vol zuidersch weder,
ont het mahiz, rijp geworden,
in zijne groene en geluwe vemen,
in zijne prachtige vederkroone,
in zijne edele en volle schoonheid,
auwen kreeg en kwam te voorschijn
uit zijn berstend lisch gekropen.
En Nokomis, de oude vrouwe,
sprak en zei tot Minnehaha:
‘'t Wordt de valtijd van de bladeren,
heel de rijsnote is geborgen,
rijpe en geluw staat het mahiz;
haast u, laat ons oesttijd houden,
laat ons worstelen met Mondamin,
laat ons hem zijn geluwe vemen,
al zijn groene lizzen afdoen!’
En de blijde Lachendwater
toog ter wigwam uit, al vrooielijk,
met Nokomis, de oude, en riep het
arbeidsvrouwvolk al te samen,
riep de knapen, riep de meisens:
‘Komt en plooscht met ons het mahiz,
komt naar 't indoen der bezaaidheid!’
In de boschwere, al te samen,
onder 't geuren van den pijnboom,
zaten de oudgedaagde kempen,
rookten ze in de lauwe stilte,
zweegen al, en zaten roerloos
't lustig landwerk aan te schouwen.
Lustig was het, man- en vrouwvolk,
jong van herten en klaar van kelen,
lachende, luide en lange en dikwijls,
gekkende, schettrende, zingezangende,
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som lijk aksters, som lijk weitens,
som lijk roobaards, - aan te schouwen.
Maar, geviel 't zoo, dat een meisken
ievers een roo are ontplooschte,
rood als bloed een auwe ontdekte,
‘Nushka!’ riepen ze al te samen,
‘kijkt, zij gaat nen minnaar krijgen,
eer iet lang zal 't bruiloft wezen!’
‘Ngh!’ zoo zeiden de oude kempen,
die daar rookten onder 't sperhout.
Maar, geviel 't dat knecht of meisen
vand een kromme mahizauwe,
kwam al plooschen aan nen wapper
die bedorven, die misgroeid was,
dan was 't lachen, zingen, schetteren,
hukken, hoppen, rond den koornaard,
doende hun beste om na te poetsen
een schermik dat dobbeltoe gaat,
zingende, eens of al te samen;
‘Wagemin, Komt-bulte-pakt-maar!
Paimosaid, Komt-rooft-bij-nachte!’
En zoo luide ging 't gewirwar,
dat, op Hiawadha's huisdak,
Kahgahgie, de Ravenkoning,
zat te huiveren in zijn gramschap,
ja, dat iedere boomtop ruischte
van dat dievig raafgebroedsel.
‘Ngh!’ zoo zeiden de oude kempen,
die daar rookten onder 't sperhout.
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XIV
Het beeldschrijven
In dien tijd zei Hiawadha,
‘Ach, hoe alles snel voorbij gaat!
Uit den zin der oude vaderen
wijkt onze oudst geplogene grootheid:
al 't bedrijf der dappere kempen,
al der weiliên jachtgevaarten,
al de wijsheid van de Medas,
al de kunste der Wabenos,
al de wondere droomgezichten
van de Djossakieds, de Zienders!
Groote geesten sterven spoorloos,
wijzen spreken, maar wien zal nog
na hun dood hun wijsheid baten?
Zal wel een van de ongeborenen,
die nog in den afgrond rusten
en 't geheem der blinde toekomst,
weten wat voorheên geschied is?
Op den grafboom onzer ouders
staat noch taal noch teeken leesbaar;
wie daar ligt, wie weet er iets af,
meer als dat ze onze ouders waren?
Welken stam zij toebehoorden,
welk hun Totem was hiervoormaals,
Arend, Beer of Beverteeken,
hunne oorije, wie weet daar iets af,
meer als dat ze onze ouders waren?
Ik en gij, wij spreken duidelijk,
maar hoe vatteden wij malkander,
hoe verstond mijn hert uw hert nog,
zaagt gij mij en zage ik u niet?
Wie zal zulk nen dienaar vinden
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die de oprechte boodschap levert,
onveranderd, onverraadbaar,
aan den vriend alleen mijns herten?’
Zulks was Hiawadha's muizen,
als hij, wandelende onder 't boschloof,
eenzaam nadacht; als hij 't welzijn
van zijn eigen volk betrachtte.
Uit zijn male koos hij eensgangs
menigerhande verruwspijzen,
en op 't blinkend vel des berklaars
schreef hij wondere beeldgestalten,
schreef hij alderlei gedaanten,
waarvan elk nen eigenen zin had,
elk een spreekbaar woord bevatte.
Gitchi Manito Almachtig,
's Levens Heere en Meester, schreef hij
als een ei, waaruit vier takken
weezen naar de hemelwijken.
Overal de Groote Geest is,
was de tale van dit teeken.
Mitchi Manito, den Kwade,
den boosaardigen Geest des Euvels,
zette hij in een wormgedaante,
lijk den reuzenworm Keneebiek.
Arg, onrecht en sluw van omgang
is de dwersche Geest des Euvels,
was de tale van dit teeken.
Dood en Leven schiep hij beurtlings
zwart en wit, als ronde raderen;
zonne, mane en sterren schreef hij,
menschen, dieren, slangen, vischen,
boschen, bergen, wateren, zeeuwen.
De aarde was een vlakke, rechte,
't lochtgewelf een boogde schreve, en,
tuschen die, de dag, die blank was,
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en de nacht, vol sterreteekens;
rechts een tik was zonnenopgang,
slinks, 't te Gode gaan des zonlichts;
middag was een tiksken opwaards,
een gestriep, van boven neder,
was het wolk- en 't regenteeken.
Wigwamwaards een voetspeur zeide,
‘Vrienden, komt te vrienden huize,
maaltijd is 't, zijt wel gekomen!’
Bloeroo vingeren, opwaards wijzende,
dat verbeeldde veete, wraaklust,
oorlog, vijandschap en bloedhaat.
't Volk bewonderde al die teekenen,
en Hiawadha gaf den uitleg:
‘Ziet,’ zoo sprak hij, ‘uwe grafsteên
staan daar zonder tale of teeken,
gaat en schildert elk z'nen grafboom,
met zijn eigen kin- en kenmerk,
met zijns vaders erflijk wapen,
met zijnen aangeboren Totem,
opdat iemand, als gij weg zijt,
toch uwen name en grafsteê vinde!’
Elk ging dan elks graf beschilderen,
dat nog vindbaar was en kennelijk,
met den erfelijken Totem
van zijn huis, oorije of afkomst;
hier een Beer en daar een Rendier,
Schildpad-, Krane- of Bevertotem,
immers omgekeerd, bediênde
dat de teekendrager dood was,
dat het totemvoerend stamhoofd
stof en aschen daar beneên lag.
En de Djossakieds, de Zienders,
de Wabenos, de Bezweerliên,
en de Kruidenaars, de Medas,
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schreeven elk, op rinde en reehuid,
teekenmatig wet en wijsdom,
woorden, liederen, spreukgedaanten,
uitgebeelde zinneteekens;
schuw, geheemnisvol en schrikkelijk
was 't geschrifte, en ieder teeken,
elke zin was tooverkrachtig.
Gitchi Manito, de Schepper,
straalde door end door de hemelen;
't groot gewormte der Keneebiek
keek en kroop, den hemel tergend,
flikkrende zijnen rooden vierkam;
luisterend zat de zonne omhooge,
naast de veege mane, in 't wanlicht;
uilen, arends, kranen, wouwen,
okeaansche tooverraven,
hoofdelooze rompen zag men
aan den hemel, dwers doorschoten,
bloedige handen, veege vuisten,
grafsteêvanen, heldengrepen,
aarde en hemel beide omgrijpende.
Zulke en andere teekenen stonden
op de berkschorse en den reehuid;
oorlogs- ende weimansliederen,
toover-, heil- en kruienaarsspreuken
stonden in die taal te lezen,
bij geschrifte, en ieder teeken,
ieder woord was tooverkrachtig.
't Minnelied, dat uit der maten
stranger is en felder meermaals
als het grootst geweld des oorlogs,
scherper als des weimans scherpheid,
stond daar ook gedicht, in beelden,
uitgeprent en dus verstaanbaar.
Eerst een mansgedaante stond er,
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rooder als de dagraatsroodheid;
't is de zanger, 't is de minnaar,
en 't bediedsel is, ‘Mijn verwe
geeft geweld mij over anderen.’
Dan, dat beeld weêr zittend, zwijgend,
doevende op een tooverdoeve,
en 't bediên daarvan is, ‘Luistert,
't is mijn zangstem, hoort ze, hoort ze!’
Dan weêrom dat beeld, gezeten
in de heemnisse eender wigwam,
en 't bedied, ‘Ik kome, ik kome,
naast u wil ik nederzitten,
om mijn boodschap uit te spreken!’
Dan getween, een man, een vrouwe,
hand en hand, en zoo eenparig
de eene in de andere, dat geene handen,
maar een hand schijnt uitgeteekend;
en dit beeld, het spreekt te woorde:
‘'t Diepste van uw herte aanschouwe ik,
op uw aanschijn rijst een vlamme!’
Dan een eilandbouwend meisken,
in den korrel van het eiland,
en des zinbeelds toovertale,
‘Waart gij immers nog zoo verre,
weg ter zee, of op een eiland,
'k wierp mijn krachtig spel en 'k haalde u
toovermachtig weêr te mijwaard,
door 't geweld van mijne liefde!’
Weêr, het meiske in slape rustende,
bij den leger zit de minnaar;
zoetjes suist hij in hare ooren,
‘Of gij nog zoo verre weg waart,
in het Slaapland, in het Zwijgland,
nog zult gij mijn boodschap weten!’
En het laatst van al de beelden.
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was een hert dat in nen ring zat,
in nen tooverring, bediênde,
zonder beeldtale uitgesproken,
‘Nakend ligt uw hert daar, voor mij,
tot uw nakend herte spreke ik!’
En zoo was 't dat Hiawadha
't volk, met wete en wijsheid, leerde
heel 't geheem der schildertale,
heel de kunst des beeldensschrijvens
op den smooden bast des berkelaars,
op de witte rendierhuiden,
op de stavels van de grafsteên.
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XV
Hiawadha's rouwbeklag
In dien tijd, zoo spanden eindlijk
al de kwade Geesten samen,
al de Manitos der boosheid,
Hiawadha's, Chibiabos'
wijsheid ende vriendschap vreezende,
hen weêrziende, en, om de trouwe
van hun edel doen en laten,
beiden zoekende om te brengen.
Hiawadha, wijs en waakzaam,
zei zoo dikwijls, ‘Chibiabos,
o mijn broeder, blijft bij mij toch,
mijdt u voor de kwade Geesten!’
Chibiabos, jong en roekloos,
zwong zijn koolzwart haar en loeg eens,
zeggende, immer vroo en vriendlijk,
‘Weest gerust in mij, o Broeder,
want geen tooverwerk aan mij kan!’
Eens had Peboan, de Winter,
heel de zee met ijs gezolderd,
bijzende ende snijdende had hij,
door des eekhouts vale looveren,
elken dennenboom een wigwam,
heel de streke een graf doen worden, heel alleen ging Chibiabos
op zijn sneeuwschoen, pijl en boog meê,
Hiawadha's raad verzuimende,
onbeducht voor booze Geesten,
zoeken naar nen hert met hoornen.
Over 't ijs des Grootzeewaters
sprang het wild vooruit en vluchtte 't;
hij daarachter, sneeuw en winden
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volgende, even snel, ter ijsvaart,
snoevende, vol jachts en wildvangs,
en niet schaffende op iets anders.
Ach, de Kwade zat beneên hem
op den loer; hij deed hem vallen
dwers door 't ijs, en Chibiabos
ging verraderlijk ten gronde,
zinkende in het diepste zeezand.
Unktahie, de waternekker,
was 't, de godheid der Dacotahs,
die hem wegsleurde in den afgrond,
in de zee van Gitchi Goemie.
Hiawadha, op het voorland,
zag 't en viel in zulk een klagen,
zulk een wild gehuil ontlook hij,
dat de bijzond bleef staan horken,
dat de wolven wederhuilden,
dat de donder zelve, op 't ende,
wakker wierd en zei, ‘Beem-wawa!’
Dan begrijmde hij zijn aanschijn,
dook zijn voorhoofd in zijn kleederen
en zat weenende in zijn wigwam,
zeven lange en duistere weken,
altijd klagende, altijd weenende.
‘Hij is dood, de lieve speelman,
de alderliefst gevooisde vinder,
weg van ons eilaas voor eeuwig;
Hem is hij nen stap genaderd,
die de Bronne is aller zangkunst,
die de Bronne is aller schoonheid!
o Mijn Broeder, Chibiabos!’
En de donkergroene pijnboom
hielp den bitteren rouwe klagen,
liet zijn peersche botten neêrwaards
rondom hem, en medelijdend
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suste hij zijn verdriet en troostte hij 't,
met zijnen reeuwzang meê te ruischen.
't Voorjaarde en de boomen vroegen
vruchteloos naar Chibiabos;
vruchtloos zuchtte Sebowisha,
vruchtloos zuchtte 't riet en ruischte 't.
Op nen hoogen top gezeten
zong de blauwe vinke, Oweissa,
‘Chibiabos! Chibiabos!
hij is dood, de lieve speelman!’
Op de wigwam zat de roobaard,
zang den Opetsjie, de roobaard,
‘Chibiabos! Chibiabos!
Hij is dood, de zoete zanger!’
En bij nachte, aan al de boomen
kloeg het de Whippoorwill en zeide 't
weemoedvol de Wawoneissa,
‘Chibiabos! Chibiabos!
Hij is dood, de lieve speelman,
de alderliefst gevooisde vinder!’
En de heilkruidkundige Medas,
de bezweerliên, de Wabenos,
al de Djossakieds, de Zienders,
Hiawadha gaande meesteren,
bouwden, om hun kunst te plegen,
eerst naast hem een tooverwigwam,
die zij traagzaam ommegingen,
elk zijn toovertasche in handen,
otter-, bever-, lossenvellen
tasche, vol gewijgd gereedschap,
vol geweldige tooverkruiden.
Zoo hij hunnen omgang waarnam
liet Hiawadha af van roepen
op zijnen broeder Chibiabos;
niets en vroeg hij, niets en sprak hij;
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maar, ontdekt van hoofde en aanschijn,
wiesch hij en ontgrijmde hij seffens
zijn gelaat, en kwam stilzwijgende,
eerbiedvuldig meêgetreên, tot
midden in de tooverwigwam.
Wijgdrank was 't eerst dat ze hem gaven,
vocht van Nahma-wusk, van menthe,
van Wabeno-wusk, van gerruwe,
krachtige kruid- en wortelwertsen;
en dan klakten ze, en dan doefden ze,
elk alleene of al te samen,
zingende hunne tooverlesse:
Ik, ik zelve, ik zelve, aanschouwt me!
'k Ben de groote grauwe adelaar;
komt, gij witte kauwen, hoort hem,
's donders luide tale helpt mij;
alle onzichtbare geesten, helpt mij;
'k hoore, ik hoore hun woordentale!
'k hoor ze rondomrond de hemelen!
‘Broeder, op u asemen zal ik:
zijt genezen, Hiawadha!’
‘Hi-au-ha!’ zoo was de weêrzang,
‘Way-ha-way!’ van al de tooveraars.
‘Ik, 'k ben vriend van 't slangenbroedsel,
hoort mijn wouwveltasche buischen!
Mahng, den witten loen, ik kan hem
schieten, 'k kan uw herte dood doen!
Broeder, op u asemen zal ik:
zijt genezen, Hiawadha!’
‘Hi-au-ha!’ zoo was de weêrzang,
‘Way-ha-way!’ van al de tooveraars.
‘Ik, ik zelve, aanschouwt den Ziender,
'k spreke, en daveren doet de wigwam,
ziet die tooverloove beven;
blinde handen zijn 't, onzichtbare!
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Ik, ik ga en 'k treê de wolken,
't zwerk, het kraakt beneên mij, hoort ge 't?
Broeder, op u asemen zal ik:
op, en spreekt, o Hiawadha!’
‘Hi-au-ha!’ zoo was de weêrzang,
‘Way-ha-way!’ van al de tooveraars.
Dan de toovertaschen slaande
rond het hoofd van Hiawadha,
dansten zij hun tooverronden,
ont hij als nen droom ontwentelde,
opstond, eerst vervaarlijk schuw zag,
en, genezen, doegsch en dwee wierd.
Zoo de blijde en blauwe hemelen
vrij van 't duisterend onweêr worden,
bleef hij los van pijne en droefheid;
zoo het ijs, dat breekt en wegvaart
langs den stroom, zoo stroomde schielijk
van zijn hert het zwaar verdriet nu.
Dan, weêr uit der zee zoo maanden
zij den dooden Chibiabos,
uit het zand van Gitchi Goemie
maanden ze Hiawadha's broeder.
En zoo krachtig was het werken
huns getiers en huns getoovers,
dat hij 't, nederliggend, hoorde
tot in 't diepste Grootzeewater;
hij ontkroop het zand en horkte
naar den zang der bommenslagers
en, gehoorzaam aan hun stemme,
kwam hij naar de tooverwigwam,
maar ontweigerd bleef hij 't ingaan.
Door de spleten van het spankleed
met een kole viers behandgift,
wierd hij aangesteld als Hertog
over 't rijk van al de geesten,
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kreeg hij last om vier te boeten
langs de baan der overledenen,
waar zij rusten, gaande huiswaards,
binst hun eenzaam treurig varen
naar het eiland van Ponemah,
naar de streken van 't Hiernamaals.
Uit het dorpken zijner kindsheid,
ver van alles dat hem vriend was,
zwierf hij zwijgend door de boschen,
als een rook die zijlings afvaart,
traag en treurig, Chibiabos!
Waar hij trad geen ranke en roerde er,
waar hij stond geen gers en knikte er,
zelfs, 't gevallen loof des najaars
droeg z'nen voetstap en bleef sprakeloos.
Langs het pad der overledenen
ging hij sterk vier ronde dagen,
at der dooliên eerdebeziën,
zwam door 't eenzaam droevig water,
op een vlotbalke, en dan voorwaards
in de zilverzee; daar wierd hij,
in nen steenen trog, gevaartuigd
naar het eiland der gewezenen,
naar der geesten duistere woonstad.
Langs die trage reize zag hij
de afgematte zielkens sleuren,
aan de zware vrechten voorraads,
bogen, pijlen, kolven, hamers,
vellen, tabbaards, potten, ketels,
aan de reisgave hunner vrienden,
aan 't behoef der lange heemvaard.
‘Ach, waarom zoo zware pakken,’
zeiden ze, ‘ons toch opgeladen?
Beter ware 't naakt te reizen,
ja, te vasten ware ons beter

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

789
als dien overlast van draaggoed,
op zoo'n lastige en lange beêvaard!’
Hiawadha, heel herworden,
ging nu zelve ook, west en oostwaards,
iedereen de kunsten leeren
om vergif met kruid te dempen
om kwa ziekten af te weren,
en aldus wierd bij de menschen
eerst bekend de heilige leertocht,
eerst de kunste van Medamin.
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XVI
Pau-Puk-Kiewis
Hoort nu hoe dat Pau-Puk-Kiewis,
hoe de handzame Yenadizze,
toegenaamd bij 't volk Kwaweêrgek,
't dorp in reppe en roere stelde;
hoort naar al zijn kwaad, en hoe hem,
op de klopjacht, Hiawadha,
menigvuldiglijk hermaakseld,
eindlijk lijf en leven kwijt miek.
Langs den kant van Gitchi Goemie,
binst het Nagow Wudjoe duinzand,
naast het blinkend Grootzeewater,
stond de woon van Pau-Puk-Kiewis;
hij was 't die de hooge hillen
hobbeltobbel saamgedanst had,
rond den duin van Nagow Wudjoe,
als hij, voor de bruiloftsgasten,
al zijn lijdtjes en zijn flikkers
danste, op Hiawadha's bruiloft,
en z'nen bedeldans verbeeldde.
Versch gemunt op reisgevaarten,
kwam nen keer, van uit zijn wigwam,
Pau-Puk-Kiewis haastig dorpwaards,
waar hij al 't jong volk bijeen vand,
in de wigwam van Iagoe,
horkende naar zijn leugentale,
naar zijne ongeloofbare boerden.
Hij vertelde hun 't verdichtsel
van Odjiek, den Zomermaker,
hoe hij, door een hol, den hemel
ingebotst en ingebroken,
daar het zomerweder uitliet,
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't altijd zoele zomerweder;
hoe 't den otter eerst bezien had;
hoe 't de dasch, de losch, de bever
beurtlings een voor een bezagen,
van den hoogsten top eens heuvels;
hoe zij op den hemel bokten,
met hun vuist en met hun voorhoofd,
dat hij kraakte, maar 't en halp niet;
hoe de wolverijn 't hem aantrak,
pogende om daarin te springen,
hukwijs eerst, gelijk nen eekhoorn,
dan geschrikbeend lijk nen sprinkhaan.
‘Eens,’ zei de oude Iagoe, sprang hij,
eens, en 't klaar gewelf gaf opwaards,
rechts zoo 't ijs des winters opgeeft,
als de macht des waters groot is;
‘anderwerf,’ zei de oude, ‘en opwaards
boog de hemel, rechts zoo 't ijs doet,
als de stroom nog felder aanstuwt;
derdewerf, en wagewijd open
vloog 't gewelf des hemels schierlijk,
en hij sprang zoo zaan daarin, met
broêr Odjieg, den Waterwezel,
die naast hem zat en die meêsprong.’
‘Horkt,’ zei Pau-Puk-Kiewis eindlijk,
zoo hij met de deure in huis viel,
‘ik ben beu van al dien rantel:
Hiawadha steekt mij tegen,
late varen al die leugenen!
Kijkt, zou dit geen betere raad zijn
als dat eeuwig liegschole houden?’
Daarbij haalde hij, weigerachtig,
uit zijn wolfsvel dertien stukken,
heel het spel van Pot en Pekkels,
Pugasaing, het Kroes- en 't Muntspel.
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Ieder stuk was rood op de een zije,
maar op de andere wit geverruwd;
twee Keneebieks, of twee slangen,
twee Inineweg, twee weggen,
met een kolve, Pugamaugun,
en het vischelteeken, Kigo,
dan vier schijven, Ozawabiek,
en drie Sheshebwug, drie aanden.
Van geschilderd been was alles,
buiten de Ozawabiekschijven,
die de een zijde zwart geverruwd,
de andere blinkend koper waren.
't Spel wierd in een houten speelkroes
wel geschud en opgeworpen,
en als ieder stuk voor hem lag,
op den grond uiteen gescheikerd:
‘Alles rood,’ zei Pau-Puk-Kiewis,
‘en een stuk Keneebiek, staande
overend, rechts op den zelfkant
van nen koperen Ozawabiek;
dertien werven tiene en achte is 't.’
Dan omhoog weêr al de stukken
wel geschud en opgesmeten;
ont dat ieder stuk voor hem lag,
wijd en breed uiteen gevallen:
‘Wit de twee Keneebieks,’ riep hij,
‘wit de Ininewug, de weggen,
en al de andere rood; te samen
vijfmaal tienen en eenmaal achte.’
En zoo stelde hij hun den inhoud
van dat rijfelspel voor oogen,
eens en nogmaals herbeginnend,
heel 't gewin, den tel, den ontel;
twintig gierige menschenoogen
stonden 't waagspel af te kijken.
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Dan sprak de oude Iagoe, op 't ende,
‘Menige kunst en menig waagspel,
zag ik ende halp ik spelen,
hier en daar, bij vreemde volkeren;
maar met mij, die 't eens dierve aangaan,
zou een wakkere speelder wezen;
ja, ja, zijt maar fel te monde,
'k zal 't u afdoen, Pau-Puk-Kiewis,
en, bij Lode, 'n lesse u leeren,
in dat spel met al die teekens!’
Zoo zij zaten daar en speelden,
oude en jonge, nu om tabbaards,
nu om wapens, nu om wampum,
tot den middernacht, tot 's morgens;
en de looze Yenadizze,
ei, de wakkere Pau-Puk-Kiewis,
won 't hun al af dat zij waagden:
al hun beste bruiloftskleederen,
reehuidbolken, hermelijnroks,
wampumgordels, vederbanden,
wapens, pijpen, taschen, alles.
Twintig wilde wolvenoogen
stonden 't waagspel aan te gloeren.
‘Wel,’, zei Alwin Pau-Puk-Kiewis,
‘in mijn wigwam zit ik gâloos,
als ik wandelen wille of reizen,
derve ik noo nen reisgezelsman;
'k zou nen Meshinauwa willen,
om mijn pijp mij na te dragen.
Horkt dan: al mijn winsten zette ik,
al dat goed dat om mij heen ligt,
al dien wampum, al die vederen,
op een smete; 'k zal die wagen
voor die snelle jonkheid ginder!’
't Was een knaap van zestien zomers,
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't was een broêrskind van Iagoe;
Deurdendamp, zoo hiet het volk hem.
Donkerrood beneên den aschen
gloeit het vier des rookhoorns; diepe
glom in de overwenkbrauwde oogen
van Iagoe 't vier der gramheid.
‘Ngh!’ zoo sprak hij, spijts hem zelven;
‘Ngh!’ zoo spraken ze, al te samen.
En Iagoe greep den speelkom
in zijn uitgedorde kneukelen,
greep den dobbelkroes, Onegon,
dien hij, met eene wilde felheid,
razend schudde, en, roef, de teekenen
ploften spetterende op den speeldam.
Rood lag eerst van al Keneebiek,
rood Ininewug gevallen,
rood de Sheshebwug; de koperen
Ozawabiek lagen zwart, en
wit alleen zoo lag de Kigo;
al bijeen geteld, vijf eentjes!
Dan smeet Pau-Puk-Kiewis insgelijks,
heel gezapig, met den speelkroes
't spel omhooge en keek al monkelen
hoe 't gescheikerd daar voor hem viel;
blank en pekzwart de Ozawabiek,
rood en wit al de andere teekens,
maar boutrechte, alleen, zoo stond er
een Ininewug in 't midden,
recht zoo Pau-Puk-Kiewis zelve
stond in 't midden van de speelders;
‘Vijfmaal tien,’ zei hij, en ‘al mijn!’
Twintig gierige wolvenoogen
stonden wreed op hem te vonkelen,
maar hij aanstonds weg, en aanstonds
weg, met hem, zijn Meshinauwa,
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't broêrskind van Iagoe, 't lieflijk
zestienzomerig knaapke, met zijn
volle vrecht van reehuidbolken,
hermelijnen roks en riemen,
pijpen, gordels, wapens, wampum.
‘Draagt dat al,’ zei Pau-Puk-Kiewis,
en hij wees 't hem met zijn waaispaan,
‘naar mijn woonsteê, tuschen 't duinzand,
oost den hil van Nagow Wudjoe!’
Pau-Puk-Kiewis' oogen gloeiden,
moe van rooken, moe van spelen,
als hij, door de zomerkoelte,
na dien zwoelen nacht, naar huis ging;
't vogelvolk zat blij aan 't schuifelen,
't haastig beekske raasde rustloos,
maar het hert van Pau-Puk-Kiewis
zong nog blijder als de vogelen,
sloeg nog lichter als de wateren;
en zoo ging hij door de huizen,
binst het morgengrauw des zomers,
met zijn waaispaan, met z'nen pluimstaf,
met zijne zwanenveêren donskrage,
ont hij kwam ter voorster woonsteê,
kwam ter wigwam Hiawadha's.
't Was daar eensch en stil; geen mensche en
was er zichtbaar, naast den ingang,
die hem groette of zei, ‘Zijt welkom;’
maar omtrent het huis, daar vand hij
in en uit, veel vlugge vogelen,
zingen, kijven, pekken, peuteren;
en van boven op de wigwam,
slaande met zijn spijtig veêrpaar,
vonklende naar Pau-Puk-Kiewis,
Kahgahgie, den Ravenkoning.
‘Niemand thuis en wepele woning,’
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zei de schalke Pau-Puk-Kiewis,
die op kwaad verzin gemunt was;weg de wijze Hiawadha,
weg de schamele Lachendwater,
weg dat oud schermik, Nokomis,
onbewaakt ligt huis en erve hier!
Zoo hij greep den rave en zwoei hem
rond zijn hand eerst, lijk nen ratel,
lijk nen tooverzak; hij worgde
Kahgahgie, den Ravenkoning,
en hij zette hem dood, ten prijke,
boven 't rookgat van der wigwam,
tot verdriet en tot verkleen van
zijnen meester Hiawadha.
Dan, ter sluik, naar binnen gaande,
wierp hij 't al omver dat recht stond,
hompeldompel, onverkenbaar,
al 't allaam, 't zij hout, 't zij eerden;
buffelpelsen, beverhuiden,
otter-, losch- en hermelijnwerk,
al Nokomis ten verdriete en
al om Lachendwater schandlijk
kleene en voor den gek te houden.
Vrooielijk ging hij dan den bosch in,
zong en floot en riep naar de eekhoorns,
schuifelde, ont zij wakker sprongen
en naar hem, met eekeldopkes,
uit hun holde woonsten wierpen;
zong van blijdschap, ont de donkere
diepten van de vogelwigwams
even vrooielijk wederzongen.
Zoo beklam hij 't rotsig voorland,
over 't vlak van Gitchi Goemie,
beette in 't hoogste van den steenberg,
waar hij, vol van schalker blijdschap,
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bleef op Hiawadha beiden.
Zoo hij daar nu overrugge
lag en keek naar 't plaschend water,
't droomziek, plaschend, waschend water,
wierden in de duizele diepten,
in 't onpeilbare blauw des hemels,
een voor een, allengskens zichtbaar,
boven hem, Hiawadha's kiekens;
en zij rochten, in hun vliegen
om-ent-om hem, schier zijn aanzicht.
Dood, zoo sloeg hij er, onmenschelijk,
bij den hoope, tiene, twintig
met nen keer, en smeet ze omleege,
zeewaards af, in 't zand, beneên hem,
ont Kayoshk, de zeemeeuwe, eindlijk,
op den splenter van nen rotskam
beetend, riep: ‘'t Is Pau-Puk-Kiewis,
die bij duizende ons hier dood doet!
Zendt een boodschap tonzen broeder,
laat het nieuws naar Hiawadha!’

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

798

XVII
De jacht op Pau-Puk-Kiewis
Zeer vergramd was Hiawadha
als hij dorpwaards weêr te huis kwam,
want hij 't volk alheel ontsteld vand,
heel ontroerd, om al den moedwille,
al de kwade guitenstreken
van dien loozen Pau-Puk-Kiewis.
Snoevende door zijn neuzeloken,
grinzende op zijn gramme tanden,
knouwende onverstaanbare woorden,
brieschende lijk een horsele, en hittig,
‘Slaan zal ik dien Pau-Puk-Kiewis,
doôn dien kwaden kwelgeest,’ zei hij;
‘moest de wereld nog zoo wijd zijn,
nog zoo boos de verste wegen,
wrake zal mijn gramschap halen
of de dood aan hem!’ Dat zwoer hij!
Dan vertrok hij, vlugge en veerdig,
en hij viel, met al zijn jagers,
op het speur van Pau-Puk-Kiewis;
door de boschen, over 't voorland,
't zij al waar hij reisde of stil hield.
Nievers niets van Pau-Puk-Kiewis,
't kruid alleene, en 't kranebeeshout,
lag besletst en plat gedreven,
en de prenten van zijn lichaam
kon men achter 't gers bemerken.
Heel omleege en verre in 't broekland,
daar stond Pau-Puk-Kiewis eindelijk,
vuistende en verdreegsels doende,
rechts of hij minachtend ‘Fi!’ zei,
‘'k lach met u, o Hiawadha!’
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Maar weêrom, riep Hiawadha,
van nen hoogen berg, te hemwaard:
‘Moest de wereld nog zoo wijd zijn,
nog zoo boos de verste wegen,
wrake zal mijn gramschap halen
of de dood aan u!’ Dat riep hij.
Rotsen dan en beken over,
boschen, heesters, boomen, branken,
liep de looze Pau-Puk-Kiewis,
als een hindekalf, en eindelijk,
kwam hij, midden in de boschen,
aan een striepken helder water,
dat z'nen dijk lag uitgezwommen,
in eene breede en blauwe vlakte;
't beeksken had een beverbende
afgedamd, en knoezeldiepe,
midden in de waterleliën,
midden in het riet dat ruischte,
stond een boom of twee te waaien.
Op den dam stond Pau-Puk-Kiewis,
op den dam van bol- en brankhout,
en hij zag het water speiten,
uit en door en over 't dijkwerk;
dan, naar hem zag hij twee groote,
zeer voorzichtige beveroogen
kijken, als om nieuws te weten
van dien vreemdeling, Pau-Puk-Kiewis.
Op den dam stond Pau-Puk-Kiewis,
knoezeldiepe in 't koele water,
dat bezilverd henenspeitte,
en hij sprak ten beverwaarde,
met nen lach, in dezer voegen:
‘o Mijn vriend Ahmiek, de bever,
koele en lieflijk is het water,
laat bij u me in 't water wonen,
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laat me in uwe waterwoonsteê,
laat mij ook een bever worden!’
Zeer behoedzaam zijn de bevers
altemale, en, zeer behoedzaam,
‘'k Ga beneên eerstmaals, gaan hooren
naar 't gedacht,’ zei hij, ‘van de anderen.’
Plomp, gelijk nen steen die plompte,
viel hij, steert omhooge, weder
naar den grond, in de oude, bruine en
wel ineengedamde bladeren.
Op den dam stond Pau-Puk-Kiewis,
ankeldiepe in 't spelend water,
dat, gesprieteld door de gerren,
dat gescheikerd op 't gesteen viel,
dat de blauwe verten vulde;
half in 't licht en half in 't duister,
stond hij daar, vol zonneblessen,
wit en grauw dooreen geschilderd,
onder 't rale en 't ratelig houtloof.
En de stille beverbende
kwam heel zachtjes uitgekeken
eerst maar een, dan twee, drie, viere, en
eindelijk tiene, twintig, honderd
glimmend zwarte bevertoten.
Vriendlijk sprak weêr Pau-Puk-Kiewis
en hij zei, ‘Uw vrije woonste
staat mij aan, o waterlieden,
't is hier lief en schoon te wonen,
kunt gij mij ... ge kunt mij zeker
wel veranderen, in uwe vroedheid,
en mij ook nen bever maken?’
‘Toch!’ hernam de Beverkoning,
Heer Ahmiek, het hoofd der beveren,
‘komt beneên en voegt u vriendelijk
tonzer woonsteê, hier in 't water!’
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Stille, omleegewaards, zoo liet hem
Pau-Puk-Kiewis neder, ende
heel pekzwart dra wierd hem roklijf,
stazen, schoen, al omgebeverd;
in den zwarten zwans eens bevers
kroop zijn vossensteertsche nasleep,
en, voorwaar, hij was een bever!
‘Maakt mij groot,’ zei Pau-Puk-Kiewis,
‘maakt mij groot en nogmaals grooter,
grooter als de meeste bevers.’
‘Goed,’ hernam de Beverkoning,
‘komt alhierwaard, tonzer wigwam,
tienmaal zult gij meerder worden,
meerder als 't zij welk een bever.’
Zoo, in 't bruin doorluchtig water
kroop voorzichtjes Pau-Puk-Kiewis,
ont hij eindlinge aan een slot kwam,
dat van wel doorvlochten hout was,
dat van winterwaardschen voorraad
overvloediglijk voorzien was;
door een kruiphol kwam hij dieper,
in een hooge en ruime woonsteê.
Daar vergrootten ze hem, te gange,
grooter als al de andere bevers,
tienmaal grooter wel, en zeiden,
‘Wilt gij onze koning wezen,
Heere en Baas van al de beveren?’
Maar nog schaars zat Pau-Puk-Kiewis
op den throon en ging hij spreken,
of de wacht begon, de schildwacht,
ievers naast de waterleliën,
die op schildwacht stond, te roepen,
‘Hiawadha,’ riep hij, ‘hij is daar,
Hiawadha, met z'n jagers!’
Inderdaad, ze hoorden schielijk
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hoe daar wierd gedeund, gedoefd en
heen en weêr gestampt, omhoogwaards;
hoe hun water wierd te wervelen,
wierd al zuigen weg te zinken:
ei, de dam was doorgesteken!
Onder dappere jagersvoeten
viel hun huis nu al ont stukken,
viel de dag daarin; en seffens
was elkeen gevlucht en keek elk
hoe, 't zij waar, de beke neêrwaards,
eenen nieuwen dam te zoeken;
maar de machtige Pau-Puk-Kiewis
zat daar, al te groot gebeverd,
zat daar, uit noch in meer konnende,
met zijnen balg vol spek en hoogmoed!
Hiawadha, door een splete,
zag hem zitten: ‘Pau-Puk-Kiewis,
veel verloren arbeid doet gij,
om mij onbekend te ontfimpelen,’
zei hij, ‘'k ken u, Pau-Puk-Kiewis!’
Zoo zij pijnden daar en polsten
Pau-Puk-Kiewis, op het einde,
heel in mout en meel, lijk mahiz,
heel geplet en smal gestooten.
Zes goe weiliên, licht van lijve,
droegen, op twee beriestokken,
't lijk van Pau-Puk-Kiewis henen,
maar de geest van hem, de Djiebi,
bleef nog immer Pau-Puk-Kiewis,
leefde en waakte als Pau-Puk-Kiewis.
Wankel, vlugge en vlinderachtig,
nu alhier en nu aldaarwaards,
lijk het schurskleed van een wigwam,
dat zijn touwe tergt en tuiert,
als 't des winters waait en koud is, -
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kromp de geest van Pau-Puk-Kiewis
heel ineen en spon den bever
uit den lijve weg, al fimpelen,
naar den bosch, heel Pau-Puk-Kiewis;
weêr was 't oolijk spook verdwenen.
Maar de wakkere Hiawadha
zag hem, eer hij heel voorbij was,
zag den loozen Pau-Puk-Kiewis
vluchten door de blijde blauwte
van de schaaie pijnboompersen,
naar de vierkante opene klaarten,
tenden uit, ter voorster boschwere;
dapper vlood hij, zoo de wind vliegt,
die de takken buigt en loslaat,
en, lijk regen achter wind, volgde
even dapper Hiawadha.
In een veeleilandig water
kwam nu Pau-Puk-Kiewis, tenden
asem, toegevlucht; vol leliën
en vol aanden zwam dat water,
Pishnekoeh, vol aandsche vogelen,
die in 't riet daar, allenthenen,
nu den eers, nu 't hoofd omhoogwaards,
eens vol licht en weêr vol schaduwe,
breedgebekt, hun leefte zochten,
Pishnekoeh, de duikelaanden.
‘Pishnekoeh,’ zei Pau-Puk-Kiewis,
‘Pishnekoeh, mijn broêrkes,’ riep hij,
‘laat mij, laat me een aande worden,
vrij gepint met purpere schoonheid
om den hals, zoo gij, maar grooter,
tien maal grooter als ge gij zijt!’
En hij wierd zoo straks eene aande,
met twee felle, zwarte slagers,
met nen ronden, gladden boezem,
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met nen bek gelijk twee roeispaän;
ja, maar ongelijk veel grooter,
tienmaal grooter als al de anderen.
Maar, wat ronst er daar ten boschwaarde,
of wat hoort hij? - Hiawadha!
Op, zoo vloog 't nu al en kletste 't,
dat maar immer weg en koste,
roef, op, voort en uit de leliën
van dat veeleilandig water.
En zij spraken: ‘Pau-Puk-Kiewis,
niet omleeg te kijken, hoort gij 't,
past wel op, en kijkt niet daalwaards,
of het mochte u rouwen, vogel,
of het mochte uw leven kosten.’
Vast en verre vloog de kooie,
noord, door zonne, in goed, in kwa weêr,
peisterende op den grond, in 't peelland,
slapende in de groene riesten.
's Anderendaags, weêr opgevaren,
met den zuiderwind, den vromen,
briezende hun in 't zeil van achter,
voeren ze hooge en verre, en eindlijk
hoorden ze hoe daar menschentalen,
ach, wie weet hoe diepe daalwaards,
duidlijk uit een dorpken kwamen,
uit de wigwams van een dorpken.
Ja, al 't volk stond uit en gapen
naar die kooie, die voorbijvoer,
naar 't gevlerk dat Pau-Puk-Kiewis,
lijk twee breede wigwamschorten,
of nog breeder, openspreidde.
Pau-Puk-Kiewis hoorde, 't docht hem,
Hiawadha's tale duidelijk,
hoorde Iagoe, even duidelijk,
en vergat zijn lesse, och arme,
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heel en al; zoo dat hij schielijk
zijnen nekke inhaalde, keek, en...
vlugs de wind vatte in zijn vlêren,
en hij, zwinkelzwankel, neêrwaards!
Veel verloren arbeid deed hij
om weêr op den wind te geraken;
niets en hielp hem, want hij zag nu
eens het dorp, dat altijd naarsde,
dan weêrom zijn reisgenooten;
overands zijn vrienden hooger,
overands het dorpken nader;
ja, hij hoorde 't schaterlachen
luide en luider hemwaards komen,
maar hij en zag noch tuit noch vlerk meer,
anders niet als eerde; eindelijk
viel hij uit de hooge ruimten,
met zijn vlerken al onttodderd,
midden 't volk, dat loeg, en dopte,
met nen dooven dulst, den nekke in!
Maar de ziel van hem, de Djiebi,
bleef nog altijd Pau-Puk-Kiewis,
wierd, van lijf- en lichaamswegen,
weêr de wakkere Yenadizze,
en hij liep voor Hiawadha
weg, die scherp genoeg na hem riep:
‘Moest de wereld nog zoo wijd zijn,
nog zoo boos de verste wegen,
wrake zal mijn gramschap halen
of de dood aan u!’ Hij zwoer het.
En hij was zoo na gegrepen,
dat de hand alreê op hem lag,
dat Hiawadha's rechtere vuist al
greep ... den sluwen Pau-Puk-Kiewis,
neen, de locht was 't, want hij, spinnend
lijk nen top, den wind, de blaren,
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't stof en alles rondom hem deed
dansen en in wervels vliegen;
dan, door wortelen, kruid en onraad,
kroop hij vluchtende in nen eekstam,
als een slange alweêr herfaseld.
Hiawadha sloeg den eekstam
al in splenters, met zijn wanten;
al in schieren, al in spanders,
die daar speitten, om-ent-om hem;
al vergeefs, want Pau-Puk-Kiewis,
weêr hermenscht en weêr herkenbaar,
voer vooruit en kwam gevlogen,
lijk nen storme, op Gitchi Goemie,
op het blanke Grootzeewater,
in de hooge banken, westwaards
van 't geschilderd rotsgebergte,
naast den boord van 't Grootzeewater
over 't hoogland en ter zeewaard.
De oude en breedgebaarde Berggeest,
hij, de Manito van 't hoogland,
deed de zware deuren open
van zijne grondlooze oude diepten;
hij onthaalde Pau-Puk-Kiewis,
in z'nen avedochtschen erfgrond,
hij hiet Pau-Puk-Kiewis welkom
in zijne eerdedonkere vouwten.
Hiawadha stond en stampte
voor het slot, dat onberoerd bleef,
beukte kelders in den zandsteen,
met zijn sterke tooverwanten,
en riep luidkeels, als gedonderd,
‘Opent, ik ben Hiawadha!’
Maar de breedgebaarde Berggeest,
hield het slot toe en geen tale en
kwam er uit de bergen weder,
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stille en roerloos bleef de rotswand.
Dan beriep hij, handen opwaards,
en den weêrlicht, en den stormwind,
zelfs den donder, Annemiekie,
smeekte hij hem de hand te bieden;
en zij kwamen, Nacht en Donker
meê, gezweept op Gitchi Goemie,
uit de voorste bliksembergen;
Pau-Puk-Kiewis, als hij 's donders
stappen hoorde, en als hij 's weêrlichts
oogen zag, en hoe zij gloeiden,
beefde en kromp ineen, van veegheid.
En Weiwassimo, de weêrlicht,
sloeg de drummers, sloeg de burgten,
sloeg de poorten van den afgrond,
met zijn strijdkolve onafgrijzelijk;
en de donder, Annemiekie,
riep beneênwaards, door de diepten,
luidskeels, ‘Waar is Pau-Puk-Kiewis?’
Heel 't gebouw viel, en verpletterd
onder 't gruis, lag Pau-Puk-Kiewis;
doodgedonderd, maar nog kenbaar,
aan zijne eigene menschgedaante,
als de vlugge Yenadizze.
Hier is 't uit van zijn gevaarten,
van zijn gekke en schalke boerden,
van zijn kunsten, van zijn sluwheid;
uit en tenden was 't getergd nu,
uitgedanst, getuischt, getrijfeld,
uitgevrijd was 't, - uitgebruiloft.
En de eêlzinnige Hiawadha
nam den geest uit hem, den Djiebi,
ende hij sprak: ‘o Pau-Puk-Kiewis,
nooit en zult gij, menschgedaantlijk,
op de nieuwsjacht meer te zien zijn;
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noch in blijspel, noch in bruiloft,
meer en zult ge 't zand doen wervelen;
in de locht zult gij verkeeren,
in de wolken zult gij omgaan;
'k zal van u nen adelaar maken,
nen Kenoe, nen oorlogsadelaar,
vorst van al dat penne en vlerke heeft,
vorst van Hiawadha's kiekens.’
En de naam van Pau-Puk-Kiewis
leeft nog in de volksvertelselen,
leeft en geldt nog bij de vinders,
leeft nog bij de leugendichters;
en, des winters, als de sneeuw drijft,
wervelende om-ent-om de wigwams,
als de wind in 't rookgat schuifelt
en z'nen dullen dans voorbij danst,
hoort men nog, ‘'t Is Pau-Puk-Kiewis,
die weêrom door 't dorp gedanst komt,
Pau-Puk-Kiewis ment zijn tarwe in.’
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XVIII
De dood van Kwasind
Wijd en breed in 't volk vermaarde 't
wat en welk voor een was Kwasind;
niemand meer die worstelwedstrijd,
kamp of spel met hem dorste aangaan.
Maar de boosgezinde Wiemkes,
maar de afgunstige Puk-Wudjies,
maar de Dwergen, de Alfgedrochten
vielen 's eens en tegen Kwasind.
Is het zake dat die Kwasind,
zeiden ze, ‘is 't dat die verfoeide,
die verwatene wanjaard voort mag
al verdoen dat in zijn hand komt,
al ont stuks slaan dat geheel is,
elk en iedereen verbauweren,
wat dan worden wij, Puk-Wudjies?
Wie ontziet er nog de Bemels?
Weêr een Wiemke, weêr nen drieschling,
Kwasind plet het al; in 't water
werpt allichte hij ons, tot voedsel
voor de kwade Nie-ba-naw-beegs,
voor de booze Waternekkers!’
Zoo, de licht gestoorde Bemels
briewen onraad tegen Kwasind,
en den Sterken Man te moorden
was hun opzet: weg met Kwasind,
dien moedwilligen, stouten, wreeden,
boozen, schrikkelijken Kwasind!
Nu, de wondere macht van Kwasind
zat hem in de kruine alleenlijk;
daarin zat ook al zijn krankheid,
daar, en el en was hij trefbaar,
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el en kon geen wapen in hem,
zoo verhard was hij, heels lichaams.
Ja, daar zelfs en kon geen ander
scherp of wapen hem verhinderen,
of 't en zij de sperrewapper,
't blauw gepintsel van den pijnboom.
Kwasind wist dat, en geen anderen
mensch die leefde en sprak hij ooit van
dit zijns zelfs geheem; alleen het
nijdig Eerdevolk, de Wiemkes,
hadden 't nagespeurd, och arme!
Zoo, ze haalden sperrebotten,
in den bosch, bij Taquamenaw,
schoone blauwe vuurboomwappers,
pijnboomperen, groote en vele,
die zij hoopten langs den zijkant
van het water, naar de steêwaard
waar de rotsmuur voorwaards helde en
over 't water hing. Daarboven
zaten ze altegare en loerden ze,
ont ze Kwasind komen zagen.
't Was des zomers, eens namiddags,
machtig heet; de winden sliepen,
't water sliep, en allenthenen
sliep de schaduwe, onverroerbaar:
't zonnezoekend krielgedierte
schaatsedanste op 't water, ofte het
vloog alom de trompe steken,
't vloog den harop slaan des oorlogs.
Stroomwaards af, wie komt daar? Kwasind,
in zijn berken boot gevaren,
lijende zeer gezapig afwaards,
langs den tragen Taquamenaw,
gaap- en geeuwziek van de stilheid,
heel omvaakt van 't danig heet zijn.
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Uit het neêrwaards hangend berkhout,
langs de rale berkenroedtjes,
kwam de stille Vaak gezepen,
met zijn stille wacht rondom hem,
zijn onzichtbaar schaduwleger;
kwam Nepahwin, kwam de Slaapgeest,
lijk een gloeiend pinkernaaldeken,
lijk eene Dus-kwo-nie-shie, spiedende
't neêrwaards hangende hoofd van Kwasind.
't Ronkte in de ooren iets al rond hem,
't was lijk 't altijd ruischend zeerot,
't was lijk 't zuchten van den pijnboom,
en hij droomde, hij voelde waarlijk
een gehamer op zijn voorhoofd,
iets dat klopte; 't was het slaperig
tribbelen van Nepahwins krijgsvolk,
't was hunne ademtocht, die deunde
rond zijn neêrwaards hangend voorhoofd.
't Eerste treffen huns getrommels
bracht eene druilinge over Kwasind;
't andere deed hem, roer- en roekloos,
rieme en roeispa varen laten;
't derde deed nen dichten, duisteren
doek om land en boom en - Kwasind:
vaste en onontwekbaar sliep hij.
Stroomwaard af voer Kwasinds lichaam,
blind daar zittende en in slape,
langs den Taquemenaw, voorwaards,
ont beneên de berkenboomen,
ont beneên 't begroeide voorland,
ont beneên de legersteden
van de Wiemkes, de Puk-Wudjies.
Daar zat heel 't gespuis, gewapend,
ende het viel aan 't tappen smijten,
vlugs, op Kwasinds felle schouderen,
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op zijn hoofd, zijn weerloos kruintjen.
‘Weg met Kwasind,’ was de harop,
almedeens, van 't nijdig Eerdvolk.
Kwasind stook, vooruit gekanteld
uit den boot; hij plotste in 't water,
dook beneên de trage vlakte en
schoot omleege, of waar 't een otter;
kraafsch, kiel opwaards, ijele en wepel
voer nu 't voogdelooze vaartuig,
langs den stroom meê, en van Kwasinds
mare en hoorde niemand sedert.
Maar de indachtigheid van Kwasind
bleef nog lange in 's volks geheugen,
en, als 's Winters wilde en woeste
buien door de boschen brieschten;
als de takken, slag om slinger,
kampten, kraakten, openscheurden,
zei elk, ‘Kwasind is gekomen,
herwaards over, om zijn brandhout.’
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XIX
De geesten
Nooit en komt een gier te beeten
op zijn aas, den veegen bijzond
die geveld ligt achter 't gersland,
of een tweede gier zal 't hebben
afgespicht, onzichtbaar hooge, en
ja, daar is hij al; dra volgt hem
nagebeet zijn rechte weêrga,
die, onzichtbaar, eerst een stip wordt,
dan een gier die beet, en eindelijk
zwermt het aas vol gierige vlerken.
Zelden komt een rampe alleene ook,
ja, het schijnt dat ieder voorval
straks nen wedervoorval meêbrengt;
en zoo, reekwijs, rampt en raakt het
leed ons, arme, kranke menschen,
zonder end; zoo treft ons beurtelings
eerst een voorbo, dan een misraak,
dan, in 't einde, een zee van rampen!
Peboan, de Winterkoning,
brieschende over berg- en zeelland,
in 't onmenschlijk Noordgeweste,
hadde al 't water steen doen worden;
uit zijn machtige winterkruine
viel het al vol loutere witheid;
effen lag het blanke veld en
reis, alsof 't de Schepper, stuipende,
met der hand had reis gestreken.
Op zijn sneeuwschoen liep de weiman
door de wijde en gierige boschen;
't vrouwvolk zat in huis, het mahiz
oft de reehuid gaar te maken;
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't jonkvolk sloeg op 't ijs den kaatsbal,
of het danste, met den sneeuwschoe
aan den voet, het luide dansspel.
Op nen laten, donkeren avond,
zat en beidde Lachendwater,
zat en beidde vrouw Nokomis,
thuis, verwachtende Hiawadha,
van de jacht, te zijnder wigwam.
Allenthenen smeet het heerdvier
roode scheisters om, en 't aanschijn
van Nokomis scheen, zoo 't maanlicht,
waterachtig bleek geverruwd;
Lachendwater's aanschijn glimde
lijk de zonne, in helder water;
bachten hen daar schreef de schaduwe
langs den wand twee weêrgedaanten;
boven hen ontging de rook en
trachtte hij opwaards weg te geraken.
Traagzaam wordt het wigwamschortsel
almedeens van kant gesteken,
't vier waait aan, de rook slaat omme, en
twee vereende vrouwgedaanten
ziet men onverwacht de wigwam,
stom en stille, binnentreden;
zonder tale, zonder teeken,
zonder bu of ba te zeggen,
kruipen ze in den hoek en beven ze
weg, tot in de diepste schaduwe.
Onbekend in 't dorp, van aanzicht
en van kleederen, uitgemagerd,
afgeleefd, zoo zaten beiden
spraakloos, droef en deernisweerdig,
in den diepsten hoek des huisvloers.
Was 't de wind nu, die in 't rookgat
van de wigwam riep, of was het,
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in den bosch, de Koko-koho,
die zijn uilsch gegek liet hooren?
't Was een tale, en duidelijk zei die:
‘Dit zijn schimmen die gekleed gaan,
weêrgekomenen zijn 't, verkeerselen,
uit het eiland van Ponemah,
uit de streken van 't Hiernamaals!’
Van de jacht en uit de boschen
kwam Hiawadha thuis; zijn hoofdhaar
hong vol sneeuw, en over schouder
droeg hij 't rood gewei eens reeboks,
dien hij Lachendwater, doodzwaar,
voor de voeten wierp. Veel schoonder
stond hij daar nu, in heure oogen,
als dien eersten dag, wanneer hij
haar verzoekend kwam ter bruiloft,
met het zelfste liefdeteeken,
't zelfste beeld van blijde toekomst.
Hij kijkt omme, en, ‘Hoe, wat vreemde
vrouwgedaanten in die schaduwe,’
peist hij spraakloos; ‘wie mag dat zijn?
Wat vreemd volk heeft Minnehaha?’
Doch geen woord en zeide hij, verder
als ‘Goendag’ en ‘Welgekomen,
t' mijnen huize en viere en voedsel!’
Als het avondeten gereed was
en gedeeld de malsche mondkost,
sprongen vlugs de twee gedaanten
uit den hoek en uit de schaduwe;
greepen elk het schoonste en 't beste,
't blanke spek des jeugdigen reeboks,
't deel, dat immers Lachendwater
toekwam, als Hiawadha's eega;
zij en vroegen, noch en dankten,
maar zij slonden, eer als eten,
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en dan beiden weêr terugwaards,
naar den voorsten hoek der wigwam.
Hiawadha en sprak, Nokomis
nochte Lachendwater zelve en
gaf geen tale, en liet geen teeken;
neen, hunne ooge en sprak niet, verder
als dat Minnehaha zoetjes
zei, ‘Die lieden zijn verhongerd,
laat ze hebben dat hun lief is,
laat ze, want ze zijn verhongerd.’
Menig dagraat rees en daalde er,
menig nacht ontschudde 't daglicht,
zoo de pijnboom, die den sneeuw schudt
uit zijn middernachtsche kruine, en
spraakloos, heele ronde dagen,
zat dat vreemd volk in der wigwam;
maar bij nachte, in goed en kwa weêr,
gingen ze uit en in de boschen,
haalden hout en sperrebotten,
brand- en vierspijze in de wigwam,
altijd even treurig zwijgende.
Maar, als Hiawadha thuiskwam,
't zij met visch, het zij met wildvang,
zoo het avondmaal gereed was
of het voedsel omgekaveld,
kwamen ze, uit hunne duistere wijksteê,
weêr verhongerd, avondmalen,
elk om 's zeerst, het beste kiezen,
dat vrouw Lachendwater toekwam;
dan herkroopen ze, onbelet en
onbescholden, weêr ten hoekwaard.
Nooit en hadde Hiawadha
des hun iet of wat verweten;
nooit en hadde vrouw Nokomis
half geroerd dat 't heur misgrei deed;
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nooit en hadde Lachendwater
zelfs gebaard dat iets onwel was;
alles hadden ze, elk geduldig,
uitgestaan, opdat de vriendschap
van den vreemdling, onverminderd,
onbeguwd en onbesproken,
in heur recht mocht staande blijven.
Altijd wijs en altijd waakzaam,
lag Hiawadha, eens te midnachte,
in 't half duistere van zijn wigwam;
naast den witten heerd, die uitstorf,
naast het wankelend licht des heerdviers,
als hij, her end weder, varings
een droefgeestig zuchten hoorde.
Opgestaan zag Hiawadha,
van zijn ruwe bijzondsruggen,
door het weggeschoven schortsel,
alle twee de vrouwgedaanten
weenende overende zitten,
binst de middernachtsche stilte.
En hij sprak: ‘Wat is daar, gastliên,
dat uw hert zoo droefgezind maakt
en te middernacht doet weenen?
Zegt, heeft mogelijk vrouw Nokomis,
heeft mijne eega, Lachendwater,
u misdiend, misdaan, missproken,
buiten 't recht der heilige vriendschap?’
Zonder langer voort te weenen
of te klagen of te zuchten,
spraken dus de twee gedaanten:
‘Uit het rijk van Chibiabos,
komen wij, de ontlijfde geesten
van die u eens vrienden waren,
tot bezoek van uwer vroomheid,
tot vermaan van 't gene u aanstaat.
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't Komen dagelijks droeve klachten,
uit het land van die nog leven,
naar het land der afgestorvenen,
van die, eischende hunne vrienden,
al om niet ons lastig vallen;
des benaspeurt ons bezoek u.
Elk miskent ons, arme schaduwen,
ja, wij zijn een last voor u ook,
want bij al dat leeft en is er
stand noch steê voor de overledenen!
Denkt daaraan, o Hiawadha,
deelt daarvan den volke mede,
en, van nu voort aan, dat niemand
meer de geesten klachtig en valle,
met geroep of hulploos weenen,
in het land der Uitverkorenen.
Op het graf van al dat rust en
wilt geen zware vrechten leggen,
't zij van grauwwerk, 't zij van wampum,
't zij van eerden ware of akeren,
want die rusten hebben 't noode;
geeft hun brandtocht, geeft hun teerkost,
vier en voedsel, en niets anders.
Vierdaags is van hier de reize
naar het schaduwland der zielen,
viermaal wordt er vier ontsteken,
binst den nacht en waar zij rusten;
hebt gij dan een lijk te graven,
doet bij nachte ook vier ontsteken,
viermaal op de grafsteê brande 't,
dat de geest, in 't huiswaard reizen,
langs geen donkere bane en dole,
ook den troost des viers ontweigerd.
Vaart nu wel, o Hiawadha,
edele vriend en vroomgekeurde;
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met geduld hebt ge ons gelaten
uwer vriendlijkheid misbruik doen,
groot en edel, heel klaarblijkelijk,
is uw hert, maar zwaardere rampen
zijn aanstaande, o Hiawadha,
weest bereid en wordt nog vromer.’
Op dit laatste woord, zoo bleef de
gansche wigwam schielijk donker;
Hiawadha hoorde als 't vagen
van een kleed dat sleept voorbijgaan;
hoorde 't, maar en zag 't geschorts niet
van de wigwam, dat het wegschoof;
voelde een koelte, die hem aanwoei,
zag het sterrelicht, een stondeken,
maar de schaduwe, dat en zag hij
noch het speur meer der vertrokkenen
naar het eiland van Ponemah,
naar de streken van 't Hiernamaals.
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XX
De hongersnood
o Die lange en felle winter!
o Die koude en kwade winter!
Altijd dikker, dikker, dikker,
wierd het ijs, op stroom en weiland;
altijd dieper, dieper, dieper,
viel de sneeuwlage allenthenen;
lag de sneeuw gehoopt, gedreven,
door het hout en rond de wigwams.
Uit zijn woonsteê kreeg de jager
met geweld nog schaars nen uitweg;
ja, met hand- en sneeuwschoe, vruchtloos
ging hij speurende in de boschen;
veld- noch vogelwild en vand hij,
speur van wit konijn of reebok,
niets en liet de sneeuw meer zichtbaar;
in 't beruwrijmd hout, daar viel hij
machteloos neêr en zonder opstaan;
hij verhongerde, hij versteef daar.
o De honger en de ridde!
o 't Verteren van den honger!
o Het zinderen van de brandsage!
o Het krijschen van de kinderen!
o Het angsten van de vrouwliên!
Heel het land lag dood gehongerd;
honger zei de lucht, en honger
zei de kwa, de onvruchtbare hemel;
ja, de sterren zelve brieschten
honger, ze hadden wulvenoogen!
Wederom kreeg Hiawadha
twee bezoekers t' zijner wigwam,
zwijgende, ongevraagde, vreemde
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geesten, die rechts binnenkwamen,
zonder bede of zonder groetenisse;
die onwelkom zitten gingen
daar waar 't Minnehaha's recht was,
die met ingekelderde oogen
Lachendwater noesch doorpriemden.
Sprak het eerste spook: ‘Aanschouwt mij,
'k ben de Honger, Bukadawin!’
Sprak het andere spook: ‘Aanschouwt mij,
'k ben de Ridde, Ahkosewin!’
En de lieve Lachendwater,
bevende om die sture boodschap,
schuddende om dien fellen oogstraal,
viel te bedde en zweeg en borg heur
aangezichte in beid' heure handen;
bevende ende berrende beurtlings,
om de schriklijkheid der boodschap,
om de afgrijzelijkheid des oogstraals.
Half ontzind sprong Hiawadha
dwers door de ijdele boschwoestijnen;
heel zijn hert was rouwe en weemoed,
heel zijn aanzien staal en sterkheid;
uit zijn haar kwam zweet gedreupeld,
maar 't vervroos eer 't grond genaakte.
Wel ter jacht gekleed, gegrauwwerkt,
eschenboge en pijlen dragende,
snelle en scherpgekeide pijlen,
tooverwanten, Mindjikawun,
schreed hij door de bijstere wildheid
van den bosch, te sneeuwschoe, voorwaards.
‘Gitchi Manito, Almachtig!’
riep hij, met zijn handen opwaards,
in die bittere stervensure,
‘geeft ons dagelijksch brood, o Vader;
geeft uwe kinderen brood, zij sterven;
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geeft mij brood, voor Minnehaha,
zij gaat sterven, Minnehaha!’
Dwers door de ongepaalde diepten
van het klankherhalend boschruim
schreed die roep, vol bittere ellende;
maar 't en kwam geen troostende antwoorde
of 't en zij dat 't weg en weder
klank en herklank, deur de boschen,
‘Minnehaha! Minnehaha!’
Heel den dag bleef Hiawadha
dolen in den bosch, die eertijds,
binst den blijden bruiloftszomer,
aai, dien alderliefsten bloeitijd
zijner blijdschap, hem zag komen,
hem en Minnehaha met hem,
uit den lande der Dacotahs;
al de vogels zongen blijdzaam,
al de beken vluchtten vrooielijk,
al de lucht was louter wierook,
en de lieve Lachendwater,
zuchtte en zei, ach, zonder beven
dan, ‘'k Zal meêgaan, 'k wil uw vrouw zijn!’
Nu, waar is zij? Bij Nokomis,
met den Honger, met de Ridde,
met twee wilde wangedrochten,
in zijn wigwam, krank en stervende,
zijne beminde Lachendwater!
‘Horkt, wat hoore ik daar, iets ruischen,
in den bosch,’ zei ze, ‘hoort ge hem ruischen?
't Is de sprong van Minnehaha,
die mij groetende is, van verre!’
‘Ach, 't en doet, kind,’ zei Nokomis,
‘'t is de nachtwind, 't is de pijnboom!’
‘Kijkt, 't is vader, 't is zijn wigwam,
die daar staat,’ zei ze, ‘en hij winkt mij,
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heel alleene; hij winkt, hij winkt mij,
naar den lande der Dacotahs!’
‘Ach, 't en doet, kind,’ zei Nokomis,
‘'t is de rook, die winkt, die wentelt!’
‘Ach, wat zie ik! Pauguks oogen,’
zei ze, ‘in 't donkere, hij beziet mij;
ei, zijn vingeren, koud als ijs, zij
tasten naar mij, deur den duisteren!
Hiawadha! Hiawadha!’
En de ellendige Hiawadha,
verre in 't diepste van de boschen,
bergwaards over, menige mijle,
hoorde het onverwachte, ellendige
noodgeschrei van Minnehaha,
dat hem aanvloog, in den donkeren,
‘Hiawadha! Hiawadha!’
Dwers door 't ongebaande sneeuwveld,
onder 't neêrgezwakte boschhout,
ijdels hands, het hert omkommerd,
huiswaard spoedde Hiawadha,
want hij hoorde vrouw Nokomis:
‘Wahonomin! Wahonomin!
Ach, of ware ik eerst gestorven,’
zei ze ‘en dood, aleer gij dood waart!
Wahonomin! Wahonomin!’
En hij snelde t' zijner wigwam,
waar hij vrouw Nokomis weenende
vand, en weg en weder wiegende;
waar hij, dood en koud geworden,
vand zijn liefste Lachendwater;
en zijn herte, ont stuks gesprongen,
viel in zulk een krachtig weenen,
dat de luide boschen beefden,
dat de hooge sterren zelve,
ja, van droefheid, medegierden.
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En hij zat daar, zonder spreken,
op de sponde Minnehaha's,
bij de voeten zijnder huisvrouwe,
bij die brave en vlugge voetjes,
die voortaan, noch naar noch voor hem, 'n
zouden blij een boodschap dragen.
Hij verdook met beider handen
zijn gelaat, en zeven malen
zag hem Nacht en Dag daar zitten,
zonder sprake of tale of teeken,
zonder wete of 't nacht, of 't dag was.
Dan begroeven ze Minnehaha,
in een graf van loutere drijfsnee',
bin de dichte en duistere boomen,
onder 't eeuwig joelend pijploof,
in heur schoonste en beste bruidskleed,
dat van sneeuwwit hermelijn was;
en met even blanke drijfsnee'
wierd heur lijk in 't graf geborgen.
En bij nachte brandde er lijkvier,
vier na een getelde nachten,
haren geest ter hulpe, in 't reizen
naar het land der uitverkorenen.
Hiawadha zag dat lijkvier
branden, uit zijn wigwamdeure;
zag den duisteren glim des pijploofs,
waakte en zorgde, van der bedsteê
opgestaan van Minnehaha,
dat het vier niet uit en storve,
noch en liete Minnehaha
blindlinge heure veerden vinden.
‘Gaat in vrede, o Minnehaha,’
zei hij toen, ‘ach, gaat in vrede;
heel mijn hert zit in uw grafsteê,
al mijn doen en al mijn denken!
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'n Keert niet, om nog meer te slaven;
'n keert niet, om nog meer te lijden;
't is al honger hier, al ziekte,
't is al hert- en lijfsontkrachtinge!
Ei, mij ook zal 't dra verleend zijn
van u huiswaards na te volgen,
in het land der Uitverkorenen,
in het eiland van Ponemah,
in de streken van 't Hiernamaals!’
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XXI
Het witmansvoetje
't Zat, aanzijds den vasten ijsvloer
van nen gladden stroom gehuisvest,
een oud mensch, met sneeuwwit hoofdhaar,
eensch en treurig; op den heerdsteen
lag het vier half uitgestorven,
en de grijzaard beefde, ofschoon hij
zijnen Waube-wyon om hadde,
en zijn schabbig wit kamuisvel;
want, het joelde door den bosch en
om de wanden van zijn wigwam,
en 't gesijfel van den sneeuwstorm
kwam deur huis en al gebezen.
Heel veraschend lag de heerdsteê,
wit en uit, om 't laatste vonksken,
als een jonkheid binnenstapte en
onvoorziens den man bet na kwam;
't bloed blonk tintelende in zijn aanschijn,
als de teedere sterren 's voorjaars
glom zijn ooglicht, en vol reukwied
zat de veêrband rond zijn slapen;
uit den frischen bloei zijns wezens
loeg een zonnelach van schoonheid,
en de meitak, dien hij meê had,
geurde deur end deur de wigwam.
‘Ach, mijn kind,’ zei de oudgedaagde,
‘'k blije mijne oogen in uw komste,
zet u neêr daar, op het matwerk,
zet u, naast den lauwen aschhoop;
laat ons hier, den nacht doorwakende,
elk malkaars gevaarten hooren;
zegt me in wat voor land gij reisdet,
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'k zal nadien u ook verkonden
wat ik deed en wat ik durfde.’
En de grijzaard nam nen rookhoorn
uit zijn tasche, een vreemdgedaantig,
rood stuk werks, van steen en pijpriet,
fijn gepint en mooi gevederd;
hij stak wilgenbast den hoorne in,
lei een vonksken viers erboven,
gaf dan 't calumet den vreemdling
en begon, terwijl hij rookte:
‘Van zoo haast als ik den windtocht
uit mijn longeren voorwaardsbriesche
staat de beke stille, steenvast
wordt het stram geweld des waters!’
Met nen lach hernam de jonkheid:
‘Van zoo haast ik, om-ent-om mij,
zoetjes asem halend zuchte,
berst het overal en bloeit het,
en de blijde beken bikkelen!’
‘Zoo 'k mijn streuvelig haar ontvetere,’
zei de grauwbaard, duisteroogig,
‘wordt heel 't land in sneeuw gepelderd,
wordt, dwers door de valuwe boschen,
verruwloos het blad gewindzweept,
't kost zijn leven dat ik aseme.
Uit de wateren, uit de meerschen,
vlucht de vriesgans, vlucht de reiger,
verre weg naar vreemde landen,
't kost hun leven dat ik aseme.
't Zij alwaar ik reize of heenga,
't wilde, ontembare boschgedierte
vlucht, vol vreeze, in krocht en kruiphol,
en de murwste grond wordt wetsteen.’
‘Zoo 'k mijn kroezele kruine omwentele,’
zei vriendaardig weêr de jonkheid,
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‘warme en welkom valt de regen,
't kruid kijkt op en 't wied verblijdt hem;
wederom, naar wee en wouweren,
keert de reiger, keert de vriesgans;
wederom pijlt snel de zwaluwe,
klinkt de vinke en zingt de roobaard;
't zij alwaar ik wende of wandele
komt de lucht vol glans en wierook,
zingt en klinkt het in de boschen,
wordt het hout weêr dichte en donker.’
Morgen wierd het, wijl zij spraken;
uit de windgewesten Wabuns,
uit zijn prachtige zilverwigwam,
bont gepint en sterk gewapend,
sprang de zonne en zei, ‘Aanschouwt mij,
'k ben de groote zonne Ghiezis!’
En de grijzaard zweeg, zoo aanstonds,
want de locht wierd warme en wonnig,
en de blauwvinke, en de roobaard
kwamen rond zijn woonsteê schuifelen;
en de stroom liep, losgelaten,
en een geur van gers, dat groeide,
klom dwers deur en in zijn wigwam.
Dan, Segwum, de jonge vreemdeling,
zag eerst duidelijk, in den dagraat,
't aangezicht des ouden grijzaards,
en, 't was Peboan, de Winter!
Uit zijn oogen zoop het water,
als uit twee ontsmoltene vijveren;
en zijn lijf, het kromp zoodanig
dat het heel en al te niet ging,
in den grond of in den luchtstroom.
En de jonkheid zag voor hem daar,
binst der wigwam, naast den heerdsteen,
waar het vier in de aschen dood lag,
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't eerste blomgewas ontluiken,
't schoonste schoon des jongen jaartijds,
't Miskodied, den Vroegjaarssleuter,
't versch gebloeide Voorjaarsblommeken.
En zoo kwam in 't Noordsche vriesland,
na dien nooit gewetenen winter,
na die alderfelste koude,
weêr de pracht terug des voorjaars,
met de blommen, met de vogelen,
met het loof des frischen bloeimaands.
Noordwaards op, bij heele benden,
vloog de zwane, Mahnahbiezie,
die schier spreekt als of ze mensch ware,
ei, lijk groote, langgevlerkte
reuzenschichten, door den hemel;
dan, in lange en slappe linten,
lijk een boogsnare, als ze in tween springt,
vloog de witgans, Waw-be-wawa;
dan, de loen, getween of enkel,
met zijn luid geklets; dan volgde
't blauw gevaarte des Sjoe-sjoe-gahs,
dan, de woerhaan, Mushkodasa.
In de boschen, langs de weiden,
riep de blauwe vinke Oweissa;
op de toppen van de wigwams
zang den Opetsjie, de roobaard;
diepe, in 't duistere van den pijnboom,
ronkte de Omeme, de dortel;
ont, in al zijn diepe droefheid,
eindlijk Hiawadha, spraakloos,
hoorende al die blijde talen
troostvol t' zijnder wigwam komen,
uit stapte, in den dag, en schouwde
naar de zee, naar 't land, naar 't luchtruim.
Van zijn reistocht, verre in 't Oosten,
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verre in 't land waar 't dagelijks morgent,
't land des dageraatschen Wabuns,
kwam Iagoe weêr te huiswaard;
met zijn hoofd vol versche maren
van zijn wondere reizen kwam hij,
de ongeloofbare leugendichter.
Al het dorpvolk horkte hankerend
naar zijn wondere tegenkomsten,
als hij viel aan 't leugenmarten,
maar men loeg te mets en zeide,
‘Ngh! 't Is altijd voort Iagoe,
dat en ziet geen mensch ter wereld!’
‘'k Zag,’ zei hij, ‘een eendlijk water,
breeder als ons Grootzeewater,
wijder als ons Gitchi Goemie,
maar heel brak was 't, en niet drinkelijk!’ Elke man bezag zijn buurman,
elke vrouwe elk andere vrouwe, en
elk zei, lachend: ‘Zou dat waar zijn?
Kaw, 't en zal, 't en kan geen waar zijn!’
‘Luistert,’ zei hij, ‘in dat water
voer een groot tsjiemaan, met vlerken,
kwam een vliegend schip gevaren,
nog zoo breed als heel den pijnbosch,
hooger, vele, als 't hoogste sperhout!’
Al te samen, oude en jonge,
zagen gilgerend naar malkanderen,
‘Kaw,’ zei elk, ‘ik zou 't gelooven!’
‘Uit dat schip, mij groetend,’ zei hij,
‘riep Waiwassimo, de weêrlicht;
sprong de donder, Annemiekie!’ Al de kempen, al het vrouwvolk,
loegen luidskeels op dit zeggen,
‘Kaw!’ zei elk, ‘het is gelogen!’
‘Horkt, dat schip,’ zei hij, ‘'t zat volk in,
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in dat groot, gevlerkt tsjiemaan, daar
zaten kempen, meer als honderd;
blank zoo was de verwe huns aanschijns,
maar hun tanden, daar stond haar op!’ Al de kempen, al het vrouwvolk,
loegen, loegen dat ze kraaiden,
rechts gelijk een ravenbende,
die in 't pijploof zit, of'et sperhout.
‘Kaw,’ zei elk, ‘wie zou 't gelooven?
't Zijn, van ends ont ends, al leugens!’
Hiawadha alleene en loeg niet,
maar hij sprak volernstig weder,
spijt 't geweld des schaterlachens:
‘'t Geen Iagoe zegt, 't is waarheid;
'k heb 't gezien, voor mijn gedachten,
't schip met vlerken; heel de manschap
zag ik, hun gebleekte wezens,
die met haar begroeid staan; 't vaartuig
zag ik, komende afgevaren
uit den Oosten, waar het dagstriemt,
uit het land des rooden morgens.
Gitchie Manito, de Almachtige
Groote Geest, des Werelds Maker,
biedt ons, door deze afgezondenen,
zijnen lang gewenschten vrede;
't zij waarheen zij gaan, een voorbo,
vaart met hen, het honingbietje,
Ahmo, 't zeembereidend vliegsken;
ja, de prenten van hun voetspeur
siert het eertijds onbekende
Witmansvoetje, 't Voorjaarsblomken.
Laat dat volk ons welkom wezen,
het zijn broederen, het zijn vrienden:
van ons diet, 't zijn beste vrienden,
laat ze ons best gekomen heeten!
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Gitchi Manito Almachtig
gaf mij dit bevel, aanveerdt het!
Want ik zag, voor mijn gedachten,
al 't gedokene, en al de toekomst
van den tijd, die nog moet worden;
westwaards zag ik duizend volkeren,
onbekend, naar hierwaards stroomen;
heel 't geweste, 't kwam vol menschen,
wakker, werkzaam, zwervend, woelziek,
alderlei getaald, maar een en
't zelfste hert doorbeefde ze allen;
voor hun voeten viel de vuurboom,
't rookte een stad uit iederen pijnbosch,
en gesnoeid deur al de wateren
ging hun donderdragend vaartuig.
Dan verscheen mij, dieper, duisterer,
meer omwolkt, een ergere toekomst;
hei, ons diet zag ik, verzaaid en
mijn vermaan geheel vergeten
strijdende op malkaar en bloedende,
lijk nen los gestormden wolklap,
lijk het valuw loof des najaars,
uit malkaar en weggedonderd,
vol ellende - 't Westen zoeken.’
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XXII
Hiawadha's heemvaard
Op de kust van Gitchi Goemie,
naast het blinkend Grootzeewater,
op nen zoelen zomermorgen,
stond en beidde Hiawadha
voor den ingang van zijn wigwam.
Heel de locht zat frisch en vreugdig;
't aardrijk loeg, vol blanke schoonheid;
voor hem, zwormende in de zonne,
snel voorbij naar 't naaste sperhout,
vloog de guldene Ahmo westwaards,
zong het honingwerkend bietjen,
brandde en brimde 't neerstig bietjen.
Boven blonk des hemels diepheid,
nederwaard, des waters diepheid,
en daarin de steur, die speelde en
bliksemde onder 't zonneblaken;
naast het water stond de pijnboom,
in het water weêr de pijnboom,
honderd hooge, scherpe boomen,
averechts, in 't roerloos water.
Weg van Hiawadha's aanschijn
was nu 't wild verdriet geweken,
slacht den witten doom des morgens,
die van 't vlakkig water afwaait.
Vreugdevierend, zegepralend,
opgetogen, stond en zag hij
iets dat, ongebeurd hem wachtte en
dat hem aanloeg in de toekomst.
Hiawadha stond en beidde.
Zijn twee palmen hield hij inwaards
in de zon gespreid en open;
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en door 't sprietelen van zijn vingers
viel het zonlicht, ook gesprieteld,
op zijn aanzicht, hals en schouderen;
zoo zeelt langs nen ouden bollaard
't zonnelicht door de bladerholten.
Over 't water, hooge en verre,
kwam er iets, nog half onzichtbaar,
aangezwalpt, nu op, nu neder,
door de blauwe neveldampen;
vliegend, vlottend, onbestembaar,
kwam het nader, nader, nader.
Was het Shinghebis, de duikgans,
was 't de pelicaan, de Shada,
was 't de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
was 't de witgans, Waw-be-wawa:
zag m'hem 't water opslaan, zag m'hem
heel zijn lijf vol perelen strooien?
Neen 't, 't en was noch gans noch reiger,
neen 't, noch pelicaan, noch duikgans,
dien men vliegen zag, of varen,
door den blauwen doom des morgens;
maar een berken schip, met padelen,
was 't, dat op en neder dopte,
speitte en sparkelde, onder 't zonlicht;
en dat schip, 't bracht lieden mede,
van 't geboorteland des morgens,
uit de windgewesten Wabuns;
't was de zwartgefrokte Priester,
't was de heilige Boodschapsdrager,
met zijn leidsliên, met zijn broodaats.
En de heerlijke Hiawadha,
zijn twee handen op en zeewaards,
gaf het teeken hun des welkoms,
beidde en stond, vol grootschgezindheid,
ont het berken schip aan land rocht
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op het kiezelsteenig vloedmark;
ont het steken bleef in 't duinzand,
ont de zwartgefrokte Witman,
met den Kruisgod naast zijn herte,
voet zette op den zuiveren zeekant.
Dan zong Hiawadha vreugdig,
en hij zei, in dezer voegen:
‘Schoone is nu de zonne, o vreemdeling,
die ont hier ons kwaamt bezoeken;
heel het dorp verbeidt uwe komste,
overal verwacht de vrede u;
komt in elke, in iedere wigwam,
grijpt de rechtere hand ons herten!
Nooit en bloeide 't land zoo blijdzaam,
nooit en blonk het lieve daglicht
lijk vandage, omdat gij, vreemdeling,
ei, ont hier ons kwaamt bezoeken!
Nooit en lag de zee zoo reis, zoo
vrij van klippe en vrij van rotsbank,
want uw berken schip heeft alles
vrijgemaakt en klaar geschommeld!
Nooit en rook de tabak fijnder,
noch het calumet, als heden;
nooit en heeft de mahizveme
schoonderen glans getoogd en groenderen
als vandage, o edele vreemdeling,
die ont hier ons kwaamt bezoeken!’
En de zwartfrok zei terugwaards
deze woorden, maar hij dubde,
nu en dan onvaste in 't spreken:
‘Vrede zij u, Hiawadha,
dat uwen volke, dat u zelven
vrede zij, van Christi wegen,
vreugd, van onzer Lieven Vrouwen!’
En de goelijksche Hiawadha
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gaf den vreemdeling, in zijn wigwam,
bijzondsvel om op te rusten,
hermelijn en doezig grauwwerk;
vrouw Nokomis bracht, bezorgzaam
hem, in lind- en berken vaten,
ate en drank, en diende dadelijk
't calumet des vrederookens,
reede ontsteken, t'zijnder welkomste.
En, al de oude dorpgenooten,
al de Kempen, al het Wijgvolk,
al de Djossekieds, de Zienders,
al de Maanders, de Wabenos,
al de Kruidenaars, de Medas,
al te maal, hem tegengaande,
zeiden: ‘Welkom zijt gij, broeder,
die ont hier ons kwaamt bezoeken!’
En dan zaten ze, al te samen,
in nen ring, en rookten plechtig,
voor de wigwamdeure, beidende
ont de Godsgezant, de Witman,
ont de zwartgefrokte vreemdling
kwame groeten, uit der wigwam,
kwaam' hun spreken, schoon hij dubde en
in hun tale zeer onvast was.
Elk zei, ‘Welgekomen, broeder,
die ont hier ons kwaamt bezoeken!’
Dan verkondde hun de Priester,
't hoofd der bleekgemonde vreemden,
heel 't bedrag der blijde boodschap:
hoe de Godmensch, die de Zone is
van de heilige Maagd Maria,
wijlen eer, in verre landen,
had geleefd eens menschen leven;
had gevast, gebeên, gearbeid;
hoe het Jodenras, 't verwatene,
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hem bespotte en sloeg en kruiste;
hoe hij, van de dood verrezen,
met zijn vrienden uit en in ging;
hoe hij opvoer naar den Hemel.
En al de ouderen spraken weder:
‘Wij verstaan deze uwe boodschap,
uwe wijsheid is ons welkom,
diepe daalt ze in onze herten;
het is welbesteed, o broeder,
dat ge ont hier ons kwaamt bezoeken!’
Elk stond op en ging naar huis dan,
elk vertelde, in elk zijn woonsteê,
aan het jonkvolk, aan de vrouwliên,
heel de zeggenschap des Witmans,
dien de Heer des levens henwaards
had gezonden, uit den Oosten.
't Was allengskens heet geworden,
stil en loeverig was het weder;
uit de boschen kwam 't getribbel
van den Vaak omtrent de wigwams;
't water wiegde weg en weder,
over 't zand, zijn trage leêgheid;
en het gerspeerd, Pau-Puk-Kiena,
kri-kri-kriekte in 't stovend mahiz;
door de lafheid, door de warmte,
binst der wigwam moe geworden,
sliepen Hiawadha's vrienden.
Na dat heetst gebroel kwam eindlijk
weêr de lauwte en schoot het steken
van de noesche zonne neêrwaards,
door den schild van 't bladerig houtloof,
boom en struik vol goudene priemen;
't zij hoe dichte, hoe diepe schaduwe,
zonnevrij en bleef er niets meer,
en Hiawadha's vreemde vrienden
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sliepen vreedzaam in zijn wigwam.
Hiawadha ging ter wijlen
afscheid nemen van Nokomis,
heel voorzichtig, en zei zoetjes,
zonder stoornis van die sliepen:
‘Ik ga henen, vrouw Nokomis,
lange en verre moet ik reizen,
naar 't te Gode gaan des zonlichts,
naar de huiswaardwindsche streken,
naar 't Noordwesten, naar Kieweidin.
Ik beveel mijn beste vrienden
aan uw zorge en aan uw goedheid;
'n laat geen dere omtrent hen komen,
'n laat geen vreeze hun rusten stooren,
'n laat gevaar noch achterdenken,
kost- noch huisgebrek hun leed doen,
onder 't dak van Hiawadha!’
Dan ging hij zijn dorpgenootschap
groeten, de oude en jonge kempen,
en vaarwel voor altijd zeggen,
hen beraânde in dezer voegen:
‘o Mijn landsvolk, ik verlate u,
'k ga zeer wijd van hier, ter zeevaard;
menige lente- of wintermane
zalder wassen, zalder krempen,
eer mij een van u nog weêr ziet;
maar ik late u de afgezondenen
van den Grooten Geest, die hierwaards
kwamen, uit het land des morgens,
met het Licht der wijsheid; hoort hen,
leert, onthoudt, betracht de Waarheid!’
Op de kust stond Hiawadha,
groetende elk, met herte en hand, en,
langs het klaar doorschijnend water,
schoof hij zijnen boot te zeewaard;
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door het grindselen van den keidam
stak hij zijn tsjiemaan te water,
aaide 't met nen ‘Westwaard! Westwaard!’
en zoo spoedig toog hij henen.
De avondzonne glom en glimde
luide en prachtig door de wolken,
gloeide in 't zwerk gelijk nen veenbrand,
dreef een strate viers derdeure, en,
in die strate, westwaard, westwaard,
voer, als in nen stroom van schoonheid,
Hiawadha's blinkend vaartuig,
naar 't te Gode gaan des zonlichts,
door de peersche heerlijkheden
van de deemstere Westerdiepte.
Al het volk stond op het vloedmark,
na te schouwen hoe hij heentoog,
op en neêr en voorwaards dopte,
deur dien vloed van blakend purper,
hoe hij neêrzank in de dampen,
zoo de nieuwe mane neêrzinkt,
in de peersche verten, traagzaam.
En dan zei, ‘Vaarwel, voor altijd,’
elk, ‘Vaarwel, o Hiawadha!’
En de diepe, donkere pijnboom,
roerende al zijn rouwgewaden,
zei, ‘Vaarwel, o Hiawadha!’
En de baren, langs den zeekant,
gronsende in de kiezelplaten
van de kust, ‘Vaarwel Hiawadha!’
En de reiger, de Sjoe-sjoe-gah,
uit zijn wijkstede in de moeren,
riep, ‘Vaarwel, o Hiawadha!’
Dus vertrak mijn Hiawadha,
Hiawadha, de beminde,
in 't te Gode gaan des zonlichts,
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in den peerschen doom des avonds,
naar de huiswaardwindsche landen,
naar 't Noordwesten, naar Kieweidin,
naar het land der Uitverkorenen,
naar het eiland van Ponemah,
naar de streken van 't Hiernamaals!

1879-1886
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[Deel 2]
Tijdkrans
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Voorhang
O Kruis, beginsel en volending,
waarop de Zoon van die mij schiep
gegalgeboomd ontsliep;
o Christi kruis, doorprent mij diep
met het bewustzijn mijner zending!
'k Ben christen mensch eerst, zonder schamen;
mijne evenmenschen ben ik vriend,
'k ben Priester, onverdiend;
dat pracht en praal is erg ontziend,
en 'k ben een kind der vrije Vlamen.
Dan, is mijn' stem u weerd te hooren,
en wilt u, lezer, vrijgezind,
die dezen boek begint,
en iets daarin onkwalijks vindt,
om veel dat kwalijk is niet stooren.
1881-1892(?)
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Dagkrans
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[In den naam des Vaders, zegen]
In den naam des Vaders, zegen
mij, o God; en in den naam
's Zoons en 's Heiligen Geests, te zaam:
op, en hand aan 't werk geslegen!

Aperi, Domine, os ...
Altijd slaande tongenhamers
zijn gevaarlijk, en verraân
dat er iets onrecht moet gaan
in de hert- of hersenkamers.

Munda quoque cor ...
't Herte is 't, dat den mond doet spreken;
maar 't verstand houdt rijpen raad
eer hem woord of werk ontgaat,
daar kon schade of schande in steken.

Pater noster ...
Onze Vader, 't brood alleene en
houdt mijn herte in 't leven niet:
'k bidde u, Vader, 't daaglijksch lied,
wilt me, en 't daaglijksch brood verleenen!

Ave Maria ...
Weest gegroet, o Maagd! Wie mocht er
ooit naast u, in Hebrons stad,
dichten den Magnificat,
dichterweerde Davidsdochter!

Credo ...
Vaster wetenschap, gewisser
als de zonne is, openbaar
spijts de wolken: niets zoo waar,
als dat God ons leert, en is er!
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Venite, adoremus!
Laat ons gaan, ofschoon in 't midden
van de duisterniss' Hij ligt ...
Laat ons gaan: Hij is ons licht;
laat ons gaan en Hem aanbidden!

Deus in adjutorium ...
Haast u, komt, o God, en staat mij
bij, zoo bidde ik, onverbeid:
neemt al mijne ellendigheid,
Heere, in acht en gade slaat mij!

Gloria Patri ...
Eerst van al moet Hij geprezen,
Hij die een is, in den throon:
Hij die Vader, Hij die Zoon,
Hij die Heilige Geest is, wezen.

Sicut erat ...
Zoo 't daar was, in 't langverleden,
weze 't nu en immer voort:
amen, 't eerste en 't laatste woord,
in alle eeuwige eeuwigheden!

Ales, diei nuntius ...
'k Hoor Sint Pieters haantje preken,
wakende op den torre; daar
wacht de wakkere vogel naar
't aldereerste morgenbreken.

Clamat coruscans Angelus ...
Gabriël, Gods kracht, vol eeren,
boodschapt de onbevlekte Maagd;
en de klokke driemaal draagt
berg en dal het woord des Heeren.
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Cedant tenebrae lumini!
't Morgent, en, eer 't zonneklaar is,
roere ik uit, en rep mij vrij
van des afgronds heerschappij:
zoekende al dat recht en waar is.

Aurora coelum purpurat.
't Daagt allengskens, en de stralen
van de zonn' herwekken 't al,
dat vandage of leven zal,
of de dood heur schuld betalen.

Rebusque jam color redit.
't Leven, 't lijden, 't werken, 't winnen;
't onrecht en het recht gedaan,
't schuldig en 't onschuldig gaan:
weêr zal 't alles herbeginnen.

Qui temperas rerum vices.
Herbeginne 't, rijm of regen;
herbeginne 't, koud of heet;
herbeginne 't, lief of leed:
God zij meê, wie zal ons tegen?

Et ignibus meridiem.
't Noent! De zonne omlaait de palen
van den aardbol; en ze sterkt
al dat levend wast of werkt,
in heur' voedselvolle stralen.

Lux lucis et fons luminum.
Sterkt mij ook, en geeft mij krachten,
zonne Gods, die niet en faalt,
maar dié in en door mij straalt,
zoo bij dagen als bij nachten!
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Jam sol recedit igneus.
't Avondt. Tenden 's werelds palen
staat het westen al in brand,
en de groote zonne spant
gouden draad, in 't nederdalen.

Illabitur tetrum chaos.
Werkzaam is de dag gesleten,
eer 't weêr avond wordt en stil ...
Wee aan die van geen verschil
tusschen dag en nacht en weten!

Ignosce culpis omnibus!
Weêr zij, kranke, in bed gebonden,
wakend, lijden angst en pijn;
weêr zij God vergetend zijn,
nacht en dag in 't kwaad verslonden!

Tua reducti dexterâ ..
Helpt en troost al die daar beiden,
en verlangen, naar den slaap:
Jesu, en 't verloren schaap,
wilt het naar den schaapstal leiden!

Te deprecamur vespere!
Dankbaar, om des Heeren gaven,
elk nu rust en vreê begeert,
om den disch en om den heerd.
En de rook puilt uit de kaven.

Et pura puris mentibus ...
't Schamel dak van leem en latten
bergt zoo menig armen djoos,
die geen koningserve en koos,
noch geen koningshuis, vol schatten.
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Procul recedant somnia!
De aarde is moê van 't angstig reppen ...
Hier en daar nog, ketenvast,
horkt: nen armen hond die bast;
of nen uil, een luchtje aan 't scheppen!

Et noctium phantasmata.
Kijkt! een vleêrmuis, doof en duister
of 't een brokke bitter waar',
wikkelt op heur vlerken, daar!
En ... een schemerworm verhuist er!

Largire lumen vespere!
Lichtjes, waar 't ook, heinde en verre is,
zie 'k in elke vensterruit;
en daar boven zitten ze uit,
waar 't al edelsteen en sterre is.

Fulvis decora floribus.
Riekt gij nu die wierookvlagen,
en die blommen allerhand,
die bij nacht' hun reukoffrand,
ongezien, den Heere opdragen?

Lunae ministras ordinem.
Hei, 't is nacht! De vogels slapen,
moegerept aan Uwen lof,
Heere; en 't maantjen, in nen hof,
wacht zijn' witgewolde schapen.

Deo Patri sit gloria!
Wederom dan, als voordezen,
Hem die een is, in den throon:
God den Vader, God den Zoon,
God den Heiligen Geest, geprezen!
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Nunc et per omne saeculum.
Zoo het was, zoo 't nog is, heden;
alzoo blijve 't, onverstoord:
amen, 't zij zoo, altijd voort,
in der eeuwen eeuwigheden!
*
In den naam des Vaders, wapen
mij, o Kruis; en in Uw' naam,
Zone en Heilige Geest, te zaam,
moge, in ruste en vrede, ik slapen!
1881-1891
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I
Heb's dank, o Heer, dat ik den dag beken,
en levend ben
de lijkkoetse uitgetreden,
waar 't licht mij was gedoofd
en waar mijn' leden
noch taal noch teeken meer en deden,
van tonge en taal beroofd:
een weêrschijn van de dood.
Heb's dank, o Heer, en laat den dag mij wel,
op Uw bevel,
door Uw' goedjonstigheden,
volenden, eer ik sterf;
ach, laat mij heden,
het zij genoten of geleden,
U danken anderwerf,
om al Uw' liefde groot!
Heb's dank, o Heer, en, na den wisselgang,
zij 't kort of lang,
en de onstandvastigheden
des levens, laat mij, ach,
in ruste en vreden,
den langen blijden dag
eens vinden, in Uw' schoot!
1891(?)
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[Weêrom licht en vier gesteken]
Weêrom licht en vier gesteken,
blank en blij:
dat het, spijts de donkere weken,
helder zij!
Komt de zon late uitgerezen,
slaapt zij lang,
laat ons op en wakker wezen:
aan den gang!
Dapper dult en danst, in de oude
schouwe, 't vier;
en ... gij booze winterkoude,
vaart van hier!
Spoeit! Den moor te viere, veerdig
maar gestookt:
't vroegmaal zij den wakkeren weerdig,
als hij kookt.
Edel vocht! De zinnen sterken
zal 't, wellicht;
en in 't brein twee wonderen werken:
vier en licht!
(1890?)
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[De zonne alreede is opgestaan]
Jam lucis orto sidere.
De zonne alreede is opgestaan,
den Heere laat ons bidden gaan,
opdat wij, tot den avondzang,
volherden vrij van zonde, en vrank.
Hij breidele onze tongen wel,
zoo'n zal geen tweedracht twisten fel;
Hij wende ons af van elk aanschouw,
dat 't licht der oogen schaden zou.
Ons herte zij van binnen reen,
't en zitte onwerkzaam nooit geen een;
getemd zij 't vleesch: ontembaar is 't,
dat nimmer ate of drank en mist.
Wanneer het licht omnedergaat,
en weêr de nacht vol sterren staat,
zoo zullen 's Heeren lof wij toen,
van zonden vrij, weêr galmen doen.
Zij God den Vader lof en eer,
zij God den Zoon lof, immermeer;
zij God den Heiligen Geest gezeid
lof, eere en dank, in de eeuwigheid!
1871-92(?)
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II
't Is dag! 'k Ben uitgerust:
het voedzaam vaste slapen
heeft mij de ziel gewekt
en 't lichaam vrijgeschapen
van 's arbeids zwaren dwang,
die me op de schouderen lag;
en wakend heete ik u
Gods welkom, blijden dag!
't Is dag! 'k Gevoel 't, ik zie 't,
ik hoore 'et, aan het klinken
der vlugge vogelen, die,
in 't jongste schemerblinken
der morgenzon, hun lied
en de eerste klanken slaan,
die van 't herwekte dal
des aardsrijks henengaan.
't Is dag! Ik hoore, ik zie,
met nieuwgeboren stralen,
de zon heur evenbeeld
mij door de vensteren malen:
‘Staat op!’ zoo roept ze, ‘o mensch,
het oosten kriekt alom;
staat op: weêr herbegint
ons dapper dagwerk! kom!’
‘Staat op!’ Zoo klinkt het woord,
het dagwoord van de zonne:
‘staat op, o volk en vee
en vogels: in de bronne
des levens vroomt uw herte,
o kruid- en boomgestalt',
terwijl de middag bloeit
en eer de zonne valt!’
1889(?)
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[De zonne rijst]
De zonne rijst,
't gaan balken lichts
dwers door den choor; ze malen
op wand en vloer
Gods heiligen, in
roô, blauwe en peersche stralen.
Hoe heerlijk is
de kerke nu,
en weerd het huis te wezen
van Hem, die als
de bronne wordt
van liefde en licht geprezen!
Van Hem die zon
en mane miek,
die kruid en loof liet groeien;
van Hem, dien wij,
vol schoonheid, in
elk blommeken zien bloeien.
Verrukkend is 't,
den wierookwalm,
in 't morgenvier der vensteren,
te volgen, op
zijn' hemelbaan,
doorlaaid van duizend gensteren!
Daar huivert, onweerstaanbaar, iets
in 's menschen merg en midden,
dat hemelwaards
de ziele haalt,
dat knielen doet en bidden!
31-1-1889
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[o Gulden hoofd der blijde zonne]
o Gulden hoofd der blijde zonne,
volheerlijke, altijd nieuwe bronne
van levenskracht;
wie heeft u in die blauwe streken
het brandend voetspoor uitgesteken
en voorgedacht?
Gij staat des morgens op, beneden
't bereik van sterflijke oogenleden;
en, rijzend, dan
verblijdt gij mensch en dier en boomen;
en 's avonds laat gij los de toomen
van uw gespan.
o Edel' zonne, o machtig wezen,
o zienlijke afgezant van Dezen
die 't al beveelt;
wat ben ik, of wat zijt gij, schoone,
als, in des Heeren schild en kroone,
een wapenbeeld?
Zoo kent men aan des Ridders wapen
zijn hofgezin, zijn huis, zijn' knapen,
zijn heerlijk slot;
zoo kan men, aan uw' pronksieraden,
o zonne, uw' edelen Ridder raden:
Zijn name is - God!
29-7-1889
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[o Heerlijk handgedaad]
o Heerlijk handgedaad
van hoogst eerweerde handen,
o zonne, ziende alom,
doorpeilende alle landen;
doorwerkende, alderfijnst,
de fijnste wasdomwanden,
met leven, licht en groei!
Gegroet zijt mij, wanneer
ge, ontpriemende in den morgen,
het menschdom waken doet,
in blijdschap en in zorgen;
of zendt, alwaar gij zinkt
in peerschen doom geborgen,
uw' laatsten avondgloei!
o Diepheid, ongekend;
o rijkheid, onbeschreven;
o wondere weldaadbron,
o schoot, nooit uitgegeven;
vol levenwekkend licht,
vol lichtontwekkend leven,
vol lijf- en zielsgenot!
'k Aanbade u, waart gij niet,
zoo ik en mijns gelijken,
't zij sterren, die 'k alom
zie aan den hemel prijken;
't zij vogel, vissche of dier,
die land en zee berijken;
een' enkele blom van God!
1881
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III
‘'n Aven blomkes, moe van spelen,
gaat Mie douw doen, slaapt ook wel:
morgen, komt u niemand stelen,
herbegint ons kinderspel.’
‘'n Aven hoepels, 'n aven banden;
groote en kleene kaatsebal:
geeft ... maar kijkt, ge 'n hebt geen handen:
Mie een kruiske u geven zal.’
‘Aatje-paais, nu altemale:
kruiske, kruiske, Pa en Ma ...’
Mietje, mochte ik ach uw' tale,
onnavolgbaar, volgen na!
Van die kinders ‘zeggen’ hoorden,
heeft er een ooit nagezeid
de ongekunstenaarde woorden
van hun' bloote onnoozelheid?
14-4-1893
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[Aleer het licht ten avond raakt]
Te lucis ante terminum ..
Aleer het licht ten avond raakt,
o Schepper aller dingen, waakt
en zorgt voor ons, die al den tijd,
- wij bidden U, - bermhertig zijt!
Voor droomgedrochten, die 't verstand
verbazen, berge ons Uwe hand;
en 's vijands onraad, ingesnoerd,
ons lichaam late onaangeroerd!
o Vader, in Uw mildheid groot,
met God den Zone, Uws zelfs genoot,
die eeuwig God zijt, Heilig Geest,
vertroost ons al, van minst tot meest!
1892-93(?)
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[De kriekroode zunne]
De kriekroode zunne
zinkt zachtjes in 't nest,
dat God heur gebouwd heeft,
in 't avondgewest,
van balken en boomen
en banken, zad blauw;
van doomen en dampen
en dompen, peersch grauw.
Daar zinkt ze, gestadig
al schranken, naar toe;
daar gaat ze, de zunne,
gaan slapen: ze is moe.
Heure oogen, die laaiden
met zoo veel geweld,
zijn dood van den vaak nu,
en nedergeveld.
Heur haar is gewompeld;
heur' kroone en heur staf,
heur' beste juweelen
zijn altemaal af.
Zij nadert zoo nipte,
dat 't niemand en ziet:
ze schuift de gordijne, en ...
ze ligt in heur sliet.
De nacht komt ze dekken
en duffelen, ... en zet
het maantje, om te waken,
rechtover heur bed.
Goên avond, o zonne;
goên nacht: uw gestraal,
God zegene en beware 't,
en ons altemaal!
1888-89(?)
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[Het zonnelicht is neergedaald]
Het zonnelicht is neergedaald
en 't gaat bij andere lieden,
verwacht en welkom-weer onthaald,
den dag hun doen geschieden.
Het morgent daar, het avondt hier,
en wonderschoone verven
zie 'k wentelen in het westervier,
en stille, stille sterven.
't Was rood eerst, helder peersch weldra;
en, blauw- en blauwerwendig,
door al de hemelen heerscht daarna
één duisterzijn bestendig.
Noch nacht en is 't noch dag: het vier
der zonne is schaars geweken,
of, hulpzaam wordt de keerse hier,
daar de avondzonne ontsteken.
Het pinkoogt, of 't een meisken waar'
dat weenen wilt, van verre,
nu zuid, nu noord, nu hier, nu daar,
een' nieuwgeboren sterre.
Dan, waar ik sta, zie' k, om end om,
Gods legerwachten waken;
en, in dien eindloos wijden kom,
al 's hemels diepten blaken.
Hoe bang ben ik! 'k En durf bijkans
mijne oogen niet betrouwen,
o Heere, op Uwen sterrenglans:
hoe zal ik U aanschouwen?
10-12-1890
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['s Avonds zie 'k de sterren geren]
's Avonds zie 'k de sterren geren,
die daar zitten, hooge en fijn,
als ik, moe van 't lastig weren
onder 's arbeids leed en pijn,
eenen oogslag naar omhooge
buiten 's werelds enden sla,
en mij eens den hemel tooge
nog, aleer ik slapen ga.
Al de lieden rusten neerstig;
hier en daar nog een die tiert,
en de blijdschap van het geerstig
hommelzap te late viert.
Duister is 't alom en doovig,
niet en zegt mij de aarde meer:
nu is 't dat ik mij geloovig
opwaards naar den hemel keer.
Vaart mij wel dan, slaapt in vreden,
g' hebt mij lang genoeg geplaagd,
wereld, met uw' lastigheden:
neen, ge 'n zult, eer 't morgen daagt,
mij geen' banden meer doen dragen;
vrij eens wilt het herte mijn
rijdend op den hemelwagen,
rustend in de sterren zijn!
1890(?)
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[Alleene, uit aller oogen]
Alleene, uit aller oogen
zitte ik, in den hoogen
hemel kijkend, sterrenvol;
alle ding is duister,
uitgeweerd den luister
van 't verheven stergerol.
Hoe kleen, o God, hoe kleene,
donker en alleene,
ligge ik in dien grooten al
van uw licht verloren,
lijk een ongeboren
kind, dat niemand baren zal!
o Ondoorgrondbre sterren,
die 'k niet overkerren,
die 'k niet overkijken 'n kan;
ziet gij, van de thronen
waar gij pleegt te wonen,
mij, of de aarde, of iet daarvan?
Aanschouwt uw licht en hev'et,
daar het zit en bevet,
ziele, of aême, of oogenstraal,
om mij te achterhalen,
in deze aardsche dalen,
mij, van in uwe opperzaal?
Wat ben ik u, o sterren,
die zoo hooge en verre en
wijd van mij zit? Ben ik iet,
dat gij kunt ontwaren,
daar ik u zie varen:
weet gij dat mijne ooge u ziet?

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

30
Gij roert, ik zie u wandelen;
leeft en kunt gij handelen?
Zijt gij geest? Onsterflijkheid?
Of, is uw geflonker,
lijk het eeuwig donker,
stom, en tot geen taal bereid?
Gesprakig is al 't wezen
dat de wil van Dezen
die het Woord is worden liet;
stom en zijn uw' stralen,
sterren, niet, en talen
doen ze, meê in 't eeuwig lied!
Eenpariglijk omzingt gij,
choorewijs omringt gij
't Wezen, dat nooit aan en ving;
en, zoo ik een reke
zingend ben, of spreke,
zingen doe 'k med alle ding!
Wij, - ik en gij - belijden,
wij, door alle tijden,
wij, door alle ruimten heen,
wij, van Hem begonnen,
zielen, sterren, zonnen,
't woord van Zijn almachtigheên!
Gekend, geloofd, geprezen
zij dat eeuwig Wezen
van 't oneeuwige, en van al
't doende, 't zijnde, 't staande,
't stervende en 't vergaande,
dat ooit was of wezen zal!
Half Mei 1883
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IV
Wat leert ge mij, van pyramidenspraken,
van kegelschriften, Punisch en Hebreeuwsch,
voor velen onverstaanbaar? Oud en eeuwsch,
daar staat een schrift in Gods papier te blaken,
bij duisteren nacht erkenbaar iedereen:
Zijn eigen naam, in sterren groot en kleen,
vol levend licht geprent,
aan 's hemels firmament!
Daar leze ik in, wanneer de menschen slapen,
en de Engelen, om end om mij wakend staan;
daar plege ik liefst van al naar school te gaan;
daar zoeke ik ware wijsheid in te rapen,
en zulke 'n wetenschap, die mij vereent
met Hem, die al dat leeft het leven leent,
en doet Zijn' naam bekend,
in 's hemels firmament!
't Is daar dat de oude volkeren henenschouwden;
dat de eerste temmers van den wereldstroom,
vol duisternis, vol bangigheid en schroom,
hun vaartuig en hun leven op betrouwden.
Zij haafden en zij wisten! Dat alleen
zij mijne zeekaarte; anders geen'
en zij mij ooit bekend
als 's hemels firmament!
1880(?)
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[o Nachtlijk duister, hupsch gesierd]
o Nachtlijk duister, hupsch gesierd,
wanneer de maan heur beêvaart viert,
en kijkt naar mij, die kijk naar haar,
alsof zij mage en vriend mij waar'!
Dan, is 't alzoo of 'n is 't, o maan,
'k heb 't altijd ik alzoo verstaan.
Het wekt mijn herte omhoogewaard,
uw schip, dat deur de wolken vaart;
en lichtend, half of heel voltooid,
den hemel mij op de aarde strooit:
met u zoo wil ik spelen gaan,
o varend licht, o blanke maan!
Gij zijt van diamant gemaakt
van perelschulpe, al moedernaakt;
van zilver of krystaal of iet,
'k en wete ... noch 't en raakt mij niet,
zoo lange als gij mij blijft, o maan,
belonken, op des werelds baan.
Van waar gij kwaamt, 't zij hier of daar,
of 't de eerste korst der aarde waar',
die, vóór veel eeuwen, openspleet
en hoge u in den hemel smeet;
uw' zetel is nu vaste, o maan,
hij staat daar en hij blijft daar staan.
Men zegt dat in u berg en dal
te ziene is, hooge en diepe en al;
'k en vinde ik, noch 'k en zie dat niet,
in 't licht dat ge uit de wolken giet;
en, geluw', blanke of duistere maan,
'k zie geren door de locht u gaan.
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Men waant dat ge een' woestijne zijt,
vaneengekloven, diepe en wijd;
en dat in u noch groente en is,
noch levend iet, 't zij vleesch of visch:
'k en wete 't niet, maar zie, o maan,
u blinkend daar en bloeiend staan.
Gij slaat zegt, - met nen ijzeren arm, het volk, vol vreeze en weegekarm,
al die u wijst; of, met der hand,
eens toogen durft het maneland.
Benauwd en ben ik niet, o maan,
dat gij zult met uw' hand mij slaan.
't Is dikwijls een die naast u weunt,
die u noch mij geen liefde en jeunt;
maar, weggeblind of uitgedoofd,
het licht mij van uw aanschijn rooft:
't en helpt al niet en, doodgedaan,
verrijst gij weêr, o blanke maan!
Dan kerft men uit uw bleek gelaat
een' halve mane weg, en laat
u schaars genoeg om, teer en fijn,
nog zikkelwijs te zien te zijn;
maar immer, half of heel, o maan,
uw' schoonheid zal ik voorenstaan.
Men scheldt dat gij, - de boeren doen 't, de teere vruchten barnt en boent ...
Gij, branden, kaal en koele als ijs,
wie 'n is er maar zoo manewijs?
Gij en doet alsheels, o bleeke maan,
geen leed, 't en zij de zotten aan.
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Naar mijnen zin, 't gelogen is
dat ooit in u gevlogen is
des zondags, een, die, arm en koud,
gaan rapen was een handsvol hout;
want menig loopt er los, o maan,
die erger heeft als dat gedaan.
Daar gaander, ja, bij dag en nacht,
zoo vele in 's vijands wapendracht,
die, met hun aanschijn afgekeerd
van u, u laten onvereerd;
en, zoekende, achter 't land, o maan,
hun' eigen' booze wegen gaan.
Ze hebben kwaden raad, van min,
van menschenmoord, of diefstal in;
en vluchten schuw, voor man en dier,
voor manelicht en zonnevier:
de die en laat, o blanke maan,
niet schâloos en gedoken gaan.
'k En vluchte uw' heldere blikken niet,
o ooge Gods, die alles ziet;
noch door de wolken, wit als sneeuw,
uw' neêrgevelde nachtflambeeuw,
die, toogend mij de hemelbaan,
mijn' stappen richt, o heldere maan.
Gelieven, die bij nachten kwijnt,
en, liefst van al als 't maantje schijnt,
beloften doet en eeden spreekt,
hoe lichte eilaas uw' liefde breekt!
maar geen geweld en zal, o maan,
ooit onze liefde in stikken slaan.
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Ik late al die u schelden wilt
gerust, en immer blauw gebrild;
maar u en wille ik laten, al
zoo lange als dat ik leven zal;
en, vare ik eens van hier, welaan,
zoo blinkt dan op mijn graf, o maan!
Mei 1885(?)

[Eenzaam om mij, allentwegen]
Eenzaam om mij, allentwegen,
is 't; geen mensche en hoore ik meer;
helder blinkt mijne oogen tegen,
hemelvast, het sterrenheer.
Alles rust en niets en roert er,
in 't vereende van den nacht:
wat ontwekt of wat ontvoert er
dan zoo schielijk mijn gedacht?
'k Hoore een' wisse tale spreken,
uit het eenzaam stergebied;
wonende in die wondere streken,
waakt eene ooge die mij ziet.
Schaars bekend, en haast vergeten,
van des menschen hoogen trots,
weest mij welkom in 't geweten,
wakende ooge en stemme Gods!
Weest mij welkom, ondoorgronde
macht van Hem die over mij,
om mij, in mij, te allen stonde,
waakt en staat mij helpend bij!
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Weest mij welkom: ik gevoele
dat ik, zonder u, in al
't gene ik denke of ooit bedoele,
fale en immer falen zal.
Weest mij welkom, wakkere scharen
van de hooge hemelwacht;
welkom, 't levende openbaren
van die schijnbaar doode nacht.
Dood en is daar niets: al levend,
al bewegend, al bespraakt
is dat licht en leven gevend
werk van Een die eeuwig waakt.
't Werk van God wil God verkonden:
dood van herten, wers als steen,
is, die, zooveel schepselmonden
hoorend, doof is, hij alleen.
Eeuwig doof en blind te blijven,
willens balling uit Uw' schoot,
God, wie zal 't in woorden schrijven,
't eeuwig wee van zulk een' dood?
1890(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

37

Jaarkrans
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Nieuwjaarmaand
I
Zoo de blâren,
die verdorden,
is het nieuwjaar
oud geworden:
God alleene, onmenigvoud,
altijd nieuwe en
altijd oud,
zal van de oude en
de andere dagen,
die gij leeft, eens
reden vragen.
1891

[Een heilig einde, een goed begin]
Een heilig einde, een goed begin,
dat geve u God, jaar uit jaar in,
'k wil zeggen, - in een woord gezeid, zoo nu zoo altijd: Zaligheid!
1883

[Hoe langer weg, hoe moeder man]
Hoe langer weg, hoe moeder man,
't en helpt al niet met wenschen:
GOD groete U, GOD vertrooste U dan:
't nieuw jaar maakt de oude menschen.
1881
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[God geve U vijf-en-twintig splenternieuwe jaren]
God geve U vijf-en-twintig splenternieuwe jaren,
en vijf-en-twintigszins gelukkige! Is 't genoeg?
Neen-neen 't! en, wilde U God zoo lange in 't leven sparen
dat gij wierd honderd, ach, gij stierft nog veel te vroeg!
1880

[Tijd is geld weerd, dat is waar]
Tijd is geld weerd, dat is waar;
en, verstonden 't vele lieden,
zij en zouden aan malkaar
niet zoo neerstig 't nieuwjaar bieden!
1882

['t Verleden jaar heeft, oud en stram]
't Verleden jaar heeft, oud en stram,
geleefd tot dat het nieuwe kwam;
maar 't nieuwe is schaars een dag geboren,
of 't heeft alreê dien dag verloren.
Wat raad? 't En helpt niet ‘hou!’ gezeid;
wij zijn op weg naar de eeuwigheid!
Dus, opgepast, en niet tot morgen
verzet van voor uw' ziel te zorgen;
zoo zal elke ure, elk' dag, elk jaar,
eens jong en oud zijn al te gaêr:
eens oud zijn, maar toch jong gebleven,
en stervensvrij, in 't ander leven.
Dit wensche ik u, en mij en al
die 't, jong of oud, mij wenschen zal!
1887

[Het oud jaar is gekist]
Het oud jaar is gekist,
genageld en begraven;
en 't nieuwe, korts nadien,
kwam schielijk aan te draven,
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Zoo 't oude was, zoo zal
waarschijnlijk 't nieuwe zijn,
vervuld van koud en heet,
van lieflijkheid en pijn.
Een dingen wensche ik u,
en mij en allen samen,
het oude jaar en 't nieuw
te doen, in Godes namen,
van aan den eersten dag
tot aan den laatsten tuk,
een' lange keten zijn
van christenweerd geluk.
Dat is, den wille Gods
in alles ga te slagen,
en lief of leed gelijk
met kloeken moed te dragen;
want, wee of weelde, welk
van beiden 't zwaarste last,
en 't ergste nagevolg,
op onze zielen tast
en weet ik! God alleen,
Hij weet, en Hij zal 't wijzen,
ik wensche 't u en mij,
in 's hemels paradijzen!
1892(?)

[Wilhelmina, Cora, Nette]
Wilhelmina, Cora, Nette,
met Alijntjen en Mary,
'k zie alweêr in ons gazette
dat het oud jaar is voorbij!
Laat ons dan een nieuw beginnen
en, met uw' mama te gaêr,
altijd meer elkander minnen,
zoo in 't nieuwe als 't oude jaar!
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Zoo gij wenscht, zoo wensch ik weder,
en 'k bedanke u nog daarbij,
Wilhelmina, moeder teder,
Cora, Nette, Alijn, Mary!
1884(?)

[Tachentig is uitgeblazen]
Tachentig is uitgeblazen,
en ik bring de mare meê,
dat in tnegentig de gazen
weêr al branden, rondom steê.
Wel besteed, o brave lieden,
die nog leeft en waakt; daarom
is 't dat ik u 't nieuwjaar bieden
en u voorspoed wenschen kom.
Vriend zijt gij van 't licht, zoo 'k meene;
en, is 't licht een groot gemak,
die 't ontsteekt verdient een kleene,
- waar' 't een groote! - fooie in 't zak.
Wilt gij met mijn' dicht vereerd zijn:
'k wensche u 't nieuwjaar; en, als gij
eens den hoek zult omgekeerd zijn,
't eeuwig licht! - En peist op mij!
1890

[Bij den jaarhoop weêr al eentjen]
Bij den jaarhoop weêr al eentjen,
één dag oud:
ach, het niêuwgeboren kleentjen,
't heeft zoo koud!
Wie zal 't kind nu papken geven,
of de borst?
Bei zijn' ouders zijn versteven
van den vorst!
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God alleen zal 't helpen moeten;
ik toch niet,
die hier kom u jaarlijks groeten,
zoo gij ziet.
Geeft mij vette of magere junste,
u en mij
zal die oude nieuwjaarkunste
maken blij.
Dan wil ik uw huis verlichten,
zonneklaar;
en u nog een liedtje dichten,
't naaste jaar!
1888

['t Oud jaar is weêr afgeschoten]
't Oud jaar is weêr afgeschoten
en voor eeuwig neêrgeveld;
alderbeste Kunstgenoten,
eer ge uw' voet in 't nieuwe stelt,
wilt een oogenblikske wachten,
tot dat ik, uw knape, u schiet,
geen' gevlerkte pijlenschachten,
maar een nederig nieuwjaarslied.
Al zoo hooge als de oppergaaien
wenschte ik dat, geheel dit jaar,
moge uw' gilde bovenkraaien,
gildemans en knaap te gaâr.
'k Wensche u prijzen bij de machte,
vreugd en deugd den vollen dag;
en dat 't slapen u bij nachte
't moede lijf verkwikken mag.
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Dat Sint Jooris altijd wake
over uw' voorspoedigheid,
en elkeen den nekke krake
die u rampen toebereidt.
Ach, Sint Jooris, wilt ook zorgen
voor den knape Parmentier,
als hij dorst heeft, zonder borgen,
dat hij krijge een teuge bier!
1886(?)

['t Nieuwjaar! Och! 't is altijd 't oude:]
't Nieuwjaar! Och! 't is altijd 't oude:
zitten beven van de koude;
dan, deur slijk en moze gaan;
later, in de zonne braên;
als het zwijn zit in de kuipe,
't keerske brandt al in de puipe;
en, van zoo de winter fluit,
't keerske is dood, en 't jaar is uit!
1885(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

45

II
't Ligt alles weêrom witgesneeuwd,
zoo wit als waar' 't een laken:
hoe gaan Gods lieve vogelen nu
aan 't daaglijksch brood geraken?
Ze vinken en ze kwinken mooi,
ze schijnen wel te vreden,
maar ... Heere, spaart uw vedervolk
van 's winters eendlijkheden!
1866-1890(?)

[o Wankelende oogenwonne]
o Wankelende oogenwonne
der bleeke winterzonne,
die, rood als goud gemaald,
in 't hooge westen daalt!
't Is nijdig, nijpend weder,
en langzaam daalt zij neder,
aanschouwbaar nu en schoon,
uit haren hemelthroon.
Noch branden 'n is 't noch steken,
maar vlugge vonken leken;
maar wabberen, lauw en zoet,
dat nu de zonne doet.
't Is koud, de winden bijten,
't is koud, de boomen splijten;
de booze winter giert:
hij heeft de zonne ontvierd.
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't Is koud ... Geen vorst gemeden
maar dapper doorgetreden,
met mannenmoed en kracht,
die heerd en vier veracht!
Aanschouwt hoe 't zonnewezen,
onzegbaar schoon voordezen,
nu immers schoonst van al,
allengskens zinken zal.
Aanschouwt, van einde te orden,
één' zee heel 't westen worden;
en, zonder grens of grond,
één duizendverwig bont!
De zonne vaart, beneden
die duizendverwigheden,
mildmondig lachend voort
en wint den hemelboord.
Ze plonst eens nijgens neder,
en laat in 't wolkgeveder
heur zusterlicht, de maan,
twee scherpe tanden slaan.
't Is koud, de winden bijten;
't is koud, de sterren splijten
den helderen hemeltrans:
't is nacht en winter thans.
5-1-1891
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[Vol naalden vliegt de lucht]
Vol naalden vliegt de lucht,
vol priemend ijsgekertel,
dat glinstert in de zon,
en, met den asemtocht gezwolgen, kilt en kerft
de kele en 't haargespertel,
dat in de neuze temt
den toevoer van de locht.
't Is bijtend koud. Een spree
van witheid, ongemeten,
't zij waar ge uwe oogen vlucht,
ligt overal gespreid;
't is snee' tot in uw huis,
't komt snee' door al de spleten;
't is snee', 't is immer snee',
en al sneeuwwittigheid.
De wind komt, wild en boos,
gesnoeid uit alle gaten;
geen ruste en wilt hij, eer
hij eenmaal weten zal
dat 't volk verdwenen is,
en hem wilt meester laten ...
't Is bijster, bijtend koud,
en 't wintert overal.
1882(?)
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[o Kinders van de locht]
o Kinders van de locht,
gesneeuwde blommigheden;
o sterrenpulver, fijn
gevijlsel van krystaal;
zoo teêr dat, schaars gelijfd,
gij weg zijt en verleden,
zoohaast ik, waar gij valt,
u volge en adem haal
te roekeloos! Winterdonst,
die zichtbaar zijt in 't spelen
der zonnekrachten, niets
en evenaart u hier,
't en zij ... 'k moet hooger op,
zal ik een beeld u stelen,
'k moet door de wolken heen,
tot in den hemel schier!
1882(?)

[o Eerbiedweerdig hoofd]
o Eerbiedweerdig hoofd
der blankgekruinde boomen,
hoe heerlijk groet gij mij,
in 's winters pronksieraad;
wanneer de bleeke zon
heur' eerste morgenstroomen
ontginsteren in 't gevlerk
van uwe takken laat!
Ze is helder, licht en wit,
ze is ongelijkbaar schoone,
ze is vlekkeloos, de pracht
waarmeê gij zegepraalt;
en, voor nen korten tijd
gekoningd, spant de kroone,
ver boven al 't gesteent'
daarin de zonne straalt.
1882-83(?)
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[Het ruwrijmt, het brimmelt]
Het ruwrijmt, het brimmelt,
en 's winters geweld
heeft varings al 't hout in
zijn' schoonheid hersteld.
Het stond daar en treuren,
van alles ontbloot;
vol deernisse, och arme, en
een beeld van de dood!
Nog maanden en dagen
zal 't lijen eer 't alom
weêr licht is en leven,
en blad hier, en blom.
‘'t En zal,’ zei de Winter,
‘'t en zal,’ en zoo zaan
is houtwaards hij ijskoud
aan 't asemen gegaan.
Het hout wordt te bloeien
en 't blinkt, zoo medeen,
vol heerlijke blommen,
vol edel gesteen.
Geen takske, geen tuitje,
geen spinnekopnet,
of dikke is 't met baarden
en burstels bezet.
Met baarden en burstels,
zoo licht en zoo snel,
't en groeit op geen lammeren
zulk witwollig vel.
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't En zwemmen geen' zwanen
zoo helder van vacht,
als 't hout daar de ruwrijm
op rustte eenen nacht.
Met elsens van ijs al
hun' toppen getooid
gescherpt staan de hulsten,
veel schoonder als ooit.
Zijn' boorden beruwrijmd,
is 't ijfteblad eer
een' blomme als een blad nu,
geen ijfteblad meer.
't Gestreuvelde sperhoofd,
wel tien jaar veroud,
en gister nog zwart, is
nu peper en zout.
De stilstaande boomen
zijn, witter als wasch,
verwenscht en veranderd
in boomen van glas.
Vol sprieten van boven,
gevlerkt en gevlugd,
die wijzen, lijk vingers,
omhooge in de lucht.
Besponnen van onder
vol netten, die, fijn,
van 't een hout in 't ander
gespellewerkt zijn.
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Zoo versch ligt de ruwrijm,
zoo helder, als ooit
viel, versch uit den hemel,
eens manna gestrooid.
Zoo lief ligt de ruwrijm
op 't gers, dat die moet
verzetten, voorzichtig
verzet zijnen voet.
Krystalen woestijne,
vol wonderen, vergunt
me eene ure uw genot nog:
och arme, ge en kunt!
De zonne is gerezen,
de wreede, zij velt
omleege al uw' schoonheid,
o wintersch geweld!
De boomen, ze treuren,
van alles ontbloot:
een' boodschap, och arme, en
een beeld van de dood!
En dagen en maanden
zal 't lijden weêrom,
eer 't leven en licht is
en blad hier, en blom!
1888-1889(?)
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[Bonte kraaie, waar, och armen]
Bonte kraaie, waar, och armen,
kunt gij, voor uw' taaie darmen,
voedsel vinden, worme of slek,
in dit daaglijkschbroodgebrek?
Eerde en water zijn gesloten,
overal ligt snee' gegoten;
en, 'k en zie geen mensch die ooit
kaf voor u of kooren strooit.
Gij en weet van schuur noch schelven,
van geen' wortelen weg te delven;
en ge'n hebt geen' spiere brood
bijgeleid, tot meerder nood!
Gij en grijpt, gelijk de gieren,
niet uw' eigen mededieren;
ook en heet uw kerstenbrief
‘eier-’ u, noch ‘kiekendief.’
Welke een' armoe komt deswegen,
gij nu, binst den winter, tegen;
als, alom met snee' bezaaid,
veld en wee van honger kraait.
In die snee' zie'k, aller straten,
uw tweevoetig speur gelaten:
eet gij snee', of, half vergaan,
laaft gij uwen dorst daaraan?
Of, hoe kunt gij, vast aan 't vliegen,
immers uwen buik bedriegen?
Kraait, of is hij, lijk uw' stem,
zwijgende? Hoe snoert gij hem?
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Neen, 'k en hoor geen klachte u klagen,
schoon veel andere om hulpe vragen,
piepen, kriepen, om end om:
bonte kraaie, wordt gij stom?
Ei, onmooglijk is u 't leven,
stonde er niet dit woord geschreven,
dat daar Een is die u voedt,
en u nooddruft vinden doet.
Een, die de akkerlelie kleêren
weeft, als Salomons, vol eeren;
Een die, zonder naalde of naad,
vacht en veder groeien laat.
En, voorwaar, 'k en zie geen lijken,
bonte kraaie, ooit in de dijken
liggen, van uw volk; of dood
uwe oorije, van hongersnood.
'k Hoor de menschen bitter klagen,
van de kwade winterdagen;
'k wete er, van gebrek en pijn,
louter, die gestorven zijn.
Gij betrouwt op God, onwetend
aan Zijn' wetten vastgeketend;
die u vulte en voedsel schiep,
eer Hij u in 't leven riep.
Hij heeft u twee vlerken neven
't lijf gezet, en kracht gegeven;
en twee oogen voert gij fijn
die scherp ziende en verre zijn.
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Op die vlerken zie 'k u roeien
door de lucht, en voorwaards spoeien:
in een omzien, stikken breed,
verre weg van mij gescheed.
Uit die oogen zie 'k u spieden,
hooge boven land en lieden;
hooge boven huis en al:
of u God iet geven zal.
Bonte kraaie, uw schamel wezen
leert een' schoone lesse aan dezen
die verkwisten 't daaglijksch brood,
etend, zonder etensnood.
Ach, verdeelden ze, alle dagen,
't brood, dat ze onzen Vader vragen,
met zoo menig armen bloed,
die 't, lijk gij, gaan zoeken moet?
Waar de neerstig nauwe boeren
hun gegraande peerden voeren,
trekkende aan den wagenlast,
daar is 't dat uw kooren wast.
Hun verlies komt u te baten,
en zoo zie 'k u, achter straten,
raad- en roekloos van gebrek,
pekken in nen peerdendrek!
'k Zie u neerstig 't leven halen,
'k zie u nederig zegepralen
op een hoopken mesch, verblijd,
lijk sint Job, in zijnen tijd.
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Bonte kraaie, 't doet mij dere
dat ik uwen troost begere,
en, eilaas, het doen daarvan
dat ik daar niet aan en kan!
Laat den winter eens verdwijnen,
laat de Aprilsche zonne schijnen:
dan, o kraaie, krijgt ge uw deel
in Gods goedheid, algeheel.
Dan zal God u voedselvollen
nooddruft doen op de eerdeschollen
vinden, en den ploeg omtrent,
die den veien akker wendt.
Dan, uw herte omhoog gerezen,
laat den buik eens weeldig wezen;
dan, te lijze of luider stem,
looft met alle vogels Hem!
11/12-1-1891
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Dollemaand
Wat is de mensch: de mensch die, krank van zinnen,
het licht is uitgedoofd dat hem van binnen
deed mensch zijn, en verstaan
dat hij en plichten heeft en rechten tevens,
die, langs den droeven weg des menschenlevens,
als klare baken staan?
Wat is de dolle mensch? Een dier, nog wilder:
een' domme, een' blinde kracht; een' zee, onstilder
als 't water dat, beroerd,
de schepen die het droeg, om winst te vangen,
doet schielijk tusschen dood en leven hangen,
of in den afgrond voert!
Wat is de mensch, die, straks onmensch bedegen,
gevallen ligt, van waar hem had gedregen
de almachtigheid van God?
De dwaasheid zelve is hij, die, boos, de keten
van al dat hem belet weet los te vreten,
en met zijn' boeien spot!
Is iets in hem nog, dat men eerbaar zwichten
of sparen zal? Zijn daar nog menschenplichten,
ten aanzien van 't gedrocht
dat, wreed, ondankbaar, zoekt, met scherpe tanden,
te bijten in de zoete zusterhanden
van die hem 't leven brocht?
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Ha! Mensch zijn is iets meer als 't gene ons de oogen
en 't ondervinden van de zinnen toogen:
een ziel, dat is hij meest
die mensch is; die de dood zal eeuwig trotsen,
oneindig vaster als de vaste rotsen,
onsterfelijke geest.
En ligt de wankele steê waarin hij waarde,
die geest, vernederd tot in 't stof der aarde,
't onsterfelijk bewind
der edele ziele blijft door God geveiligd,
en bij den medemensch uw' naam geheiligd,
o schepsel Gods en kind!
Dat is de reden van uw koen bedrijven,
dit deed u vijftig jaar getrouwig blijven,
o zuster, naast dien tak
van 't menschdom, die, gescheurd bij stormend weder,
gescheurd door Adams schuld, eilaas, omneder
en uit de kroone brak.
o Vijftig jaar getrouwe aan zulke plichten,
wie zal den weerden lof uws lijdens dichten;
wie zal u doen verstaan
bij dezen die, gerust en roekloos, volgen
den wereldstroom, waarin zij, meêgezwolgen,
ten diepen afgrond gaan?
o Laat ze, en blijft, om God, het menschdom helpen;
de wonden die het draagt, uit meêlijen, stelpen;
en eeuwig is de kroon,
die vijftig jaren dienst bij zijne kranken
u geven zullen: God zal zelve u danken,
zal zelve zijn uw loon!
Oogst 1889
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I
Qui se exaltat ...
Hooveerdig ras der menschelingen,
wie zal in u 't bekennen dwingen
dat al hetgeen gij zijt, in schijn,
toch niets en is als kleene zijn?
Aanschouwt omhoog de hemelpanden,
het werk van Gods hoogweerde handen;
aanschouwt de zee, dat groot geweld:
wat zijt gij, daar nabij gesteld?
Aanschouwt en ziet den zonnewagen
in alles licht en leven dragen:
wat zijt gij, mensch, de zonne omtrent?
Een stervend stofke, en stekeblend!
Het kleenste dier kan lesse u leeren,
of 't minder waar' tien duizend keeren
als gij, dien, zoo verbazend groot,
het minste nietje omverre stoot!
Aanschouwt de groote hand des Sterken,
in alles wijs en waakzaam werken;
en kent, o mensch, de grootheid van
die al uw' grootheid missen kan.
Leert, al te onkenlijk hoog gerezen,
hooveerdig kind, ootmoedig wezen;
leert dalen weêr te grondewaard,
eer ge, afgedonderd, nedervaart.
En, waart ge groot, leert kleene u achten,
en nederig naar verhooging wachten
bij Hem alleen, die, grootst van al,
dat kleen wilt zijn eens grooten zal!
1887
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[o Menschenetend steêgedrocht]
o Menschenetend steêgedrocht,
gij slindt bij honderdduizenden
den onbekenden levenstocht
der steewaards inverhuizenden!
o Stad, gij stierft van hongersnood,
gij stierft van levensdorstigheid,
ontbrake u eens dat daaglijksch brood,
ontbrake eens uwe angborstigheid
dat levend landvolk, arme en kleen,
dat, uit zijne overvloedigheid
van leven, laaft uw dor gebeen,
o stad, en uw' hoogmoedigheid!
4-4-1881

[Waarom over 't volk staan kroonen]
Waarom over 't volk staan kroonen,
dat ge ‘almachtig’ vlaait en vleit;
en dat volk zijn' tale onthoonen,
wetenschapshooveerdigheid?
't Volk mag alles doen en weten,
uit het volk komt elk gebied:
waarom dan dat volk vergeten
en zijn' tale? En telt ze er niet?
Eerder is 't het volk verdrukken,
dat gij doet, en 't nederslaan:
gij zult, gij, de druiven plukken,
't volk zal rugge en schou'rke u staan.
Neen! Onwaar is 't, ‘'t zal wel moeten
buigen,’ zoo gij bazen 't meent:
't volk zal vast staan, op zijn' voeten,
maar niet onder de uwe: neen 't!
1881(?)
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[Wat menschenschoonheid geven kan]
Wat menschenschoonheid geven kan,
al, al, dat zij kan geven,
aanschouwt het in de venster van
den lichtbeeldman, hierneven.
Heer menschenkramer, hoe en laat
gij zoo veel erge stalen
van 't dwaze menschdom niet op straat,
in vreê, hun' luchtjes halen?
'k Goendag ze dan, en 'k ga voorbij,
niet zoekende om te weten
of groote of geen' hun' schoonheid zij:
'k goendag ze, en 't is vergeten.
Maar daar, in uwen winkel, daar
zij, stelende aller oogen,
hun zondagbeste huid en haar
elk, onbermhertig, toogen;
met 't mondtjen in de beste plooi
gevat, en pal geklonken,
daar staan ze, net als hondtjes mooi,
en onder glas, te pronken!
Hoe leelijk is 't, hoe onbeschaamd!
'k zou liever hangen moeten
als daar mijn' schoon- ... of, hoe genaamd?
mijn' gekheid uit staan boeten.
1890(?)
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[Na lang getoef en veel gebei]
Na lang getoef en veel gebei,
nu, jonge mannenlieden,
nu hebt ge 't naar uws herten grei:
'k moet veel geluks u bieden.
De snoef behoorde 't vrouwgemoed,
nu is hij mansch bedegen,
en eindlijk wordt de vrouwenhoed
ja, van de mans gedregen!
Aanschouwt, geklept dat 't schaduw geeft,
die mooie jans gelogen,
hoe elk nu angst en onrust heeft,
om 't vrouwvolk na te pogen!
Sa, rokt u wijd en dempt dat haar,
dat wilt uw' lipkens eeren;
of, zijt gij mans, zijt mans voorwaar,
geen mans in vrouwenkleêren!
1888(?)
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II
Heer Schimmelpenninck weet van sparen:
jaren at hij boter, vleesch noch visch!
Dat erger is,
Heer Schimmelpenninck is in 't geven
even milde of waar 't een varwe koe,
en nog niet toe.
Nochtans heeft hij veel geld gewonnen,
tonnen gouds: hij voerde koopvaardij,
en kocht daarbij
het goed te Schimmelpenninckhoven,
boven d'honderd-vijftig bunder groot ...
en, gaat hij dood,
wat zal heer Schimmelpenninck hebben?
Rebben, rompe en al in 't graf geleid,
plus de eeuwigheid!
1881-82(?)
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III
Ik heb dat huis gezien,
vol armen en vol beenen;
vol borsten, buiken; vol
gemenschte marbelsteenen;
die staan en gekken schier
met 's menschen zedigheid,
die kleêren dragen doet,
zoo God heeft opgeleid.
Foei! neen, ge'n kunt mij niet
doen blozen, spijts uw' billen
vol naakte sierlijkheid,
die mij bedriegen willen:
ge'n zijt geen menschenbeeld,
geen godenbeeld: een' ziel
is eerst en meest het mensch
dat uit Gods handen viel.
1890(?)

[Een' witte schorte en binders]
Een' witte schorte en binders,
een wagentje en twee kinders,
zoo voert ze, alhier, aldaar,
heur mutse en heur schoon haar.
Daar zijnder die begroeten
heur aanzichte en heur' sproeten,
heur' langde en heur fatsoen,
en heur' hooghielde schoen.
Heur' moeder doet de koeien,
heur vader 't kooren groeien;
heur een' broêre is soldaat,
en de andere ruimt privaat.
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Heur' zusters zijn twee blommen,
die zelden steêwaards kommen,
maar deugdzaam zijn ze, en vrij
wel nog zoo schoone als zij.
Ze speelt zij in de Heeren,
in nieuwe en schoone kleeren;
en 't heeft een heur portret,
in passe-partout gezet.
Zij heeft nen amour tendre,
die 'n kan heur niet comprendre;
noch zij, die Cuerensch spreekt,
en 't Fransch met hamers breekt.

Comprendre en zal ze, eilacie,
maar aan de letste statie,
alwaar ze, om heur malheur,
naartoe rijdt, à vapeur.
Maart 1881
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IV
't Is al te zwaar
en weêrszins hard te kiezen,
mij armen man,
God loochenen of mijn brood;
den goeden God
of 's heeren gunst verliezen,
die beulsch gebiedt:
of buigen, of de dood!
En leedt ons niet,
toch gij niet, in bekoring;
die, zegt gij grootsch,
in God niet en gelooft:
gelooft dat wij,
nog vreemd aan uw' herboring,
gelooven in
dien God, dien gij ons rooft!
Ons daaglijksch brood,
en 't recht om vrij te leven,
hoe zoudt gij ons
dat eerlijk derven doen;
en, mensch als wij,
ons, menschen, laten beven
en voor uw' deur
ons laatste gulpken bloên!
't En wil, 't en kan,
't en zal in mijn' gedachten
niet, dat gij ons,
van menschlijkheid ontbloot,
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zoo verre zoudt
vernieten en verachten,
en ..., wilt gij dat
ik kieze, ik kies de dood!
21-12-1890

[Wij waanden 't heidensch vak al ver van ons]
Wij waanden 't heidensch vak al ver van ons,
wanneer geboren slaven,
met ketens aan van staal en brons,
hun lijf ten besten gaven
en dienden, platgeveld, hun weêrga te eenen bank,
uit eereloozen dwang.
Wij waanden 't heidensch vak al ver van hier
wanneer, uit jeugdige aderen,
ons bloed, bij dat van peerd en stier,
door de afgevallen vaderen
gestort wierd en genut, om 't heidensch bloedaltaar,
met schandelijk gebaar.
Wij waanden 't ... Erger wordt nu slaafsch gewand
ons op den hals gebogen,
en schandelijker zielofferand
schier elken dag geplogen!
Wie de offeraar? Al die de ware vrijheid haat!
En 't afgodsbeeld? De Staat!
1871-1881(?)
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V
Absorpti sunt a vino. Is., XXVIII, 7.
Ha! ... ongedierte,
onmenschlijk iet,
dat, in de grep
gezonken,
uw aanzicht aan
de wormen biedt,
nog levend ..., doodgedronken!
Neen, neen, ge 'n hebt
geen dorst gelaafd,
geen nooddruft zatgeschonken:
de wijn heeft u,
den wijn gij niet,
de wijn heeft u
gedronken!
1878-1879
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[Broodbeestig dier]
Epicuri de grege.
Broodbeestig dier,
- geen' schoonder naam
en kan u weerdig-schijnen, wat zie'k u daar,
gewenteld in
baldadigheden, zwijnen!
Vol dronkenschap,
brasgierigheid,
ontuchte modderwoorden;
en vloeken, dat
de sterren daarbij
beefden, of ze 't hoorden!
Van hier! En, wilt
ge een verken zijn,
gij, 't menschenlijf onweerde,
ten boschwaarde in:
gaat, zijt dan een,
en wringt uw' vroete in de eerde!
1888(?)
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VI
Vlucht maar, vogels,
koud en deerlijk
is 't alomme:
vlucht en vliedt,
voor de koude en
voor de menschen,
want de mensch en
mint u niet.
Vlucht maar, of hij
zal u schieten,
met zijn roer, hij
droomt daarvan:
vlucht waar hij, met
al zijn' wijsheid,
vlucht waar hij niet
aan en kan.
Vlucht omhooge, en
komt niet neder,
eer gij streken
menschloos vindt;
vlucht, en zet uw'
voet geen tweemaal
bij dat Godloos
menschenkind.
Vlucht, hij wilt zijn'
boosheid boeten
in uw bloed, o
vogels vrij;
vlucht, of sterven
zult gij moeten:
zulk een hertloos
mensch is hij!
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Gij verschaft hem,
binst uw leven
kort of lang, o
vogels kleen,
al hetgeen gij
hebt en geven
kont: en, dankbaar
is hij? Neen!
Hij bespiedt u,
kleene dierkens,
met 't moorddadig
roer in d'hand:
en ... Zoo groot is
hij, die over
alle dieren
kroone spant!
1880(?)

[Zoo hond en kat malkaar, eilaas]
Zoo hond en kat malkaar, eilaas,
zoo, op den dag van heden,
beminnen elk den andere, dwaas,
des menschdoms dwaze leden.
't Is vrijheid, vrede en vriendschap, in
den woorde en in de boeken;
maar 't herte zit vol wargespin,
vol twist en tweedracht zoeken.
Geen voetpad of 't gaat nijdschap langs,
geen huis of 't woont verraad in,
geene oore of is vol woordenvangs,
geen goed of daar zit kwaad in.
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Zulk leeft of 't altijd heden waar',
of morgen bleve slapen;
zulk peist op 's stervens noodzaak maar
wanneer 't hem komt betrapen.
Zulk leeft ..., men sterft eer, dagen lang,
gedachtenloos aan 't leven,
en vaart toen stom den ouden gang
van 't kerkhof ingedreven.
Wie redt ons? Ach, die christenen zijt,
wordt christenen tienmaal meer nu,
want 't onweer van den kwaden tijd
komt zwarter, keer voor keer nu.
't Berst los! Waar zijn wij? God alleen
kan vredebogen spannen,
kan ijdel kaf uit kooren schee'n:
wordt christenen, en zijt mannen!
1871-1892
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VII
Te late is het geweend,
o moeder, op uw' kinders:
ge'n baardet u geen brood-,
maar bittere tranenwinders;
ge'n baardet u ... 't was God
die u het baren gaf,
opdat 't u loonen zou,
eilaas, en 't is uw' straf
geworden, door uw' schuld
en door hun maar te geven
het leven van het lijf
en niet het zieleleven;
door hun de losheid en
den al te vrijen dag
te laten, zonder toom
van 't ouderlijk gezag.
Uw kroost, - de kelk moet uit,
te gronden uitgedronken, 't wierd aan de zee betrouwd,
't is in de zee verzonken!
1880(?)

[Dom en dwaas gedolven]
Audaces fortuna juvat.
Dom en dwaas gedolven,
ligt zoo menig ponke zwaar,
gave en goede guldens,
dorre en dood, in de eerde daar.
Baten ofte boeten,
dat en doen zij niemand iet;
en, die zouden moeten
delven, die en durven niet.
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Doen! Dat elk een deelken
dede, een duimken, frisch en goed;
een en kan 't niet al doen:
t'zaamgedolven, 't zal en 't moet!
Op dan, al die durven,
dit is vlaamsch en dat latijn:
delft, - fortuna juvat
al die durven dapper zijn!
1880-81(?)

[Vroeg uit, en vroeg onder dak]
Vroeg uit, en vroeg onder dak,
is gezond en groot gemak.
Vroeg op weg, en traagskes varen,
helpt en tijd, en rampen sparen.
Vroeg veel geld maakt rijke liên,
mochte 't maar de zunne zien!
Vroeg een groot verstand vereeren,
zelden zal 't in 't beste keeren.
Vroeg den jongen stam gestaakt
heeft veel krom hout recht gemaakt.
Vroeg verblijen en late weenen
ziet men veel meer groote als kleenen.
Vroeg: ‘Mijn engelke!’ Ei, 't is wel,
sterft het in geen duivelsvel!
Vroeg: ‘'k Ben Vlaming!’ hand op 't herte.
Nu? Een' fransche tuimelperte!
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Vroeg was 't Geevaert, milde en breed,
die nu vrek Van Houthem heet.
Vroeg naar rijpe vruchten trachten
leert ze jaar en dag verwachten.
Vroeg Serlamen Traag-uit-nest,
late aan stoel en bank gevest.
Vroeg en zult ge 't vier niet blusschen,
speelt er minne of munte tusschen.
Vroeg gemakeld, vroeg gemeid,
menig huis heeft platgeleid.
Vroeg wijs, zag ik, honderd keeren,
en stokoud, nog dwaas zijn leeren.
Vroeg bij 't glas en late in 't sliet,
't zat wel, maar 't en zaligt niet.
Vroeg berecht ontzet u, laat het:
dood berecht zijn, iemand baat het?
Vroeg in 't vat wordt weggezet,
menig zwijn, en mensche, vet.
Vroeg dood zou 'k mij liever wenschen,
als oud krank, bij God en menschen.
Vroeg begint, eer jaar en tijd
komt, dat ge ... uit en tenden zijt.
1885-1891
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[Gezusters, waar vandaan is u de moed gekomen]
Gezusters, waar vandaan is u de moed gekomen;
hoe hebt gij, wijl eene eeuwe is halfvoorbijgezwaaid,
hoe 't kranke menschenvat in uwen schoot genomen,
daar 't licht is uit gebrand, of al te bijster laait?
Verfoeilijk is de last, en meer als menschenlenden
behoefde God, niet u, tot zulk een werk te zenden!
Gezusters, inderdaad ... maar, God gaf moederherten
u, mannelijk gevroomd en sterker als de dood;
om, met meêdoogendheid, van alle menschensmerten
de meeste en wreedste smert te omvatten in den nood:
God wrocht, door uwe hand; God zag bermhertig neder,
en 't hopelooze mensch vond hope en liefde weder.
Zij 't halfomwenteld rad van honderd volle jaren,
zij andermaal de helft der eeuw door u gewijd,
die, van geen wereldsch hert in grootheid te evenaren,
verdoken, onvereerd, hier God vereerend zijt;
zij 't huis daarin gij woont door gunsten Gods beregend,
en al dat u behoort, 't blijve eeuwen lang gezegend!
1890
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Lentemaand
'k Zal mij van te dichten zwichten
zoo 't mijn hert niet wel en gaat:
wie kan rijpe bezen lezen
van nen tak die drooge staat?
Laat de lieve wonnenbronne,
laat het leutig zonnenvier,
laat de versche blommen kommen,
laat weêrom de lente, alhier!
Dan ja, zal 'k genezen wezen,
opstaan en, gespannen fel,
of 't een klare snare ware,
dichten ende deunen wel!
Febr. - Maart 1888

[o Leeksken licht]
Spero lucem. Job, XVII, I2,
o Leeksken licht,
dat dóór het glazen dak mij
beloopen komt,
en vóór de vuisten valt;
mijn herte lust,
het langt om uw gezelschap,
en neerstig uw
bezoek genieten zal 't.
Hoe tijelijk uit
en schaarsch is uw' beleefdheid;
uw lief gelaat
hoe ras is 't mij geroofd:
ge 'n zijt nog maar
volrezen, of weêr af zijt
gij, levend licht,
gedaald en uitgedoofd!
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Zijt willekom
nochtans, en, eer den nachttijd,
de vlerken los
en, leeuwerke in 't gevang,
eens vrij gepoogd
te vliegen naar het daglicht;
gezongen eens
den blijden hemelzang!
't Is weêrom weg,
noch licht en is 't noch dag meer;
mijn' penne moet
voortaan weêr in den hoek:
verleene God,
die leven, licht en liefde is,
o leeksken licht,
mij morgen uw bezoek!
12-2-1893

[Waar nu gegaan? De ongansche wegen]
Waar nu gegaan? De ongansche wegen,
als rotsen nog, nen tijd geleên
zoo vast, zijn vort en vuil bedegen,
en bodemloos, den voet beneên!
Waar nu gegaan om 't lijf te reppen,
en, zittensmoê, eens lucht te scheppen?
o Waterweg, o vlugge beken,
o visschen, gij op vrijen voet
nu loopen kunt, en baantjes steken,
onvolgbaar, in uw' vollen vloed;
kunt, schuins of rechts, in 't helder vlieten
des waterkens, uw' schichten schieten!
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o Vogels, die, gezwind van leden,
de hooge, blauwe lucht bebouwt;
die al onze erge ellendigheden
ontwijkt en in den hemel schouwt;
o mochte ik ..., maar, 't en helpt geen kijken,
naast u mijn' vrije vlerken strijken!
Neen-neen, gij mensch, die 's konings eeren
u toekent, mat- en moêgekweld,
moet nederwaards uw' zinnen keeren,
't is winter nog in 't aardsche veld:
't is vort en vuil, en, thuisgebleven,
moet machteloos ge aan de eerde kleven.
Moet heerdewaards, bij 't vier gekropen,
gij dichtend uw papier beslaan
met al te onvastgevlerkte hopen
van vrij ook eens uw' gang te gaan.
Maar ei! wat zal 't geniet nadezen,
als hopen reeds zoo zoete is, wezen!
27-1-1893

[De geluw-groene weiden]
De geluw-groene weiden,
ze zien zoo afgemat,
zoo moê, van 't lange beiden
naar 't malsche zomerblad;
't en komt nog niet, te koud is
de zonne, en 't kranke jaar,
dat nauw drie maanden oud is,
't en weet van winteren maar!
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Laat verder eens de vlagen
van hier, en 's hemels wei
weêrom die blomme dragen,
die vonkelt in de mei;
dan zal de beemde, 'et laken
des ouden winters zaan
ontwenteld, herontwaken,
en 't gershof groene staan.
Geen vogel nu die vedelt,
geen vluggevinde bie;
het kreunt, het krijscht, het bedelt
al dat ik hoore en zie:
verleent, o Gij, die bronne
des levens zijt, dit jaar,
der weiden groene wonne
nog mensche en dier te gaar!
Moorseele, 18-3-1892

[o Vechter, die in 't vaderland]
o Vechter, die in 't vaderland,
met scherpgeschuurden tee en tand,
door vodde en vilte en voren vecht,
en 't taaie terwland ommelegt!
Ik zie u geerne, ontembaar aan,
uw' diepe en duistere wegen gaan,
van al dat vreeze is vrank en vrij!
- Mijn doen is dat, zoo dunk' et mij!
Wanneer gij rust in 't wagenkot,
en roestend daar uw' tanden bot,
dan zal wellicht een edel graan
alwaar gij vocht te golven staan.
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Mij geve God dat, moegewrocht,
en 't zalig rusten weerd gerocht,
ik zie eens 't edel terruwveld,
dat stijve zakken kooren geldt!
17 Maart 1890

[Met kloeken arme, en hand vol zaad]
Exiit qui seminat
Met kloeken arme, en hand vol zaad,
aanschouwt hoe hij zijn' stappen gaat
en zaait, vol zorgen,
de man, wiens hope en troost en al,
met 't stervend zaad, nu zitten zal
in 't land geborgen.
Staat op, o zaad, 't is God die 't zegt,
den winter en de dood bevecht:
de zonnestralen
verwachten al, met menigvoud
geverwde pracht en levend goud,
uw zegepralen.
o Winden, waait om 't groene kind
des lands, uw' zacht-, uw' zoetsten wind;
o dauwrijk dagen
des morgenstonds, o wolkenvloed,
verleent het koorn, dat kenen doet,
uw welbehagen.
Het wasse en 't worde een geluw graan,
het bloeie en 't blijve buigend staan,
vol zaad geladen;
vol zegen, die geen' nijd en baart,
geen' zucht, geen' zoek omleegewaard,
geen' euveldaden!
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Houdt af, gij, wind- en wolkgeweld,
die de akkerzaaite omverrevelt,
en bleeke ellenden
verspreidt alom: houdt af uw' hand;
wilt verre weg van 't dragend land
uw' geesels wenden!
Dan zal de landman, 't herte groot
van dankbaarheid, om 't daaglijksch brood
dat hij mocht winnen,
den ouden arbeid, zwart en zwaar,
zoo dit, zoo 't naaste en 't naaste jaar,
weêr herbeginnen.
29-3-1892
De eerde doomt, de biezen leken
van den vroegen morgenbrand,
die, in 't oosten opgesteken,
bijt in 't baardig weideland.
Grauw is 't over nacht gevrozen;
over dag, van 's morgens vroeg,
viert en vonkt het zonneblozen
fel, maar nog niet fel genoeg,
om het koele graf te ontsluiten,
waarin 't zaad geborgen ligt,
wachtende, om op nieuw te spruiten,
lente, naar uw zonnelicht.
Moorseele, 25-2-1891

[o Lenteblomke]
o Lenteblomke,
'et moederhert
der aarde eerst uitgekropen,
hoe heerlijk hangt
uw halssieraad
vol morgendauw
gedropen!
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Hoe blijde baadt
mijne oogen beide
uw kraag, vol diamanten;
hoe mooi omvangt
uw vallend hoofd
dit groen, van wederkanten!
Hoe ongezien,
hoe wonderschoon,
hoe moet de Schepper wezen;
de schilder van
uw' schoonheid en ...
en de oorschoonheid
van dezen!
Ach, blomke, vlucht
den schoot weêr in,
die schaars u kwam
te baren:
te schoone is en
te liefgetal
't getintel van
uw' blâren!
De menschenzoon
zijn' ronden gaat,
hij zoekt, de Godvergeten,
zijn' boosheid aan
Gods goedheid en
uw' schoonheid af
te meten.
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Hoe schoon gij, en
hoe goed Hij zij,
't en baat al niet:
op heden
wordt eerst van al
het beste, naast
het schoonste, omneêrgetreden!
20-2-1881

[o Gustaf, wistet gij]
o Gustaf, wistet gij
welk wonder u geschied is,
wanneer gij, broeder lief,
den eersten keer van al,
gij, zijnde 't geen dat niet,
veel eer als 't geen dat iet is,
genut hebt Hem die is,
en eeuwig wezen zal!
o Blijft, na dezen dag,
de dagen al uws levens,
getrouw aan Hem alleen,
die in uw herte weunt;
en, komt u immer, waar' 't
met duizend schatten gevens,
bekoren een, weêrstaat,
op Hem alleen gesteund!
April 1881

[o Wonderlijk mysterie groot]
o Wonderlijk mysterie groot,
dat Gij, o God, een kind uitnoodt
om, met U zelf gespezen,
veel wijzer en veel beter en
veel grooter als Uwe Engelen,
gelijk Gij zelf te wezen!
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o Mocht ik Uw en mocht Gij mijn,
en mochten wij te zamen zijn,
in 't onbekend nadezen,
mijn' ouderen en mijn' vrienden, waar
geen tijd meer is, noch dag noch jaar,
maar 't altijd eeuwig Wezen!
5-4-1878
Ik lag daar, lijdende, uitgestrekt,
'k en wist niet meer van 't leven;
maar Jezus heeft mij opgewekt,
en 's hemels Brood gegeven.
'k Ontvong Hem in mijn herte, en daar
gevoele ik Hem nu leven:
hoe zou mij dan nog lijfsgevaar
of sterfgeval doen beven?
Ik leve in Hem, Hij leeft in mij:
Hem wille ik alles geven,
die - lof en dank Zijn' goedheid zij! mij driemaal gaf het leven.
11-4-1878

[Alfons, gij zijt door God genood]
Alfons, gij zijt door God genood
ten hoogtijde en ter bruiloft groot,
waar Jesus zelf de Bruigom is,
na 't woord van Zijn beloftenis.
Hij is daar, in gedaanten niet
zoo als het hemelsch hof Hem ziet;
maar nederig en schier niet, in schijn,
daar wilt Hij tegenwoordig zijn.
't Zij Koning, Heere of Kerkprelaat,
die Jesus daar ontvangen gaat,
wat schilt het, of 't en zij misschien,
dat 't nederigst Hem is liefst gezien!
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Welaan, gij zijt door Hem genood,
Alfons, en in Gods oogen groot
en weerdig; blijft God weerdig! Dan,
geen leed dat ooit u schaden kan!
Juni 1880

[o Zuster, nu zijt gij]
o Zuster, nu zijt gij
zoo verre al boven mij;
door Gods bezoek, verheven;
dat ik niet laten kan
vooreerst den lof daarvan
aan God alleen te geven.
Dan wensche ik: wilt voortaan
den weg mij voorengaan
door 's werelds wenteldreven,
en bidden, zuster, dat
mijn name, op 't zelfste blad
naast uwen naam geschreven,
vergeten hier misschien
maar God bekend, nadien
moge eeuwig blijven leven!
10 Mrt 1881

[‘Margarita,’ 't is bekend]
‘Margarita,’ 't is bekend,
was het woord dat de ouden zeiden
als zij, zwichtend voor den heiden,
spreken wilden, ongeschend,
van Gods heilig Sacrament.
Margarita mag voortaan,
schoon onweerdig, niet onwetend,
't hemelsch Brood der Engelen etend,
bij God zelf ter bruiloft gaan
en den Heere, als spijze, ontvaân!
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Weze en blijve er dan, te meer,
Margarita, louter vrede,
louter liefde en vriendschap mede,
in dat herte, alwaar de Heer
rustte, voor den eersten keer!
Maart 1882

[o Gij, die aan de wereld zond]
o Gij, die aan de wereld zond
en schand hebt afgenomen,
onweerdig is mijns herten grond,
om U nabij te komen;
onweerdig, of 't en ware een woord
van U mij wilde maken
zoo zuiver als een ziel behoort
te zijn, om U te naken.
o Jesu, 't is den eersten keer
dat ik Uw' tafel nader;
ach! helpt en staat mij bij, o Heer
en alderliefste Vader;
'k en wille U niet mishagen, maar
U minnend, zoo als heden,
zoo laat mij leven, dag en jaar,
tot in alle eeuwigheden!
1883(?)

[Heilige Agnes, uitverkoren]
Heilige Agnes, uitverkoren
slachtofferande, schaars geboren,
of gij eerdet, met uw bloed,
Jesus, uwen Herder zoet.
Helpt mij ook, zoo niet ten bloede,
Jesus dienen, nimmer moede,
voor aleer mijn laatste zucht,
stervend, naar den Hemel vlucht.
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Helpt mij, Agnes, ‘Agnes’ wezen,
helpt me in u mijn' lessen lezen,
hoe ik Jesus boven al,
zoo gij deedt, beminnen zal!
'k Heb Hem nu, dien goeden Herder,
nimmer ga mijn herte verder
van Hem weg, als nu voortaan,
dat onz' herten samenslaan!
Heilige Agnes, die, daarboven,
mij aanschouwt, ik wil 't beloven:
altijd blijve ik u gelijk,
- helpt mij! - tot in 't Hemelrijk.
Juni 1885

[Lam Gods, het is den eersten keer]
Lam Gods, het is den eersten keer
dat ik Uw tafel nader;
van waar komt mij, komt u die eer,
van waar, ach Moeder, Vader,
dat ik, een kind, dat schaars het goed
weet uit het kwaad te scheiden,
den Hemelkoning mag en moet
een woonsteê voorbereiden?
Verbazend is 't en onverstaan,
van eeuw tot eeuw, gebleven,
wat God den Mensch heeft welgedaan
en onverdiend gegeven!
Helpt Vader dan, helpt Moeder, mijn'
goê vrienden, helpt te gader
de goedheid wel indachtig zijn
van zulk een' goeden Vader!
31-5-1888
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[Volgt, volgt die u zijn voorgegaan]
Volgt, volgt die u zijn voorgegaan,
ter tafel Gods, ons Kind, welaan:
onz' handen op uw hoofd geleid,
Gods zegen over u gespreid,
gaat aan de tafel knielen
van Jesus, die Zijn' kinderen noodt
op onverganklijk Hemelsbrood,
dat Hij, uit louter liefdedwang,
bereidt en geeft, tot spijze en drank,
aan de onbevlekte zielen.
Volgt, volgt die u zijn voorgegaan,
ons kind, en uw geluk voortaan,
'k zegge ons geluk, onschuldig kind,
en moge 's werelds storremwind
bederven noch vernielen!
1888(?)

[Bedankt, o kind, vandage of nooit]
Bedankt, o kind, vandage of nooit
uit al uw' krachten, dezen
die heden, huns getween, u zoo
gelukkig deden wezen:
uw' Moeder, en God zelf, met wien
ge u heden hebt verbonden,
en in wiens minnend Hert, gij 't hert
van Vader hebt hervonden!
o Kind, blijft immer doen, gelijk
uw' Zuster en uw' Broeder,
hetgeen uw Vader had gewild,
't geen Jesus wilt en Moeder.
1885
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Gebroeders, duizendmaal
geluk en zegepraal,
die mocht den Welbeminden,
- nog kindsch en ongeleerd
in 't geen de wereld eert, een' weerde woonsteê vinden!
Bemint uw' God en Heer,
gebroeders, immer meer
gebroederlijk, nadezen;
en moge, in 't rustgewelf
des Hemels, Jesus zelf,
gebroêrs, uw Broeder wezen!
Juni 1886

[Robert, ons eenig kind, die ons getween doet leven]
Robert, ons eenig kind, die ons getween doet leven
op hope, dat gij ons zult eere en liefde geven,
gaat, schuldeloos, weêrom met 't blanke kleed versierd,
en nut het hemelsch Brood van Hem die u, verborgen
in Zijne aanbidlijkheid, verleende aan onze zorgen
en die den eersten keer met u Zijn bruiloft viert!
Komt weder dan, Robert, met God, bij beide uwe ouders,
en maakt de zoete plicht nog zoeter die hun' schouders
van God is opgeleid, als gij geboren wierdt!
Juni 1886

[Ach, geliefde, u aan te spreken]
Ach, geliefde, u aan te spreken
is voor mij eene eere, maar,
beter kwame omneêrgestreken,
beter kwame een Engel klaar!
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Kwame een van die geesten neder,
die aanbiddend, dag en nacht,
heilig, heilig, her- end wederzingen, op de hemelwacht.
Neen, ge en zijt daar, mijn beminde
zuster, gij niet meer: het is
eer God zelve, dien ik vinde
onder uwe beeldtenis.
Tabernakel, onlangsleden,
waart ge, en zijt gij nog, terstond;
throon van Gods aanbidlijkheden,
gulden arke van 't verbond.
Welk dan zou het zeggen wezen
dat mijn zwijgen beteren kon,
bij die nooit genoeg volprezen,
alderdiepste goedheidsbron?
Bij dien God, die, hergeboren,
lijk weleer, u zoeken kwam,
als Zijn' woonstede uitverkoren,
daar Hij Zijne ruste in nam?
Ach, mijn' Laura, laat mij uiten
al het diep verborgene, dat
geen een tale en kan ontsluiten,
in een woord - Magnificat!
Juni 1886

[Gaat hand en hand, gebroêrs getween]
Gaat hand en hand, gebroêrs getween,
Gods eigen Zone ontbiedt u,
en, vol van troostend traangeween,
uwe Ouders ooge ziet u!
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Gaat hand en hand, aanveerdt, geniet,
vereert, bewaart onschuldig,
den Schat, dien u de goedheid biedt
des Heeren, duizendvuldig!
Gaat hand en hand, en keert weêrom
uwe Ouders blij vermonden
hoe zoet Hij is, hoe willekom,
die God, dien g'hebt gevonden!
Gaat hand en hand, gebroederen twee
en Jesus moge ons beiden,
met u vereend, door wel en wee,
ten Hemel eens geleiden!
Mei 1887

[Alijs, hoe lange is 't leên]
Alijs, hoe lange is 't leên
dat, van den doop gekomen,
gij wierdt uit vaders hand
op moeders schoot genomen,
en, met den welkomskus,
u op het hoofd geprent,
als kersten mensch, Alijs,
en kind van God erkend!
Vandage zijt ge, Alijs,
weer vrij van schuld en zonden,
en, meer als kind van God,
met God vereend bevonden;
gespijsd, gelaafd met God
Zijn eigen Vleesch en Bloed,
en schattig rijk voortaan,
in 't alderhoogste Goed.
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Wat zult gij nu, Alijs,
den Heere wedergeven,
voor al dat Hij u gaf:
uw herte, uw' ziele, uw leven,
zoo lang het lijdt op aarde,
in blijdschap of in pijn;
uw al? Neen, meer als al
zult ge eeuwig schuldig zijn!
19 Mei 1887

[Ge'n weet niet welk een' schoonen dag]
Ge'n weet niet welk een' schoonen dag
God zelve u komt te geven,
o kind, en die wel heeten mag
de schoonste van uw leven!
nbsp;
Maar eenen keer en komt hij: zet
hem diepe in uw onthouden;
bevreesd voor die 't geluk u, met
de vrijheid, rooven zouden.
Blijft vrij en blij, op God gesteund,
onwankelbaar, zoo dezen
zoo allen dag, dien God u jeunt,
een kind, en deugdzaam, wezen!
1888(?)

[o Heere, Uw Vleesch en Bloed]
o Heere, Uw Vleesch en Bloed
twee kinderen heeft gevoed,
die wij zoo teêr beminnen;
bewaart ze, o Heere, en laat
de kiemen van het kwaad
niet in hun herte binnen!
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Maria, Moeder zoet,
Sint Joseph, vroom en vroed,
geleidt ze, hun' Patroonen,
daar, waar gij ze, en met één
hun' vrienden groot en kleen,
eens moget helpen kroonen.
1888(?)

[Gij die hebt den Schat gevonden]
Gij die hebt den Schat gevonden,
die den Edelsteen bezit;
kind, dat in den Heer verslonden
voor Gods autaar knielt en bidt,
kind, het deert mij u te stooren,
ach! en luistert liever niet
om den ijdelen klank te hooren
van mijn al te onhemelsch lied!
Kind, God zelf heeft u gesproken,
God is in uw hert: voortaan
blijft, o blijft in God gedoken,
en, 'k zal zwijgend henengaan!
Juni 1889

[o Kind, gedenkt, vol dankbaarheid]
o Kind, gedenkt, vol dankbaarheid,
dat Moeder heeft den dag verbeid,
met moederlijk verlangen,
op welken Gij, ons eenig kind,
van Haar en Mij zoo teêr bemind,
God zelve gingt ontvangen!
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Gedenkt den dag nog menig jaar,
met Mij, mijn kind, en bidt voor Haar,
die God ons heeft ontnomen;
opdat, vereend, na 's levens wee,
wij mogen, heur' geliefde twee,
weêrom bij Moeder komen!
Maart 1887

[Wat kan een schamel kind al weinig woorden zeggen?]
Wat kan een schamel kind al weinig woorden zeggen?
't Kan bidden, 't kan voor God zijn hertjen openleggen;
't kan blijde en dankbaar zijn, beminnen kan het, maar,
voor hooger kunst en heeft het hoofd noch hand voorwaar.
Nochtans, op dezen dag, dat God in mij kwam rusten,
en dat ik smaken mocht hoe boven alle lusten
de wellust is die God Zijn' kinderen toebereidt,
vandage dient een woord, een enkel woord gezeid.
Ik wensche, - Moeder weet en Vader weet hoe geren! dat ik mocht dankbaar zijn, en schoon een kind, beweren
dat ik den schoonsten dag mijns levens langst van al,
en heel mijn leven liefst, indachtig wezen zal!
Maart 1882

[Ons wierd op eenen dag, te gaâr]
Ons wierd op eenen dag, te gaâr,
ontsteken 's levens lampken klaar;
wij groeiden en wij leerden,
vervroomden en vermeerden,
door God als bij der hand geleid,
door Kerke en Priester voorbereid.
En heden, heden kwamen
wij wederom te zamen,
in Gods gewijde bruiloftszaal,
om 't hemelsch Lam, voor de eerste maal,
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na jaren lang verlangen,
te nutten en te ontvangen!
o Ouders, Vrienden, die neemt deel
in ons geluk, zij algeheel
onz' liefde, ons licht, ons leven
aan God in dank gegeven,
tot dat, na jaren lang of kort,
God zelve ons licht, ons leven wordt!
Juni 1888

Gelukkig kind ..., hoe zal 'k het zeggen? ...
dat, Moeders schorte nauwe ontgroeid,
zijn' hand komt in de hand te leggen
van d'heilige Kerke; en voorwaards spoeit
naar Hem die ate en drank, verheven
ver boven ons verstand, wilt geven
aan 't herte rein, dat Hem bemint:
gelukkig kind!
Gelukkig kind! Mijn kind, o Heere,
mijn eigen vleesch en bloed is het,
dat ik nu meer beminnen leere,
nu dat Gij 't aan Uw tafel zet;
nu dat ik zie en hoore en taste
dat 't waar is, 't geen dit kind zoo vaste
gelooft, o God, mijn teêrbemind,
gelukkig kind!
Gelukkige ... o, niet kinderlooze
gelukkige ouders, duizendvoud!
Gelukkige ouders! Neen, 'k en kooze
van alle schatten, geld en goud,
maar dat geluk, dat ik vandage
genieten mag en God opdrage,
om uwentwille, o welbemind,
gelukkig kind!
5-2-1890
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[Van Zuylen is uw naam, en eerlijk erfgenot]
Van Zuylen is uw naam, en eerlijk erfgenot:
dien name en eer getrouw beware u immer God!
Niet elk en valt de kans, uit vrijen stam gewonnen,
te mogen putten aan zoo heldere levensbronnen
als gij, die, heden zelf, door God gesterkt, de baan
des levens onbevreesd bereid zijt in te gaan.
Gaat vrij dan en gemoed zoo eens uwe ouderen waren;
geen schrik beneme u 't hert, geen vijand, geen gevaren;
gaat voorwaards, edele borst, en zoo gij zijt, zoo blijft
eene echte blom van 't bloed dat in uwe aderen drijft.
Vergeet ons niet, maar voert dóór al uw' levensjaren
't geheugen meê van hen die u begroetend waren
en zeiden: Wel begonst; vaart voort nu, fier en sterk,
en weze ons eere en troost uw dapper mannenwerk!
Maart 1890

[Welhoe, gij wildet, Heer der Heeren]
Welhoe, gij wildet, Heer der Heeren,
met Uwe komste ook mij vereeren,
en mij bezoeken, onverdiend,
o Kindervriend!
U geve ik weêr, wat zal ik geven?
al dat ik heb, binst al mijn leven:
Gij zijt, al wat ik wille of kan,
daar Meester van.
Ach Vader, Moeder, Vrienden allen,
laat ons den Heer te voete vallen,
en bidden dat ik niet ontbreek'
aan 't gene ik spreek!
De mensch is krank, en vol gevaren.
zijn de eerste, zijn de laatste jaren:
Maria, Moeder, staat mij bij
en bidt voor mij!
Juni 1890
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[Michiel, gij zijt vandage uw' broêrs]
Michiel, gij zijt vandage uw' broêrs
en zusterken gegeven
als oudste en eerste voorbeeld van
een onbesproken leven.
Gesterkt door 't Vleesch en 't Bloed van Hem
die is voor ons gestorven,
hebt gij tot dezen roep, Michiel,
nu recht en plicht verworven.
Uw Vader en uw' Moeder, u
geleidend, hebben heden
den eersten grooten stap u doen
in deze bane treden.
Dan, dapper voort, Michiel, voortaan;
en, zoo 't hier staat geschreven,
zegt: ‘Ouders, Broeders, Zusterken,
helpt God, zóó wille ik leven!’
Maart 1890

[Margarita, perelschoon]
Margarita, perelschoon,
weerd een' keizerinnenkroon
was uw' name en van bedieden
prachtig, bij de Grieksche lieden.
Margarita, blomken fijn,
kander wel iet schoonder zijn
als de naam van de edele blomme,
die 'k te Paaschen tegenkomme
in de weiden, breed en wijd,
binst den nieuwen zomertijd?
Ja maar, nog veel schoon- en eêlder,
en een ware zinnebeelder
van God zelve, wijlen eer,
was uw naam nog, alswanneer
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Christus' eerste volgelingen
in de catacomben gingen
God ontvangen, onbekend,
in Zijn heilig Sacrament.
Dit geheem wilt wel beseffen
en daartoe uw hert verheffen,
want: ‘Geen Margariten ooit
voor de verkens heengestrooid,’
zei de Meester, en dat zeggen
wisten wel in 't werk te leggen
de eerste christenen, die verveerd
zaten onder Nero's zweerd.
Om 't misbruiken af te keeren
van het Lichaam onzes Heeren,
mieken zij uw' schoonen naam,
Margarita, God bekwaam;
en wanneer zij duister spraken,
in hun' kerkelijke zaken,
van ‘tot Margaritam gaan’,
dat was ‘onzen Heere ontvaan.’
Ach, vandaag hebt ge ook ontvangen
't gene uw kinderlijk verlangen
wenschte al zulk een' langen tijd,
Margarita! Heel verblijd
heeft uw herte, op dezen morgen,
in zijn' diepsten grond verborgen
Hem, die Margarita is
eerst en meest van al, gewis!
Zijt dan perel, zijt dan blomme,
zijt God zelve eens willekomme,
die nu ons Machrietjen zijt,
in den hemel, voor altijd!
4-3-1890
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[Anna, 't is uw' plicht op heden]
Anna, 't is uw' plicht op heden,
in uw' diepe dankgebeden,
deze indachtig ga te slaan,
die van ons is weggegaan.
Bidt voor haar: zij was uw' Moeder,
mijn' geliefde, eilaas! ... En doe'der
een oprecht gebed nog bij
voor uw' zuster en voor mij!
Wilt gij meer als dankbaar wezen,
bidt ook voor die, sint' Theresen
naam zoo weerd, uw' stappen leidt
in Gods eer- en deugdzaamheid.
Eert, verheugt, bemint ons allen,
zoo zult gij dien God bevallen,
dien gij heden in uw' borst,
zalig kind, ontvangen dorst!
1890-91(?)

[Jesu, weest mij willekomme]
Jesu, weest mij willekomme,
die mijn herte, als waar' 't een blomme,
te Uwer wellust hebt aanveerd!
Jesu, zijt bedankt voor dezen,
maar, hoe kan 't de waarheid wezen,
dat mijn herte U iet is weerd?
Schoon 't een Bethlehemsche stal is,
weerd is 't mij nu, boven alles,
en 'k en geve 't niemand meer,
als aan die, met U in vreden,
eert en kent 't geluk, dat heden
mocht het mijne zijn, o Heer!
Maart 1891
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[o Koning groot, die, ongeacht]
o Koning groot, die, ongeacht
al mijne onweerdigheden,
U zelven hebt mij toegebracht,
tot spijze en drank, op heden;
wat zal ik Uw' Hoogmogendheid,
die, bron van 't eeuwig leven,
mij dezen troost hebt voorbereid,
erkennend wedergeven?
'k En heb maar 't geen Gij zelf mij geeft,
'k behoore U te allen tijden,
en alles moet, dat in mij leeft,
Uw' milde hand belijden!
Aanveerdt mij dan, en werkt in mij
al 't gene U kan behagen;
en, medewerkend, zal ik blij
Uw' name en stempel dragen,
tot dat ik, ouders, vrienden, met
u allen eens nadezen,
- verhoore God mijn dankgebed! mag eeuwig dankbaar wezen!
1891(?)

[Hand en hand te kerkewaard]
Hand en hand te kerkewaard
laat ons gaan en, beiden,
tot het hoogste dat op aard
zijn kan, ons bereiden!
Engels, die tot Bethlehem
Jesus kwaamt bezingen,
nu veel meer nog moet ge uw' stem
ons ter hulpe bringen.
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't Geldt weêrom den Opperheer,
't geldt den Vriend der kleenen,
die, den aldereersten keer,
ons Hem komt verleenen.
Hert en hert met Jesus dan,
hand en hand gebleven;
nimmermeer gescheed ervan,
tot in 't eeuwig leven!
1891
Adolf, tot u is God vandaag
zielzoekend neêrgekomen,
en heeft uw hert tot woonsteê, voor
den eersten keer, genomen.
Hij blijve daar, 't zij wat er ook
dat herte komt bekoren:
die Hem verliest heeft meer als al
dat dierbaar is verloren.
Hij leeft, Adolf, die God, die u
Hemzelven heeft gegeven;
de weg is Hij, de waarheid, en
de bron van 't eeuwig leven.
Leeft ook dan, en, behoort het lijf
der aarde, uw' ziele drage
dien God des levens levend voort,
zoo nu, zoo te allen dage!
Maart 1892

[Celina, Maria, gij dochterkens twee]
Celina, Maria, gij dochterkens twee,
door God aan uwe ouders gegeven,
hoe zijt gij gelukkig genaderd alreê
den heiligsten tijd van uw leven!
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Ja, weerdig gevonden den Heere, uwen God,
tot spijze uwer zielen, te ontvangen!
Uw Vader, uw Moeder, benijden uw lot,
uwe onschuld, uw' liefde, uw verlangen!
Vaart voort in dat leven, dat Jesus vandaag
komt in uwe herten te ontginnen,
en blijft, zoo gij nu doet, getrouw en gestaêg,
uw' God en uwe Ouders beminnen.
Zoo zult gij ons troosten, 't zij nu, 't zij wanneer
onze uiterste dag eens zal dagen:
die gunste zal ik, zal uw' Moeder den Heer,
zult gij, lieve kinderkens, vragen.
Maart 1892

[Maurits, moedig op, dóór 't leven]
Maurits, moedig op, dóór 't leven,
nu dat God u macht gegeven
heeft, en vroomheid wonderbaar!
Sterk nu zult ge en dapper wezen,
komt de vijand opgerezen,
dreigt u 's wereld lijfsgevaar.
Christi vrije en vrome leden
zijn, 't was eertijds, zoo is 't heden,
onverwinbaar in den strijd;
omdat Gij, o steun der sterken,
in en met ons meê wilt werken,
Gij, die spijze en drank ons zijt!
Maart 1892
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[Sint Pieter, uw Patroon]
Sint Pieter, uw Patroon,
diene u tot voorbeeld, Pieter:
bemint den Heere sterk,
met herte en hand; en ziet er
vol weedom weêr naartoe,
ontvalt u werk of woord
dat Hij niet geerne en ziet,
dat Hij niet geerne en hoort.
Houdt 't zweerd in d'hand, of steekt
het neerstig in de scheede,
na Zijn gebod, 't zij waar
des werelds last u leede;
zijt steen, zoo Pieter was,
standvastig als een' rots,
en, tot der dood, oprecht
een vrome dienaar Gods!
1892

[o Engel Gods, die mij bewaart]
o Engel Gods, die mij bewaart
van in mijne eerste stonden,
benijdt mij nu, die rijker ben
als gij: 'k heb God gevonden!
'k Heb Jesus, God en mensch genut,
den eersten keer, vandage:
't is Hem, 't is God, 't oneindig Goed,
dat in mijn herte ik drage.
Gij ziet Hem, maar ge'n hebt Hem niet
genut; en ik, onweerde,
ben rijker als gij, hemelling,
ik, schamel kind der eerde!
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Bewaart mij dan, zorgvuldiglijk,
opdat ik Hem beware,
den grooten schat, en eens, met u
en Hem, ten Hemel vare!
Maart 1893

[Gelukkig kinderhertje]
Gelukkig kinderhertje,
in 't welke op heden
Die 't al gelukkig maakt
is ingetreden;
voor elk aanschouwbaar, in
den enkelen schijn
van aardsche spijze en drank,
van brood en wijn!
Zij 't Brood, dat de Engelen al
vergeefs betrachten,
u, Albertijntje, vol
van hulpe en krachten;
opdat ge, Elias meugt
eens nagedaan,
des werelds wegen vrij
van schulden gaan;
en later, zoo gij zijt
alsnu gebleven,
uwe ouders geren zien
en eeuwig leven!
Maart 1893

[Den goeden dag, dien God verleent]
Den goeden dag, dien God verleent,
en laat mij nooit vergeten,
o Heere, die, met mij vereend,
zijt in mijn hert gezeten.
Tot dat ik eens U hemelwaard
mag volgen, te Uwer woning,
zij U alleen 't bezit gespaard
mijns herten: blijft daar koning!
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Zoo zal 't voor eeuwig dag mij zijn,
en goed, o God, bestendig:
bij U en is geklag noch pijn,
maar zaligheid onendig!
Mei 1893

[Johanna, kind, ook uwe beurt]
Johanna, kind, ook uwe beurt
van blijdschap is gekomen,
den dag dat in uw herte God
Zijn woning heeft genomen.
Hij blijdt het al, dat leven mocht;
van in de vroegste tijden;
maar liefst van al zoo komt Zijn hert
een kinderhert verblijden.
Geniet, aleer zij henengaan,
die kinderlijke vreugden;
en biedt den Heer den bloeitijd van
uw' kinderlijke deugden.
Ja, gij, die ons gegeven waart
van God, blijft God behagen;
zoo'n zal de vijand uwe vreugd,
noch de onze, niet ontdragen!
Mei 1893

[Gezusterkens, aanschouwt het voedsel u geboden]
Gezusterkens, aanschouwt het voedsel u geboden:
't is 't Hemelsch Manna, 't is veel meer als ooit de Joden
gegeven wierd: 't is God, vernederd en verkleend.
Lieve Agnes, 't is het Lam, 't Lam Gods, voor onze zonden
gevangen en gekoord, gegeeseld en geschonden,
dat wenscht te zijn met u, als zielenspijs, vereend.
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Maria, Moeder Gods, sint Jan gaf u den Dezen
terug, die was voor hem gestorven en verrezen.
Maria, worde uw' hulpe ons beiden ook verleend!
Zoo zullen wij, in God vereenigd nu, bewaren
den grooten schat dien wij getween ontvangend waren,
en, Moeder, Vader ... Ach ... Waarom is 't dat gij weent?
29-6-1893

[Zuster Anna, is 't voorwaar]
Zuster Anna, is 't voorwaar
al gekomen, 't blijde jaar?
Is de dag alreê verschenen?
Zijn de stonden al verdwenen,
dat gij, lieve zuster mijn,
Jesus mocht onthalend zijn?
Ach, 't zijn al zoo kranke lusten,
op deze oude wereldkusten,
die de mensch genieten mag,
nimmer blij den vollen dag!
Maar elk kan, met Gods gedoogen,
schoon de tranen zelden droogen,
zaaiend langs zijn' wegen gaan
eeuwigdurend hemelgraan.
Ja, zulk graan begost gij heden,
meer als immer in 't verleden,
uit te werpen in het rond,
op uws levens akkergrond.
Door Gods liefde vrijgesproken,
vrij van alle zondenkroken,
blonkt gij heden perelschoon,
in uw' witte maagdenkroon.
God kwam zelf uw hert ontginnen,
en een werk daarin beginnen,
dat u tot het eeuwig goed
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weerdig en bekwaam zijn doet.
Hij kwam zelf en zei: 'k Wii blijven
in dit hert en deurwaards drijven
al dat helt tot zondenval:
wilt gij dat Ik blijve, Ik zal.
Wilt gij, zuster Anne, of zult gij,
tot uwe eigen schade en schuld, gij
Jesus laten henengaan,
en Zijn liefde tegenstaan?
Neen, voorwaar, en duizendwerven
liever lijden, liever sterven,
als Dien gij, zoo onlangs leên,
zaagt uw herte binnentreên
uit te bannen, en na dezen
onvriend uwen God te wezen!
Neen, voorwaar, o zuster, neen,
boven 't kostelijk gesteen,
boven al dat liefgetal is,
houdt aan Hem die alles, al is,
dat u, in den stervensdag,
blijden en bekroonen mag.
Houdt aan Hem, en gij zult vinden,
na des werelds storremwinden,
na des levens droef getraan,
vreugde die zal eeuwig staan;
vreugde die zal eeuwig bloeien,
nimmer krenken, altijd groeien,
en die u, met ons en al
die hier zijn, vereenen zal.
Dit verhope ik, uwe zuster,
en, zoo God wilt, ik berust er
vol betrouwen in, dat het
wezen zal na mijn gebed.
1893(?)
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[o Heere, o Heere!]
o Heere, o Heere! ...
en, spaart ze toch,
de blomkes en de blaren,
die, vroeg in 't jaar,
Uw' teergeliefde bruid U kwam te baren!
Herodes roept,
met felle stem:
‘Verdelgt ze en doet ze sterven!’
En bloedig zoekt
zijn' snoode hand
hun 't leventje af te kerven.
De beulen staan,
in 't bloeiend perk
Uws heiligdoms, verbolgen:
noch moederwee
noch kinderangste
en achten ze, in 't vervolgen.
Ze vluchten hier,
ze schuilen daar,
in schorte en schoot geborgen;
ze weenen! Ach,
't en helpt al niet:
de beulen gaan ze worgen!
De wereld wilt
onstuimiglijk
U, Heere en God, berooven;
de vijand zoekt
het heilig licht,
dat U behoort, te dooven.
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o Heere, en laat
de beulen 't U
meêdoogenloos ontsnoeien,
dat heilig zaad,
Uw eigen goed,
nog nauwelijks aan 't bloeien!
Zij wierden in
Uw bloed verwekt,
geworteld en gespezen:
och laat ze, laat
de kinderkens
Uws herten, veilig wezen!
Ontkracht den arm,
verblendt den zin
des vijands; helpt ze vlieden;
en moge, al waar ''t
in ballingschap,
de vrijheid hun geschieden!
De vrijheid van,
door U gevoed,
geveiligd, op Uw' stappen
te volgen, zoo
ze nu zijn, en
Herodes' volk te ontsnappen!
20-2-1881
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[De zonne zit]
De zonne zit
zoo snel en blinkt,
en bloeit alin
het westen,
dat wolkenloos
heur stralen drinkt,
in Lentemaand,
den lesten.
't Wil zomer zijn,
van nu voort aan:
vroeg morgen zal
ik meugen
- 't wil zomer zijn! vermeien gaan
mij, morgen, en
verheugen!
31-3-1890
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Oostermaand
De musschen zijn aan 't wild gepiep,
ofschoon de naakte boomen,
droefgeestig, nog vol rein en slein,
vol lekend water, stroomen.
't Wil zomer zijn! De winter heeft
getraagd te lange stonden;
'k en zie 't nog niet, maar 'k hoore alreê
de musschen die 't verkonden!
1890(?)

[Slaapt gij nog, gedaagde kruinen]
Slaapt gij nog, gedaagde kruinen
van de onzochte doorentuinen;
slaapt gij nog, en weet gij niet
dat de ontwekte zonne u ziet?
Dat alreê de dagen langen
zichtbaar, en de stralen strangen
van de lente? Ontwekt, welaan,
doornen, en wilt wakker staan!
Onlangs nog, met sneeuw doorschoten,
hebt gij, naast uw' stamgenoten,
weken lang den tijd verbeid,
vaste in uwe onroerbaarheid.
Tijd is 't om den dag te groeten:
't Oosten blinkt, en wakker moeten
al die zonne- en zomerglans
schuldig zijn hun' liefde, thans.
Doorentuin dan, botten open;
los, uw' dichte looverknopen;
los, uw zilveren reukallaam;
los, uw sneeuwwit blommenkraam!
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Ei, 't en baat niet, dat robijnen
naalden deur de toppen schijnen
heen te bersten, hier en daar,
van uw doornig streuvelhaar!
Ei, 't en baat niet dat uw' leden,
zwellende uit van vruchtbaarheden,
drinken 't zog der aarde, en bloot
laten heuren moederschoot!
Blâren moet ge en blommen schieten,
vol de vaten ommegieten
uwer zalven, en voortaan,
hagedoornen, bloeien gaan!
Slaapt gij nog? De biên ontwekken,
langende om uw zeem te lekken;
't vogelken zoekt, nestgezind,
waar 't uw' vrije daken vindt!
Slaapt gij nog? De zangermonden,
zullende uwen lof verkonden
zoo gij wakker wordt, ze slaan
reeds hun' liefste leisen aan!
Slaapt gij nog? De dichters dragen
droevig, dorre doorenhagen,
het geheugen, lang verbeid,
van uw' zomerschoonigheid!
't Water zucht, de blauwe lochten,
de aarde deunt, vol minnetochten:
alles, alles wenscht om ... och,
doorenhagen, slaapt gij nog?
7-2-1893
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[Hoe schittert mij die spa toch, als]
Hoe schittert mij die spa toch, als
gij, landman, uwen taaien hals
gebogen, langzaam eerselt, end'
nu hier nu daar Gods akker wendt!
De zonne komt u volgzaam na
en velt op uw geglimde spa,
terwijl gij zucht en arrebeidt,
den blik van heur' hoogmogendheid.
En, spittende in dat hel gestraal,
zoo keert uw werkzaam akkerstaal
med een den grond, en zendt den schicht
terug naar mij, van 't zonnelicht.
Daar speiten, uit den zwarten grond
der aarde, zoo veel stralenrond
uw' delfspa, dat 't een beeldtenis
van Gods gevreesden bliksem is.
Doch neen: de duiven weten 't wel,
dat 't spawerk is en zonnenspel,
dit bliksemen, en hun' vrije vlerk
vervolgt u, op uw akkerwerk.
De kwiksteert, zoo de duiven doen,
u nagaande, in zijn' stouteschoen,
en vreest, alwaar hij wormen ziet,
uw' spa noch heur geflikker niet.
Zoo volge ik ook, en geren ga
'k, van 's morgens vroeg, den delver na,
hem dichtende, als hij lam en moe
van werken is, mijn deuntjen toe.
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God vordere u, mijn brave, man,
en, zoo 't gebed u helpen kan
van een, die geerne uw' weêrga ziet,
de spa en delve uw graf nog niet!
Maar mocht gij eens, uw werk voldaan,
den blijden oest zien binnengaan,
en zuchten: Die den arrebeid
mij zoet maakt, U zij dank gezeid!
17-2-1893

[De bladerlooze boomen, ongedurig]
De bladerlooze boomen, ongedurig en verlegen,
staan vechtende in den voorjaarswind,
en weg- en weêrgeslegen;
ze buigen, dat de grond opheft
en dat hun' wortelpezen,
hoe vaste ook en hoe verre en diepe zijwaards ingevezen,
begeven moeten. 't Zoeft alom
en 't zucht. De talkken tieren
lijk wolven, die verhongerd in
de wilde bosschen zwieren.
Geen' musschen meer, geen' vogels, die 't
bestaan een huis te nazen,
daarin zoo menige onbekende
en booze gasten razen:
ze vluchten! 't Is al eendlijkheid,
al woede, en wilde vlagen,
die, tegen 't taaie takgebouw
vereend, hun' wijsheid wagen,
en wijken moeten. Buigen maar,
gij boomen: eer veel tijden
zal 't uitgewaaid en verder zijn
gevlucht, dat felle strijden.
11-2-1893
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[o Leye lief, wat mocht u boozen]
o Leye lief, wat mocht u boozen;
wat 's hemels kom, den vlekkeloozen,
weêrspiegeld in uw' schoot, dat blauw
verliezen doen? Dat blauw, och armen,
dat donkert in de ontstelde barmen
van uw geweldig watergrauw?
'k En hoorde u niet, op vroeger dagen,
en 't was als of ze in slape lagen,
één glimmend glas, uw' baren; daar 't
nu brieschen is en woedend grimmen,
van breedgerugde waterkimmen,
die beurtlings berschen boordewaard.
Nog nooit en zag ik witgekoofde
gelederen rijen, den helm ten hoofde,
met zulk een daverend rukgeweld,
o Leye, als de ongetelde toppen
der witgekamde barenkoppen,
die rennen in uw waterveld!
Het klotst, het kleunt; de golven stooten
het hooge schip, de smalle booten:
het danst, het deunt, het roert, het maalt
alom, van 't vlugge schuim, dat vedert;
van 't zwalpend zop, dat weg- end- wedert;
en van den wind, die zegepraalt.
o Noorden, sluit uw' dolle perken,
besnijdt dien boozen zoon zijn' vlerken:
laat af, genoeg, genade! Hij
is koning, heere en baas gebleken:
laat licht en zonne u schoone spreken,
dat 't windloos weêr en vrede zij!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

116
Dan zal ik liefst, o Leysche boorden,
als 't zomer is, en zwijgt in 't Noorden
de felle reus, u volgend gaan;
dan zal ik weêr mijn hert vermeiden,
langs uw' gegroende en stille weiden,
en in uw' grond hun beeld zien staan.
3-3-1892

[De boomen staan nog naakt, en in]
De boomen staan nog naakt, en in
hun' winterdaagsche ellende
verarmoed; ijele en ongedaan,
gelijk' een schooiersbende;
terwijl, beneên de langheid hunner
takken, allenthenen,
alreede 'et nieuwe koorengroen
is uit den grond verschenen.
De zunne lekt en laaft de teergetopte
jonge spieren;
die, kijkende uit den moederschoot,
den eersten blijdag vieren
huns levens. Ach, hoe keurig zijn
de duizendvoude kerven
van groenigheid, in al die ongelijkig groene verven!
Nu donker, zat en zappig; dan
weêr helder, licht en levend;
nu schaars den bruinen grond nen tik
van schaduwgroenheid gevend!
Zoo ligt de vlaamsche koorenvloer,
komt lentemaand te wenden,
in 't vliesgewaad gelegwerkt, alderliefst en nergens tenden!
15-2-1893
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[Hemellawerke heet gij, wakkere en]
Hemellawerke heet gij, wakkere en
snelgewiekte strale, die
'k, uit het zaailand opgestegen,
lijk nen vierpijl rijzen zie.
Striemen lichts ontlaat, en vonken,
't vluchtend vierwerk; en zoo hoort
me u ook vluchtend henentieren,
als gij deur de wolken boort.
Hemellawerke, schoon van name en
sprake zijt gij, maar uw kleed,
't valt te grauw toch: is 't de reden
dat men grijslawerke u heet?
Ben ik grauw, het is van zeilen,
en van, altijd reisgezind,
zoo de grauwgedoekte schepen,
heen te varen, vóór den wind.
Hemellawerke, grijslawerke,
luchtleeuwerke, hemelwaard,
weg met u, ja, leeuwerkt helder,
op uw' hooge hemelvaart!
Zingt en zeilt maar, al te zelden
hoore en zie'k u, lieve; 't gaat
beter hem, die, vroeg en spade
hoort u, ende gadeslaat.
Midden in Gods werken levend,
't gaat hem beter, achter 't land,
die u naziet, te elker stonde,
daar hij zaait en zeeuwt en plant.
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Ach, om niet is 't, al te dikwijls,
dat gij dankend opwaards stijgt,
daar geen mensch en is dien 't aangaat,
of gij, schamele, zingt of zwijgt.
Horkt er niemand, ik zal horken,
wilt ge, in 't droevig tranendal,
mij vertroosten, hemellawerke; en
ziet ons niemand, God ziet 't al!
Hij zal zien en Hij zal hooren,
Hij, die vlerke en tale u gaf,
en die mij, in stad begraven,
wekken eens zal uit dit graf.
Dan verrijze ik, luchtleeuwerke;
zette ik zeil en vaar getroost
naar de hoogten, daar gij schouwend
eert den dagraad en den oost.
Naar de streken die mij wijzende
is uw' vlerke en uw geschal,
en van waar ik, vrij en veilig,
niet meer, niet meer neêr en zal.
1890(?)
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[Hier is de man]
Hier is de man
uit Vlanderlan'
met, om u dienst te doene,
beeksala,
met beeksala, kersoene:
't is 't beste groen, gelooft mij, dat,
van al dat groene is: koopt mij wat
beeksala, beeksala!
Al volgeplukt,
de mande drukt
mij riemvaste op de leden;
beeksala,
vol beeksala, die 'k heden
gewied hebbe in den waterplasch,
aan 't werk wanneer 't nog donker was:
beeksala, beeksala!
Met stok in d'hand,
uit Vlanderland,
zoo kome ik, en de walen,
beeksala,
die beeksala betalen;
zij krijgen voor, parli, parla,
twee soun, twee bondtjes beeksala,
beeksala, beeksala!
Van mage en bloed
die krank is moet
om, pille en pot gelaten,
beeksala,
om beeksala, zal 't baten:
zij drijft al de oude dampen uit,
en kocht ge maar nen halven kluit
beeksala, beeksala!
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'k Ben uitverkocht,
't is noene errocht,
'k gevoel 't aan mijn geweten:
beeksala,
maar beeksala, om te eten ...
al met mijn moegekraaiden hals,
kardoefels doen meer deugd mij als
beeksala, beeksala!
Dan: op en weg,
Adieu, en 'k zeg:
wel moge ulieden allen
beeksala,
mijn' beeksala bevallen!
Zoo vare ik voort en kom ter week,
al roepen door de waalsche streek:
beeksala, beeksala!
(Aan De Bo.)
Januari 1881

[Het lochtgeweld zit vol onaardsche vlagen]
Het lochtgeweld zit vol onaardsche vlagen,
die, buiende onverwachts, mij voor den boezem slaan
en huiswaards jagen,
met halfgesmolten, vochte en vuile snee' belaan.
't Is duister al med een, 't is groen bedegen;
en daar de heldere zonne zat, onlangs geleên,
nu gulpt de regen
en gutst hij, velden verre en ellen lang, beneên.
Geen' vogels die voortaan nog durven piepen;
daar broeit entwat in 't stille, en schielijk is 't alsof
er slangen liepen,
en speelden in den buik van 't donkergrauwe schof.
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Daar donderde 't ..., en, op malkaar aan 't horten,
zie 'k water, slegge en vier; het worstelt al deureen,
bij 't nederstorten
en't ratelend gedruisch van ijs en hagelsteen.
Dan, 't winterleger wijkt, de winden vallen;
de vogelscharen gaan te choore; en overluid,
zoo schimpen ze allen,
terwijl de zonne lacht, den ouden winter uit!
1893(?)

[Dapper strijen de musschen tusschen]
Dapper strijen de musschen tusschen
't hout, dat op de boomen staat;
eer ze, legschgezinden, vinden
elke mussche heur' medemaat.
Neerstig dan aan 't nesten vesten
zijn ze, en, met hun' vogeltee'n,
doen ze haarkes, hooikes, strooikes
tot een keurig nestje ineen.
't Wiegske klaar, zoo vallen ze allen
stille; en, na geen lang verbei,
thuisgebrocht van aver taver,
ligt in elken nest een ei.
Nog een, nog een, nog een ... och een
musschennest halfvol, zoo 'k zie;
en, dat worden musschen, tusschen
hier en nog een' weke of drie.
1888
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[De boomen zien zwart, van de zwellende botten]
De boomen zien zwart, van de zwellende botten;
o zonne, wanneer zal uw' macht, onbevaên,
weêr 't springende blad, en de banden ontknotten,
waarin 't twee drie maanden heeft houvast gestaan?
Staat achter, o nijdig geweld van den winter;
houdt af uwen vuist, in de botten begint er
weêr vreugdiger pulsslag en leven te slaan.
De boomen ontwekken, zij zidderen, zij beven;
zij striemen, dóór 't blauwe geluchte, onbekleed;
doch staan ze al bewust schier en blij dat zij leven,
lijk machtige reuzen, ten strijde bereed.
Staat achter, o nijdig geweld van den winter;
uw rijk heeft een einde, in de boomen begint er
weêr hope te rijzen, weêr hulpe aan ons leed.
De boomen zien zwart, en hun' dreigende schachten
staan veerdig en vrij, als de spere in de vuist
eens ridders, het teeken ten storme te wachten:
het klinke, en daar loopen zij henengedruischt!
Staat achter, o nijdig geweld van den winter;
de boomen slaan uit, en zoo zaan herbegint er
weêr blijdag gevierd te zijn. Wreede, verhuist!
Moorseele, 25-2-1891
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['k En hoore u nog niet]
'k En hoore u nog niet,
o nachtegale, en
de paaschzunne zit
in 't oosten;
waar blijft gij zoo lange,
of hebt gij misschien
vergeten van ons
te troosten?
't En zomert, 't is waar,
't en loovert, 't en lijdt
geen bladtje nog uit
de hagen;
't zit ijs in den wind,
't zit sneeuw in de lucht,
't is stormen, dat 't doet,
en vlagen.
Toch spreeuwt het en vinkt
het luide, overal;
de merelaan lacht
en tatelt;
het muscht en het meest,
het koekoet, in 't hout;
het zwaluwt en 't zwiert
en 't swatelt.
nbsp;
Waar blijft hij zoo lang;
de nachtegale; en
vergeet hij van ons
te troosten?
't En zomert nog niet,
maar zomeren zal 't:
de Paaschzunne zit
in 't oosten.
1889-90(?)
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[De zwarte doorenhagen, eindlijk eens]
De zwarte doorenhagen, eindlijk eens,
met jeugdig groen deurstoven,
het blijde jaar beloven.
Nog onlangs, op den tuin, daar was het sneeuw,
al dat mijne ooge ontmoette:
nu bloeit en riekt hij zoete.
o Zomerdoorenhage, willekom;
en, met den oostermorgen,
laat weg de winterzorgen!
Komt, bouwt nu vogelnesten, blij genoeg,
en wacht niet tot ter jaren,
Gods vlugge harpenaren!
En hoore ik, eer de doorenhage bleust,
en gloeiend hangt vol iepen,
uw' kleene jongskes piepen!
Dan, wakker, oud- en jongen, in de lucht:
te haast is allenthenen
het blijde jaar verdwenen!
28-4-1891

[Rechte neêrwaards]
Rechte neêrwaards,
ongelenigd,
valt de sneeuw; die,
blij noch blank,
moze maakt en
moze menigt,
straten verre en
uren lang.
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Koud is 't, schoon de
dagen langen;
en de bijstere
wolkenlucht
houdt den mensch bij
't vier gevangen,
daar hij schaars de
vlagen vlucht.
Zal 't dan nooit meer,
moegeknezen,
vrij, mijn hert, van
kommer zijn?
Zal 't dan nooit meer
uitgebezen,
zal 't dan nooit meer
zommer zijn?
Zonnekrachten,
brandt en bluistert,
breekt de ketenen,
schendt het graf,
daar ik zitte en,
weggeduisterd,
wachte, och arme, uw'
stralen af!
Kan 't niet helpen?
Wil noch zal men
nimmer luisteren
naar mijn' stem ...?
‘Hallelujah!’
hoore ik galmen,
‘Christus rees: rijst
meê met Hem!’
9-3-1891
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[Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el]
Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el,
met wappers en met wissen fel,
als smijten, slaan en buischen,
dat beide uwe ooren ruischen,
op vodde en lap en vuil tapijt,
dat 't kuilt en wentelt wijd en zijd,
van 't stof! De greppen zweren
vervaarlijk, onder 't scheren
der groeve en fijne bezems, daar 't
gerokte volk meê henen vaart
de straten langs. Ze gieten,
bij heele en gansche vlieten!
Past op, en niet te bij en gaat,
gij heeren: heel dien waterstaat
en zult ge, of 't zal u rouwen,
niet stooren. Zwicht de vrouwen,
die heerschend met den bezem staan,
of seffens zal hun tonge gaan!
't En baat hier niet als vluchten
en, stille, of luide, zuchten:
't Zij binnen of 't zij buiten huis,
geen vrijheid meer: 't is ‘groote kuisch!’
'k Ga ievers om een glaasken:
te naaste weke is 't Paaschen!
1892
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[Zoo ellendig zijn]
Zoo ellendig zijn,
en geen zonneschijn
ooit mijn huis instralen;
nooit geen' asem halen;
dat 't geen wee en doet!
Roert mij hand of voet
iemand, ... tieren! Willen
en niet kunnen stillen,
ai mij! deze pijn!
Ach!en ... ach!en ... ach!en ... ach! en
zoo ellendig zijn!
Liever ware ik dood
als, in stervensnood,
zooveel duizend werven
her end weder sterven
zonder vrij te zijn,
ai! van deze pijn:
'k heb genoeg gebeten ...
'k wil 't het leste weten
van dit daaglijksch brood!
Ach! en ... ach! en ... ach! en ... ach! en
liever ware ik dood!
Wie en klaagde er niet?
Was er ooit verdriet
erger als het mijne?
Was er immer pijne ...
‘Consummatum est!’
Een', aan 't kruis gevest,
hoore ik tegenspreken,
hoore ik zielebreken,
in Zijn stervenslied!
Ach! en ... ach! en ... ach! en ... ach! en
Hij en klaagde niet!
18-11-1890
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[Perelmoeder]
Margaritam.
Perelmoeder,
meêrgeronnen
van den kruise, in
uwen schoot
ligt de Peerle, en
schijnt verwonnen,
ach, zoo deerlijk,
deur de dood!
Neen, verwinnaar
en verrezen,
droogt uw' tranen,
uit het graf,
na drie dagen,
zal Hij wezen:
legt uw' weemoedskleederen af!

Margaritam,
in uw' handen
draagt die Peerle, o
Priester, gij:
dat uw hert dan
vrij van schanden,
vrij van zonde en
schulden zij!
16-3-1890
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[Paaschen, Paaschen]
Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de slag van
lerke en vinke,
nu de stem van
mensche en dier!
Paaschen, Paaschen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
pint de lampen,
laat den verschen
wierook dampen:
Hallelujah,
't jok is af
van de dood en
van het graf!
Paaschen, Paaschen,
opgestanden,
is de God, dien
booze handen
hadden aan het
kruis gedaan:
Paaschen, Paaschen,
vrij voortaan,
heeft Hij hout en
steen en ijzer
overwonnen,
die, Verrijzer,
Hallelujah,
één uit al,
leeft en immer
leven zal!
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Paaschen, Paaschen,
dwaze mannen
dachten Hem in 't
graf te spannen,
met Pilatus'
zegelmerk:
Paaschen, Paaschen,
ijdel werk,
ijdel waken:
God almachtig
is verrezen,
eigenkrachtig,
Hallelujah,
dóór den steen,
eer de zonne in
't Oosten scheen.
Paaschen, Paaschen,
luide klinke
nu de taal van
lerke en vinke,
nu de taal van
mensche en dier!
Paaschen, Paaschen,
wijdt het vier,
wijdt het licht en
spijst de lampen,
laat den blauwen
wierook dampen:
Hallelujah,
God is groot:
Overwinnaar
van de dood!
1890(?)
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Wonnemaand
Wanhagel is het weêre,
en heet de Meie liegen;
beloven deed het wel
wanneer het, elken dag
vervroegende, in den dauw
en in de bladerwiegen,
den blijden morgenglans
der Meische zonne zag.
Wanhagel is het weêre,
en vliegen is 't en vlagen,
van als het opengaat,
des morgens, tot wanneer 't
des avonds, moegebuischt,
den noordschen hemelwagen
zijn licht ontsteken ziet,
en dan te ruste keert.
Wanhagel is het weêre,
en ... zal 't nog Meie wezen,
alzoo 't te wezen plag,
nu jaren lang voorbij?
Wanneer zal 't Meie zijn,
zoo 't Meie was voordezen;
wanneer zal 't blommenmaand
en Meie zijn voor mij?
Maria, schoonste blom
des werelds, na veel stonden
verbeidens, zijt gij eens
geboren onbevlekt:
castijdt den boozen wind,
en houdt hem ingebonden;
geen buien meer; en blad
en blommen, herontwekt!
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Dan zal men vóór uw beeld,
met blomme en blad geladen,
aleer de zonne rijst,
u komen, reine Maagd,
bekennen hoe dat 't recht
behoort, en is geraden,
Maria, dat uw' naam
de schoone Meie draagt!
16-5-1882

[Neen, vogelloos en blijft de blauwe lucht niet, ach]
Neen, vogelloos en blijft de blauwe lucht niet, ach
gelijk hij al te lange en droeve weken bleef;
als regen, slegge en sneeuw en kwade hagelslag
't gevederte uit zijn' hooge en vrije velden dreef.
De zwaluw, - waar vandaan hij komt en wete ik niet, weêrom nu overal zijn' scherpe schichten schiet.
Hij wentelt dóór de lucht zijn aas zoo gulzig na,
nu op, nu af, nu om, nu weg, nu weêrgericht,
dat, volgende, ik vergeefs van verr' hem gade sla;
tot dat hij, kort gekeerd en schier in 't aangezicht
mij vliegend, henenbotst ... alwaar hij zwemt voortaan,
en 't blauwe laken meet, daarin de sterren staan.
Doch schielijk, van zoo hooge omleege ziende, valt
en vaagt hij 't mugsken meê, dat op de Leye was
aan 't wandelen, na de noen; hoe mager en hoe smal 't
een' bete zij. Dan dopt en spoelt hij in den plasch
zijn herte: 't water ligt te lachen, en de lucht,
eer 't uitgelachen heeft, is weêr hij ingevlucht.
o Wonderbarig beeld des zwaluws, ik beken
mij machteloos om u, reisveerdig nagespoeid,
te volgen, al te vast geveterd als ik ben,
en immer vlerkeloos, aan 's werelds wiel geboeid:
vaart wel gij; ik en kan, gekerkerd en gebrand,
maar wenschen nog, eilaas, naar 't vrije Vaderland!
1-5-1893
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[Geluwgroene legerscharen]
Geluwgroene legerscharen,
honderdduizend, waar vandaan
zijt gij, vastgevoette blâren,
komen op de boomen staan?
Nauwlijks heeft twee lentezonnen
's werelds blijde onthaal begroet,
of ... wie zal 't getellen konnen,
't leger dat gij porren doet?
Werkzaam, onder 't machtig streelen
van des morgens windgeweld,
op de berken, op de abeelen
zie 'k u, in 't gelid gesteld.
't Ruischt alom vol zware talen,
't ruischt alom; en 't krijgsgebaar,
stortende in de diepe dalen,
dooft alle andere stemmen daar.
Waar vandaan zijt, al in 't blijde
doek gekleed, gij krijgeren dan?
Wie, die zulk een wereldwijde
legervastheid voeden kan?
Zijt ge uit louter locht gesteven,
zijt gij zonnenstralen teer,
schielijk en van licht geweven,
duizendwendig bladerenheer?
Zijt gij 't bloed en 't merg der boomen,
't boomzijn zelve, of anders iet
onbekend, dat uit wil stroomen,
al zoo zaan 't de zonne ziet?
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Zijt gij ... Uwe ontelbaarheden
staan het stormend volk gelijk,
strijdbaar in 't bezit getreden
van des Winters koninkrijk!
Nutloos, in zijn' zware ellenden,
heeft het land om hulp gewacht:
komt en stoort des vijands benden,
velt hem voor uw' legermacht.
Breekt zijn' bergsteê, slaat zijn' ridderen,
scheurt zijn' vanen; roept en tiert,
dat de verste velden zidderen
van 't geruchte: zegeviert!
Vluchten moet hij weg; verwonnen,
wapenloos en wepel, gaan
zitten waar, in 't ijs geronnen,
onbewoond, zijn' steden staan.
Ruischt dan maar, gij legerscharen;
zingt en trommelt overluid,
zegevolle zomerblâren:
morgen is de winter uit!
Zillebeke, 10-4-1893

[Den heelen nacht, zoo zat hij mij]
Den heelen nacht, zoo zat hij mij
te malen en te melden,
als zinneloos, zijn herteleed,
de nuchtere nachtegaal.
Wat is 't dat hem de vogelen van
zijn' wederhelft vertelden?
Of zijt gij bij de menschen maar
bekend, o lastertaal?
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Zijn slapen liet hij. Vruchteloos
is 't donker, en zijn ze allen
te rust nu: mannen, vrouwen, vogels, dieren, muggen, bie'n;
hij waakt, en laat zijn' toovertonge
erbarmelijk ontvallen
zijn' deernisse. Of, wat roert hem? Is 't
zijn' ballingschap, misschien?
Is 't land alwaar hij bulbul heet
hem liever? Zijn de blâren
niet groen genoeg; de geuren al
te onsmakelijk entwaar?
Kan 't bloeien dat ons Vlanderen pint
den glans niet evenaren
van 't overprachtig oosten, en
de roozeboomen daar?
En, eet hij niet? Hoe leeft hij? Of,
hoe kan hij, zonder staken,
van eer het daglicht henengaat
tot 's morgens, in den gloed
des middags, immer nuchtersmonds,
volzingen en volwaken
den tijd, dat 't menschdom ruste, eilaas,
en spijze zoeken moet?
o Zielenbrand! o Nachtegaal!
o Zanger, die zijt boven
alle andere wezens, gij, van God
ten voorbeelde ons gesteld;
och ware mij het leven, al
van nu, om Hem te loven,
en vrij van al dat lijf is, armen balling, toegeteld!
1885(?)
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[Gekamde koning Canteclaar]
Gekamde koning Canteclaar,
hoe geren zie 'k u komen daar,
gestapt, zoo edeldrachtig
als Alexander, Attila,
of Karloman zijn' wederga;
heel keizerlijk almachtig!
Gij kraait, terwijl ge uw' vlerken slaat,
en 't stemgeluid dat henengaat,
uit uwen hals gedreven,
herwekt het slapend menschendom,
het boodschapt hem den dag weêrom,
den dag, het licht, en 't leven.
Uw' vonkelende ooge, uw' rooden kam,
een laaiend beeld van vier en vlam,
uw' zwakken steert, uw' spooren,
uwe om end om geglimde borst,
uw' strijdbaarheid, uw' zegedorst,
uw' stem, zoo schoon om hooren ...
wie is er die dat al beschrijft,
die, heel in woord en taal gelijfd,
doet leven u en waken?
Wie is er? Anders geen als gij,
heer Canteclaar, die machtig zij
uw evenbeeld te maken.
Vaart wel dan: ik ontgeef 't mij, en
'k wil weten dat ik verre ben
bij u voortaan ten onderen;
gij hebt, o haan, den prijs behaald,
kraait koning nu, en zegepraalt,
en laat mij zwijgend wonderen!
22-3-1892
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[o Wilde en onvervalschte pracht]
Alre creature sake ende yersticheit.
Ruusbrouck, Bruloft, blz. 108.
o Wilde en onvervalschte pracht
der blommen, langs den watergracht!
Hoe geren zie 'k u, aangedaan
zoo 't God geliefde, in 't water staan!
Geboren, arg- en schuldeloos,
daar God u eens te willen koos,
daar staat ge: en, in den zonneschijn,
al dat gij doet is blomme zijn!
't Is wezen, 't geen mijne ooge aanziet,
't is waarheid, en ge'n dobbelt niet;
en die door u mijn hert verblijdt
is enkel, zoo gij enkel zijt!
Hoe stille is 't! 't En verwaait med al
geen bladtje, dat ons stooren zal;
geen rimpelken in 't lief gelaat
des waters, dat vol blommen staat;
geen wind, geen woord: rondom gespreid,
al schaduwe, al stilzwijgendheid!
Dan, diepe, diepe in 't water, blauwt,
half groen geblest, de hemelvaut;
en, priemend' hier en daar, vergaat
een langgesponnen zonnedraad.
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Hoe eerbaar,-edel, schoone en fijn
kan toch eene enkele blomme zijn,
die, al med eens, en zorgloos, uit
de hand van heuren Schepper spruit!
Door Hem, en door geen' menschenhand,
lag hier een nederig zaad geplant;
door Hem, op dezen oogenblik,
ontlook het, en dien troost heb ik,
dat, blomme, gij mij bidden doet,
en wezen zoo ik wezen moet:
aanschouwende en bevroedende in
elk uiterste einde 't oorbegin,
den grond van alles; meer gezeid,
maar nog niet al: Gods eerstigheid!
(Aan Adolf Duclos)
6-6-1882

[Waar zit die heldere zanger, dien]
Waar zit die heldere zanger, dien
ik hooren kan en zelden zien,
in 't loof geborgen,
dees blijden Meidagmorgen?
Hij klinkt alom de vogels dood,
bij zijnder kelen wondergroot'
en felle slagen,
in bosschen en in hagen.
Waar zit hij? Neen, 'k en vind hem niet,
maar 'k hoore, 'k hoore, 'k hoore een lied
hem lustig weven:
het kettert in de dreven.
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Zoo zit en zingt er menig man,
vroegmorgens op 't getouwe, om, van
goên drom, te maken
langlijdend lijwaadlaken.
De wever zingt, zijn' webbe deunt;
de la klabakt, 't getouwe dreunt;
en lijzig varen
de spoelen heen, in 't garen.
Zoo zit er, in den zomer zoel,
een, werpende, op den weverstoel
van groene blâren,
zijn duizendverwig garen.
Wat is hij: mensche of dier of wat?
Vol zoetheid, is 't een wierookvat,
daar Engelenhanden,
onzichtbaar, reuke in branden.
Wat is hij? 't Is een wekkerspel,
vol tanden fijn, vol snaren fel,
vol wakkere monden,
van sprekend goud, gebonden.
Hij is ... daar ik niet aan en kan,
een' sparke viers, een' boodschap van
veel hooger' daken
als waarder menschen waken.
Horkt! Langzaam, luide en lief getaald,
hoe diep' hij lust en leven haalt,
als uit de gronden
van duizend orgelmonden!
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Nu piept hij fijn, nu roept hij luid';
en 't zijpzapt hem ter kelen uit,
lijk waterbellen,
die van de daken rellen.
Geteld nu tokt zijn taalgetik,
als ware 't op een marbelstik,
dat perelkransen,
van 't snoer gevallen, dansen.
Geen vogel of hij weet zijn lied,
zijn' leise en al zijn stemgebied,
bij zijnder talen,
nauwkeurig af te malen.
't En deert mij niet, hoe oud gedaagd,
dat hij den zangprijs henendraagt,
en, vogel schoone,
mij rooft de dichterkroone!
Want mensche en heeft u nooit verstaan,
noch al uw' rijkdom recht gedaan,
o wondere tale
van koning Nachtegale!
1888-90(?)

[Gebenedijd zijt gij]
Gebenedijd zijt gij
en onder al de vrouwen,
't zij wien of waar dat 't zij,
eerbiedig aan te schouwen;
o Moeder Maagd,
die Jesus draagt:
eerbiedig aan te schouwen!
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Gebenedijd zijt gij,
vóór eeuwen uitverkoren,
gij Moeder, ook van mij,
daar God is uit geboren;
o Moeder Maagd
die Jesus draagt:
daar God is uit geboren.
Gebenedijd zijt gij,
en zalig zal 't u nomen,
dat is, van verre en bij,
uit Adam eens gekomen;
o Moeder Maagd
die Jesus draagt,
uit Adam eens gekomen!
Gebenedijd zijt gij:
naast u en is er geene
van zonde en schulden vrij,
o onbevlekte alleene;
o Moeder Maagd,
die Jesus draagt:
o onbevlekte, alleene!
Gebenedijd zijt gij
en boven u geprezen
moet God alleen, moet Hij,
de vrucht uws lichaams, wezen,
o Moeder Maagd,
die Jesus draagt:
de vrucht uws lichaams, wezen.
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Gebenedijd zijt gij,
o, toevlucht van ons allen,
in zonde en slavernij
en laat ons niet hervallen,
o Moeder Maagd,
die Jesus draagt:
en laat ons niet hervallen!
Gebenedijd zijt gij:
de dood komt aangedreven,
o, Moeder, maakt ons blij,
na dit, in 't ander leven!
o Moeder Maagd,
die Jesus draagt:
na dit, in 't ander leven!
884-85(?)

[De Meimaand, in zijn blij gewaad]
De Meimaand, in zijn blij gewaad,
weêr overal te blinken staat,
vol groene, en versche blâren;
o mensch, wat zal 't hierboven zijn,
wat zal 't in 's hemels hoven zijn?
Dat zal u, zal u varen!
Vergeet toch uwen Schepper niet,
als g' hier Zijn' schoone Meimaand ziet,
en tracht Hem niet te onteeren,
in woord of werk, 't zij vroeg of laat,
maar peist hoe dat 't hierboven gaat,
in 't eeuwig huis des Heeren!
't En duurt hier niets, hoe lief en schoon
't mag heeten; maar, de hemelkroon
zal nimmermeer verslenzen:
verdient dan dat gij hebben meug't
des hemels onverwelkte vreugd,
ver boven de aardsche grenzen!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

143
Verdient, die oud of jong nu zijt,
en hier een' stonde lang verblijdt
uw arem sterflijk herte,
dat 't geen gij doet of laat nadien
u altijd moge blijven blijen,
en dat 't u nooit en smerte!
20-5-1889

[o Blomme, die aan niets en hangt]
o Blomme, die aan niets en hangt,
of niets bijkans, te blinken;
hoe geren zie 'k uw' lieven tak
tot mij, als ware 't, zinken!
o Zoete, zoete blommen, laat
uit ieder van uw' kelken
een dropken mij genieten en
dan moget gij verwelken.
o Blomme, zoete blomme, kort
is 't leven van ons beiden:
ge 'n bloeit nog maar, ge 'n blinkt nog maar,
eene ure, en ... 't is al scheiden.
1890(?)

[Geklauterd langs nen terruwstaal]
Emberyza schoeniclus
Geklauterd langs nen terruwstaal,
wat voert ge een' lieve vogeltaal,
't zij mussche of vinke,
't zij wiens gevlerkte keel mij nu in de ooren klinke,
van uit het koorenveld!
'k Verkenne u nauwe, in 't groen der terwe,
aan 't grauwzijn van uw' vederverwe
en aan uw stemgeweld,
dat prazelt, ongelijk de nachtegaalsche galmen,
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al op- en nedergaan, bij 't buigen van de halmen.
Wat zijt gij, pluimgediert,
dat blij den Meie viert,
en mij verzet, terwijl, voorbijgetreden,
ik vare dóór den waai van 's zomers lustigheden?
Wat zijt ge, onzichtbaar schier, doch wonderlijk gewrocht
van Gods almachtigheid, dat, levende in de locht,
geen' enkelen droeven stap en moet op de aarde stellen,
maar hangt en wipt en waait, al aan de winden tellen
hoe blij gij zijt?
Och, ware ik half zoo vlugge en in den Mei verblijd;
en moest ik niet gedoen, met, scherp u nagekeken,
dit onvoltooid gedicht tot 's Heeren lof te spreken!
1890(?)

[Glycine, 'k vroeg mij dikwijls hoe]
Glycine, 'k vroeg mij dikwijls hoe,
geplant al menig jaren,
gij blaren, schoone blaren droegt,
en immer schoone blaren.
Geen' blommen ooit, geen' enkelen tak,
hoe nauwe ik had gekeken,
en zag ik eens, eer, gister vroeg,
mij 't vraagstuk is gebleken.
Ik keek van onder op naar u!
Eilaas, ik keek om nieten:
ter zonne bloeit gij opwaards heen,
en zij mocht u genieten!
Glycine, neen 'k en kende noch
'k en ried uw bloeiend wonder:
al boven bloeit gij, God ter eere,
en ik, ik keek al onder!
1890(?)
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[Zoo net als nieuwe sneê]
Zoo net als nieuwe sneê,
zoo zuiver als eene ooge;
gelijk de sterren staan
en blinken, daar omhooge;
zoo is, o Moedermaagd,
uw' schoonheid, al en heel,
die in onze oude schuld
noch dere en hadt noch deel.
Gelukkig menschdom, in
den eersten mensch geschonden,
dat uw geboorterecht
in haar hebt weêrgevonden,
die, door de hand van God
uit Adam voorbereid,
de zuivere zetel wierd
van Zijne aanbidlijkheid.
Zij dankend duizendmaal
uw' zoete naam geprezen,
o gij, die schepsel mocht
en 's Scheppers moeder wezen;
o gij, die onzen stam,
zoo deerlijk neergeveld,
gerecht, geridderd hebt
en in zijne eer' hersteld!
o Hemelkoningin,
des werelds groote Vrouwe,
wat ben ik, u gesteld
ter zijden? Hoe betrouwe
mijne oogen ik op u,
die als de zonne zijt,
één' loutere zuiverheid,
die mij in 't donker smijt!
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En, kander ievers iets
hun lief zijn, hun behagen
die u ten dienste staan;
die in 't geheugen dragen
al uw' beminlijkheên?
Maria, vrank en vrij,
die de alderschoonste zijt,
aanveerdt mijn herte, gij!
Bewaart het zonder last,
bewaart het zonder leugen,
en laat mij, 't gene alleen
alsnu Gods Engelen meugen,
met die, door u geleid,
den hoogen throon bijstaan,
u hopen eeuwig eens,
daar God is, ga te slaan.

Magnificat zal ook
dan, uit mijn herte ontsprongen,
weêrgalmen, zoo 't weleer
uw' reine lippen zongen.
Magnificat! Gegroet
Maria weest; en 't woord
uws lofzangs, love 't God,
zoo nu, zoo immer voort!
1893(?)
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[o Eerdentroost, gebloeide blommen]
o Eerdentroost, gebloeide blommen,
hoe kommen
die blijdzame oogen, alzoo zaan
als 't zomer is, op al de struiken
te ontluiken,
en mij beziende ga te slaan?
Daar is iets in, dat ik te vragen
wil wagen,
en dat ik geerne af u vernam;
daar velen zijn die niet en roeken,
of zoeken
naar 't geen hen blijdt, van waar het kwam!
Daar leeft toch Een, die mijn' twee oogen
u toogen,
gebloeide blommen, wilde; en 't is
Hem een' genoegte als ik genegen
Hem zegen,
en ben genietende u, gewis!
Of, is 't al blinde nacht en logen,
't vermogen,
dat in mij waakt en, waarheidziek,
mij laaft en lescht? Ach neen 't? Genezen
wil wezen
die grondelooze graagte die 'k,
o God, van U gescheiden, drage;
en 'k vrage
opdat ge mij, voortaan, o Heer,
éens ruste en vrede en weêr dat leven
wilt geven,
dat leven is, en U genieten, immermeer!
7-10-1891
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[De nachtegalen klinken]
De nachtegalen klinken,
en 't licht doet overal
de bladerholten blinken,
tienduizend in 't getal.
De verschgekruinde boomen,
ze staan al in den Mei,
te dampen en te doomen,
zoo geurig en zoo vei.
o Zoele Mei, waaromme
en lijdt gij maar zoo lang?
Hoe blijft uw blad, uw' blomme
zoo korten tijd in zwang?
Zoo gij, zoo is ons leven,
hoe lang het zij van duur,
het staat alzoo geschreven,
een maand, een dag, een uur.
Een uurke, en zonder zorgen,
ach, ware 't mij, o God,
gelijk den Meidagmorgen,
vol zuiver zielgenot!
Doch neen, daar valt te vechten,
geen' vrede, geen verbei,
tot dat het, wapenknechten,
eens eeuwig worde Mei!
15-5-1888
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[De bruiloftklokke luidt, de kranzen zijn gewonden]
De bruiloftklokke luidt, de kranzen zijn gewonden;
komt allen, jonge liên en meiden, toegestroomd,
aanhoort den bruiloftzang, den lofzang versch gevonden,
ter eere van de Bruid en die haar halen koomt.
Ze stond gelijk een blom, ontloken, en de winden
verspreidden overal den zoeten geur van haar:
‘Wie zal de plukker zijn, wie zal de schoone vinden,
wie, wie,’ zei iedereen, ‘wie wordt heur wederpaar?’
De morgenzonne kwam zoo dikwijls haar begroeten,
en strooide verschen dauw omtrent den blommenstaal;
de lichtgevlerkte wind kwam wentelen voor heur' voeten,
en 's nachts zong heur in slaap de wondere nachtegaal;
de wouter, los en licht, in 't zonnevier al spelen,
betrachtte heen en weêr heur' heldere lieflijkheên;
en 't lam, de wei gewend, kwam ook een oogske stelen,
voorzichtig, en door 't gers, de blomme nagetreên.
Geen een die immer mocht de aandachtigheid verwekken,
't zij vogel, wind of wat omtrent de blomme kwam;
geen een die immer mocht heure oogen zijwaards trekken,
geen een was willekom den edelen, blijden stam;
hij bloeide onaangeraakt, zoo God hem had geschapen;
en God alleen, tot nu, als Meester, Hij alleen,
mocht van dat bloeiend rijs de nuchtere schoonheid rapen,
die aan den Schepper zelf behoorde, en anders geen.
Toch moest ook Gods bestier en 't albermhertig willen,
eer Hij den hemel met heur' schoonheid sieren zou,
een zuchtend herte met verdiende ruste stillen,
dat immer bad tot Hem, en zat en zuchtte in rouw;
om één ontbreken was 't, dat zou in twee gelieven
één enkel lievend, één volstandig leven doen
herworden; 't Vlaamsche volk van kind en kroost gerieven,
en 't maaien van den tijd met jeugdig gers vergoên.
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Daar was zulk een alleen, uit duizenden gekoren
voor haar, en zij voor hem; God wilde 't zoo, hij zou,
gelukkiger als een van al die zijn geboren,
de bruigom zijn van zulk een' weêrgalooze vrouw:
hij zou, van haar gekend, g'eerbiedigd, en geprezen,
allengskens, onder Gods geleide, binnengaan
in 't zielenheiligdom van heur eerweerdig wezen,
en vast als eene rotse in heure liefde staan!
De bruiloftklokke luidt, de banden zijn gebonden,
de gouden ring omvangt twee herten: ruimt de baan,
strooit blommen in den weg, en viert de hooge stonden:
wie weet, wie voelt er niet, hoe blij hun' herten slaan?
't Is hemelsch hun geluk, en, raakt hun lijzig treden
het stof nog aan, waarin hun voet zijn speur verblendt,
't is wonder, want nu zijn twee halve menschlijkheden,
maar één meer, door Gods hand en zegel saamgeprent!
De bruiloftklokke luidt, de bruiloftstemme klinke,
door gansch het blij getal van 't oude en 't jonge diet;
die oud is kome jong, elks tranende ooge blinke,
elk zinge weenend meê in 't vroolijk wonnelied!
Gij, arme bedelaar, zijt rijk nu, recht uw' leden;
gij, werkman, rust een' stonde en schouwt uw' vader aan;
bemint hem tweemaal nu, want tweemaal ziet gij, heden,
den waren werkmansvriend in zijne vrouw daar staan.
Hij leve dan met haar en zij met hem! Zij leven,
bevrijd van ongemak, gedoornhaagd om end om,
als met een levend park, onwrikbaar saamgedreven,
door liefde en dankbaarheid, tot éénen menschendrom!
Elk roepe: ‘Weg van hier, laat vrij het kind van Lokeren,
laat vrij het lieve paar, verfoeide menschendwang;
weg, vrienden niet, maar weg, gij valsche volksopstokeren
en leve 's werkmans vriend, het kind van Lokeren lang!’
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Die blommen zijn beschaamd
omdat, eilaas, zij moeten
verslenzen, zalig paar,
en sterven voor uw' voeten:
doet zelve 't geen zij niet
en kunnen: wast en groeit,
zoo schoone als blommen, maar
zoo licht niet uitgebloeid!

[De navond komt zoo stil, zoo stil]
De navond komt zoo stil, zoo stil,
zoo traagzaam aangetreden,
dat geen en weet, wanneer de dag
of waar hij is geleden.
't Is avond, stille ... en, mij omtrent,
is iets, of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
‘'t Is avond en 't is rustens recht.’
De boomen dragen gansch de locht
vol groen, nog onbestoven;
en 'k zie, zoo dicht hun' blaren staan,
nog nauwlijks deur de hoven;
'k en hoore niets, al om end om,
van 't zoetgekeelde vogelendom,
't en zij, het donker loof beneên,
den nachtegaal zijne avondbeên.
Hij zingt! Ach, wist hij zelf hoe schoon
hij zingt! Het is onwetend,
dat zingend hij mijne ooren boeit,
en aan zijn' kele ketent.
Ach, wist hij 't gene ik wetend ben:
dat dankbaar ik toch wete en ken
wie hem zijn' tale, en mij daaraf
't genoegen en 't genieten, gaf!
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Hoe lieflijk zingt hij! Maar, wat hoor
eensgangs ik ginder gekken?
Wat is 't, dat her end weder her
verergerend gerrebekken?
Och, vorschenvolk, in 't waterwied,
houdt op! En stoort de stilte niet:
laat hooren mij dat leutig slaan ...
en, kwelgediert, houdt op voortaan!
Hebt daar! ... Het speit, den steen rondom,
en, uitgestrekter schenen,
zijn al de vorschen, diepe in 't goor,
in 't zwijgend goor verdwenen! ...
Eilaas, de nacht en 't donker zijn
bezitten nu den zanger mijn:
noch nachtegaal, noch ruit noch muit,
en hoore ik meer ... 't is uit, 't is uit!
Juni 1882
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Zomermaand
Groengemeide boomen, boven
mij, daarin den Heere loven
duizend vogelen, klinkend klaar,
op hun' dappere tongensnaar!
Wel, wat zijt gij zoet om hooren,
zoet om zien, gij vogelchooren,
die daar wipt en, onvervaard,
woont in 't blijde boomgevaart!
1891

[Gekwetst en moe geleden]
Gekwetst en moe geleden,
zoo knielde ik hier, beneden
Uw heilig Herte, o Heer;
dat, met veel hooger teeken
als menschenoogen reeken,
verbeeldt Uw' liefde teer.
Ach, roekelooze lieden
miskenden en verrieden,
o Heere, Uw' liefde groot,
al zoekende, ongevonden,
in putten zonder gronden,
om hulpe in hunnen nood.
Gij gingt ze minzaam tegen,
Gij weest hun, toegenegen,
den weg en zeidt: o Gij
die zucht en zit genepen
in 's werelds kwade grepen,
komt, stelt uw herte op Mij!
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Ik ben 't, die heb geleden,
gewrocht voor u, gestreden;
Ik ben 't geslachte Lam;
Ik ben 't, die al uw' banden,
uw' zonden en uw' schanden
op Mijne schouderen nam.
Uit liefde, uit mededoogen,
Ik liet, vóór aller oogen,
Mij vangen, spannen, slaan;
Ik stierf! ... Waar is de herder,
de vader, die ooit verder
zijn hert' heeft laten gaan?
En, zult gij, herteloozen,
bedrogen door den boozen
verleider, nu nog niet
dien afgrond kennen leeren,
dien hertebrand des Heeren,
dien gij hier blaken ziet?
Is 't al om niet, verloren,
dat Ik voor u geboren,
gestorven, weêr verrees;
en, om uw' ziel te laven,
ver boven alle gaven,
Mijn heilig herte u wees?
Komt, herte om hert' gegeven,
met Mij in liefde leven,
en sterven, onvervaard;
leert 's werelds rijk verachten
en heft, uit al uw' krachten,
uw herte hemelwaard!
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Daar zal eens, moe geleden,
geballingd en gestreden,
uw herte, vrij voortaan
van de al te zware ellenden
des werelds, zonder enden
in vrede ook rusten gaan!
5-6-1891

[Schoone castanjen, hoe blijde is uw groen]
Schoone castanjen, hoe blijde is uw groen,
vol sneeuwwitte keerskens gesteken;
ze blinken, ze bloeien, ze dansen, ze doen
hun' dienaar, ootmoedig geweken
voor t' waaien van 't windtje, dat op en dat neêr,
voor 't waaien van 't windtje, dat weg en dat weêr
komt wandelende over uw' takken gegaan,
noch stille en laat staan
geen een van uw' wentelende blaren!
Schoone castanjen, hoe blijde is uw groen,
één zee is 't, vol zadgroene baren!
1890(?)

[o Gij dikke, welgekleede, welgevoede]
o Gij dikke, welgekleede, welgevoede
vliege, die
'k daar zoo dikkens, om end weder om mij,
hoore en zie
vliegen, varen, vederen, ruischen, in den
zonnenstraal,
met uw' ronkend-, hoog- en leeggevooisde
vedertaal!
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Ha, 'k en kenne niemand die u ooit ééne arme
reke of twee
heeft geschonken, schoon gij zingt en immer
zongt, alreê
ruim zoo lange als merelaan, of meeze, of
nachtegaal,
ruim zoo schoone allichte als honingbie- en
krekeltaal.
o Gij dikke, weltevreden, welgezinde
snaartrompet,
nooit en zag ik of en hoorde ik uwe
vlerken, net
lijk twee glazen ruitjes, daverende, 't zij
late of vroeg,
of 't was helder zomerweder, en de
zonne loech!
o Gij aardig dierken, 'k wou dat ik, zoo wel als
alle mensch,
zoo gij schijnt te hebben, had mijn herte en
wille en wensch,
en dat ge ons, al ronken in den mooien
zonneschijn,
wist den weg te wijzen naar 't gestadig
blijde zijn!
22-5-1883

[Bereukwerkt en berijkdomd door]
Bereukwerkt en berijkdomd door
uw geurig rankgewas,
vol blauw-halfwitte blommen en
vol blaren, groene als gras,
is 't 's zomers mij onzeglijk, hoe 't
mij deugd doet u te zien,
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bezocht van de edele zonne en van
de nooit vernoegde bien.
Des avonds, als 't al stille is, en
de vogels slapen gaan,
daar zou 'k een ure droomend en
u wakend blijven staan;
dan zwelge ik in mijn' longeren uw'
zoo fijn gekruide locht,
en ééne is ons de zoetheid van
den zelfsten asemtocht.
Des nuchtens geeft de zonne, eer ze al
heur' krachten daveren doet,
u, luchtige glycine, en mij,
den eersten morgengroet;
en 's middags ben ik blij nog, in
't geheugen van de pracht
des morgens, en in 't langen naar
de zoetheid van den nacht.
26-5-1892

[Wat hangt gij daar te praten]
Wat hangt gij daar te praten
aan die blomme, o bruine bie;
waarop, waaruit, waarover
ik u ronken hoore en zie?
Gij zijt er met uw' neuze en
met uw' tonge al ingegaan;
gij hebt eraan geroken
en van alles aan gedaan,
daarom, daarin, daarover,
op uw' vlerken alle twee:
ik wonder hoe die blomme u
laat geworden, zoo ter lee!
Och, ware ik in heur' plaatse, ik
hiet u varen, en ik sloot
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zoo seffens al dat werk, al
dat geruchte uit mijnen schoot,
en 'k ...: ‘Rap, uit mijnen weg en
uit mijn' zunne, dat ik zie:
houdt op, en laat mij werken,
of ik strale u!’ zei de bie.
13-6-1882

[Ze lagen op het stik]
Ze lagen op het stik,
terwijl de mannen kozen;
ze trokken strange aan 't wied,
met herte en hand te gaêr;
ze speurden naar de lucht,
die, waar' 't dat zij verlozen,
zou treuren, dachten ze, en
't was helder zonneklaar.
Ze lagen op het stik,
en wachtten naar de klanken
der klokke: 't was gezeid,
het ging triomphe slaan;
ze zagen al vergeefs
den langen kruidag kranken,
en immer sprakeloos
den ouden torre staan.
‘'t Is nu!’ De vesperklok,
gewend aan heure stonden,
gaat op: ‘'t Is nu, 't is nu
viva!’ zoo roepen ze. Ei,
de vesperklokke zwijgt,
en twintig wiedstermonden
verkroppen hun geluk
en hun triomphgeschrei.
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Ze lagen op het stik,
en wiedden. Kan het wezen
dat 't geen triomphe en is,
als zij, zoo een zoo al,
van 's morgens vóór den dag,
aan 't Onze-Vader lezen
en 't wieden op het land,
betrouwden: 't moet en 't zal?
Geen diepgetoonde klok,
geen klakke-omhoogeschijveren;
geen roepen hier en daar
van boden welgemoed:
‘Viva, de dag is ons!’
geen loopen, geen wedijveren
van elk die 't eerste nieuws,
't zij wien ook, weten doet.
Geen' teekens, en toch hoop,
nog hope en altijd hopen!
Eilaas, vergeefs vandage,
o wiedsters op het stik;
vandage en is het niet
dat, mat- en moegekropen,
gij nesschen zult aan 't nieuws
uw' blijden oogenblik!
't Zit onkruid in de stad,
en, om het uit te wieden
en zijt gij niet bekwaam:
Gods hand alleen daartoe
is machtig: en 't en zal
vandage niet geschieden,
want nog en is het hert
van God niet wachtens moe.
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‘Laat wassen,’ zegt Hij, ‘tot
den oeste toe, en zwarten
de grijmtauwe in de vrucht;
gij mocht het edel graan
en 't ingezaaide' kruid
al uit der eerden scharten:
laat tot den oeste toe
het kruid en 't kooren staan!
Dan zult gij 't oesten en,
verschee'n de schooven kiezend,
de goede al eenen kant
vergaderen; en toen
al 't opgebonden kruid,
geen enkel haar verliezend,
verbranden op nen hoop,
en al te niete doen.’
Dan, wiedsters op het stik,
vertroost u en blijft hopen;
betrouwt, het kwade kruid
aan 't weren: toch wel eens
komt zegen uit Gods hand
en u in 't hert gedropen,
en wisselt in triomph
de droefheid uws geweens!
Dan zal 't triomphe zijn,
dan zal 't triomphe blijven,
als God wilt, en als die
Hem tegenwilt eens ziet
dat niets weêrstaan en kan
aan God, van al 't bedrijven
des menschen, die daar is
bij God als waar' hij niet!
1316-6-1882
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[o Brooze levendheid, die 'k, op uw' vlugge vlerken]
Pieris Brassicae, Linn.
o Brooze levendheid, die 'k, op uw' vlugge vlerken,
zie wikkelen over 't gers en om de roozenperken,
des middags, in den laai der zoelste zomerlocht;
hoe neerstig schijnt ge mij, onschuldig en onschamel,
te zoeken even zeer de lelie en den bramel,
op uwen wandeltocht!
Gij wentelt alleszins, onvolgbaar bij der ooge,
omhooge, omleege nu, nu wederom omhooge;
en, valt ge op eene blom, met beide uw' vlerken toe,
nog nauwlijks hebt ge een zeupke uit haren kelk gezopen,
of weêrom op de vlucht, met beide uw' vlerken open,
zoo schijnt ge uw' ruste al moe.
Eenvoudiglijk gekleed, in deugdzaam witten drachte,
veel anderen ongelijk, die edel van geslachte,
vol goud en peerlen gaan, en diamantgestrooi;
zoo zie 'k u zelden eens of ooit, om uwe verven,
gevangen en doorstekt, ellendiglijk bederven,
in eene vlinderkooi.
Gewapend noch gestraald en zijn uw' teêre leden,
ge'n draagt geen' degen, geen' geschubde uitwendigheden;
en, volgt de vijand u, och arme, in stervensnood,
en durft ge nauwlijks, ach, onweerbaar en met listen,
uw leven sprakeloos en vluchtend hem betwisten:
één nepe, en gij zijt dood!
Uw leven! schaars is 't, op nen zomerdag, geboren,
of 't is u reeds geroofd, ontweldigd en verloren;
gij laat het, onbeweend; gij sterft, gij valt, gij ligt,
gelijk een blommenblad gevallen; en te vinden
en zijt gij, 's anderdags, in 't spelen van de winden,
op 's aardrijks aangezicht.
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Noch stervend zelve en laat ge in 's vijands booze handen
geen strale, geen vergif, als wederwrake branden,
zoo bie en hursel doen: gij sterft, en, doodgegaan,
en hebt gij, doende 't geen de Heere u hiet verrichten,
niet anders uitgewrocht als uw' geringe plichten,
en niemand kwaad gedaan.
o Tijloos vogelken, hoe geerne zie 'k u loopen,
en met uw zoet gekoos der blommen zoetheid koopen,
aan 't werk den halven dag, dien God u leven laat;
aan 't wikkelen om end om de blankgebloeide perken,
gij zelve een' blom' gelijk, die, op twee witte vlerken,
heur' zusteren zoeken gaat.
Gij, onstandvastigheid, zijt vaster in uw' wegen
als menig menschen zijn, die u te schelden plegen;
en die, gedachtenloos u ziende, niet en zien
den raad van Die u miek! Welaan laat mij u wreken,
en, schepselke, in uw' naam, laat deze onvaste reken
Gods vastheid hulde biên!
29-7-1892

[Als ge naar het kooren luistert]
Als ge naar het kooren luistert,
dat nu op- nu nedergaat;
daar een' zwepe wind in snuistert,
dat de lieve zonne baadt;
neen, 't en kan geen' snare talen,
die zoo zoete om hooren is
als 't gerep der roggestalen,
als 't geroer van 't kooren is.
't Vaart een fijn gelispeld leven
deur de toppen, altemaal;
daar de diepere stammen beven,
deunende als een' dondertaal.
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Hel en duister, lijze en luide,
mingelmangelt in de lucht
't ruischen van de groengekruide,
grauwgetopte koorenvrucht.
Drijft dan maar, gij dunne staven,
die den landman 't leven wint;
laat de zonne uw' lenden laven
zoetjes, en den zomerwind!
Hei, daar valt er volk te peerde,
losgetoomd, in 't veie groen;
donker diept het neêr naar de eerde,
zoo in zee de schepen doen.
Volgende elk den andere, varen
ze, elk gevolgd, in 't volle veld;
't zonnelicht beglanst de baren
van dit rennend rosgeweld.
Schielijk, in de lucht ontkomen,
zijn de ridderen weg: 't en speelt
niets meer in de vrije vromen,
dat de zware zee verbeeldt.
Stille is 't nu: de zonne vonkelt
deur de wolken, blij en blank;
milde lacht het al en monkelt
in en om mij, lief en lang.
Ach! 'k En gave om al het schoone,
dat de heldere zonne ziet,
- Vlanderen, Vlanderen spant de kroone, neen-ik, nog mijn Vlanderen niet!
20-5-1893
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[Ach, Lena lief, daar is]
Ach, Lena lief, daar is
in de geschiedenis
van ieder menschenleven
zoo weemoedsvol een woord geschreven!
Verlaten, groot en kleen,
verlaten zal elkeen,
wat liefdeband hem binde,
hetgeen hij eerst en meest beminde.
Steeds hooger' liefde dwingt,
en 't herte henenbringt
van waar het, vastgeklonken,
had eerst der liefden drank gedronken.
Zoo is 't dat liefde groot,
veel sterker als de dood,
vereischt uw verder varen
en worden 't gene onze ouders waren.
Geen kind, geen meisken meer,
geen' blomme, krank en teêr;
maar sterk, met uw' beminden,
zult g'hooger nu Gods wegen vinden.
o Moederlijk besluit,
dat breekt ter herten uit,
o edele mannentrouwe
der ongevalschte vlaamsche vrouwe!
Verlaat, ja, moet het zijn,
het herte dat, in pijn
en wee, u heeft gekregen,
als eersten, blijden huwlijkszegen.
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Verlaat, en zegt vaart wel
aan hem die, vrij en fel,
u heeft de baan gebroken,
van eer het licht u was ontloken.
Verlaat ... o zuster, neen
in hem, in hem alleen,
zult ge altemale ons vinden
en minnen, in den welbeminden.
Vaart wel, bemint den vriend,
die heeft uw hert verdiend,
uw maagdenhert gewonnen;
en leert, als vrouw, hem volgen konnen.
Als hulpe en toeverlaat,
hij u ter zijden staat
en zal u, in 't nadezen,
zoo lief als wij zijn immers wezen.
Hij ook, in God gekracht,
heeft u zijn hert gebracht,
zijn mannentrouw gegeven,
die meer hem zijt als lijf en leven.
Hij ook, in wonne en smert,
zal u, met moeders hert,
met vaders kracht en zinnen,
en meer als zusterlijk, beminnen.
Vaart wel, gelieven, gaat
getween, en ons verlaat,
tot dat veel hooger dwingen
van liefde ons weêr te gaêr zal bringen.
In God, die, eeuwig een,
is liefde en liefde alleen,
zal 't, na dit kort ellenden,
eens bruiloft zijn, en nooit meer enden.
Mei 1891
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[Wilt gij een vertelsel weten]
Wilt gij een vertelsel weten
van sint Jan, 't is oud en waar,
zet u neêre en blijft gezeten;
zwijgt al stille, en horkt ernaar.
Zacharias, vol van deugden,
vol van dagen, was de man
die, beroofd van kindervreugden,
wierd de vader van sint Jan.
Ondanks al heur almoesgeven,
al heur onvermoeid gebed,
kinderloos en oud gebleven
was zijn' vrouwe, Elisabeth.
Zacharias, afgekomen
uit Abias' edelen stam,
zijnen dienst in acht genomen,
beurtwijs in den tempel kwam.
Dankgebeên aan God, en zoeten
wierook, biênde, vóó al 't volk;
kwam hij Gabriël te ontmoeten,
dalende uit een' hemelwolk.
‘'k Ben tot u van God gezonden,’
sprak hij, ‘Zacharias, horkt:
onlangs na dit blij verkonden,
u een zoon geboren wordt.
U een zoon, dien Gods gebieden
u Johannes heeten doet:
immers u en vele lieden
zijn' geboorte blijden moet.
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Hij zal, boetgezant des Heeren,
boodschap doende luide en fel,
van hun' kwade wegen keeren
al het volk van Israël.’
Zacharias sprak daartegen:
‘Engel Gods, twee oude liên,
tenden 's werelds groene wegen:
zegt, hoe zal mij dat geschiên?’
‘Om dien twijfel uit te boeten,
al zoo lange als 's Heeren wil
onvolbracht is, zult gij moeten
stom zijn, sprakeloos en stil.’
Zacharias, heel verlegen,
hoorde 's Engels vonnis wel;
maar en kon noch voor- noch tegenspreken, hem of iemand el.
't Biddend volk begon te klagen
om des Priesters lang verbei;
en 't verschrikte, als, op zijn vragen,
hij geen enkel woord en zei.
‘'t Moet een wonderlijk aanschouwen
hem gebeurd zijn,’ algemeen,
zeiden mannen, zeiden vrouwen:
wat het was en wist geen een.
Eer veel tijd, zoo ging 't alomme:
‘Fraai, gezond aan lijf en led,
heeft een kindtje, lijk een blomme,
de oude en brave Elisabeth!’
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Heel 't gebuurte liep gaan kijken
hoe 't van nagels, hoe 't van haar,
hoe 't van alles, zijns gelijken
niet en hadde, in honderd jaar.
Ook de vrienden kwamen spreken
van die zake, en zeiden hoe 't
iedereen was recht gebleken
dat het kindtjen heeten moet.
‘Zacharias, zou 't betamen,
dat het na zijn' Vader heet,’
meenden ze; en 't aldus te namen,
buiten één, was elk gereed.
Buiten wien? ‘Johannes heet het,’
sprak de moeder; maar elkeen
zei: ‘'t En zal niet!’ Elk versmeet het:
‘onze stam en kent zulk geen!’
Ook gevraagd, wees de oude vader,
die daar stom zat bij dien twist,
naar het schrijfberd; schoof wat nader,
en hij schreef: ‘Johannes is 't!’
En hij brak nu uit in tranen,
uit in woorden dezen keer:
zijne boetschap was voldaan, en
hij bedankte God den Heer.
Velen poogden, velen porden
te achterhalen, eens en aars,
of er niet en zou geworden
van dit kind, iet wonderbaars?
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Eindlijk was 't alom geweten
dat Johannes wierd gezien
in een' wildernisse, en te eten
placht het zeem van wilde bien.
Dat hij springend voedsel voegde
wijls daarbij; dat 's kemels haar,
met een leêren snoer, genoegde
hem voor kleedsel, gansch het jaar.
Dat hij, gaande langs de stroomen
der Jordane, en overluid,
waarder bergen staan en boomen,
bracht des werelds zonden uit.
Van de lieden die vernamen
't geen zijn roepwoord had gezeid,
dat hij doopte al die daar kwamen
boeten hun' losbandigheid.
Dat daar één was, bij die benden,
dien hij doopte; en, als hij rees
uit het water, dien hij kende, en
dien hij met den vinger wees.
‘'t Is 't Lam Gods,’ zei hij, ‘dat beuren
dezer wereld boosheid al,
dat, aan 't kruis gevest, daar scheuren
Adams ouden schuldbrief zal!’
In dien tijde en in die streken
een ontuchtig koning was,
die zijn huwlijk kwam te breken:
hiet Herodes Antipas.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

170
't Was zijns broeders eigen vrouwe,
die hem hielp in dat verkeer;
zijns wel willens, en geen' rouwe
noch geen' ruste en had hij meer.
En Sint Jan, die zulke zaken
onbesproken nooit en liet,
zei: ‘Herodes, staken, staken
zal dat!’ Maar 't en staakte niet.
Dan, om 't lastig wijf te krijgen
tot bedaarnisse, en voortaan
dien Sint Jan te leeren zwijgen,
heeft hij hem in 't kot gedaan.
Staande om 't oude recht te plegen
zijns verjarens, korts nadien,
zond Herodes allerwegen
volk ter maaltijd inontbiên.
't Kwamen vele en groote mannen,
diepe drinkers dan te gaar;
volle berden, hooge kannen,
breede schalen stonden daar.
't Wierd gezongen, 't wierd gevedeld,
't wierd gedeeld en deurgedaan
menig vat; en, al ontedeld,
ging de blijdschap verder gaan.
Want, 't oneerlijk wijfgebroedsel,
Herodias' dochter koen,
kwam, tot 's konings oogenvoedsel,
dansen daar, en dertel doen.
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‘Kind, wat lust u? 'k Zal 't u laten,’
zei de ontaarde booswicht nu:
‘g'hebt de helft van al mijn' staten,
zoo gij wilt! Dat zwere ik u!’
Aanstonds uit de bruiloftzale
vloog de dochter: ‘Eischt den hals,
zeg ik, die met lastertale
kwetste uw' moeder, vuil en valsch!’
‘Eischt den hals!’ Dat hoorden ze allen,
die daar zaten, buiten een',
een' die lag in 't slot gevallen
van des konings gijzelsteen.
‘Haalt het hoofd mij,’ sprak de deerne,
‘van Johannes hier beneên:
dat, o koning, hadde ik geerne,
in een snijberd afgesneên!’
Al te schriklijk woord! Het brandde
deur Herodes veege vleesch,
om zijne eedspreuke en de schande
van dien vrouwelijken eesch.
‘'k Heb 't gezworen, 't moet gebeuren!
Doch, en wete 't volk daarvan,
want het zou me in stikken scheuren,
roerde 't hoofd ik van sint Jan!’
Hij wordt boos. ‘Den beul!’ En boven
kwam dat hoofd, met eere omstraald,
daar het koninklijk beloven
mee zijn danswijf heeft betaald.
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Verder weet het volk te dichten
nog een lang vertellingsnoer;
hoe die booze vrouwe sichten
loon naar werken wedervoer.
Hoe zij, schaatsende eens bedorven,
liep een lomme in; zulker wijs,
dat, den hals intween gekorven,
't hoofd vloog op, zij onder 't ijs.
Hoe ze, in wervelwind veranderd,
maalt het mul meê van den grond;
en, verwenscht, voor eeuwig pandert,
port en pijnt, de wereld rond.
't Heilig hoofd, en 't lijk mitsgaders,
van Gods edelen boetgezant.
wierd ontweerd zijne euveldaders,
en gewijd in 't heilig Land.
‘Onder al die moeder minden,’
zei 't Lam Gods, ‘en was ooit man,
hier op 't aarderijk, te vinden,
die was grooter als sint Jan!’
Daarom is 't, o Vlaamsche vrouwen,
dat ge uw' kinders wel te recht,
met een moederlijk betrouwen,
vóór sint Jan ten autaar legt.
Daarom is 't, dat bronnen, beken,
waterputten, wijd en zijd,
hier in onze en andere streken,
aan sint Jan zijn toegewijd.
Daarom is 't dat 't Kortrijksch water
eens van jong- en oudgedaagd
hier gebruikt, verdolven later,
nog den naam ‘Sint-Jans-put’ draagt.
15-10-1892
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Dondermaand
De wolkenweg bedijgt
vol eendlijke oorlogschepen,
wier witgezeilde macht
de koele westerzwepen
des windloops drijven doen,
en, in 't gelid zoo zaan,
den hemel vol, tot in
zijn verste diepten, staan.
De zonne speelt daarin,
met honderd duizend monden
geschuts; die, scherp gelaên,
't gebruikte lijndoek wonden
van 't scheepgevaarte: 't licht
en 't duistert, keer om keer;
en, schielijk overwolkt,
en zie 'k geen' zonne meer.
Gaat 't regenen eindelijk,
en, zoo 't de boeren vragen,
een' ongetelden oest
van goud en zelver vlagen?
Gaat 't regenen? Donker is 't,
nog donkerder. Med een,
daar bliksem' het, en 't buischt
een zware dondersteen!
Het windrad is gekeerd,
de hemelwanden breken,
en neerstig - vlucht in huis! zie 'k al de daken leken:
God zegent het geweld
des hemels, de eerde doomt
en davert, van 't geluk
dat in heure aderen stroomt.
30-4-1893
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[Het dondert tot onder de voeten mij, 't dreunt]
Vox populi vox Dei.
Het dondert tot onder de voeten mij, 't dreunt
tot boven des hemels gewelven:
waarheen mij geborgen, waarop mij gesteund,
waar vliede ik, waar vluchte ik mij zelven?
Ik dole en 'k en weet niet ... ik vreeze ... wat is 't,
dat schielijk in mij kwam bederven
't gevoel en 't bewustzijn? Is 't waar of gemist:
is 't dood zijn? Is 't leven of sterven,
dat zoo mij bevangt, mij den asem ontneemt,
mijn herte en mijn bloed doet ontkeeren?
Wat is het? Het wordt mij zoo bange en zoo vreemd?
De stemme is 't, de har-op! des Heeren!
1893(?)

['t Is leên vijfhonderd jaren]
't Is leên vijfhonderd jaren,
Gent, Kortrijk, Brugge weet,
en Iper, hoe wij waren
in boei en band gekneed.
o Leeuw der gulden spooren,
vervaarlijk is 't geweld
dat kettert in onze ooren,
te Groeninghe op het veld!
Komt dapper, al die 't hooren,
komt dapper toegesneld!
Hoe niemand om het leven,
verbitterd, meer en gaf;
hoe, tenden raad gedreven,
elk langde naar het graf.
o Leeuw ...
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Geen vrede, geen betrouwen,
geen liefde, geen verzet,
bij mannen en bij vrouwen:
geen veiligheid, geen wet.
o Leeuw ...
De landbouw ligt vergeten,
de schure zonder graan;
de dieren zonder eten,
geroofd en weggedaan.
o Leeuw ...
Met beezmen zal men vagen
de Vlaamsche velden plat;
en 't vier de deure injagen
van 's klauwaarts hoeve en stad.
o Leeuw ...
‘Men moest die Vlaamsche zeugen,’
zoo sprak een' koningin,
‘den moordpriem leeren meugen,
met al hun huisgezin.’
o Leeuw ...
Geen Priester zal 't verzoeten,
geen kloostermaagd: 't geweld,
wilt vóór zijn' wreede voeten
den Vlaming neêrgeveld.
o Leeuw ...
Wie zou 't nog langer dragen,
te veel is eens te veel:
mag elk geen' weerstand wagen,
eer 't mes bijt in de keel?
o Leeuw ...
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Staat op dan, vrije mannen,
de vuist omhelze 't staal:
vereend en saamgespannen:
wordt leeuwen altemaal!
o Leeuw ...
Staat op en, God gebeden,
dien 's vijands mond verzaakt:
staat op, en fel gestreden,
om God, die met ons waakt.
o Leeuw ...
Zij vochten en zij wonnen,
te Groeninghe, op het veld;
ziet wat wij mannen konnen,
als 't dood of vrij zijn geldt!
o Leeuw ...
Zij liepen spooren rapen,
achthonderd in 't getal ...!
De vijand is gaan slapen:
wee, die hem wekken zal!
o Leeuw ...
31-6-1890

[o Machtig voorgeslacht]
o Machtig voorgeslacht,
wat hebt gij wondere daden
gestapeld op den weg
dien ge ons zijt voorgegaan!
Hoe groot is uw gedacht,
hoe, langs de wereldpaden,
al dat gij doende waart,
hoe is het groot gedaan!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

177
Twee reuzen zeggen 't mij,
getuigen van 't voorleden,
uit enkel steen gebouwd,
die niemand spreken hoort;
doch luider roepen ze als
de ontaarde nietigheden,
en al het los geblaai,
dat onzen tijd bekoort.
Twee reuzen, groef van graze
en ruw van wezenstrekken,
geboren eeuwen eer
ik ooit het leven zag;
die zullen staan en nog
den ouden Geest verwekken,
die Vlanderen leven deed,
op zijnen levensdag.
Wanneer wij, een en al
die deze reken lezen,
gezonken in het stof
en zonder spoor vergaan,
het land der eeuwigheid
bewonend zullen wezen:
dan zullen sprekend zij
nog blijven en daar staan.
Broeltorren, tweederlings
gezinde en vaste vrienden,
gebouwd omtrent de Leye,
aan wederkanten een;
waar is 't dat wij die eere
en dat geluk verdienden,
van ongeschonden nog
te aanschouwen uwen steen?
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Zoo vele is ons voorbij,
zoo vele is al verleden,
zoo vele is weggeroofd,
zoo vele is afgedaan;
zoo veel verzaakten wij,
dat wij beklagen heden,
waarvan ik u, getween
gebleven, nog zie staan!
Gebroederen; sterk gebouwd,
en in de Leye aan 't baden,
die u verschee'n doet zijn
en weêr te zamen snoert,
wat zijt ge een prachtig beeld
der vrome heldendaden,
die, hand en hand, weleer
ons Volk heeft uitgevoerd!
Zoo rezen immers ook
hier, uit de diepe gronden
van 't vrije Vaderland,
twee schansen opgerecht;
vereend en immers twee,
gedeeld en saamgebonden:
het vrij geboren Volk
en 't vrij erkende Recht.
En tusschen beiden liep,
voorspoedig en vol eeren,
de aloude menschenstroom
de toekomste in 't gemoet;
niet spoediger, voorwaar,
maar vrijer duizend keeren
als nu 't onvrije volk,
en de oude Leye, doet!
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o Inghelburgh, gebouwd
en schouwende in het noorden,
o Speytorre, 'et Casteel
en de oude stad te gaêr
beschermende, alle twee,
langsheen de Leyeboorden,
wat staat gij schoon daar, elk,
met elk zijn wederpaar!
Broêrtorren heet u 't volk,
diepzinnig in zijn spreken,
en ziende menigwerf
diepzinniger den grond
der zaken als voorheên,
in wijsgeleerde streken
en tijden, hem 't geweld
der wijsgeleerden vond!
Bloedtorren zegt het nog,
en treft de ruwe waarheid,
ofschoon 't de blâren niet
en kent waarin de hand
des Tijds geschreven heeft
hoe, in de roode klaarheid
des krijgs, hier menschenbloed
doorneschte 't Vaderland!
Staat broederlijk voortaan,
niet bloedrood en aan 't vonken,
zijt haat- en oorlogsvrij,
Broeltorren alle bei;
terwijl alhier de stad,
aldaar de velden pronken,
vol rijkdom, eere en deugd,
Broeltorren langs de Ley!
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En zij de vrome Geest
die op uw' sterke wanden,
getuige van 't voorleên,
verheft zijn edel hoofd,
bij 't neerstig nageslacht
toch nimmer aan 't verlanden,
noch in de aloude' steê
van Kortrijk uitgedoofd!
(Aan Adolf Verriest)
17-5-1882

[De Vlaamsche Zonen zingen vrij]
De Vlaamsche Zonen zingen vrij
en blij, zoo mannen plegen,
hun eigen lied, noch vreezen zij
al die hun zingen tegen!
Kloek aan dan, vrome heldendiet,
het vlaamsche lied!
Het klonk, als in de wiege ik lag,
en leerde, uit moeders blijden lach,
de liefde die mij herte en bloed
nog trillen doet,
voor Vlaanderen, 't schoone land,
vol eere en lof geplant
en vol aanminlijkheden!
De vlaamsche zonen ...
Het klonk als, goedendag in d'hand,
de vaderen vochten voor hun land;
tot dat zij, bloedend, onversaafd,
en onverslaafd,
des vijands erfgespuis
uit onze grenzen sloegen,
en, zingend, weêr naar huis
hun' blijde vanen droegen!
De vlaamsche zonen ...
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Het klonk bij dicht- en bruiloftfeest
en volkvergâringe, aldermeest
en alderliefst, het vlaamsche lied:
waarom toch niet
als wij, al vriend te zaam,
zoo blij zijn dat wij mogen
ons geven nog den naam
van Vlaming, ongelogen!
De vlaamsche zonen ...
Het klonk, zoo menig jaar geleên,
het klonk bij oud en jong, voorheên,
op reize, aan 't werk, bij vrouwe en kind,
van al bemind,
van al die, vrij en vrank,
uit vlaamsche bloed geboren,
de dood eer als den dwang
van slavernij verkoren!
De vlaamsche zonen ...
21-10-1882

[Kortrijksche mannen, naar Brugge is de vaart]
Kortrijksche mannen, naar Brugge is de vaart,
Vlanderen beroept u, zoo eertijds, zoo heden;
viert, om het beeld van twee helden geschaard,
de eere en den roem van het grootsche verleden!
Kortrijksche mannen, het vaandel gevat;
Kortrijksche mannen, den Leeuw laten wapperen;
Bruggewaards, Bruggewaards, Groeninghestad,
groet onversaafd de onversaafde twee dapperen!
Karren, vol ketens en koorden gelaên,
wilde de valsche gebuur ons vereeren,
Waarheid en Vrijheid en Vrede verslaên,
en, op zijn Fransch, ons den slavenstap leeren!
Kortrijksche mannen ...
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Breydel en Coninc verhieven den kop:
‘Neen!’ riep de wever, ‘ge 'n zult niet gij, Gallen;’
Breydel riep: ‘Neen, vrije mannen, staat op:
liever als slave zijn, sterven wij allen!’
Kortrijksche mannen ...
Mannen van Vlanderen, ontembare diet,
't past u den moed uwer vaderen te melden;
Brugge verwacht u, 't verlangt naar uw lied:
krachtig omgalme 't het beeld der twee helden!
Kortrijksche mannen ...
1887

[o Enkele die nog staat, uit zooveel wondere steden]
I
o Enkele die nog staat, uit zooveel wondere steden
van 't oude Vlanderen, vast geworteld in den schoot
des Noordens; Bruggestad, gegroet zijt mij, op heden,
dat ge uwe kinderen eert en vrij maakt van de dood!
Zij hebben u weleer, o Brugge, vrij gevochten
van hen, die uwen val, die uwe ontkrooning zochten;
zij hebben goed en bloed voor u te pand gesteld,
zij hebben ... Gij hebt hen, in 't levend brons herboren,
gezet in 't schaduwbeeld van uwen hallentoren,
en eeuwig vrij gemaakt voor tijd- en doodsgeweld!

II
De sluier valt, die, eeuwen lang,
twee helden hield gedoken:
staat op, gelui en lofgezang,
staat op, claroen- en krijgsgeklank,
staat op, daar ligt de veege en kranke
ondankbaarheid gewroken!
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o Beeldenpaar, wat doet gij schoon
twee helden ons herleven,
die Brugge, vrij van schande en hoon,
herstelden in den zegethroon,
en schonken weêr de maagdenkroon,
uit eigen goud gedreven!
De sluier valt, de zonne lacht,
de zwarte wolken vluchten;
staat op, gezaamde stemmenpracht,
staat op en zingt, uit mannenmacht:
de vrijheid breekt den slavennacht,
geen dwingeren meer te duchten!

III
Zij kwamen gereden, met schande en met schrik,
met wagens vol bindende boeien:
zij gingen, zij zwoeren 't, met haat in den blik,
heel Brugge doen hangen en gloeien:
noch vrouwe noch maagd,
noch kind nog gedaagd
en zou daar, eer morgen, ontsnappen
de woede en de kracht
der zuidersche macht,
en 's peerdenvolks ijzeren stappen!

IV
Ze lagen en waakten en baden te gaêr,
en 't Recht, in hun' herten geborgen,
ontnam hun de vreeze voor 't nakend gevaar,
ontnam hun de vreeze voor morgen:
't zij vrouwe, 't zij maagd,
't zij kind, 't zij gedaagd,
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geen een die daar Vlaamsch hiet, of, dapper
weêrbood hij de macht,
weêrstond hij de kracht
en 't woord van den zuiderschen klapper!

V
‘Schild en Vriend!’ Ontspringt te hand,
de klokke luidt, gij knapen;
‘Schild en Vriend!’ voor 't Vaderland
zij goed en bloed, zij hand en tand:
har! ... Lijf om lijf, te wapen!
‘Schild en Vriend!’ Kloek opgestaan,
zoo een, zoo al gestreden;
‘Schild en Vriend!’ geen rust voortaan;
wat walsch is valsch is: kracht gedaan,
gevochten en gebeden!
‘Schild en Vriend! ...’ Geen antwoord meer,
van valsche, walsche tongen? ...
‘Schild en Vriend!’ Het Vlaamsche heer,
heeft, God zij dank, nog dezen keer
den Vlaamschen dag voldongen!
1887

[Gij, gildelieden, volgt de vane]
Gij, gildelieden, volgt de vane,
voegt hert- en stemgeweld te gaêr,
en zingt den zang die, langs de bane,
den stap verlicht, o mannenschaar!
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Dat vinnig Vlaamsche bloed,
het kittelt ons ten strijde:
vooruit dan, zijde en zijde,
vooruit dan, voet en voet!
Verwinninge ons verblijde:
schept, Vlaming, Vlaamschen moed!
De vijand acht ons land bedorven,
en goed om, walsch en valsch getaald,
te zijn verkonkeld en verkorven;
maar, bij den Vlaamschen Leeuw, hij faalt!
Dat vinnig ...
De vijand spot met onze mannen,
die, God en Kerk van ouds getrouw,
ongeren in 't gareel zien spannen
den vrijen hals van kind en vrouw.
Dat vinnig ...
Hij heeft gefaald, ja, misgerekend,
't zij wie, 't zij wat hij wezen mag,
't zij in wiens valschen naam hij sprekend,
veracht den Vlaamschen goedendag!
Dat vinnig ...
Wij zijn bereid, in eere en vrede
te leven vrij, naast elkendeen;
maar wee den voet die, waar 't één schrede,
misterten dorste op onze tee'n.
Dat vinnig ...
Zulk is ons recht, en zoo zal 't blijven,
zoo lange een stem onz' tonge roert,
zoo lang één gildeman kan stijven
den vrijen arm, die 't wapen voert!
Dat vinnig ...
27-6-1890
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[o Vrijdag, die den mensch gemaakt]
o Vrijdag, die den mensch gemaakt
ons voorhoudt, in de bladen
van Gods eerweerde daden,
als kind van stof en aarde, en iet
dat Gods aanbidlijk wezen ziet:
zij God in u geprezen
en Zijn almachtig wezen!
o Vrijdag, die het kruis geplant,
die zaagt het heilig stroomen
eens, aan den boom der boomen,
van Jesu Bloed, dat Adams ras
en schuldig bloed genezend was:
zij God in u geprezen
en Zijn bermhertig wezen!
o Vrijdag, goede Vrijdag, eens
zag Brugge uw' zonne dagen,
door listen en door lagen
van slavernij en vreemd geweld
benauwd, gekrenkt, omneêrgeveld;
maar eer zij was volrezen,
vrij, Brugge, mocht gij wezen!
Vrij, Brugge, waart ge, en vrij voortaan,
door Breydel en de Coninc;
in 's Vlamings vrije woning
blijft nog door 't Vlaamsche volk gevierd
de dag als hem verlossing wierd,
en als het vrij mocht wezen,
door 's Heeren Bloed geprezen!
1887
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[o Heilig zoete Bloed]
o Heilig zoete Bloed
ons Heeren, weest gegroet,
dat 's Vrijdags hebt gevloed
voor ons en onze zonden;
gij hebt zoo een zoo al,
die leeft en leven zal,
van 't droevig ongeval
der slavernij ontbonden!
Gij hebt in rampen groot,
in 't dwingen van de dood,
o goddelijk kleenood,
geholpen uwe stede;
voor eeuwig, dierbaar Bloed,
bewaart, bevrijdt, behoedt
en Brugge bloeien doet
in vrijdom en in vrede!
1887

[De kerels, ze waren zoo boos en zoo bot]
De kerels, ze waren zoo boos en zoo bot;
ze'n kenden, ze'n eerden den heiligen God
niet: overbevreesd voor hun' goden,
voor Dijs en voor Thor en voor Woden.
De kerels, ze wierden bekeerd en gedoopt,
en vaste in Gods visschende netten geknoopt;
nadien zijn zij mannen bedegen,
Gods name en Gods Kerke genegen.
Dat zijn zij tot nu toe gebleven; ze staan
aan 't hoofd van de christene scharen voortaan,
godvruchtig en zuiver van zeden:
en Vlamingen heet men ze heden.
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Ze horken naar 't woord van den Paus, onbeschaamd;
en, werkers of meesters, zoo 't broederen betaamt,
verstaan dat ze zullen blijven
met Vlaming en Christen te beklijven.
Van vader te kinde zoo ging ze onbesmet,
de leeringe Christi, die, overgezet,
tot ons kwam en Vlanderland dede
een land zijn van voorspoed en vrede.
De hand van den Heere beware ongedeerd
't Geloove in elk huis, en rond iederen heerd;
en moge ons kleen vaderland wezen
zoo 't nu is nog lange na dezen!
Dat, Karel, hangt af, zoo van U zoo van Haar,
die heden vereend zijt; die, vroolijk te gaêr,
de stem van den Heere getrouwe,
geworden zijt Eeman en Vrouwe.
Het slot van de wereld, tot dat zij vergaat,
is 't heilig geheem van den huwlijken staat,
tot één Sacrament van de zeven
door God, in Zijn goedheid, verheven.
Verstonden ze 't allen zoo gij, Man en Vrouw,
die eerbaar, godvruchtig, oprecht en getrouw,
malkaar van den Heer zijt gegeven,
om eensch, gij die twee zijt, te leven!
Verstonden ze 't allen, zoo wierd heel ons land
een hof, vol van prachtige blommen geplant,
daar God hovenier zou van wezen,
en daaglijks goe vruchten uit lezen.
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Verstonden ze 't allen, een schat wel bewaard
waar' 't leven van iederen mensch op der aard;
en spaarzaam zoo wonnen ze ermede
Jerusalems zalige stede.
Verstonden ze 't allen, het zong en het klonk,
vol deugdzame kerels, 't zij oud of 't zij jong;
en niemand en zouder ooit moeten
voor tweedracht of overdaad boeten.
Verstonden ze 't allen! ... Ze zullen 't verstaan,
als ze U aan het hoofd van de gilde zien gaan,
die 't Nazarethsch huisgezin laten,
tot voorsprake en voorbeeld, hun baten.
Dan zal inderdaad uit den huwelijksband
een zegen ontstaan voor het Kerlingenland,
en ons van goe mannen gerieven.
Zoo moge 't den Heere believen!
(Voor Karel Eeman)
20-7-1891

[Het vlaamsche volk]
Het vlaamsche volk
is volk van 't vrije noorden;
de zuiderzonne
en lamt zijn' lenden niet;
't is scherpgezind,
is 't weiger in zijn' woorden,
en, hoe 't van herte is, hoort het aan zijn lied!
Het vlaamsche volk,
in 't heidendom verloren,
zocht eeuwen lang
Gods wezen in Gods werk;
't en vond Hem niet
eer 't, christelijk herboren,
uw licht aanschouwde, o ware Roomsche Kerk!
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Het vlaamsche volk
is, kersten van geloove,
Sint Pieters rotse
onwankelbaar vereend;
dat 's boozen macht
van alles hem beroove,
zal 't U, o God, verzaken immer? Neen 't!
Het vlaamsche volk,
van handel en van zeden,
is oud en rein,
zoo 't plag, van eeuwen her;
eer 't uwen glans,
eer 't uwe onschendbaarheden
hadde ooit gekend, o reine Morgenster!
Het vlaamsche volk
is recht, en 't zijne laten,
dat wilt het elk
ende ieder, kleen en groot;
geen vorst en vond
ooit trouwere onderzaten,
maar slavendienst, dat vlucht het, als de dood!
Het vlaamsche volk,
doen orgelspel en snaren,
doen zang en dicht,
doen beitel en penseel
naamkondig zijn
bij alle kunstenaren,
gelijk in welk bewoonde werelddeel.
Het vlaamsche volk,
bekend in alle streken
waar zonne rijst,
waar hemelteekens staan,
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't en zal geen een
ooit zeggen: ‘'t Is bezweken,
zijn' name is uit, zijn' grootheid is vergaan!’
Het vlaamsche volk,
de zee beloert zijn' gronden,
den leeuw gelijk,
die briescht! Dat is die leeuw,
dien 't vlaamsche volk
zijn' dijkedelvers bonden
in boeien vast, geleên zoo menige eeuw!
Het vlaamsche volk
bebouwt uit alle landen
het schoonste land,
dat ooge aanschouwen kan;
en eischen mag 't:
‘Het werk van mijne handen,
geen dwanggeweld en scheide mij daarvan!’
Het vlaamsche volk,
geen wilde zucht en jaagt het,
om menschenbloed
te storten ongekweld;
of 't vechten kan,
of 't dapper is, ga' vraagt het
aan 't Heilig-Land, aan Kortrijks zegeveld!
1886(?)

[Mochte mij dat nieuws gebeuren]
Mochte mij dat nieuws gebeuren,
dat ik zage, wel en wis,
Vlanderen 't Waalsche wambuis scheuren,
daarin 't nu genepen is!
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Weerde God hem 't eeuwenoude
doodkleed, wierde 't vrij daarvan,
Vlanderen lief, herleven zoude
't hert van uwen dichter dan!
Mochte mij des levens vorste
staande blijven, zoo veel tijd,
dat ik, met der waarheid, dorste
zeggen dat gij Vlanderen zijt!
Mochte mij de dood dan grijpen,
niet en duchtte ik haar met al,
en ik riepe, in 's stervens nijpen:
Vlanderen, wilt het leven, 't zal!
16-11-1890
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Weddemaand
Achttien vrome mannenkeesten,
zoo de minsten, zoo de meesten,
achttienjarig of niet toe,
ach, wat ligt daarin al reden,
dat ik, zinkende in 't verleden,
u de toekomst opendoe!
U, die jong zijt, achttien schrandere,
zoo van lijf, zoo van elke andere
deugd en edeldadigheid;
u, die vrij zijt en moogt leeren
in den grooten boek des Heeren,
ongevalscht u voorgeleid.
Achttien mannen, snel aan 't worden,
achttien in de baan getorden,
zult gij voortgaan, houdt gij vast?
‘Ja!’ dat hoore ik u, al spoedig,
onbedorven, edelmoedig,
zeggen, alzoo 't mannen past.
Dat verhope en dat voorspelle ik,
dat verwachte en daar zoo stelle ik
dit mijn hand, op rijm en maat,
dit mijn woord bij: Wilt ge er komen,
achttien vrij en vranke vromen,
achttien mannenkinderen, - gaat!
22-1-1881

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

194

Wij warender vereend
Haec olim ... Rousselaere 3n oest 1882
Wij warender vereend
zoo wij te vooren plagen,
het hert, de hand, den wille
en de ooge in 't zelve doel;
wij stonden, scheen het ons,
gelijk bij vroeger' dagen
nog in den leeraarstoel.
De jongens waren daar,
als eertijds, even vreugdig;
zij ... onveranderd, wij,
integendeel ... maar toch,
ons grijsgeworden hoofd
beneên, daar klopte jeugdig
het kinderherte nog.
o Hoop van Vlanderland,
o mocht ik, alle dagen,
en was 't een stonde maar,
gemengeld in uw spel,
met u den bal nog, weêr
eens kindgeworden, slagen ...
mijn herte ware 't wel!
Maar neen, 't is uitgespeeld
voor ons: het later leven,
't en is geen kinderspel;
de wereld is een strijd,
dien uw verlangend hert
voorzien durft zonder beven,
gij die nog kinders zijt!
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Vereend! Waarom toch niet,
als 't alles schijnt te wijken,
te ontlaten en te ontgaan,
dat stand hield; zegt, waarom
't geen gij en wij toch zijn
niet klaarder laten blijken,
hoe nader 't einde kom'?
Kloek aan! Onsterflijk is
het doel dat wij betrachten,
onsterfelijk zij de moed
en als het doel zoo groot:
wij vallen een voor een,
staat op, en, jonge krachten,
herleeft uit onze dood!
Wij warender vereend,
een stonde, om weêr te scheiden,
maar scheiden zulke en zal
noch tijd noch eeuwigheid,
die God heeft aan malkaar
verbonden, wiens verbeiden
Hij 't zelfste doel bereidt.
Een enkele en was er niet,
wiens ziele, een' diepe bronne
van wijsheid, wijlen eer,
en liefde voor ons al,
voor eeuwig schouwt alreê
zoo hopen wij, de zonne
die nimmer zinken zal.
Hij weet wellicht, hetgeen
ik nooit en zal vergeten,
zoo lang ik asem haal
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of penne roeren kan,
hoe schoon ons allen was,
die dag, hoe weerd geweten
de heerlijkheid ervan.
Men sprak daar, en wel ja,
heel Vlanderen moge 't hooren,
en buiten, ver van hier,
herklinke 't meermaals, hoe
de jeugd van Vlanderen blijft
zoo trouw als ooit te vooren,
en Christi Kruis niet moe!
De jeugd van Vlanderen eert
heur' leeraars' oude dagen:
de jeugd van Vlanderen mint,
naast God en ouderen, die
gelukkigen, die haar
ontvoerden aan de slagen
der vreemde dwingelandije.
Men zwoer: ‘Het kind is ons!
noch God noch ouder 'n mogen
't beheer van zijn verstand
meer gâslaan: ons behoort
de zin, de ziel van 't kind,
te langen tijd bedrogen
en in de wieg gesmoord!
Wij zullen! ...’ Ja, gij zult
vergeefsche woorden spreken,
genoeg, maar doen en zult
ge aan 't vrije Vlanderen ooit
die schâ, die schande, dat
het Christi jok zal breken
en zijn vlaamsch herte! Nooit!
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Ons vaartuig is te wel
bemanschapt en gemeesterd,
gestandaard en gekruist;
elk weet van waar het kwam,
en 't hooge excelsior,
zijn name, al 't volk begeestert,
ten topmaste in de vlam!
Ons schip vaart al te recht
geballast, en zijn' boorden
't zijn louter eekenboomsche,
in Vlanderen geveld;
't heeft kwader weêr gezien
als al uw' kwade woorden;
't heeft hooger zee'n geteld!
Wij varen voor den wind,
dien gij verwektet even;
het schipvolk staat gerust,
aan 't roêr en vóór den mast,
terwijl een' sterre klaar
de naalde richt, den steven,
en 't schip zijn' edelen last.
o Toekomste onbekend,
verjaardag uitverkoren,
wat groot gevolg misschien
behelst uw boezem niet?
Wie weet of is vandaag
geen edel zaad geboren,
dat eenmaal vruchten biedt?
o Jeugd van Vlanderen, leert,
de lesse is weerd 't herhalen,
die God u gaf! Hij zei,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

198
klaarsprekender als ooit:
‘Gij zijt mij schuldenaars,
en, wilt gij mij betalen,
vroeg zaad in 't land gestrooid!’
Kloek aan dan, niet gevreesd,
studenten, noch tempeesten,
noch onderaardsch geweld,
de Hemel staat u bij:
dat de alderlaatste roep
van al uw' blijde feesten
een zegeboodschap zij!
Gewaakt, gezorgd, gezien:
de vijand ligt en loeren,
terwijl wij rusten gaan!
En slaapt niet: opgepast,
en zalig zult gij 't koorne
eens in de schuren voeren,
dat op den akker wast.
Het land wordt uitgeput,
de bronnen staan vergeven,
geen' vrucht en vroomt er meer,
't is hongersnood op hand:
vergaêrt, bereidt, voorziet,
om later weêr te geven
aan 't bedelend vaderland!
Zijt Josephs altemaal,
terwijl de Pharoos slapen,
en 't volk verleed, alom
zijn' straffen tegenloopt:
zijt Josephs, en zij al
dat uwe handen rapen
zorgvuldig opgehoopt!
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En, schriklijke armoe, wers
als alle lichaamsplagen,
die hankert om het brood
waarop de ziele leeft,
dan 'n zult ge in Vlanderen
geen' smeekende almoes vragen
aan die geen brood en heeft!
Het hongerlijden zal
in levenslust veranderen,
geholpen en getroost
uit mededoogend hand,
en redders zult gij zijn,
o blijde jeugd van Vlanderen,
van heel het Vaderland!
Zoo zong een die daar was;
die, blij van nog te leven,
stilzwijgend menig jaar
den tijd hadde afgebeid,
om andermaal zijn' stem
den vrijen toom te geven,
uit louter dankbaarheid.
6-8-1882

[o Ouderenpaar, van God gezegend]
o Ouderenpaar, van God gezegend
hoe blijdt het uwe kinderen zes
vandage, dat 't hier wenschen regent
en veel geluks elk biedende es,
ook onzen wensch daarbij te voegen,
en nu de dankbaarheid te gaêr
te spreken, die wij biddend droegen,
zoo menig lang en lastig jaar.
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Gij zijt gezond, God dank, gebleven,
ofschoon gij, af en moe gewrocht,
hebt zeldens u verlof gegeven,
of welverdiende rust gezocht.
Gij zijt gezond van lijve en leden,
gezond van herte en zin en al,
en niemand die uw' bezigheden,
die uw bedrijf u afdoen zal.
Gij zijt gelukkig in u zelven,
en in uw' kinderen al voldaan,
die, lijk gedekte koorenschelven,
gelukkig ook, rondom u staan.
Wat wilt gij meer, gelukkige ouderen?
Ach, al dat rijkdom, eere en faam
zou kunnen leggen op uw' schouderen
is u te loonen onbekwaam.
't Is God alleen die u kan loonen,
't is God alleen, die weet waarmeê
Hij zooveel deugd eens zal bekroonen,
in Zijn beloofde hemelsteê.
Dat doe Hij dan, o Moeder, Vader,
dat geve u God, en loone u daar,
met uw' zes kinderen, al tegader,
van God gezegend ouderenpaar!
1883(?)

[Albaan-August, August-Albaan]
Albaan-August, August-Albaan,
hoe kunstig heen- en wederslaan
die namen op malkaar! Gewis,
dat iets daarin verborgen is.
Euryalus en Nisus, eens,
en hadden zoo veel hertgemeens
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als gij niet; noch 't oud vriendenpaar
en was zoo nauw vereend, voorwaar,
van Castor en van Pollux, als,
geleund op elk des anderen hals,
gij twee gevrienden! Fel nochtans
ten strijde voert gij, heel en gansch
dit jaar, getween; en vocht, elk om
des eerepennings edeldom!
Nu stondt gij met geen haar verschil,
voet, hand en borst te gader, stil
in 't renperk; dan, den toom gelost,
en beide in 't stuivend zand gedost,
daar vloogt gij, heftig hijgend naar
't bravium der studentenschaar!
Wie haalde 't? ‘Hij alleen,’ zoo zegt
Sint Pauwels, ‘die daar wettig vecht,
verdient den edelen loon!’ Maar gij,
ge'n mochtet nooit malkaar voorbij
gerennen noch geloopen! Neen,
gij vocht en wont den prijs, getween,
hoogst wettiglijk! 't Is wel gedaan!
Geluk August! Geluk Albaan!
Ach, mochtet gij, in 's werelds perk,
zoo vroom als nu, maar nog zoo sterk,
te gader strijdend, hand en hand,
eens nuttig zijn aan 't Vaderland!
Gij, zoekend naar de ziele, Albaan,
gij tastend 't zieke lichaam aan,
August, met zachte en zuivere hand:
getween een troost voor 't Vaderland!
Een troost voor Vaders ouden dag,
dien God nog lange u sparen mag!
Een troost voor Moeders vrome borst,
die altijd u betrouwen dorst,
en nog betrouwt, dat 't kind van al
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heur' zorg' haar niet beschamen zal!
Een troost voor ons, wiens arebeid
het zaad heeft in den grond geleid,
dat, - lange en vele aan God gevraagd, God dank, zoo schoone vruchten draagt!
(Aan Aug. Peel en Alb. Roose)
Oogst 1891

[Ach, hoe zijnder veel te vinden]
Ach, hoe zijnder veel te vinden
die den leêgen tijd verslinden,
vijftig jaren, en nog meer,
zonder werk en zonder eer;
zonder dat, in al dien tijd,
eenig schepsel hem verblijdt
in hun doen of in hun laten;
die hun zelven niet en baten,
maar die varen, zonder nut,
rechte en roekloos in den put!
Vijftig, honderd, duizend jaren,
kostelijke levensbaren,
eertijds, nu, en te aller stond,
stormen zoo de wereld rond,
zonder wete en zonder wet,
de een door de andere aangezet,
omgewenteld, voortgedreven,
altijd levend zonder leven,
naar den wijden oceaan,
waar zij eeuwig sterven gaan!
Och! wat rampe, en schade, en schande
is 't den vlaamschen Vaderlande,
is 't den landen, groot en kleen,
is 't het menschdom algemeen,
is 't de Kerke, en is 't voorwaar
aarde en hemel, altegaêr,
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dat een edele ziel, geschapen
van Gods hand, door 's vijand wapen
God ontweldigd en ontdaan,
moet eilaas te kwiste gaan!
Och, wat schande! En op Calvariën,
in zoo menig sanctuariën,
op den autaar, in den kelk
stroomde 't bloed, dat God voor elk
van Zijn schepselen gaf en schonk,
als Hij aan het kruishout hong!
Al voor nieten zou 't dan wezen
dat gestorven, dat verrezen,
Hij den hemel openvocht,
en ons 't eeuwig leven kocht?
Neen, eerweerde Moeder, nevens
deze ontaarde stroomen levens,
die om niet te schanden gaan,
in dien wreeden oceaan;
nevens 't nutloos hoog en groot,
dat uw' kleenheid buitenstoot,
dat uw' armoe durft verachten,
en, hielp God u niet, versmachten,
leeft gij, God en mensch voorwaar
kostlijk, nu al vijftig jaar!
Vijftig jaar, ach, arme weezen,
'k hoore uw bevend herte vreezen:
vijftig jaar, hoe snel, hoe snel
rooft de tijd ons, al te fel,
dag voor dag, en tik voor tik,
elken, elken oogenblik
weg ons Moeders dierbaar leven!
Ach, wie zal 't ons wedergeven?
Ach, o wreede tijd, aanhoort
ons gebed: en gaat niet voort!
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Of, mag niets uw' stappen tragen,
moet gij altijd gaan, zoo vragen
wij aan Hem, hoe fel gij zijt,
die u niet en vreest, o tijd,
dat Hij Moeder vrij en vrank
spare en berge, levenslang,
voor al 't geen de kwade menschen,
heur niet kennend, doen of wenschen,
en dat zij, met ons al meê,
's Hemels hof eens binnentreê?
20-4-1886

[Aanveerdt, o Bruiloftmaagd, zoo rijke aan hemeldeugden]
Aanveerdt, o Bruiloftmaagd, zoo rijke aan hemeldeugden,
deez' blommen, die ik blij vergaard hebbe en geplukt,
alwaar zij 't aardsche dal met eere en pracht verheugden.
Uw' maagdenkroone, eilaas, en is 't mij niet gelukt,
met dezen fraaien tooi, in schoonheid te evenaren,
ofschoon ik neerstig al dat schoone is ging vergaren.
Aanveerdt ze, al eventwel en leeft gij langer toch
als deze blommen, die, geslensd na weinige uren,
vergaan: blijft bloeien, Gij, blijft bloeiende eeuwig duren!
En, wilde er nievers niets meer bloeien, bloeit gij nog,
om met een blomke of twee, uw' rijken krans ontnomen,
de naakte krankheid van ons werk ter hulp te komen!
Dan hopen wij met U, doch ver van U, gekroond,
te bloeien eens, daar God dat goed is eeuwig loont!
1889(?)

[Op Marcke, waar sint Brixius vereerd]
Op Marcke, waar sint Brixius vereerd,
gediend wordt en gevolgd, als voorbeeld van 't wel leven;
op Marcke staat alsnu mijn zin gekeerd,
en 'k wensche een kind van Marcke, uit jonsten, lof te geven;
dat, vroom en vroed van eersten af,
aan God zijn herte en zinnen gaf.
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Het droeg den Heer zijn schuldeloos gebed
met werken op van liefde, in 't daaglijksch tijdbesteden;
verwachtend dat het God zou onverlet
en deugdzaam laten zijn, en door de wereld treden
langs paden onbekend, maar die 't
vandaag heel duidlijk vóór hem ziet.
Te Wevelghem ontstond een erge strijd:
men wist niet wien de ziel des kinds zou toebehooren;
daar spookte godsdiensthaat, met scholennijd;
en zegepralend kon alreê men Satan hooren,
die riep: ‘Voor mij, voor mij de buit,
de vijand slaapt: Geroofd! Vooruit!’
Maar slapen zou hij niet, de dappere man,
> dien God gekozen had, als David, in die tijden,
om 't volk van God, de kinderen, van
den aanval Goliaths heldhaftig vrij te strijden:
gewapend met betrouwen stond,
en bleef hij staan, op zijnen grond!
Hij wachtte en waakte wel; hij zorgde en zoei
het zaad van Gods gebod en wetenschap daarhenen,
ont al 't geweld, al 't fier geloei
des vijands, was voorbij, al 't krijgsgevaar verdwenen.
Hebt dank daarom, o jongman koen,
hebt dank: dat zal u God vergoên!
Geen schoonder loon en kon, voorwaar,
God zulk een' vromen man als U, o Vrouwe, geven;
als U, Emilia, die nauwlijks daar
verbonden zijt met hem, in een en 't zelfste leven:
zijt vroom en deugdzaam beiden nu,
leeft lange, en God vermenige U!
1889
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De tijd, aan wiens geweld
geen mensche pale en stelt,
die 't al verteert, verstrooit, vereffent en vernedert;
de tijd heeft u gespaard,
Eerweerde, en 't geen gij waart
weleer, dat zijt Gij nog, ruim vijftig jaren sedert.
Het zelfste rein gemoed,
ootmoedig, vroom en goed,
op anders niet gezind als, boven alle zaken,
voor God en 't Vaderland,
veel zielen, naar uw' hand
en naar uw eigen beeld, ook vroom en goed te maken.
Dat hebt Gij, late en vroeg,
gedaan, ja werks genoeg
om menig man daarom verdiende rust te geven;
maar Gij, Eerwaarde Vrouw,
zoekt God en 't Volk getrouw,
den zelfsten weg te gaan tot tenden van uw leven.
Met reden heet men dan
gelukkig 't sluiten van
den blijden ommeloop dier vijftig volle jaren;
gelukkig, niet alleen
voor U, maar, in 't gemeen,
voor ons, die, om uw deugd, van God gezegend waren.
Dan, Gij die uw geslacht,
ver boven vrouwenkracht,
veredelt en vereert voor God en voor de menschen,
aanveerdt van ons te zaam,
aanveerdt, in 's Heeren naam,
't bewijs van onzen dank, en diepstgevoelde wenschen!
25-8-1886
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Voor drukkersgasten
en is 't geen daaglijksch werk aan 's Dichters harp te tasten;
maar, trouwt hun Meester, dan
geen een die 't laten kan,
ten minsten eens, te grijpen naar
de vedelsnaar!
Welaan, daar moet gedicht, gedeund, gezongen;
nen pas of twee, wie weet, of drie gesprongen;
nu, nu of nooit! Maar, eer 't begint,
aanveerdt, gelukkig paar, die 's Huwlijks zegel bindt,
die nederige, U door ons vereerde, bruiloftjunste;
die, uit metaal gewrocht en met krystaal gekroond,
U toont,
verbeeld in al de pracht van 's Zomers blommenkunste,
den voorspoed dien wij U zijn wenschende altemaal.
Eenvoudig is 't geschenk, rechtzinnig is de taal!
Aanveerdt het dan en tracht, binst lange huwlijksjaren,
in vreugde en vruchtbaarheid, die beeltnis vrij te waren
van breuke en van gebrek aan de overvloedigheid
der Liefde! - Daar is 't al, en in een woord, gezeid.
(Voor Joris Beyaert)
25-7-1888

[Met hand en hert vol liefde en troost]
Met hand en hert vol liefde en troost,
van eer het licht der zonne bloost,
tot na des avonds duisteren,
zoo vloog zij, lijk een bie, en ging
den armen kranken sterveling
zijn' klachten af gaan luisteren.
Noch cholera, noch kankerleed,
noch wintervorst, noch zomerzweet
en kon heur hert vertragen.
De liefde wint op allen nood
den zegepraal, en dwingt de dood,
of spot met heure slagen.
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Vincentia, geen' dankbaarheid
van menschen, noch geen kroon bereid
met blommen die 't bederven
ontluistert, maar Gods doornen Kroon
betrachttet gij, als eereloon,
in leven en in sterven.
Wij bidden u, en scheidt nog niet,
maar troost al die gij zitten ziet,
in armoe en in tranen;
en Kortrijk zal, een liefdeveld
door u in vollen bloei gesteld,
den Hemelweg u banen.
April 1890

[Hoe gauw is vijftig jaar in de eeuwigheid verslonden]
Hoe gauw is vijftig jaar in de eeuwigheid verslonden,
en voor zoo menig mensch schier nutteloos bevonden!
Maria, gij hebt ons, in 't loopen van dien tijd,
van 's werelds ijdelheid en 's vijands list bevrijd.
Wij danken U daarom, en loven uwe zorgen,
want Gij zoo lange ons hebt in uwen schoot geborgen,
en ons den weg geleerd, dien elkeen weten zal,
die naar den Hemel reist, dóór 's werelds tranendal.
De goedheid die Gij ons hebt moederlijk bewezen,
nu vijftig jaren lang, laat ze onveranderd wezen,
o onbevlekte Maagd, en zij de laatste vrouw
die Marcke ooit winnen zal aan uwen dienst getrouw!
1893(?)

[Gezegend ouderenpaar, die 's Konings eere]
Gezegend ouderenpaar, die 's Konings eere
verdiend hebt; arbeidsvolk, gedoogt
dat ook de dichterstem den lof vermeere,
dien 't vrije Kortrijk u betoogt.
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Geen rijkdom: eere en deugd heeft, vijftig jaren,
uw' kloeken moed doen wederstaan
aan rampe en tooi, aan zoo veel lijfsgevaren,
die anderen deên ten onderen gaan.
Gij, man, gij wrocht; en zij, uw' vrouw, verwachtte
den schralen kost, die uwe hand
te winnen wist, aan 't werk, bij dage en nachte,
ten dienste van het Vaderland.
Wie loont er zulke deugd? Geene eerebogen,
geen' schatten dezer aarde; 't moet
onsterflijk zijn, en vrij van alle logen,
dat u beloonen zal: Gods eeuwig goed!
Mei 1893

[Gelukkig zijn die al, die God den Heere vreezen]
Beati omnes qui timent Dm.
‘Gelukkig zijn die al, die God den Heere vreezen,
die Zijne wegen gaan, gelukkig zijn die al!
Uw handwerk zal u voên, 'k zal uwe welvaart meerzen,
en al hetgeen gij doet u voorspoed brengen zal.
Uw' bruid, een wijngaardrank gelijk, vol zware bezen,
zal 't huis waarin gij woont versieren, te allen kant;
uw' kinderen zullen als oliventelgen wezen,
rondom uw tafelberd, als eene kroon, geplant.
Aanschouwt, zoo zult gij, zoon des menschen, zijn gezegend,
die Gods bevelen met Godvreezendheid vervult:
God zegene u, aanschouwt, uit Sion afgeregend,
't geluk Jerusalems, zoo lang gij leven zult!’
Zoo sprak de waarheid Gods, in Davids taal, geleden
al menig duizend jaar; doch, altijd jong en frisch
was over duizend jaar, als op den dag van heden,
de wetenschap van Hem die alles wetende is.
Hij, God, voorzag van toen, zoo wij nu zien, geboren
uit echten vlamingsstam, vol eere en deugdzaamheid,
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dien goeden herder reeds, dien pastor uitverkoren,
die heden wordt de kroone om 't edel hoofd geleid
van vijftig jaren vol eerweerde priesterdaden;
van vijftig jaren vol ten besten geven van
zijn eigen zelven, en zijn' kinderen overladen
met al dat vrede, en vreugd, en vriendschap heeten kan.
God zag hem, en Hij sprak: ‘Gelukkig zijn die vreezen
den Heere en in dien weg des Heeren gaan! Ik zal
ze loonend voeden met mij zelven, en vermeerzen
den voorspoed en den drijf van hunne werken al!’
Getrouw aan de eerste gunste en 't roepen van hierboven,
zoo ging de jonge man den weg des levens in,
en staafde, stap voor stap, de oprechtheid, het beloven
en 't voorwaards willen van zijn eerste reisbegin.
Een bruid was hem bestemd, een wijngaardranke schoone,
onsterflijk, hemelsch, en van afkomste edel, die,
gesierd in 't maagdenkleed, vereerlijkt met een' kroone
van zeven sterren, ik nu voor mijne oogen zie.
Heur name, Ecclesia, weergallemt deur de landen
van noord en oost en west en zuid; en overal
zie 'k bedevaarders gaan, en brengen volle handen,
wedijverend wie haar eerst en best begroeten zal.
Zij, als een wijngaardrijs gegroeid, strekt heur aanschouwen,
vol schaduwe, vol groen, vol bloeiend blomgewas,
vol vruchten ongeteld, tot waar de grenzen grauwen
der eeuwigheid! o Bruid, uw bruidegom, dat was
een priester, die u wierd verhuwlijkt, in die dagen,
als, rondom hem geveld, nog anderen op den zerk,
in 't witte bruiloftkleed gegordeld, nederlagen,
en als, op Gods bevel, Gods zendeling heel de kerk
liet hooren: ‘Priester zijt ge en eeuwig zult gij 't wezen:
staat op, aanschouwt uw' Bruid, die uwe komste beidt:
zij wilt dat uit heur' schoot, een nieuw geslacht gerezen,
den hemel vulle met der aarden vruchtbaarheid!’
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Zoo is 't geschied: het huis des bruidegoms, de daken,
de muren, om ende om, zie 'k bin- en buiten staan,
heel met die schoone vrucht begroeid, die 't zonneblaken
doet blinken, rijpe en rond, vol edelen wijn gelaên;
met druiven, God bestemd alleen: Hij zal ze lezen,
Hij, Heer des wijngaards. En de oliven, die 'k geplant
den wijngaard steunen zie rondom, kloek opgerezen,
die heeft hij, priester, met zijn' milde vaderhand
omtrent zijn tafelberd, den autaar, ook gewonnen:
zijn' kinderen zijn het dus, die 's vaders last en lot,
eens priesters lijk hij zelf, hetgeen hij had begonnen
bewaren zullen en volwerken, geve 't God!
‘Aanschouwt, zoo zult gij, zoon des menschen, zijn gezegend,’
sprak God, in Davids taal, en waarheid blijkt het woord,
bij al hetgeen de hand des pastors, eerst bewegend
of na volendend, heeft begonnen, onderschoort,
beginnende is, of zal beginnen, mag hij 't leven,
ter eere Gods en voor zijn dierbaar Desselghem!
‘Zoo wierd de zegen Gods’, na Davids woord, ‘gegeven
aan Sions hoogte, en aan de stad Jerusalem.’
Aanschouwt de schoone kerk, de schole, hoort ze spreken,
de kloosters hunne taal verheffen, alle bei,
en zeggen, al gelijk, hetgene in Davids reken,
God zelf verkondigde en zoo lang te vooren zei:
‘Gelukkig zijn die al, die God den Heere vreezen,
die in Zijn wegen gaan, gelukkig zijn die al:
hun handwerk is Hem lief, hun welvaart zal Hij meerzen,
en al hetgeen zij doen hun voorspoed brengen zal!’
(Voor E.H. Karel Nisse)
Juli 1883

[Zege, zege, laat ons zingen]
Zege, zege, laat ons zingen,
zingen, dat het gallem geeft:
want de God van alle dingen
ons zoo lang geholpen heeft!
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Vijf maal vijftien jaar is 't leden
dat, uit Sint-Denijschen grond,
vrucht van vele en goe gebeden,
't eerste Kloosterhuis ontstond.
't Waren dappere liefdeherten,
vrome zielen na Gods zin;
die, tot zalf aan alle smerten,
traden eerst het Klooster in.
Ouderlooze kinders waren
de eerste blom van hunnen hof;
menige andere, jong in jaren,
leerden zij des Heeren lof.
Arme lieden, vol ellenden,
leden Christi altemaal,
kwam Gods zegen hun te zenden
en zij vonden blij onthaal.
't Huis verrijkte in eere en deugden,
ieder jaar bracht nieuwen oogst;
ieder jaar bracht nieuwe vreugden,
nieuwe kinders, nieuwen troost.
En de booze vijand mochte
strijden, vol van haat en nijd:
hij en kreeg niet wat hij zochte,
in den school- en zielenstrijd.
Dappere vrouwenherten stonden
hem te weer en wrochten voort,
waar zij nood of armoe vonden,
schier een volle eeuwe, ongestoord.
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Zege, zege, laat ons zingen,
zingen dat het gallem geeft:
want de God van alle dingen
ons zoo lang geholpen heeft!
Oogst 1890

[Wanneer het lichaam rust geniet]
Wanneer het lichaam rust geniet
de geest dan over 't stof gebiedt,
en kan de vlerken strekken
tot verre boven 't dagelijksch doen
der menschen die, om 't lijf te voên,
hun schamel brood berekken.
De zondagruste is Gods gebod,
van als Hij 't nederig menschenlot
ontwierp en schiep op de aarde;
van als Hij echt- en huisgezin,
oorije en stam tot volkeren, in
Zijn goedheid, samenpaarde.
De zondagruste, o heilzaam iet,
voor die wat el in 't leven ziet
als leven en genieten;
voor die, geschapen, 's Scheppers eer
niet achtloos en met avekeer
zijn hert voorbij laat schieten.
Het hert wilt op, en weêr daarheen,
te Hemwaard, die het schiep voorheên;
ten Geest, die, onbedwingbaar,
't heelal bedwingt, 't heelal beroert,
't heelal tot zijn' bestemming voert,
langs paden ondoordringbaar.
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Hebt's dank, die ze ons gegeven hebt,
die rust, die ons den geest herschept,
en doet uw beeld gelijken,
eeniederen keer dat van uw Woord
een vonksken, in ons hert geboord,
komt onze ziel verrijken.
Verstonden ze al zoo gij 't verstaat,
Eerweerde, in woord, in werk, in daad,
vol deugden en vol dagen;
die jaren reeds dat rustend werk,
Gods leeringe in Gods heilige Kerk,
verrichtet, met behagen!

Docete! Daar is 't groot gebod,
dat, uitgegaan vooreerst van God,
de school kwam in te stellen,
dien zondag, als het Cinxenvier
Gods lof, in talen allertier,
de Apostels deed vertellen.
Eerwaarde Priester, duidlijk is
die eerste school de beeltenis
van 't geen, gespaard tot heden,
in 't nederig volk dat licht bewaart,
dat uit den Hemel brandde op de aard,
in 't kerkelijk oud verleden.
Nog huiden zijn daar vrome liên,
die opwaards naar uw voorbeeld zien,
en 't woord des Heeren vatten;
het woord dat zegt: ‘De wetendheid
des Heeren, in de schaal geleid,
weegt meer als alle schatten.’
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Zij steunen op uw' stevigheid,
en 't woord, door U hun voorgeleid,
verkonden zij den lammeren
van Petri schaapstal, onverpoosd:
de wijsheid en den waren troost
in Adams zonde en jammeren.
Sterkmoedig dan ter baan! Volherdt,
Apostelen, rond ons Vaders hert,
en op ons Vaders schreden;
in liefdebanden meer als een',
en door geen' vijand af te schee'n;
sterkmoedig voortgetreden!
De Meester wacht ons allen af,
waar geen gevaar, geen dood, geen graf
en is; waar, zonder palen,
één' blijdschap al den tijd en vlijt,
die gij voor Hem bestedend zijt,
zal duizendmaal betalen.
Hoogedele prijs! Hoe groot zal dan
de pracht zijn en de weerde van
de kroon die Gij zult spannen,
Gij, die aan 't hoofd des legers staat,
en, strijdend, als geleider gaat
van zulke vrome mannen?
Voorwaar, geen' schijn, geen' schaduw heeft
de blijdschap die u thans omgeeft,
den tijd van weinige uren,
bij 't geen dat, uwe werken al
verdienden loon betalend, zal
voor eeuwig blijven duren.
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Wij wenschen dan, - en make God
onz' woorden waarheid! - ach, blijft, tot
den laatsten uwer dagen,
zoo Gij met ons, zoo wij met U,
gezond, en vrij en blij als nu,
den edelen arbeid dragen!
(Voor Z.E.H. Kan. Th. Arents de Beerteghem)
1885

[Eerweerdig hoofd, dat denken doet]
Marcke, 1885.
Eerweerdig hoofd, dat denken doet
aan voor- en nageslachten
van christenen, van kunstenaars,
van edele kunstgedachten!
Hoe diere en zijt ge ons allen niet,
die uwen geest verstonden,
en die, met hand en herte en moed,
hetgeen gij leert verkonden!
Hoe dierbaar zijt gij, moerpilaar
van heel een' tempelbouwte,
die storten zou, stondt gij daar niet
en steundet de edele voute!
Blijft staan dan, en laat groeien ons,
geborgen in uw' grootheid;
versterkt, verheft, bericht, beleert,
belommert onze blootheid.
En zeker komt de dag wel eens,
- hij daagt al, blijde en gulden, dat 't menschdom U betalen zal
zijne onbetaalde schulden.
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Dat 't menschdom U zal kennen als
van Godswege aangewezen,
om edel-, blijd- en meerder mensch
het menschdom doen te wezen!
Der kunsten werk en doel is dat,
des kunstnaars edele baken:
daar hopen wij, met U, naast U,
door U gesteund, te raken.
o Kunstnaar, God almachtig, werkt
dat wonder, dat wij vragen
vóór U geknield en hem in de oog
dien we in ons herte dragen.
Gebenedijdt al 't geen hem kan
verblijden en versterken,
zijne edele vrouw, zijn kinderen en
de kinderen zijner werken!
(Voor Baron J. de Bethune)
23-6-1885

[Hebt gij Tinel]
Hebt gij Tinel,
Edgar Tinel gezien,
gezien, gehoord, gesproken?
En heeft hij u
dat overstoflijk brood
van zang en spel gebroken,
op zijn clavier?
En heeft hij dit clavier,
bij felle meesterstreken,
schier levend doen
zijn woord, zijn hert, zijn' ziel
en zijn gedacht uitspreken?
Hebt gij Tinel,
Edgar Tinel gezien,
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gezien en hem verstanden;
en zijt gij niet
meer mensch weêr opgestaan,
van onder zijne handen?
Vereert ze dan,
vereert de kunst in hem,
de Godlijke, en buigt neder
voor God, dien al
dat kunst of kunstenaar is
terugbeeldt en geeft weder.
17-4-1884

[Van hier, die twist en tweedracht voedt]
Allen:
Van hier, die twist en tweedracht voedt
en die den evennaasten,
door haat en nijd ontsteken, doet
elkanders dood verhaasten!
Van hier, vaart ver van hier: 't en geldt
geen' winnaar nu, geen' oorlogsheld,
maar hem, die 't lieve leven,
ontworsteld aan de wreede dood,
die woekerde in den moederschoot,
heeft duizenden gegeven!
't Verhaal:
Hij zat en zocht, bij nacht en dag,
bij 't kranke bed, daar lijdend lag
het moederlijk verlangen;
hij pijnde en poogde, rusteloos,
daar valschheid hem te volgen koos,
en in heur' strik te vangen.
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Hij dacht en doolde menigmaal;
hij bad tot God, om zegepraal,
en, eindlijk, eens ... 't gebeurde
dat, heel ontroerd, hij henenbrak
door 't duistre dat hem tegenstak,
en ... dat de nevel scheurde!

‘Gevonden!’ riep zijn' stemme alsdan:
hebt dank, hebt dank, o God, ervan;
nu mochte ik geren sterven;
want, hopelooze moeder, gij
zult leven, en, of doodde 't mij,
gij zult het leven erven!
Mannen:
Waar doolt gij, onbekend, alleen,
ter ballingschap gedwongen, grijze vader?
Uw moederstad, is die te kleen?
Is daar noch huis noch thuis voor u, den dader
van 't schellemstuk, o schande groot,
dat, door uw' vroede hand, de keten loste,
de keten van de grimme dood,
die honderd duizenden het leven kostte?
Waar doolt, waar gaat gij heen? Ach, blijft
bij ons, o vrome ziel, o vroede helper!
Om God, komt weêr terug, en wrijft
die schande van ons hoofd, o wondenstelper!
Kind:
Wie is dat, Moeder, die daar staat
en schijnt als een die spoedig gaat
en draagt iet wonders? Wie zou 't zijn?
Is, Moeder, is dat Jan Palfyn?
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Moeder:
Ja, kind, dat is het afbeeld van
een' grooten, braven man,
dien Kortrijk won; die, een uit al,
een' wereld won en winnen zal!
Kind:
o Moeder, zegt mij meer nog iet,
waarom dat hij zoo zorglijk ziet:
is 't droefheid, liefde, die hem drukt,
of heeft hem iets verongelukt?
Moeder:
Zijne eigen' bate en zocht hij nooit,
maar eindloos heeft hij goed gestrooid
op Kortrijk en Gods wereld heel:
hij zocht en vond het beste deel!
Kind:
o Moeder, waarom weent gij dan,
wanneer gij ziet zoo braven man
daar staan, die, zegt gij, vroomgezind,
het menschdom heeft zoo zeer bemind?
Moeder:
Bemind, o ja, gediend heeft hij
het menschdom, meer als wie dat 't zij;
want, zonder hem, o wonder groot,
waart gij, en ware uw' Moeder dood!
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Kind:
En weent dan, Moeder, niet, en groet
dien man met mij, die, vroom en goed
ons 't leven gaf, naast God, weêrom:
heet, Moeder, heet hem willekom!
Allen:
Bazuint alom en roept eenpaar,
o Kortrijks volk: De dag is daar,
die, lang verbeid,
die, lang bereid,
eerst Jan Palfyn heeft dank gezeid!
o Vlaamsche man, God loont alreê?
uw edel hert, dat 't moederwee
kwam troosten; dat, de wereld rond,
voor wanhoop, hope en liefde vond!
Hij leve, hij die 't leven schank
aan duizenden: hij leve lang;
in 't beeld alleen niet, dat daar throont,
maar daar, waar 't Leven zelv' hem loont!
(Zingenschap Jan Palfyn ter eere)
10-5-1889

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

222

Herfstmaand
De pikke slaat het kooren af
den stam en zet, beneden,
den dorren grond vol pennen, vol
gebekte uitwendigheden.
De pikke slaat het kooren en
het valt in losse hoopen,
daar nu en dan nog groenigheid
en blommen tusschen loopen.
Daar zingezangt het; staal en steen,
ze zijn malkaar aan 't zoeten;
en 't bootallaam de pikke zit
heur' botheid af te boeten.
De hinnen zijn zoo hoorendoof,
't en helpt noch hei- noch huwen;
laat kezen nu dat kezen wilt:
't en kan geen een ze schuwen.
't Is lastig werk: de zonne bijt,
't en wilt geen windtje waaien;
en 't zwoegen doet den akkerman
zijn zweet in de eerde zaaien.
Bringt lavenisse, o blonde jeugd,
in 't zand die zit en spelen;
laat staan die blommen: lavenisse,
en lescht de dorre kelen!
Den hals omhooge en 't herte blij,
wat doet gij mij verheugen,
o akkerman, in 't meêgenot,
en 't weldoen uwer teugen!
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De zonne boomt, het droogt dat 't sperkt,
waarom gewacht tot morgen?
Vandage nog, zoo 't God belieft,
den zwaren oest geborgen!
De binders beuren 't kooren op,
meêdoogende; en hun' handen
omvangen 't, daar 't gevallen lag,
en bunselen 't in banden.
De scherpgetande vorke vat
de schooven, en de wagen,
gepeerd met al dat trekken kan,
rijdt weg en weêr de slagen.
De schure is vol, de schelven zijn
gedekt; en langs de bane,
begroet men al, gelint, gepint,
den preuschen strooien hane.
Kerjoel, kerjoel! ‘Voldoeninge’ is 't:
gebierd nu op de schooven!
Kerjoel, kerjoel! Den derscherdeun
gedanst, dat de ooren dooven!
1893(?)

[Geboren, in de Nazarethsche dellinge]
Nativitas est hodie B.M.V.
Geboren, in de Nazarethsche dellinge,
vandage is zij, die Satans vendelvellinge
zien storten heeft beneden haren voet,
verwonnen door haar kindeke en geboet.
Geboren is, te Nazareth, de ontvangene
heel zondeloos; de maagdelijk omhangene
met 't lelieblank, oorspronkelijk gewaad,
dat dere en had noch deel in Adams kwaad.
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Geboren is op heden Anna's minnelijk,
en Joachims kleen dochterke, onverwinnelijk;
verwacht zoo langen tijd en naar gebeid,
beloofd zoo menige eeuwen en voorzeid.
Geboren is op heden 't eerste schemelen
des dageraads, die boorend dóór de hemelen,
de zonne kwam verkonden en de pracht,
die 't duistere zou verdrijven van den nacht.
Geboren is de stengel van dat blommeken,
op heden, in wiens al te zuiver kommeken
de dauw eens uit den hemel is gestremd,
de perel die onz' schulden heeft gedempt.
Geboren is dat bietjen overzoetelijk,
dat honing droeg en bate in 't onuitboetelijk
gekwets, dat, door den vijand eens gestraald,
door Jesus wierd gebeterd en betaald.
Geboren in een dorpke, dat daar verre ligt
in 't land van Galileien, is dat sterrelicht,
dat wijzen zal de haven en de ree
aan 't moegedoolde menschdom, op de zee.
Geboren en gewonden in zijn' windekens,
op heden, is het heiligste aller kindekens;
geweerd Hem, Die het schiep en Dien het zal
ontvangen eens, en baren in den stal.
o Nazareth, vernepen en onachtelijk
weleer, nu is de luister onversmachtelijk,
en de eere van den name dien gij draagt:
geboortestad van de onbevlekte maagd!
1887(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

225

[Dat ze altemaal die God verachten]
Dat ze altemaal die God verachten,
eens willens en eens werkens, naar
't ontchristenen van Vlanderen trachten,
'k en vreeze geen Geloofsgevaar,
zoo lange, o God, wij Vlanderlingen,
u herten rein ten autaar bringen.
Laat nòg zoo schoon de schoonheid wezen
der lieve bruid; laat nòg zoo eêl
de mannenkracht zijn, uitgelezen,
des bruidegoms; hoe baat het veel,
zoo niet hun' beider herten binnen
een' schoonheid woont, die God kan minnen?
Die schoonheid hebt ge in haar gevonden,
die vroomheid hebt ge in hem bemind,
gij, bruidegom, met haar verbonden,
gij bruid, met hem verhuisgezind;
en beiden zijt ge, in God goê vrienden,
twee herten die malkaar verdienden.
De deugd heeft u, van ouds genegen,
in eere en trouw bijeengebracht;
de deugd verwaarborgt u den zegen,
dien Kerke en Volk op hen verwacht,
die 's Scheppers woord, in God verbonden,
‘Getween zijt een,’ zoo wel verstonden.
De stam, zoo de oude vaderen spraken,
van deugdenwege alom vermaard,
zal stamgelijke telgen maken,
en vruchten na den boom geäard:
zoo zult gij, man en vrouw, nadezen,
dit wenschen wij, ook vruchtbaar wezen.
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Niet vruchtbaar zoo de lanken plegen
van al dat roert of aêmt, o neen,
maar vruchtbaar na de ziel bedegen,
zoo wordet gij, en zoo alleen.
Dit wenschen wij, die, God in de oogen,
het diepste van ons herte u toogen.
Zou 't anders geene ontaarding wezen,
zou 't anders geen' vervloeking zijn,
zoo zulk een' stam kwame uitgerezen
een' vrucht, besmet met 't helsch venijn,
dat nu alom, door land en weiden,
de dienaars van den vijand spreiden?
Neen, neen, 't en zal, helpt God, gebeuren,
voor Vlanderland te diepe een' rouw,
dat gij, o man en vrouwe, eens treuren
en zeggen zoudt, malkaar getrouw:
‘Och hadde God omneêr geslagen
den stam, die zulk' een' vrucht zou dragen!’
Ontschuldigt, zoo de kwade driften,
die wij, benauwd ten allen kant,
zien onweêr en verwoesting ziften
op u, o dierbaar Vlanderland,
de blijdschap van deze ure stooren,
en doen een onblij woord u hooren!
Zij ver van hier de vrees gedreven,
zij 't vrij voorzeid, geliefde bruid
en bruidegom: uws levens leven,
als 't bloeiend eens uw herte ontsluit,
't zal zijn zoo gij zijt, en 't zal blijven,
in eere en deugd, uw' namen schrijven!
6-4-1891
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In festo S. Guidonis.
Patroon van Anderlecht, aanhoort
hetgeen wij biddend van U vragen:
't is dat wij lange mogen voort,
in eere en deugd, aan God behagen;
en, zoo gij zelve eens hebt gedaan,
dat wij, u nadoende, altijd meugen
den rechten weg des Heeren gaan
en onzer vrienden hert verheugen.
Gij waart een neerstig arbeidsman,
ge 'n aat geen onverdiende korsten;
't geluk van die dat zeggen kan
't geluk wel weerd is van de vorsten.
Wij volgen arbeidzaam u na,
maar, opdat elk van langs om nader
op uwe vrome stappen ga,
spreekt schoon voor ons bij ‘Onzen Vader!’
Gij rust nu menige eeuwe alreeds
in 's Hemels onvolkende kringen,
en 't edel wit des bruiloftskleeds
vervangt uw' schamel werkmansdingen;
verhoort ons dan, die, hemelwijd
van uw' gewonnen rustpaleizen,
die al te ver van waar gij zijt,
in 's werelds beêweg gaan en reizen.
Die weg is ons bekend: hij wordt
met wakkere handen ons gewezen;
bewaart die handen lange, en stort
uw' zegen op die, ongeprezen,
ons leeren gaan, en staan en lijen,
die langs dien weg met ons verheugen,
tot dat wij 's Hemels poorten zien
en, al te gaêr eens, binnenmeugen!
1883-89(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

228

[Hebt gij nog geluisterd]
Hebt gij nog geluisterd
naar den merelaan,
's avonds, als het duistert,
als de sterren staan?
Op den hoogen sperel,
daar hij verre ziet,
luide zingt de merel
nu zijn avondlied.
Hoort zijn' kele galmen
haal en wederhaal:
't zijn lijk Davids psalmen
't is lijk orgeltaal.
Kout hij met de blâren
van den boom, misschien;
die, al slapenvaren,
hem goên avond biên?
Kijft hij op de winden,
die, voorbijgegaan,
hem, den blijgezinden
vogel, 't zwijgen raên?
Wenkt hij naar een' sterre,
die hij ginder ziet
blinken, hooge en verre?
Ai, 'k en wete 't niet!
Een alleene het wijs is,
wat de vogel zingt,
weer het luide of lijze is
dat zijn' tale klinkt.
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Hoort zijn' kele galmen
haal en wederhaal:
't zijn lijk Davids psalmen,
't is lijk orgeltaal.
Somtijds, in de kerke,
hoore ik stemmen aan,
lijk die lieve en sterke
van den merelaan.
Als 't, te zeker' stonden,
sursum corda klinkt;
en 't, uit de orgelmonden,
zingt en wederzingt.
Rijzen doet mijn herte
naar den hemel, dan;
lijde ik pijne en smerte,
't leed verlicht ervan.
Al met eens, hij schettert,
tiert en tureluit;
‘Vier slaat’ hij dat 't spettert:
en ... 't is uitgefluit!
1880-81(?)

[Meester, 'n neemt 't niet kwalijk af]
Meester, 'n neemt 't niet kwalijk af
dat uw' kinders hen verheugen
van U blij te groeten meugen,
met de Vrouw die God U gaf!
Nu zijt Gij, het is bekend,
door Gods leeringe, en wij weten 't,
van God zelve, vastgeketend
in het huwelijkssacrament.
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Wij aanveerden, zoo 't betaamt,
en vereeren als verplichtend,
't geen gij zelve, ons onderrichtend,
ons zoo dikmaals leeren kwaamt.
In uw' Vrouw zien wij voortaan
heel U zelven weêrgegeven,
ja, twee levens in een leven
ons eendrachtig voorenstaan.
Vader, Moeder, vroeg en laat,
zijn wij thuis, gehoorzaam, eerend;
en gij, Meester, zijt ons leerend
dat gij in hun' plaatse staat.
Deze lesse zult ge ons nu
nog veel beter kunnen toogen,
met het voorbeeld vóór onze oogen,
van uwe Eevrouwe en van U!
't Is die reden, 't is daarom
dat wij blij zijn en verheugen,
omdat wij U zeggen meugen
dat gij ons zijt willekom.
Wilkom, Meester, wilkom, Vrouw,
wilkom alle twee te zamen,
maar één hert, al zijn 't twee namen,
't een en 't ander, hou en trouw.
Meester, leert ons immer voort,
zoo gij pleegt en zoo wij wenschen,
christen zijn en brave menschen,
met den werke en met het woord!
Leedt ons, Herder; na den zin
van uw' lessen gaan wij treden,
en ook volgen op de schreden
van uw' brave Herderin.
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Daar zijn wulven, hier end daar,
die het arem schaap beloeren,
trachtend 't uit den trop te voeren,
en de streke is vol gevaar!
Maar, zoo lange als, aan en bij
met uw? weêrga, Gij zult waken,
n zal geen wulf één schaap genaken,
dat hij nog zoo gulzig zij!
Slaat hem weg en lacht hem uit,
laat ons rustig zijn en leeren,
Gij zijt ons de hand des Heeren,
die de vrije kooie sluit!
Moog' dan God, door U vereerd,
om U en uw' Vrouw te loonen,
U met zooveel sterren kroonen
als gij kinders hebt geleerd.
En, als 't eindlinge U en ons
eens voor goed zal rustdag wezen,
zoo verleene God, na dezen,
elk ende een den Hemel tons!
(Voor Aug. Meersseman)
30-4-1882

[Koe, koe, schoone koe!]
Vox turturis ... Cant. cant. II, 12.
Koe, koe, schoone koe!
geheele en gansche dagen,
hoort de tortel, af en toe,
altijd, altijd klagen.
Koe, koe, schoone koe!
te avonde en te morgen,
waarom zucht zij, nimmer moe,
diepe in 't hout geborgen?
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Koe; koe, schoone koe!
z' had een koe, de tortel,
maar, gemaakt en wist zij hoe
nest van wolle of wortel.
Koe, koe, schoone koe!
de akster, die aan 't bouwen
in den boom zat, heeft ze enthoe
komen aan te schouwen.
Koe, koe, schoone koe!
‘wiste ik wat u geven,
akster, 'k dorste u vragen hoe
'k moet een' nest mij weven!’
Koe, koe, schoone koe!
‘tortel, 'k zal 't u leeren,
wilt ge mij uw' schoone koe,
schoone koe vereeren.’
Koe, koe, schoone koe!
‘'k geve ze u ten besten,’
zei de tortel, ‘akster, toe,
leert mij, leert mij nesten!’
Koe, koe, schoone koe!
de akster lei wat stokken,
en is schielijk, met de koe;
met de koe, vertrokken.
Koe, koe, schoone koe!
jaarlijks, na die lesse,
gaat de tortel nog ten broe',
op nen stok of zesse.
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Koe, koe, schoone koe!
tenden alle straten,
zit ze, zonder nest of koe,
eenzaam en verlaten.
Koe, koe, schoone koe!
daarom blijft zij klagen,
blijft zij zuchten, nimmer moe,
geheele en gansche dagen.
1892(?)
Eiergoed zijn ze altemale,
vele en groote, vroom en vast;
en van de ongekende kwale
eindlijk eens niet aangetast.
Eiergoed, en bij den vrechte,
komen ze uit den grond gebot;
lange en korte, kromme en rechte,
allen glad en ongespot.
Eiergoed, bij breede streken
liggen ze achter 't land gezaaid;
lange, geelwe en roode reken,
daar de milde zonne op laait.
Eiergoed, bij zakken, korven,
karren, wagens, volgelaên,
zullen ze, echt en onbedorven,
dit jaar, in de doelen gaan.
Eiergoede vaderlanders,
willekomme, goeden dag:
wel den Vlaming, - zij 't nooit anders! die goe ‘erpels’ eten mag!
1881(?)
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[Jordane van mijn hert]
Jordane van mijn hert
en aderslag mijns levens,
o Leye, o vlaamsche vloed,
lijk Vlanderen, onbekend;
hoe overmachtigt mij
de mate uws vreugdegevens,
wanneer ik sta en schouwe,
uw' vrijen boord omtrent!
Hoe vaart gij welgemoed,
de malsche meerschen la`end
met blijder vruchtbaarheid,
te Scheldewaard, en voort
ten Oceaan, u, zelf,
een' diepe vore gravend,
die 't oude en vrije land
van Vlanderen toebehoort.
Wat zijt gij schoone, o Leye,
als 't helderblauwe laken
der hemeltente wijd
en breed is uitgespreid,
en dat, uit heuren throon,
de felle zunne, aan 't blaken,
vertweelingt heur gezichte
in uwe blauwigheid!
Dan leeft het rondom al
uw' groengezoomde kanten,
aanzijds en heraanzijds,
zoo verre ik henenschouw,
van lieden, die weêrom,
en nu in 't water, planten
den overjaarschen bloei
van hunnen akkerbouw.
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Den bast, die, onlangs, toen
hij jong was, jong en schoone,
't gezicht verblijdde, maar
één levend legtapijt;
die, veel te lichte, eilaas!
de blauwe maagdenkroone
verloos, en bleef het lieve
en jeugdig leven kwijt!
Het vlas! Nu staat 't gedoopt,
Jordane, in uwe lanken,
gegord in haveren stroo,
dat banden gouds gelijkt;
bij duizend duizenden
van bonden, die vier planken
bewaren, ketenvast
en aan den wal gefijkt.
Hoe zucht gij, om weêr uit
dit stovend bad te komen;
hoe zucht gij, zoo de ziel,
de vrome kerstene, doet,
die, na gedulde pijn,
vol hopen en vol schromen,
verlangt het licht te zien
dat haar verlossen moet!
Verdraagt den harden steen
nog wat, die, korts nadezen,
gelicht, u helpen zal
ter vrijheid; en de dood,
die u gedwongen hield,
zal zelf gedwongen wezen,
u latende uit het graf
en uit den Leyeschoot.
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Die steen heeft u gedempt,
g'ootmoedigd en gedoken,
tot dat uw taaie rug,
gemurruwd en verzaad,
geen' weêrstand biên en zou
aan hem die u, gebroken,
tot lijn hermaken zal
en edel vlasgewaad.
Hoe krielt het wederom,
langs al de Leyeboorden,
van lieden, half gekleed,
die half in 't water staan,
en halen, lekende uit,
lijk lijken van versmoorden,
't gebonden, zappig vlas,
en 't spreidende openslaan!
't Verrijst! Het wordt alhier,
het wordt aldaar bewogen,
gestuikt, gekeuveld en
gehut. De zonne lacht
en speelt in 't droogend schif,
dat, 't water uitgezogen,
heur' fijne stralen drinkt
en fijndere verruwpracht!
Wat zie 'k! o Israël,
lijk in de bibelprenten,
gekleend, den overtocht
van 't Abrahamsche diet;
gesmaldeeld en geschaard,
in lijnwaadgrauwe tenten,
ontelbaar, zoo 't den dwang
van Pharao verliet!
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Beloofde land van God,
Jordane, in 't hooge Noorden,
hoe schoon 't gelegerd volk,
dat, God gehoorzaam, voet
en hand te zamen, zwoegt,
naar uwaard, en de boorden
van 't stroomend waterkleed
strijdmachtig leven doet!
Ik hef, lijk Bala'am,
mijn woord op, en 'k bezegen
den arbeidweerden troost
dien 't neerstig Vlanderen vand ...!
Zij 't immer God getrouw,
God dankbaar, God genegen,
en weerd de diere kroon
die hem de vrijheid spant,
zoo lang de Leye loopt,
zoo lang de velden dragen
den taaien lijnwaadoost,
die op heur' boorden groeit;
zoo lang 't gestorven vlas
herleeft in kant en kragen,
en, sneeuwwit, op de borst
van jonk- en schoonheid bloeit!
19-5-1882

o Schoone, witgetopte baren,
o blanke en blijde zomerzee;
hoe geren zit ik, onervaren,
nog nauwlijks uit mijn' kinderjaren,
omtrent uw' wijde waterwee!
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Van verre zie 'k uw' vlakte krommen,
verzinken, uit mijne oogen gaan;
en schepen, die genaderd kommen,
al dansen deur de waterblommen,
die schuimend hen den boezem slaan.
De zonne strooit een' wijde strate
van daglicht op uw' blanken schoot;
gezeten op de hooge zate
des zandhils, ik mijn herte late
gevoerd zijn in een visscherboot!
De meeuwe vliegt en want de winden,
den bek omleege en de ooge op jacht,
om hier of daar nen vang te vinden,
en 't daaglijksch broodtjen op te slinden,
dat heur de zee heeft meêgebracht.
Zijn daaglijksch brood, in 's waters wanden,
moet ook de visscher zoeken gaan;
o neerstig volk, bij volle manden,
hoe geren zie 'k uw' vrome handen,
den welverdienden loon ontvaân!
Het zware schip gaat, diep geladen,
zijn vlugge zeil de winden biên;
hoe zal 't in de ongekende paden
der wilde zee zijn' wegen raden,
hoe 't vaderland eens wederzien?
Vaart wel mij, zoete zee en zonne,
'k beveel de ruste u en den nacht;
en God verleen' dat mij de bronne
van vreugde meermaals laven konne
die in de zee mij tegenlacht!
6-11-1892
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Bedemaand
Roozenkrans! De blâren vallen,
laat ons, zoo 't de Paus vermaant,
beêvaart doen, en boeten allen:
't is de kranke Octobermaand!
't Jaar heeft schielijk omgeslagen
nog een blad; en 'k zie den boek
weg en weder overdragen
naar des autaars anderen hoek.

Ite missa est zal 't wezen,
de oude boodschap; en voortaan
blijft, de jaarmesse uitgelezen,
's werelds kerkvat ijdel staan.
Laat ons onze lenden allen
gorden, ter begankenis,
eer wij, als de blâren, vallen;
eer het tijd van sterven is!
't Jaar is ziek, alzoo de zonne is
die heur' laatste sprongen telt;
't jaar is veeg, en in zijn' vonnis
ligt de zomer neêrgeveld!
Schier is ook ons leven tenden;
ach, hoe velen, hier en daar,
die geen' zomerzonne en kenden,
die geen' zaaitijd, in dit jaar!
Laat ons biddend gaan, en boeten,
't heilig beêsnoer in de hand,
Onze-Vaders, Weest-gegroeten,
voor die vielen, achter 't land!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

240
De aarde ligt en asemjagen,
na des arbeids overlast;
uitgeput van kinderdragen,
moe gekoorend, moe gevlast.
Eer de letste blâren vallen,
eer de winter zegepraalt,
laat ons God bedanken, allen:
de akkervrome is ingehaald!
God bedankt, om al Zijn' goedheid,
Hem gejond een bedelied,
die den mensche, in al zijn' moedheid,
die der molden ruste biedt.
Komt, ze zijn in 't veld getogen,
kruis en vane, vrouwe en man;
volgt nu, al die volgen mogen:
geen die 't Kruis misvolgen kan.
Roozenkrans! 't Onwinbaar wapen,
wint des vijands volk en steê:
mannen, meiskes, vrouwen, knapen,
brengt des Heeren bidsnoer meê!
't Is de keten, die geen' slaven,
die Gods vrije kinderen al,
heeren, burgers, knechten, graven,
koninklijk omhangen zal.
't Is des schipmans touw, gesmeten
om den stam der galge Gods;
van geen' bare intween gebeten,
van geen bulderend zeegebots.
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Roozenkrans! Bij duizendtallen,
onder 't biddend stemgeroer,
valt, alzoo de blâren vallen,
beiers van mijn bedesnoer!
1885(?)

[Tenden raad en tenden reden]
Tenden raad en tenden reden,
vol van angste en pijnlijkheden,
bidde ik, onbevlekte Maagd:
voor uw kind nu zorge draagt!
Cana zag u, zonder schromen,
voor twee schaamle tusschenkomen,
in 't gebrek van bruiloftwijn:
wilt mij ook indachtig zijn!
Bruiloftwijn, noch bruiloftkoeken,
dat en durve ik u verzoeken;
maar verleent mij werk en brood,
anders moet ik morgen dood!
Morgen, neen, gij zult mij heden,
moeder van bermhertigheden,
laten, - wilt en 't zal geschiên, u bedanken, op mijn' knien!
U bedanken en verkonden
dat gij zijt, op alle stonden,
alle streken, west of oost,
schamel' lieden hope en troost!
20-6-1892
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Velen bidden schoone woorden,
na den eesche, en opgezeid
uit nen boek met gouden boorden;
maar hun herte is ijdelheid.
Baden ze eens, ze zouden leven
en niet altijd weêr in 't graf
hunner schande zijn gedreven,
onder 's vijands herderstaf.
Baden ze eens, de tranen vloden
uit den grond huns herten weêr,
als gewenschte zegeboden,
over schuld en schande, neêr.
Baden ze eens, ze zouden spreken,
spreken zoo de snare doet,
die, geslagen zijnde, breken
ofte wederdeunen moet.
Baden ze eens, hun hert verheugde;
groeizaan wierde 't weêr, en 't gaf
blad en blommen, vrede en vreugde,
nu, een nooit meer groenend graf!
Baden ze eens, ge zaagt ze werken
weêr ten bronnenhoofde, en niet
drijven, leêg en lam van vlerken,
altijd neêrwaards, met den vliet.
Baden ze eens, ze zouden weten
hoe het brood des biddens smaakt,
dat, hoe meer het wordt geëten,
hoe 't den honger scherper maakt.
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Baden ze eens, ze zouden vonken
als een vier, en immers niet
naast den aschhoop zitten pronken,
daar men vier noch vlamme en ziet.
Baden ze eens, ze zouden vliegen
en niet, dood aan de eerde, meer
zeggen ‘'k Bidde,’ en immers liegen,
want ze'n bidden niet, o Heer!
Baden ze eens ... en, of ze mochten
ondervinden welk een' schat
't bidden, daar ze 't nooit en zochten,
't bidden en 't gebed bevat.
1892(?)
Wie geeft mij woordenpracht,
waarmede ik, uit den blauwen,
dat peersch halfduister na
kon schilderen, dat ik zie,
zoo ver mijn uiterste ooge
en krachten henenschouwen,
gelegen wijd van hier
misschien eene ure of drie! ...
In 't verre land, in 't veie,
in 't platte, in 't onbeboomde
geweste, alwaar weleer
de wilde, woeste zee,
met al heur boos geweld,
ontembaar henenstroomde:
in 't vruchtbaar voedsterland
van 't Veurnambachtsche vee!
Klerken, 1887(?)
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De Leye wentelt, rond en blond,
heur' waterkonkelen henen;
tot dat schier huis en erve en al
omblankt is en verdwenen.
't Is vloed, 't is vloed, 't is nogmaals vloed:
geen sluize, of is ontloken,
en nog is 't water over al
en deur al heengebroken ...
Houdt aan daar! Helpt! Mijn boot van wal!
Houdt af! ik hoore weenen:
daar, broodloos, zit een weduwken,
met drie 'f vier arme kleenen,
in 't water! Haast u! Helpt! Haalt in,
zoo een zoo al: die touwe ...
Legt vast! - Hier ben 'k, met alle vier
de kinderen, en de vrouwe!
1884(?)

[De straten, ze lagen in stukken gereên]
De straten, ze lagen in stukken gereên,
gereên en gesneên van de wagens;
och arme! wie had er uw' komste verwacht,
gij roeklooze zonen des jagens?
Het reinde en het sleinde en het speitte en het zwam;
't lag alles verzijpt en verzopen;
wij waren gevlucht en wij wachtten den dag,
bij 't krachtige vier, en: ... ‘Doet open!’
‘Doet open!’ zoo klonk er een' stemme, met eens,
verbazende ons allen, die dachten,
dat niemand en was, in den pit van den nacht,
noch zulk een bezoek, te verwachten.
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‘Doet open, doet open!’ zoo klonk en herklonk
de stemme, die we allen verkenden;
en binnen zoo bonsde de lederen stap
der moede gejaagden en tenden!
1885(?)

[Het noorden, dat geen' zonne en kent]
Aurora borealis.
Het noorden, dat geen' zonne en kent;
dat, nevel, nacht en kou gewend,
den anderen helft van 't firmament
bepronkt; het grimme noorden,
van deze week, heeft onverwacht,
bij 't vallen van den eersten nacht
Octobers, met vereende pracht,
versierd des hemels boorden.
Een brandsteê diep verholen stond,
in 's noordens alderdiepsten grond,
die straten lichts hervoorwaards zond,
tot boven onze hoofden;
zoodanig dat wij, onbereid
voor zulk een zien, met angstigheid,
hetgeen daar wierd van brand gezeid,
en hergezeid, geloofden.
Maar neen, 't en bron niet, noch 't en was
geen brandgevaar aan 's hemels as,
die, sparkende in zijn' wenteltas,
het firmament bekroonde
met vlammen; die de zonne niet,
die zóó kan schitteren, uit en stiet,
noch die de scherpgevorkte spriet
des bliksems eens en toonde.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

246
't Was eendlijk, aardig, spokend, raar,
lijk reuzen witte schimmen daar
omhooge, insteê van wolken klaar,
te zien een' brugge heffen,
die kimmewaards, in 't oosten krom,
tot boven onze hoofden klom;
en westerwaards den waterkom
des Oceaans ging treffen.
't Was wonder, en verbazend schoon,
de sterren aan den hemeltroon,
de nacht in heure perelkroon
stilzwijgend aan te schouwen;
en, schietend heen en weêr, 't geweld
des hemels door het sterrenveld,
bij drommen, sterk en ongeteld,
in strijd te zien schadrouwen.
1880-1886(?)

[Geliefden, wier geluk op heden geene palen]
Geliefden, wier geluk op heden geene palen,
geen einde en kent, en door geen' penne en is te malen;
die wijsheid, schoonheid, jeugd, en al dat eerbaar is,
vereenigt en vereert in uw' verbintenis;
die in de toekomst ziet den weêrschijn al geschemeld
van 't geen dat u vandaag den levensloop verhemelt;
die in de jaren zijt dat alles lacht en mint,
en dat gij, elken dag, een' nieuwe blijdschap vindt;
die, blommen alle twee lijk voor malkaar gegoten,
schijnt uit een' enkelen stam, en uit geen twee gesproten;
die ziel en ziel voortaan, die hert en hert, hoe zoet
u beiden 't leven is te gader smaken moet;
God geev' dat dit geluk, bij Kerke en Wet gesloten,
zoo op den eersten dag blijve altijd voort genoten.
God geev' ... Hij weet het best wat u en haar betaamt,
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die, man en vrouw gewijd, van 's autaars hoogten kwaamt.
Zijn' goedheid is gekend van over duizend jaren,
voor, die van kindsbeen af, lijk gij, Hem vreezend waren.
Dus hopen wij dat al hetgeen de Pastor bad
in 's huwlijks roozenkrans alreê besloten zat;
en dat, na korten tijd, of langen tijd, ulieden
bewijs daarvan in meer als woorden zal geschieden;
bewijs daarvan in sterk en zuiver kinderbloed,
dat heel 't voorspoedig huis van blijdschap kraaien doet!
(Voor Em. Huys)
Juni 1893

[Daar staat hij, 't edel hoofd omhoog]
Daar staat hij, 't edel hoofd omhoog,
gestriemd tot in de wolken,
de populier;
hij zwinkt alhier,
hij zwankt aldaar,
en knikt goen dag beneên hem, naar
het nederig vertoog
van huizen, steên en volken.
Hij ruischt, dat m'heinde en ver hem hoort
hij worstelt met de winden,
die, beetende op
zijn' hoogen top,
zijn tenden raad,
omdat hij 't hun niet vrij en laat
in 't luchtruim, ongestoord,
hun' breede baan te vinden.
De mast van 't hooge schip, dat zucht,
vol grauwe lijnwaadpanden,
weêrstaat als hij
de heerschappij
en 't durven van
de winden, die in 't zeilgespan,
dóór 't brieschen van de lucht,
bergopwaards henenbranden.
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Hij buigt, maar van vergaan en is
geen spraak. De winden stoken
om niets, en al
hun tergen zal
zijn vroom gebouw
bespoken ongedeerd, zoo gauw
eens moê gebleven is
hun' boosheid, en gebroken.
Zoo spant de populier en snoert
zijn' taaie wortelpezen,
lijk touwen vast
omtrent den mast,
met schuinsch geweld,
zoo scherlinge en zoo scherp gestedl,
dat, scheurt er iets of roert,
het eer de grond zal wezen,
als hij! 't Is of 't de weêrga waar'
der weêrgalooze bergen;
't is of hij, trotsch,
den zetel Gods
bestookte; 't vier
des hemels durfde rooven schier,
en 't onderaardsch gevaar
des afgronds wilde tergen.
Hoogedele, laat beneên uw' stam
me u, wankelbaar, bewonderen;
en wekkend zij
uw voorbeeld mij
om ook, voortaan,
getroost den vijand weêr te staan,
die roekloos ondernam
mij vreeze in 't hert te donderen.
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Eilaas! En komt des winters hand
u jonk- en schoonheid stelen;
als 't waait en buischt
en 't al verhuist
dat blij is, nooit
gewanhoopt, noch den hals geplooid!
Laat vrij den wind in 't zand
met uwe blâren spelen!
Volherdt en ziet betrouwend naar
den dagraad in den oosten:
ontwekken zal
't, en leven al
dat dood is nu
en slaapt! Dan weêr, benevens u,
zal 't nieuwgeboren jaar,
zal 't zonnelicht mij troosten.
Vol vogelkens, die nesten broên,
vol piepende uitgekropen'
bewoners van
uw' takken, dan
zult gij weêrom
mij, vriend en u hier willekom,
ten hemel schouwen doen
en altijd, altijd hopen!
1882

[Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed]
Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed,
als 't weder vei en vocht is;
en 't zunneken daar zit en broedt,
in 't vlies, dat op de locht is!
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De doode blâren dekken al
den nesschen grond; de paden
en zijn, beneên den looverval,
maar nauwlijks meer te raden.
Het doomt alom, verrukkend mij
den zin, vol wondere reuken:
van blommen niet nu, blank en blij;
de wind hielp ze al verkreuken.
Maar reuken zijn 't van blad en boom,
van boomschorse en van wortelen;
van najaarsveite en najaarsdroom,
die uit der aarden bortelen.
't Is 't leven dat den bosch verlaat;
en, met zijn' trage vlerke
vol wierooks, naar den hemel gaat
en stijgt, als in een' kerke.
Hoe sterkend! Hoe verschillend van
de geile, onversche vochten,
die al dat immer stinken kan,
wers stinkende, overlochten!
Zoo aêmt het uit elk een voortaan,
uit alles, uitgenomen
den bosch, al waarder boomen staan
en zelden menschen komen.
Hoe riekt gij, groote boomen goed,
en kleene; en tusschen beiden,
uw' blaren, die met zalven zoet,
's jaars sterfbedde overspreiden!
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't Verheugt mij in uw midden! Mocht
mij nooit een' reuke naderen
als die daar stijgt, als levenslocht,
uit uw' gestorven bladeren!
o Bamisbosch, zij God van al
geloofd, die u betrekken;
en, zoekende in den bladerval,
daar zielentroost ontdekken!
1890

[o Pereboom, belaên]
o Pereboom, belaên
met al goudgeelwe blaên,
octoberziek en treurig,
de winter is 't, die naast,
en 't al het land uit blaast
dat groeizaam is en geurig!
Nog onlangs stondt gij daar,
o schoone perelaar,
één witte wolke blommen,
die 't weerd was om te zien,
en die naar u de bien
van verre en na deed kommen.
De zomer ging voorbij,
en dan bekroondet gij
uw edel hoofd met bruine,
zoetvleeschde peren, van
daar schier mijn hand aan kan
tot in uw' hoogste kruine.
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Nu staat gij daar en treurt,
ontkinderd en ontkleurd,
en schijnt alom te vragen:
zal niemand, die mij zag
in mijnen schoonen dag,
me een meêlijend herte dragen?
o Pereboom, vaart wel;
'n wilt vóór winter fel
noch weemoed buigen neder:
de winter komt en gaat,
o pereboom: weêrstaat,
verrijzen zult gij weder!
5-11-1890

[o Boomen, die uw vonnis wacht]
Morituri.
o Boomen, die uw vonnis wacht
in Bamisbonte kleederdracht,
om, dood en in den ban gedaan,
geheel den winter bloot te staan;
hoe prachtig, overprachtig, al
uw menigverwig loofgetal;
dat, stervende, en in 't zonnevier,
veel schoonder is als levend schier!
Terwijl, in 't vlugge stoomgerid,
ik varende en u ziende zit
aan 't volgen, als nen ommegang
van bontgepinte reuzen lang,
zoo spichte ik bei mijne oogen doof
en duister, op uw blinkend loof;
dat, alleszins geplekt, geboend,
de welgezinde zonne zoent.
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o Wonnegaarden, aangeleid
met kunste, en kunstig uitgebreid
in wandelwegen, hooge en neêr,
en langs, en over 't water weêr;
daar ge allerlei geboomte, wijd
en breed gewassen, ziende zijt,
o gij, die in Octobermaand,
den weg daar voor uw' voeten baant;
daar dreven gij en drommen groot
ziet staan, in al hun' leden dood;
doch levende en in 't lichtgeweld
des zonneviers te pronk gesteld!
Daar staander, eerbiedweerdig grauw;
daar staander, derf- en duisterblauw;
daar staander, als één' kankerblom,
zoo vierig en zoo rood, rondom.
Daar zijnder die doorwenteld staan
van geluw- roode en groene blaên,
den hoop gelijk, daar 't vier in gloeit,
bij nachte, en duistere steenen broeit.
Tot braambeesrood, tot bruin geblaêr,
met malscher nog, ontmoete ik daar;
en donker, en zoo zwart als git,
dat schuilende in de diepten zit.
Abeelenboom, mij liefst van al,
en immer best, bevallen zal
't geglinster van uw stervend goud,
dat glariet in al 't ander hout.
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o Averesscher bezen rood,
gij blinkt daarbij zoo blijde, alzoo 't
getintel en 't robijngestraal
in schouwburg doet, en bruiloftzaal.
En praat mij van het veege lied, 't is zegsel dat! - der zwanen niet:
hier leeft en sterft, oneindig schoon,
een duizendverwig klankvertoon.
Hoe jammer, in dit boomgebouw,
dat boosheid ooit geschieden zou;
daar Gij, in ieder blad gebeeld,
o God, mij aan mij zelven steelt.
Hoe jammer, moest in zulk een oord,
door Satans list ik ook bekoord,
zoo Eva eens, o Schepper mijn,
en Adam, U mishagend zijn!
Doch neen! Gelijk aan 't Bamisblad,
vergunt, o Heere, uw' dienaar, dat
de laatste dag mijns levens mij
de beste en U de schoonste zij!
20-10-1892
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Doodemaand
Mors mortua tunc est.
Gewend, gewaagd,
geschommeld door de vlagen,
- 't zijn de eerste winterdagen, ei, schouwt den hoogen schaaiaard aan,
het schoone uit al zijn' kleêren slaan!
Gewelkt, geweekt,
gewinterd omme end omme,
geslokerd als een' blomme,
zoo worstelt hij, in stervensnood,
zijne alderlaatste krachten dood!
De wind, gezwind,
en alles aan 't bederven,
beweert dat hij zal sterven;
of, sterft hij niet, zijn' schoonheid al,
door zijne hand, verliezen zal.
Bezaaid, bezeeuwd,
bezabberd al in 't ronde,
met blâren, bleeke en blonde,
door 't waaien en door 't windgeweld,
is weg en wegel vol geveld.
Nog een, nog een,
weêrstaat er, van de blâren,
die eer tienduizend waren
tienduizendmaal vermenigvoud,
op 's schaaiaards heerlijk zomerhout.
Nog een, nog een
blijft, boven op de spillen,
weêrstaan des winters willen:
't moet af, 't en helpt geen wederstaan,
't moet afgewaaid en doodgedaan!
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't Moet af, 't moet af!
De buien gaan aan 't blazen,
aan 't ruischen en aan 't razen:
'k en zie,,'k en hoor! Waar is nu dat
nog zegepralend zomerblad?
Eilaas, 't geraas
des winters heeft gewonnen
de ontstelde macht der zonnen:
geen loof, geen blad, geen' spiere meer,
die weêrstand biedt den winterheer!
Eilaas, eilaas,
de naakte boomen treuren!
Wat gaat er hun gebeuren?
Zal dood zijn en versteven staan
hun lot zijn en hun deel voortaan?
Komt weêr, komt weêr,
o zonnenkracht, o zomer;
o wakkere wederkomer,
die voor geen' winter vreeze en draagt,
maar bloeiend hem het land uitjaagt!
Dan zal 't, dan zal 't,
dan zal 't weêr al herleven,
en blad en blommen geven
aan jong en oud, dat 's levens recht
den winter en de dood ontvecht.
't Is waar, eer 't jaar
omwentelt, eer de hoven
weêr blom en blad beloven,
hoe menigeen zal, binnendien
gestorven, blad noch blom meer zien!
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Toch eens, toch eens
zal 's winters banden breken,
zal 's grafkuils tanden breken
de Wijgand, die uw' veegen schoot
hemzelven roofde, o wreede dood!
9-10-1892

['t Is stille. Rustig ligt]
't Is stille. Rustig ligt
en slaapt het altemaal,
dat leute en leven was,
dat locht- en vogeltaal.
Geen windeken en waakt:
november houdt den staf,
en stelpt dat wekken mocht
het eindloos duister graf
des aardrijks. Ongebaand
en dood zijn weg en straat;
de voet alleen verwekt,
en 't stappen van die gaat,
een doof gerucht in 't loof,
dat, afgevallen, plekt
den grond, dien 't in een' spree
van doodsche varwen dekt.
't Is stille. Gij alleen,
o vlugge en vlijtig ding,
dat, langs den natten tak
geklaverd, uw gepink
laat hooren, fijn en snel,
ge ontsnapt en snetst alom:
‘Ik leef nog: piep! Ik leef,
spijts 's winters winterdom!’
14-11-1890
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[Hoe menigvuldig valt het loof]
Vanitas.
Hoe menigvuldig valt het loof
de boomen af!
't Ligt al omneêr, dat eertijds aan
de hoven gaf
dat heerlijk schoon, dat schaduwvol,
dat frissche loof,
dat, nauwlijks woei november, weêr
in de eerde stoof.
Verganklijk is toch alles! Ach,
uw' bladerkroon,
o boomgewas, en blijft maar half
een uurken schoon;
en, hoe zij verscher, vroegertijds,
was opgetooid,
hoe vuilder nu ze in 't vuile zand
is afgestrooid!
De wegen liggen vol; en, in
de velden gaan,
't is treên, eilaas, op dorre nu,
op doode blaên;
op lijken, als of 't ware, en op
verganklijkheid,
die, arme en eensch van verwe, alom
ligt uitgespreid!
Geen' groeite meer; geen' geile, geen'
gezonde macht
van leven; die in 't lenteloof
u tegenlacht;
maar arme en ongeholpen, vol
ellenden groot,
ligt alles dat toen leefde nu
in stervensnood.
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Het weent, het zucht, ontzenuwd en
ten val bereid
in de oude en onverganklijke alverganklijkheid.
Bestaat er, Bron des levens, dan
geen leven? Neen,
't en zij datgeen dat Ik ben, en
dat Ik verleen.
Ik leve alleen, die 't leven gaf
aan al dat leeft
en, zonder mij, noch leven iet,
noch licht en heeft;
dat leven is het leven, inderdaad gezeid,
en blijft mijne altijd nu zijnde onverganklijkheid!
22-10-1891

[Spellewerkend zie 'k u geerne]
Spellewerkend zie 'k u geerne,
vingervaste, oudvlaamsche deerne;
die daar zit aan 't spinnen, met
't vlugge allaam, uw kobbenet.
Vangen zult g' ... hoe menig centen
in die looze garenprenten,
die gij neerstig, heen en weêr,
krabbelt, op uw kussen neêr?
Schaars genoeg om licht en leven,
schamel dak en doek te geven
u, die kanten wijd en breed
werkt aan 't koninginnenkleed.
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Vangen zult ge, o, schatten geene;
maar mijn hert, dat hebt ge, kleene,
vast gevangen in den draad,
dien gij van uw' stokken laat.
Geren zie 'k uw lantje, al pinken,
nauwe een leeksken olie drinken,
en u, 't bolglas doorgebrand,
volgen, daar ge uw' netten spant.
Spellewerkster, wat al reken
spellen zie 'k u neêrwaards steken
in uw kussen, slag op slag,
meer als ik getellen mag!
‘Ieder steke maakt me indachtig
hoe men 't hoofd van God almachtig’
zegt ge, ‘en tot zijn bitter leed,
vol van scherpe doornen smeet.’
‘En ik rake, alzoo 't voorheden
altijd mijns gelijken deden,
eerst mijn hoofd, een' spelle in d'hand,
eer ik ze in mijn kussen plant.’
Zingen hoore ik u, bij 't nokken
met uw' honderd spinnerokken,
wijls een lied wel, lieve: och laat
mij eens hooren hoe dat gaat!
En zij zong, de maged mijne,
't liedtje van Heer Alewijne,
hoe, vol wreedheid ongehoord,
's konings dochter hij vermoordt.
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Dan, den ‘telling’ zong zij mede,
na des spellewerkers zede,
‘Een is een,’ dat oud gezang,
van wel dertig schakels lang.
Zingt mij nog, mijn lieve kleene,
van de Moeder maged reene,
van sinte Anne, die gij dient,
als uw' besten hemelvriend.
Zong zij dan, al twee drie hoopen
stokken deur malkaar doen loopen,
weêr een liedtjen, op den trant
van heur spellewerkend hand:
‘Reine maged, wilt mij leeren,
na verdienste uw' schoonheid eeren,
die, van Gods gena verrijkt,
versch gevallen snee' gelijkt.
Onbevlekt zijt ge, en gebleven
reine maged, al uw leven:
wit als snee' zoo, Moeder mijn,
laat mij, laat mijn handwerk zijn.
Laat mij, een voor een, de vlassen
webben aan malkaar doen wassen,
die ge mij beginnen zaagt,
te uwer eere, o Moeder Maagd!
Onbevlekte, nooit volprezen,
laat 't begin en 't ende wezen,
van al 't gene ik doe en laat,
als dit maagdelijk gewaad.
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Dan, wanneer mij garen, stokken,
webbe en al wordt afgetrokken,
zoete lieve-Vrouw-ter-snee',
spaart mij van 't onendig wee!’
9-1-1893
Chrysanthemen, hofsch gegroei,
dat den winter komt beschimpen,
met het glimpen
en den gloei
van uw kakelbont gebloei!
Chrysanthemen, wit en rood,
blauw en bruin, en geel- en valuw,
peersch en paluw,
kleen en groot,
zad van verwe, en derf als dood.
Chrysanthemen, fijn geplooid
zijn de riemkes, zijn de snaren
van uw' blâren;
en gemooid,
of er goud ware op gestrooid.
Chrysanthemen, te allen kant
steken, scherpgevind, de vonken
uwer lonken
al ons land,
spijts den winter, heel in brand.
Chrysanthemen, zot gemutst,
kroes van hare of lang van stressen,
al in klessen
saamgedutst,
of verkloerijd en verklutst.
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Chrysanthemen, gij zijt recht
schoone, als 't zonneweêre u zegent,
maar, beregend,
hangt ge, oprecht,
lijk bij dranke, en scheef gevrecht.
Chrysanthemen, in Japan
houdt men wijdag te uwer eeren,
's jaars twee keeren;
alleman
droomt en dicht van u, alsdan.
Chrysanthemen, menigwerf
mocht ik uw' gedaante aanschouwen
op den blauwen
fijnen scherf,
mat van 't eeuwig mesgekerf.
Chrysanthemen, weêr 'k u vrij
levend, of geschilderd vinde;
welbeminde
blommen, gij
herontwekt het herte mij.
Chrysanthemen, heidendsch kruid,
Katharinendag staan open
al uw' knopen:
eer ik sluit,
weest haar toegewijd! - 't Is uit.
(Aan Jos. Samyn)
22/23-11-1890

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

264

['t Regent, 't regent rechte nêerwaard]
't Regent, 't regent rechte nêerwaard,
heel den dag; geen zonne en zie 'k,
noch beneveld noch aan 't spertelen
door de wolken. 't Jaar is ziek:
't sukkelt, op zijn' laatste voeten
stuipende, en zal sterven moeten:
eer veel tijd
zijn 't oud jaar wij weêrom kwijt.
Vaart dan wel! 't Is Alderheiligen,
en voortaan geen sprake meer
van 't zij vroege of late zomers,
winter is 't, zoo 't was weleer;
winter is 't, en onweêrsvlagen,
erger nog zie 'k alle dagen:
overal
niets als rein- en regenval.
Regen, als de zonne, aan 't zinken,
blijdzaam heuren boge spant,
alderlei gebont van verwen,
over heel ons Vlanderland;
dan zijt gij mij wilkom, regen,
dan ja, lacht mijn herte u tegen,
maar nu niet,
daar het zon noch mane en ziet.
Regen, als de lange dagen
brandende in den hemel staan,
en 't geweld der zonnebeitels
volk en vee doen zoekend gaan
om nen schild, een' schauw te vinden,
komt gij dan de hitte blinden
hier of daar,
regen, speit en spettert maar!
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Regen, als de boomen buigen,
slaande weg en weêr hun loof,
als de donder kletst daartusschen
bei mijne ooren dol en doof,
dan, dan is 't me een deun, daaronder
dichtende, in een' woordendonder
't wilde woên
uwer gramschap na te doen.
Als het veld, na lange droogten,
openberst en dorre ligt;
als de Priesters ommegang en
beêvaart doen, uit herdersplicht,
jaagt dan, met uw' regenzwepen,
vane en vendel, nat gezepen,
heel 't gezin
vroolijk weêr te kerken in.
't Regent, 't regent lange steerten,
rechte neêrwaard; zonder staan
houdt het, van den vroegen morgen
tot den laten avond, aan!
Aller heiligen, aller zielen
biddag heet mij neêr gaan knielen:`
‘Requiem!’
roept mij kerk- en klokkenstem.
Ruste en vreê zij allen dooden,
bidde ik; zij dat levende is
mede ontfermigheid geschonken,
bijstand en vergiffenis,
tot dat, vrij van alle vlagen,
vrij van natte en drooge dagen,
eeuwig al
onze ellende staken zal!
1-11-1892(?)
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[Met zwart- en zwaren zwaai aan 't werken door de grauwe]
Met zwart- en zwaren zwaai aan 't werken door de grauwe,
de zonnelooze locht, ik de oude rave aanschouwe;
die, roeiende op en dóór den schaars gewekten wind,
gelijk een dwalend spook, eilaas geen' ruste en vindt.
Ze is zwart gebekt, gepoot, gekopt in 't zwarte; als kolen,
zoo staan heure oogen zwart, in hun' twee zwarte holen
te blinken; rouwgewaad en duister doek omvangt
het duister wangedrocht, dat in de nevelen hangt.
Ze is stom! Ze 'n uit geen woord en 't waaien van heur' slagers
en hoort gij niet. Alzoo de zwarte doodendragers
stilzwijgend gaan, zoo gaat zij zwijgend op de lucht,
en wendt alhier aldaar heur' zwarte ravenvlucht.
Wat wilt gij, duister spook! Waar gaat gij? Van wat steden
zijt gij, met damp en doom en 's winters duisterheden,
alhierwaards aangewaaid? Wat boodschap brengt gij? Van
wat rampe of tegenspoed zijt gij de bedeman?
Is ziek- of zuchtigheid, uit 's noordens grauwe landen;
is sterfte wederom, is hongersnood op handen?
Is moordaanslag, verraad de zin van uw vermaan;
of gaat de muil misschien des afgronds opengaan?
Geen woord! Dan, weg van hier, onzalige: gaat varen
alwaar nooit zonne en rijst; alwaar de grimme baren
staan ijsvaste overende, als rotsen; en waar nooit
noch blom noch blad den buik van moeder aarde en tooit!
Gaat aan! Of spreekt een woord, zoo de andere vogeldieren
te zomertijde doen, die in de bosschen zwieren:
ja, 's winters, als de snee' heur laken heeft gespreid,
nog vinkt en klinkt het hier, vol vogelvlijtigheid.
En gij! De rave trekt, met trage vederslagen,
voorbij mij, zwaar en zwart gelijk nen kerkhofwagen,
en roept mij, onverwachts, terwijl zij henenvaart,
al in één enkel woord, heur' winterboodschap: ‘Spaart!’
11-11-1892
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Versche graven hier en daar,
onbegersde moldebuilen,
ziet men uit het kerkhof puilen,
dit onzalig ziektejaar!
Kinders, sprakeloos, gekist;
ouders, al te vroeg gaan slapen,
wonden die in 't herte gapen ...
deerlijk om herdenken is 't!
Ach, hoe broos, hoe onbestand,
onbewaarbaar is het leven,
dat Gij, Heere, ons hebt gegeven,
in dit ballingsvaderland!
Hooger op, op staanden voet,
of bezwijken zult ge, en smachten,
aan die droeve doodsgedachten:
hooger op, in 't eeuwig goed!
Eeuwig, onverslensbaar Een,
al bezielend, al belevend,
hulpe in nood, en bijstand gevend,
U betrouwe ik, anders geen!
Heule, 18-3-1892

Requiem ...
Milde en machtig mededoogen,
keert uwe onbermhertige oogen
toch niet af
van mijn' nietheid, die, benepen,
voelt de dood haar henenslepen
naar het graf!
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't Is bestemd en 't staat geschreven:
sterven eens moet alle leven;
't wil en 't zal
dat daar duurt of schijnt te duren,
twintig jaar of twintig uren,
sterven al!
Groote God, die leeft onendig,
steunt mij, als ik sterve, ellendig;
en Uw woord,
dat mij heeft der dood gegeven,
helpe mij om her te leven
eeuwig voort!
Nu is 't duister al en droevig,
lastig, leedzaam, ongedoevig,
waar ik ga;
waar ik zoeke of waar ik dale,
uitgeweerd gij, heldere strale
van 't hierna!
Gij die nu zijt, waart voordezen,
eeuwig zijn zult; God, verrezen
uit het graf,
kampt met mij den kamp, o felle
kamper, dwers door dood en helle,
nijdig af!
Vrijdt mijn arme ziele, o vrome
vechter; dat zij te Uwaard kome,
zonder scha;
dat ze, in Uwen schoot geborgen,
na dees bittere wereldzorgen,
rusten ga!
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Rusten ga en 't licht aanschouwen,
rusten ga en vrede bouwen
in dat land,
dat geene ooge ooit zien en mochte,
daar geene oore ooit aan en rochte,
geen verstand!
9-11-1891

[Eer Ge ooit het oordeel vellen komt]
Eer Ge ooit het oordeel vellen komt,
eer 't al weêr vóór Uw' voeten kromt,
dat, hooge en vrij, op heden
U tegen is en vol weêrspannigheden,
bermhertigheid, o God, en 't woord dat Gij
gesproken hebt, dat 't waarheid zij!
Onfaalbaar is Uw woord, o Heer;
Gij weet hoe arm, hoe krank en teêr
het menschdom is van krachten;
en laat het niet, al hulpeloos, versmachten!
Bermhertigheid, o God, en 't woord dat Gij
gesproken hebt, dat 't waarheid zij!
Vierduizend jaar verlangt het al:
wanneer is 't dat Hij komen zal?
zoo roept en zucht verlegen
Uw volk, o Heere, en wacht om Uwen zegen:
bermhertigheid, o God, en 't woord dat Gij
gesproken hebt, dat 't waarheid zij!
't Advent, 't advent weêrom. Wie kan
beloven dat de vreugde van
den Kerstdag ons zal blijden?
Zijn 't eindlijk niet des werelds laatste tijden?
Bermhertigheid, o God, en 't woord dat Gij
gesproken hebt, dat 't waarheid zij!
13-12-1885
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Het westen, rood van goude,
voorspelt een' schoonen dag;
zoo elk, gesteund op de oude
weêrwijsheid, hopen mag.
Nochtans en wilt met allen
niet voortgaan op den schijn:
die rechte staat kan vallen,
't kan morgen winter zijn!
1890(?)

['t Is weêrom winter, weêrom donker]
't Is weêrom winter, weêrom donker
weêrom koud en nat;
't zijn weêrom lange nachten, korte dagen!
Och of het haast gedaan ware, en ik
eindlijk eens en stad
en studiekamer vluchten mochte! o Hagen,
o blijde bosschen vogelvol, gezang
van menschen en van dieren, ik verlang
mijn herte uit: wilt uw' komste niet vertragen!
Te lange heb ik gelaten en geleden
en gewacht,
om dag en blauwe lucht en groene blâren;
waarheen zijt gij geweken, o gij
oude en grauwe nacht,
waarheen zijt gij met 't herte mijn gevaren?
'k Ben uitgepeisd en uitgepijnd! Welaan,
wanneer zal 't met den winter zijn gedaan?
En zal weêrom Gods zomerken verjaren?
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Na lijden komt verblijden! Is dat
spreekwoord immers waar,
of is 't aan oude menschen niet gegeven
weêr jong te zijn en blij te zijn, met
't jonge en blijde jaar,
en half gestorven half nog eens te leven?
Komaan! De droeve ketens eens geroerd,
eens kerkermoe, 't winketjen uit, geloerd,
en hopend weêr de toekomste ingedreven!
1882(?)
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Wij Maand
I
Evigilate justi I Cor., XV, 34
Rechtveerdigen, staat op nu,
geen tijd van slapen meer;
de dageraad verkondigt
de komste van den Heer;
de tijden zijn geleden,
de gramschap is voldaan:
evigilate justi,
staat op, voortaan!
Hoe menigvuldige eeuwen,
hoe menig honderd jaar
en daalde in onze ellende
noch zon, noch mane klaar:
daar zaten wij verwezen,
verloren en vergaan:
evigilate justi,
't is licht, voortaan.
De dorre boom des levens,
doorbeten en doorboord
van lentedag noch bloeitijd
en wist hij, immer voort;
de wortel ongestorven
alleene is blijven staan;
evigilate justi,
en hoopt voortaan!
Bedruipt hem met uw' dropelen,
o dauw, o regenvloed;
en, moederaardsche meigrond,
uw herte 'em opendoet;
de wortel zal van Jesse
nog wassen weêr, en staan,
evigilate justi,
gebloeid, voortaan!
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De Davidsstam zal dragen
eene edele blomme fijn,
en rustende in die blomme
zal 't Woord des Heeren zijn:
weest, onbevlekte alleene,
wier schoot hem moet ontvaan,
evigilate justi,
gegroet, voortaan!
De nachtegalen zwijgen,
't en hellemt geen gepraat
van vogels meer; de hagen
staan zwart en ongeblaêd;
hoort Gabriël zijn' boodschap
op de Engelklokke slaan;
evigilate justi,
het luidt voortaan!
Gewetenlooze kwaden,
uws onheils eigen' schuld,
beweegt u waar gij troost en
vergifnis vinden zult;
verzaakt uwe oude wegen
en, 't dwanglijf afgedaan,
evigilate justi:
ook gij, voortaan!
De vrede was gebroken,
het vonnis was geveld;
gebroken is nu 't vonnis,
en 't vreêverbond hersteld:
bereid om, mensch geworden,
ons menschdom bij te staan
evigilate justi,
is God, voortaan!
1886-87(?)
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[Komt, komt, keerselicht ontsteken]
Missus est Angelus ...
Komt, komt, keerselicht ontsteken,
eer de nacht aan 't wijken gaat,
hoort gij 't haantje lustig preken?
Komt, staat op, de klokke slaat!
't Is Gods Engel die 't verkondigt,
dat Messias u verwacht,
die gedoold hebt, die gezondigd,
dag en nacht!

Missus est ..., de gulden Messe en
valt maar eens in gansch het jaar;
komt, ontwijkt de duisternessen
van den nacht, en gaan we ernaar!
't Is Gods Engel ...
‘Weest gegroet, o vol genaden!’
voortgebaand, op Gods gelee,
diepe en vastgedamde paden,
door de versch gevallen snee!
't Is Gods Engel ...
Heel de kerke, bin en buiten,
spreidt, - o helder nachtgezicht! dóór de bontgebrande ruiten,
't duizendverwig keerselicht!
't Is Gods Engel ...
Ja, het Woord is vleesch geworden,
gulden Messe, en uw gestraal
geeft den eeuwenlang verdorden
menschenboom weêr zegepraal!
't Is Gods Engel ...
1883(?)
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S. Lucas Evangelista
In dien tijden, in die stonden,
kwam, van Godswege afgezonden,
Gabriël, in 't vlaamsch gezeid
Kracht van God, tot Nazareith.
Fideles
Willekom, in 't vlaamsch gezeid,
Gabriël, tot Nazareith!
S. Lucas Evangelista
Veel geringer dan als heden,
was, het minste uit al de steden
van heel Galileia, dat
Nazareth een' snoode stad.
Fideles
o Maria, was toch dat
kleenste dorpke uw' vaderstad?
S. Lucas Evangelista
Gabriël kwam naar die streken,
met veel snelheid, neêrgestreken,
waar hij, zijnen last getrouw,
eene maagd begroeten zou.
Fideles
Wie is 't die niet hou en trou
zulk een' last bedienen zou!
S. Lucas Evangelista
Eene uit Davids stam geborene,
Josephs eigene, uitverkorene
bruid, ten huwelijke afgevraagd,
was Maria, Vrouwe en Maagd.
Fideles
Joseph te eender vrouw gevraagd
had U, Onbevlekte Maagd!
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S. Lucas Evangelista
Welke Gabriël ontmoetend,
en van Godswege eerst begroetend,
heeft zijn' boodschap afgeleid,
in de diepste ootmoedigheid.
Fideles
Naast die boodschap neêrgeleid,
ligge alle onze eerbiedigheid.
Gabriël Archangelus
Weest gegroet, o vol genade,
God is met U; wedergade
en hebt Gij, die gebenedijd
onder alle vrouwen zijt!
Fideles
Weest gegroet, o die daar zijt,
eene uit al, gebenedijd!
S. Lucas Evangelista
Als Maria, met dien woorde,
's Hemels blijde boodschap hoorde,
zoo verschrak zij, en 't bedied
wel verstaan en kon zij niet.
Fideles
't Woord is vatbaar, maar 't bedied
van den woorde en vatte ik niet!
S. Lucas Evangelista
Gabriël, van God gekomen,
heeft het woord weêr opgenomen
en gesproken andermaal
dezen zin en deze taal:
Fideles
Zegt, o Engel, uwe taal,
welken zin heeft zij, te maal?
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Gabriël Archangelus
Blijft van vare en vreeze ontbonden,
o Maria, die gevonden
hebt genade bij den Heer:
Moeder Gods, 'n vreest niet meer,
Fideles
o Maria, 'n vreest niet meer,
't is een' boodschap van den Heer!
Gabriël Archangelus
Moeder zult ge, Maagd, bedijgen
en een godlijk kindtje krijgen,
dat Gij heeten zult, bij naam,
Jesus, Davids erfgenaam.
Fideles
Jesus Christus zal, bij naam,
heeten Davids erfgenaam.
Gabriël Archangelus
Hij zal groot zijn en van Dezen,
Hij, de Zoon en 't Afbeeld wezen,
Dien noch macht noch mate van
al dat mensch is meten kan.
Fideles
Geen die ooit de hoogheid van
Gods Alhoogheid meten kan!
Gabriël Archangelus
Hij zal groot zijn, Hij zal throonen
over al de koningskroonen,
zijnde Koning, Erve en Heer
van 't huis Jacobs, immermeer.
Fideles
Leeft, o Koning, Erve en Heer
van 't huis Jacobs, immermeer!
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Gabriël Archangelus
God zal heerschappij Hem geven,
die zal duren na dit leven,
en een rijk is Hem bereid
in der eeuwen eeuwigheid.
Fideles
‘Ons toekome uw rijk,’ bereid
al van in der eeuwigheid!
S. Lucas Evangelista
Als Maria wiste en hoorde
't waar bedied van dezen woorde,
sprak zij weêr ten Engelwaard,
heel verwonderd en vervaard:
Fideles
Heel verwonderd, heel vervaard,
sprak zij weêr ten Engelwaard:
Sancta Maria Virgo
Engel Gods, hoe kan in dezen
woorde er immer waarheid wezen?
Ik en ken mij niemand el
als den God van Israël!
Fideles
In het woord van Gabriël
spreekt de God van Israël!
S. Lucas Evangelista
Dan, zijn' boodschap herbezinnend,
en weêrom zijn woord beginnend,
sprak Gods Engel 't geen' de Maagd
heel bewonderd had gevraagd.
Fideles
't Geen gij wondert, 't geen gij vraagt,
weet en wilt het, heilige Maagd!
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Gabriël Archangelus
't Zal een kracht uw hert doorstralen,
't zal op U een' schaduw dalen,
van den Schepper aldermeest,
en van God den heiligen Geest.
Fideles
‘Komt, o Schepper, heilige Geest,
ons bezoeken,’ minst en meest!
Gabriël Archangelus
En hetgeen Ge, uw' maagdom veilig,
zult ontvangen, dat is heilig:
ja, men, biddende, overal
Hem Gods Zone heeten zal.
Fideles
En men, biddend, overal
Zone Gods Hem heeten zal.
Gabriël Archangelus
Zelfs, Elisabeth, uw' nichte,
die noch kind noch hope en lichtte,
't licht, in heuren ouden dag,
van heur' hope herleven zag.
Fideles
Heuren kinderloozen dag
zij, vol hoop, herleven zag.
Gabriël Archangelus
Want bij God en is te vinden
dat Zijne almacht in kan binden,
zoo 't Elisabeth gewis,
zesder maand nu, kennende is.
Fideles
Zoo 't Elisabeth gewis
wetende en bewonderende is.
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S. Lucas Evangelista
En Maria, die, verlegen,
eerst gevreesd had, en gezwegen,
en getwijfeld, heel bezwaard,
sprak weêrom ten Engelwaard:
Fideles
Spreekt voor ons, o heilige Maagd,
spreekt, 't is God die 't wilt en vraagt.
Sancta Maria Virgo
Engel Gabriël, vol eeren,
'k ben de dienstmaagd van den Heere, en
't gene ik wonderend heb gehoord,
mij geschiede 't, na uw woord!
Fideles
o Maria, blijder woord
'n heeft de wereld ooit gehoord!
S. Johannes Evangelista
En het Woord is vleesch geworden
dalende in 't vernederde orden
van ons schamel vleesch en bloed:
wat geluk voor die 't bevroedt!
Fideles
Dit mysterie wel bevroedt:
God is mensche, vleesch en bloed!
S. Johannes Evangelista
En wij zagen 't Woord vol waarheid,
vol genade, 't Woord, en klaarheid,
't Woord, alleene uit God gezoond:
't Woord des Vaders bij ons woont!
Fideles
't Woord, alleene uit God gezoond,
't Woord des Vaders bij ons woont.
16-12-1884
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't Is Kerstdag! Neen 't, 't en kraakt geen snee',
't en rijmt, 't en vriest, 't en ijzelt;
toch lijden de arme menschen wee
en wordt hun hert verbrijzeld!
Ze willen werken, maar 't en valt
geen werk, geen loon, geen eten:
wiens hert, van ijs of ijzer, zal 't,
nu 't Kerstdag is, vergeten?
Geeft milde, geeft, die hebt en houdt
van God zoo milde gaven:
't wordt anders al, uw geld en goud,
naast u in 't graf gegraven.
Geeft milde, gij die kersten zijt
en Kerstdag komt te vieren;
geeft milde, alzoo me in vroeger tijd
gaf milde aan mensche en dieren;
en Hij die mensche en dier bemint,
die u, o mensch verheven,
vergodlijkt heeft, Hij zal 't Zijn kind,
o mensch, eens wedergeven!
25-12-1888

II
o Priester, die
geboren zijt
ten tweeden male
op heden,
een hand hebt ge in
de toekomste en
een hand in het
verleden!
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Van God zijt gij,
naar God wijst heen
uw handelen en
uw spreken:
zijt Priester dan,
voor mensch en God,
zijt mensche! En, uw'
gebreken
op God gesteund,
den meêmensch helpt
God kennen en
God loven,
en gaan, van u
gericht, gelicht,
getroost, gemoed,
naar boven.
1883(?)

[Het teeken des vreden]
Het teeken des vreden
beglanze uwe schreden:
‘olijftak en kruis’ zij de leuze voortaan;
't geweld van de kwaden,
hun liegen, hun raden,
't zij al vóór uw' voeten verstrooid en verdaan!
Kloekmoedig geleden,
gewrocht en gebeden,
ééne ure of den dag vol, want God heeft gezeid
dat ge erven en dragen,
met vrienden en magen,
na 't kruis, zult de kroon en de onsterfelijkheid!
December 1884
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o Priester die, na Christi maat,
hermaakt en hergeboren staat,
ver boven ons, en God nabij,
dat iedereen indachtig zij
dat, of de wereld lacht en spot,
gij zijt en blijft een man van God!
Blijft staan, eerweerdig kranke vat,
blijft steunen op Gods hulpe; en dat,
door u geleerd en voorgegaan,
wij recht in uwe schreden staan,
ter tijd dat, vrij van zonde en pijn,
wij, met en door u, zalig zijn!
1884(?)

[Redemptor is 't dat me u voortaan]
Redemptor is 't dat me u voortaan
zal heeten, en te boeke staan
zult ge in Alphonsus' heldenlijst
als Priester, als redemptorist.
Het kleed en maakt den meunik niet,
noch is de naam van veel bedied,
't en zij de man zijn' name en kleed
zij weerdig, wat hij drage of heet'!
Uw name luidt Redemptorist,
uw kleed een zwart, een boetkleed is 't:
maakt vrij het menschdom, bidt en boet,
en dat Redemptor deed, dat doet.
Zijt Priester, ja, met name en daad,
beleeft den armen meunikstaat;
zijt tweemaal mensch, en, God zoo bij,
uw menschzijn, dat het Godlijk zij!
December 1882
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o Priester, Vorst, Propheet gekoren,
in Jesu-Christi Kerk herboren,
des werelds hoop, Gods afgezant;
hoe dikwijls zal 't gedacht van dezen
uw' schoonsten dag u sterkend wezen,
op uwen weg naar 't Vaderland!
Men zal u haten, immers, tergen;
men zal uwe eere en faam verbergen;
men zal u vangen, spannen, slaan;
toch gij zijt Priester, 't zout der aarde,
en, of me u lijf noch led en spaarde,
‘tu es sacerdos,’ dat blijft staan!
‘Tu es sacerdos,’ dat is heden
tot in der eeuwen eeuwigheden
u als een teeken ingeprent;
u als een schild van God gegeven,
met Zijnen naam daarop geschreven:
wee, of hem gij of iemand schendt!
Mei 1885

[Het land van uw' geboorte, 't is]
Het land van uw' geboorte, 't is
ons Vlanderen, eerlijke erfenis,
die gij niet hebt verlaten,
schoon of g'herworden, Priester zijt,
en 't roomsche vaandel toegewijd,
gereisd in andere staten.
't Gebieden van Gods vaderhand
is dierder u als 't Vaderland,
als Moeders huis gebleken;
toch blijft u, diepe in 't herte daar,
uw eigen land en taal voorwaar
nog altijd dierbaar spreken
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Vaart wel en vrij dan! 't Groot gebod
verkondigt van den grooten God,
o afgezant des Heeren;
en doet u, vroom van raad en daad,
't zij waar gij reist of waar gij gaat,
als Vlaamschen Priester eeren.
1885(?)

[Neem en eet: dit is mijn lichaam;]
Neem en eet: dit is mijn lichaam;
neemt en drinkt: dit is mijn bloed;
en Ik zalve u mijnen Priester:
gaat en ook Gods wonderen doet!
Messe doet en Consecratie
zoo Ik in 't laatste Avondmaal
eerst gedaan heb: van mijn' Liefde
viert het groot memoriaal.
Staat mij tusschen aarde en hemel,
offeraar van 't nieuw verbond:
en, den mensch met God verzoenend,
boet zijn' kranke ziel gezond.
Boet zijn' misdaên uit en schulden;
en, hem nemend bij der hand,
leidt hem langs de rechte bane
naar het zalig Vaderland!
1886(?)

[Doet uit de wolken 't manna dalen]
Doet uit de wolken 't manna dalen,
doet 't water uit de rotsen stralen,
vermenigvuldigt brood en wijn:
spreekt woorden die den hemel roeren,
die Jesus zelve omleegevoeren,
die God doen drank en voedsel zijn,
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Breekt banden die de helle smeedde,
verzoent, door uwe offrande en bede,
den mensch en God; zijt middelaar;
vereend in God en 's priesters handen,
zij man en vrouw, door 's huwlijks banden,
aan God getrouwe en aan elkaar.
Zalft zieken, en die sterven moeten
belooft hun, vrij van zonde en boeten,
den loon die hun is voorbereid;
zijt vader, koning, vriend en strijder,
zijt voorbeeld, zoenoffrande en lijder,
zijt priester, in der eeuwigheid!
10-12-1886

[Renatus, in Francisci namen]
Renatus, in Francisci namen,
voor Christi standaard, zonder schamen,
vandage ontluikt den dieren eed
van rein, gehoorzaam, arm te leven,
van u geheel aan God te geven,
aan Christi kruis, aan Christi kleed!
Daar waar Hij gaat, daar volgt Hem mede;
daar waar Hij staat is 't uwe stede,
is 't uwe steenrots: houdt u sterk,
o Capucijn; die, spijts de wereld,
zelfs hedendaags nog, bovensperelt:
een diamant, in Christi Kerk!
Uw vader heeft den strijd begonnen,
uw Vader heeft den strijd gewonnen,
God hielp hem: zijne kinderen zal,
op God gesteund, Franciscus helpen,
voor 't scheuren van de wreede welpen,
in Daniëls duisteren leeuwenstal!
Juni 1886
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Niet zwart, niet wild, niet woest genoeg,
om u doen af te wijken,
en was 't Mogolsch, het Moorenland,
noch 't midden van Afriken!
Waar menschen, waar Gods kinderen zijn,
waar zielen vrij te kampen,
daar vliegt uw hert, uw' schreden vóór,
door lijf- en levensrampen.
Gods kind zijt gij, Gods Priester, en
Gods zendeling: vaart henen;
en, waar gij landt, zij licht met u,
zij levend licht verschenen!
Dan, mag de kroon der Martelaars
uw reikend hand niet halen,
toch eeuwig zult ge, in 't sterrenheer,
als Leeraar zegepralen!
God zeide 't, en die 't al verliet
om God, zal, Gods beloven
betrouwende, spijts al dat viel,
onvelbaar blijven boven.
20-11-1887

[Sint Willebord, Sint Boonefaas]
Sint Willebord, Sint Boonefaas,
waar is de tijd geweken
dat Gij 't Geloof verkondigdet
in onze onchristne streken?
Nu is uw land, het heilig land
der Engelen, eens, gescheiden
van Christi Kerke: och helpt het ons
ten wederkeer bereiden!
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Herleeft, herleeft, Apostelen
der Waarheid; en de zegen,
die uit uw hand op Vlanderen viel,
door ons zij hij gedregen
terug, met Hope en Liefde, en al
dat goed is, naar de landen,
van waar uw boot, als Noah's ark,
in ons land kwam te stranden!
Ons leven zij dit heilig doel,
door u bereikt, geschonken;
en blinke weêr 't Geloove alwaar
't zoo heerlijk heeft geblonken!
Juli 1888

['t Geen Noë deed en Haron plag]
't Geen Noë deed en Haron plag,
bij lang verleden dagen,
dat wordt uw ambt op dezen dag:
God zelve God opdragen!
In schaduwe, in verbeelding niet,
zoo Noë en zoo Haron,
die dragers van Gods hoog bedied,
en voorbereiders, waren.
Maar Hem gelijk die God voorwaar,
en sterflijk mensch geboren,
u, schepsel Gods, als offeraar
Zijns zelfs heeft uitverkoren!
Zijt God indachtig, Priester, en:
‘den last op mij genomen,
hoe zal ik,’ zegt, ‘die niets en ben,
hem dragen, zonder schromen?’
December 1889
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De stappen volgend van
die u zijn voorgetreden,
o jongst gewijde Priester, gaat
en klimt tot op den berg,
den hoogen wijberg, heden,
die tusschen God en menschen staat.
Naar God draagt eerbiedvol
omhoog der menschen bede,
het Boetlam biênde daaglijks Hem;
en neêrwaards brengt weêrom
van God genade en vrede,
geboodschapt door uw' priesterstem.
Blijft staan, terwijl alom
de wereld briescht en dondert,
zoo Moyses eens, in de onweêrswolk;
en, viele 't altemaal,
blijft gij nog onverwonderd,
en steêvast, tusschen God en 't volk.
December 1892

[Zoo lange als God ons land zal Priesters jonnen]
Zoo lange als God ons land zal Priesters jonnen,
en zulke die, hun plicht getrouw,
al 's vijands vreemd geweld verachten konnen,
geen' vijand dien ik vreezen zou!
Staat vast dan, gij, onlangs gewijde,
staat vast en gordt u aan ten strijde,
daar 't Waarheid, Recht en Vrijheid geldt;
maar, vreedzaam, vriendlijk, vroom en blijde,
blijft menschenvriend, o Priesterheld!
Zoo zal ons volk den schat bewaren
zijns eigendoms, door niets gekrenkt
van 't gene uw hert en geest den volke schenkt;
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zoo zal ons volk, nog lange jaren,
't zij wat men durft met hand en tand,
uit eigen' stam, God vrije vruchten baren,
in Vlanderland!
1892(?)

[Hij is uw zoon, die jonge eerweerde]
Hij is uw zoon, die jonge eerweerde,
die offerende aan den autaar staat
en nauwlijks nog een kind der eerde,
aan 't hemelsch Brood zijn' handen slaat.
Hij is uw zoon: hij gaat gebieden,
die uw gebod nooit overtrad,
en 't geen hij zegt, het zal geschieden,
als of het God gesproken had.
Hij is uw zoon: terug getreden
van 't eeuwig lichtgebergte, staat,
als Moyses, hij, Gods wonderheden
verkondigend, met raad en daad.
Hij is uw zoon. Hij wischt, ook vader,
des zondaars bittere tranen af,
en roept de dooden, wonderdader
in Jesu naam, weêr uit het graf!
Hij is uw zoon, die zuster, broeder,
noch nageslacht, als mensche, en heeft,
maar dien God u, o vader, moeder,
als Priester vruchtbaar, wedergeeft!
21-12-1884
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Draagt weg, draagt weg, gezant des Heeren,
de boodschap die u God beval;
gaat Christi rijk en volk vermeeren,
en vreest, met God, geen ongeval.
't Is Hij die u, gekend, gekoren,
gezalfd, gezegend in Zijn' Kerk,
vooruitzendt op de blijde sporen
van Zijne Apostelen: doet Gods werk.
Gaat licht en liefde alom verspreiden,
al waar, in duisternisse en dood,
verzucht de wildeman, de heiden
vergeefs naar Roma's moederschoot.
Verblijdt u, moegedoolde schapen,
verblijdt u, volkeren, ongedoopt:
geen kruis en vreest, 't is Christi wapen,
dat vreedzaam u ter vrijheid noopt.
Verblijdt u, en terwijl wij tranen
vergieten, menschlijk ende krank,
gaat, broeder, Christi wegen banen,
en spare God uw leven lang!
1884(?)

['t Is de eerste keer, niet waar, dat onder]
't Is de eerste keer, niet waar, dat onder
uw' hand, eerweerde vriend, het wonder
geschiedt, en de geheimenis,
waarin God tegenwoordig is!
't Is de eerste keer dat God, bewogen
door 't woord van u, heeft neêrgebogen,
en, naderend, tot Zijn schepsel, kwam
en, priester, wierd uw offerlam!
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't Is de eerste keer, dat ge in uw' handen,
Maria's kind genaakt; verstanden
van Engelen en verstaan dat niet;
en, gij, gij spreekt, en 't is geschied!
't Is de eerste keer, en, nog in 't leven,
daar staat ge, die hebt God, zoo even
gezien, genaakt, genut, ontvaân,
en de Engelen zie 'k rondom u staan!
't Is de eerste keer, dat 't mij zoo diepe
in 't herte valt: 't was of ik sliepe
en eertijds niet en wist noch dacht
wat dat het is, de priestermacht!
't Is de eerste keer, o vriend, dat, u beminnend,
'k gevoel bij mijne liefde, een ander iets beginnend:
ontschuldigt mij: 'k val op mijn knien,
en 'k bidde om uwen zegen, zoo 'k die gunst verdien!
1871

[Mijn oom, die, weerd gekeurd]
Mijn oom, die, weerd gekeurd
Gods heilig werk te plegen,
het Lam, den eersten keer,
vandaag hebt opgedregen
den alderhoogsten God,
aanveerdt dat ik, uw neef,
eerbiediglijk u groete
en u mijn' wenschen geev'!
Zijt God een heilig werk
van Zijne almogend' handen;
zijt Christus een pilaar
in Zijne tempelwanden;
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zijt alleman een troost,
een toevlucht in den nood,
een raadsman en een steun
in leven en in dood.
Zijt ons, die u bestaan
zoo na, nog lange tijden,
een bronne van genot
en christelijk verblijden
in de eere die gij doet
aan ons en onzen naam;
en bidt dat elk van ons
die eere zij bekwaam.
Zijt mij, eerweerde, mij,
den minsten uwer neven,
een oom, een vader, meer,
een beeld om na te leven;
een leidsman hemelwaards
om met u meê te gaan,
en als gij God eens ziet,
niet ver van u te staan!
Dit wensche en wille ik, uit
den grond mijns herten, oomken;
en, ben ik, bij uw' stam
geleken, nog een boomken,
de takskes, zegt het woord
dat in onz' tale leeft,
ze worden boomen eens,
als God hun 't leven geeft.
Mei 1882
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[Mijn broederken, wanneer wij kleene kinders waren]
Mijn broederken, wanneer wij kleene kinders waren;
mijn broeder, naderhand geworden met de jaren;
mijn ... Wat u nu genaamd, die, al met eenen keer,
ontsnapt mij hemelwaards, op 't wenken van den Heer?
Zoo Eliseus eens zag, op den wolkenwagen,
Elias weg van hem en in de hoogten dragen,
zoo sta en wondere ik, mijn' broeder; en voortaan
alleene en ver van hen moet ik mijn' wegen gaan!
Hij 'n slacht Elias niet, of iemand der propheten;
Johannes overtreft hij verre; en ongemeten
is de afstand tusschen al dat in het oud verbond
den Heere, wie dat zij, het aldernaaste stond.
Sint Joseph hoorde God hem eertijds ‘Vader’ groeten,
ging naar Egypteland met Hem die grootheid boeten,
had in zijn werksteê Hem voor leerling en voor knecht,
en stierf, door Zijne hand zijne oogen toegelegd.
Maria, de onbevlekte en altijd reine vrouwe,
die 'k, Adams erfgenaam, beschaamdelijk aanschouwe,
met haren bruidegom sint Joseph, kent gewis
dat Priester zijn hun deel nog overtreffende is.
Geen Engel zelve en zou, uit al Gods legermachten,
zijn' schouderen bekwaam of immers weerdig achten
van 't geen de almachtigheid van God, o menschenkind
die Priester zijt, op uwe eerweerde schouders bindt.
Een ledemaat zijt gij, o broeder, nu geworden
gelijk Melchisedech van 't eeuwig Priesterorden;
gelijk Melchisedech, ontbroederd en ontdaan
van al die, in den bloede, op aarde u na bestaan.
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o Broeder, zoo 'k u nog dien schoonen naam mag geven,
Elias liet, als hij, den hemel ingedreven,
zijn' medebroeders zag, vol angst en herteleed,
de vlam van zijnen geest en zijn prophetenkleed.
Zoo zij mij ook voortaan, des bidde ik u, geschonken
de vlam die u bezielt, de geest dien g'hebt gedronken,
in 't heilig sacrament des Priesterdoms; daarbij,
dat uw eerweerdig kleed mij eens beschermend zij!
Dan zal ik trotsend gaan door 't water der Jordanen,
uw voorbeeld zal den weg mij door de wereld banen,
de vijand zwichten zal voor mij, die, in uw kleed,
voor hem geen vreeze en heb, al waar' hij nog zoo wreed.
Dat bitter is zal ik, in uwen naam, verzoeten;
vertroosten die om u, zoo ik moet, weenen moeten:
uw' moeder teerbemind en 't eerbiedweerdig hoofd
uws vaders, die God heeft hun eigen kind geroofd.
Gelukkige ouders, zal ik zeggen en herhalen,
die 't gene God u gaf kunt God weêrom betalen;
die kinderloos wilt zijn om God, en, als gij sterft,
tienduizendmaal den loon van uwe daden erft.
(Voor E.H. Jules Joye)
1892
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Eeuwkrans
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I
Tempus edax ...
't Is stille! Neerstig tikt het ongedurig
hangend wezen,
waarop de weg naar 't eeuwige, in
twaalf stappen, staat te lezen.
't Is stille en middernacht! Alsof
ik blind ware, om mij henen,
in donkere diepten schijnt het al
verduisterd en verdwenen.
't Is stille! Niets te zien en niets
te hooren, - 't doet mij beven! als 't altijd neerstig bijten van
den tijdworm aan ons leven!
1890(?)

[De macht ontvalt den mensche aleer hij 't weet]
De macht ontvalt den mensche aleer hij 't weet;
wat baat hem dat hij werkt, en leeft, en eet?
Het leven zelf doet 't leven dood, en 't is
dat wij geen duur en hebben, 't grootst gemis
van al dat ons ontbreekt. o Duurzaamheid
oneindig, al omvattend, uitgebreid,
die, onbegonnen, nimmer sterven zult;
die 't wezen van het wezen heel vervult,
u ken ik, ja, heb dank; u ben ik? Neen:
want duurzaamheid, o God, zijt Gij alleen!
13-2-1871
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[Verloren is 't gepijnd om aan]
Tempus non erit amplius. Apoc., X, 6.
Verloren is 't gepijnd om aan
den tijd, die immer voort moet gaan
een paal te zetten:
ja, stelt u maar en schoort u stijf,
ge 'n zult, met al uw leên en lijf,
zijn' baan beletten.
Hij lacht met u, en, moegesold,
gij vechtend in de vore rolt,
daar 't eeuwig varen
zijns wilden strooms voorbij u voert,
en zegepralend henenroert,
zijn' ruwe baren.
Hij stampt de hooge boomen om,
hij buigt den berg zijn' lenden krom,
hij springt de banden
van staal intween, die vastgedaan,
bij stede en stad, hem wederstaan,
in alle landen.
Geen' wet en weet hij, noch 't en zal
hem dwingen eenig ongeval:
geen' legerbenden,
geen' wapens, geen geweld van iet
dat donderbusse of boge schiet,
en kan hem schenden.
Onraakbaar is hij, vluchtende ooit
en vechtende; verderfnis strooit
hij op die wilden
weêrzetten hem 't zij burgten van
orduin gebouwd, 't zij duizend man,
't zij duizend schilden.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

301
't En breekt den boozen beul, van al 't
geween dat hem te voeten valt,
geene enkele smerte,
geen' Bethlehemsche kinderdood,
geen leêggeroofde moederschoot,
zijn steenen herte!
Zoo moet hij varend henengaan,
en al dat is aan stukken slaan,
tot ander' stonden,
dat hij ook eens, het licht ontzeid,
voor eeuwig hebbe in de eeuwigheid
zijn' dood gevonden.
December 1892

[Is 't mooglijk dat]
Non omnis moriar!
Is 't mooglijk dat
gij, reken, die 'k
nu schrijve, langer leven
en verder eens
geraken zult
als die u heeft geschreven!
Papier, gij leert
een' lesse mij,
die 't oorbaar is te weten:
uw meester, als
ge 'r gij nog zijt,
zal lange al zijn vergeten!
o! Hooger moet
ik rapen gaan
om hope en troost te werven:
geen sterven is 't,
dat sterven heet:
niet heel en zal ik sterven!
1892(?)
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II
De dood is onbermhertig,
ze velt al dat er staat;
zijt één jaar, zijt er dertig,
of honderd: als ze slaat,
ge valt, en volgen moet gij,
't en helpt niet, is 't u leed;
verloren zalft en zoet gij,
ge volgt al waar ze u leedt.
o Bijster booze zaken,
dat ik en weet wanneer
de dood mij zal genaken,
dien enkelen, eeuwigen keer.
'k En weet niet hoe 't geraden,
'k en weet niet hoe 't voorzien,
't vervroegen of verspaden:
één wete ik, 't zal geschiên!
o Ongestadig leven,
dat vlucht, en altijd voort,
't en helpt geen tegenstreven,
in 't onbekende boort:
één tikske, en 't is me ontvlogen,
al dat mijn ooge ziet;
ach, eeuwiglijk bedrogen
en blijve, o Heere, ik niet!
Bedrogen zou 'k van Dezen
dan zijn, die, waarheidziek,
me een onverzaadbaar wezen,
me een onverstaanbaar miek?
Hij zal mij zelf verzaden,
Hij die alleen het kan,
en, doe 'k nu niet als raden,
God wete en winne ik - dan!
1890(?)
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't Is honderd jaar geleên,
'k en was nog niet geboren,
en Gij, o goede God,
Gij wist me, in Uw' gena;
wat heb ik toch gedaan,
hoe ben ik uitverkoren,
dat honderd, duizend niet
bestaan ... en ik besta!
'k Besta! 'k Ben eeuwig vast
aan Uwen wil wil gebonden;
Gij ziet mij, dien ik niet
en zie, maar kenne en weet:
waar zal ik, honderd jaar
na dezen, zijn gevonden,
o eeuwig Wezen, dat
mij, sterfling, leven deedt?
o Eeuwig, eeuwig oude,
onpeilbaar donkere, diepe
afgrondigheid, waarin
mijne ooge onvruchtbaar dwaalt,
en niets ontdekken kan,
't en ware ik eerst ontsliepe
uit dezen blinden nacht,
waarin geen licht en straalt.
Geen licht en geen geloof
en schenken mij de baken,
gezet van menschenhand
mij langs de levensbaan;
Gij lost mij, God, alleen,
terwijl ik levend waken
en zijn mag, 't raadsel van
mijn ongevraagd bestaan.
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o God, wat schrikt mij dan
't noodwendig eenmaal sterven,
't herboren worden in
Uw heilig licht, o Heer;
wat schrikt mij ruste en vreê,
in 't eeuwig vrijzijn te erven,
en dit mijn sterflijk lot
te missen immermeer!
Wat schrikt mij pijne en kwaal,
die eindlijk eens zal enden
in vaste onlijdbaarheid,
genoten in Uw schoot;
o God, is 't dat ik U,
getrouw mag tegenzenden
mijn' liefde, mijn geloof,
mijn' hope, tot ter dood!
1890(?)

[Willens, nillens, vare ik verder]
Willens, nillens, vare ik verder
langs de ruwe levensbaan,
en ik zie den goeden Herder,
ach zoo ver, mij voorengaan,
met Zijn kruis en met Zijn kroone,
die mij zegt: ‘Komt volgt mij na,
dat den ingang Ik u toone,
dat Ik met u binnenga!’
Helpt mij, helpt mij! Hoeveel stappen,
eer ik stel, den laatsten keer,
op de laatste wereldtrappen
mijnen laatsten voet, o Heer;
eer het daagt en eer het dag wordt,
eer Uw' hand mij binnenlaat,
eer Uw kruis den laatsten slag hort,
en de deur mij openslaat?
1890(?)
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Ik heb zoo lang, zoo erre gegaan,
gezocht en niet gevonden;
ik ben, eilaas, te verre gegaan,
en 't onspeur ingeblonden!
En had daar niet uw' sterre gestaan,
Maria, eer veel stonden,
zoo bleef ik in de werre, in den waan
en in de dood verslonden!
1871(?)

[Mijn hert is als een blomgewas]
Mijn hert is als een blomgewas,
dat, opengaande of toegeloken,
de stralen van de zonne vangt,
of kwijnt en pijnt en hangt gebroken!
Mijn hert gelijkt het jeugdig groen,
dat asemt in den dauw des morgens;
maar zwakt, des avonds, moe geleefd,
vol stof, vol weemoeds en vol zorgens!
Mijn hert is als een vrucht, die wast
en rijp wordt, in de schauw verholen,
aleer de hand des najaars heeft,
te vroeg, eilaas, den boom bestolen!
Mijn hert gelijkt de sterre, die
verschiet, en aan de hooge wanden
des hemels eene sparke strijkt,
die, eer 'k heraêm, houdt op van branden!
Mijn herte slacht den regenboog,
die, hoog gebouwd dóór al de hemelen,
welhaast gedaan heeft rood en blauw
en groen en geluwe en peersch te schemelen!
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Mijn hert ... mijn herte is krank, en broos,
en onstandvastig in 't verblijden;
maar, als 't hem wel gaat éénen stond,
't kan dagen lang weêr honger lijden!
23-5-1883

III
o Daglicht, dat aan de oosterkimmen
mijn' hopende ooge ontluiken ziet,
ge'n boodschapt, in uw' blanke schimmen,
den langen, vollen dag mij niet.
o Eeuwig licht, verschijnt, wij wachten
naar 't wenden van deze aardsche nachten:
waar hapert gij, zoo lang verbeid;
Gij, 't licht alleen, die, aller zonnen
zijt oorsprong; Gij, die onbegonnen,
noch dag en kent noch duisterheid!
't Is dagraad en 't is avondluchten,
maar enkel dag en is het nooit,
op dezer aarden; en te vluchten
begint de middag, versch voltooid.
Geen wijsheid, of ze dreegt te dwalen;
geen moed, die ooit zal zegepralen
bestendig, op de duistere macht;
geen' blijdschap, oft een bron van tranen
zit rijpe, om heur nen weg te banen
deur de oogen van die lijdt ... en lacht!
Of velen, die daar vielen, mochten
toch onverroerbaar blijven staan;
of iemand eens hield volgevochten
den zwaren kamp des levens aan;
waar bleeft gij, duistere tijdbedervers;
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waar bleeft gij dan, verwaande stervers,
die leven, licht en lieden haat?
Ge en waart niet meer en, onbenepen,
stond bloeigewas bij volle grepen,
waar gij, oneerbaar kruid, nu staat!
o Dwaas geweld van narrenbenden,
die dreegende ons alom bespiên;
die zoeken ons den weg te ontwenden
en 's levens licht! Waarheen nu vliên,
waarheen nu vluchten, God? Of moeten
wij zinken en voor zulken boeten
die heeten ons, van kindsbeen af,
miszaken eere en recht en reden,
miszaken Uwe aanbidlijkheden,
miszaken al, geweerd het graf?
Neen, neen, 't gehoop moet hooger dragen,
de vlucht moet hemelwaard gestierd,
naar beter licht, naar voller dagen
als 't daglicht dat onze aarde siert.
Dit ballingschap moet eenmaal enden
en 't Vaderland zijn' legerbenden
in de eeuwige erfenisse ontvaân,
waar zij die hier heldhaftig sterven,
daar licht weêrom en woonsteê werven,
den dag des Heeren ingegaan!
Vernieuwd zult dan, gij zonne en sterren,
gij aarde en zee, gij berg en dal,
verrijzen uit dit wentelwerren
van rampe en rooie en ongeval;
vernieuwd zult dan, o mensch, gij wezen,
gered, geheeld, hersteld, genezen,
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en, zoo Gods almacht eens u schiep,
weêrom het beeld gelijk, vol eeren,
het evenbeeld gelijk des Heeren,
dat in den eersten mensch ontsliep.

[o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht]
Donec requiescat ...
o Menigvuldigheid van 't menschelijk gedacht,
dat uitspringt en ontgaat, langs allerhande paden,
verspleten en gedeeld, zoo meervoud als de bladen
die eenen boom bestaan: hoe zal ik uwe macht
ontvluchten en toch eens 't eenvoudig enkel zijn,
waarin God zelve alleen heeft kracht en wederschijn?
Vertrekt van mij, verlaat mijn al te ondiep gezicht,
mijn al te onkundig en mijn al te onmachtig wezen;
laat af, en zij mijn' ziel, mijne enkele ziel gerezen
tot waar zij God aanschouwt en, in dat duister licht,
veel klaarder als de zon die deze wereld wekt,
de bronne zelf van al dat denken heeft ontdekt!
Verlaat mij, kostbaarheid van peerlen en metaal;
verlaat mij, dierbaarheid van ouders, vrienden, magen;
verlaat mij, 't leven zelf en de alderliefste dagen;
verlaat mij, woord en werk, gevoelen, tijd en taal,
verlaat me Gij alleen, gebleven, Gij toch niet,
door wien mijn ziele leeft en Uwe klaarheid ziet.
o Banden, al te fel, o kerker, veel te zwaar;
o lichaam, slavernij des levens, op der aarden,
hoe lang nog moet ik, geest, in uwen dwang ontaarden?
Wanneer toch, wordt mij God en 't eeuwig raadsel klaar?
Of is 't om niet, misschien, dat mij daarbinnen trilt
eene ongekende tocht, die altijd opwaards wilt?
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Om niet? o Neen, om niet en heeft God iets gedaan,
en heeft God iets gewild, en heeft God iets gelaten;
mijne onrust zal wel eens een eeuwig rusten baten,
en dan alleen zal ik eerst leven en bestaan;
dan zal mij, vrij en vrank, God eeuwig medezijn,
dan zal 't mij altijd ruste en eeuwig vrede zijn!
1882 (?).

[Als gij het zegt ik zal 't gelooven]
Als gij het zegt ik zal 't gelooven,
o God, die niemand falen laat
noch zult berooven
van licht een' armen knecht die U te wachten staat
in 't diepe van dees donkere boschwaranden,
die 'k, tastend met mijn' handen,
te ontvluchten zoeke, o God! Ik roepe, buiten raad,
naar U, die alles weet, die wijsheid zijt en waarheid,
naar U, die alles kunt: om leven, licht en klaarheid.
Het licht verschijnt, de banden breken,
de zonne rijst, ze is opgestaan,
en de oosterstreken,
herschitterende onbelet, zie 'k blij weêr opengaan;
de duisternis verdwijnt, en allenthenen
is 't aarderijk omschenen
van prachten door geen kunst gekend of nagedaan;
het aldoordringend licht komt lekend langs de blâren,
tot in het diepste woud, mij zoekend, afgevaren.
o Ziele, uw licht is 't eeuwig Leven,
is 't eeuwig Licht, dat nooit en faalt;
van God gegeven,
God zelve is 't, edele ziel, die dóór en dóór U straalt:
vergeefs gepoogd aan blende en doove lampen
u ergens vast te klampen;
vergeefs om falend licht uw dierbaar zelf betaald:
God licht u, edele ziele, en, onbevreesd te dwalen,
in 't eeuwig Licht, zoo zult ge onfaalbaar zegepralen!
1882(?).
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[Mijne oogen zien bij dage]
II Cor., V, 7
Mijne oogen zien bij dage,
de nacht ontzegt mij 't licht,
't en zij ik hulpe vrage,
aan oor- en handbericht.
Doch hand en oore en oogen,
of hielpen ze al te gaâr
ter wetenschap, ze'n toogen
mij half de waarheid maar.
Gelooven moet ik mede
wat woord- en schriftverstand
mij vatbaar weten dede;
van verre en bij der hand.
Gij Roomen, gij Athenen,
gij Nijl, gij Tibervliet,
waart heel en al verdwenen
voor mij, 'n geloofde ik niet.
Van Alexanders vechten,
van Caesars wreede dood,
van wetten en van rechten,
van dichters kleen en groot;
van wijde en wilde streken,
van wilde en woeste zee'n,
wie wist er mij te spreken,
geloofde niet elkeen?
Twee sperkende oogen spoken,
twee lipkes lachen smal;
maar 't herte zit gedoken:
't geloove 'et zoeken zal.
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Ge'n hadt, o wereldjager,
uw land nooit aangeroerd,
en hadde, Christusdrager,
't geloove uw schip gevoerd.
Mijn ooge ziet een sterre,
ze ziet erin 't getal
tien duizend, heinde en verre:
't geloove alleen ziet ze al.
't Geloove weet dat ze allen,
geene enkele min of meer
uit Uwer hand gevallen,
U loven, God den Heer!
En 't gene ik, ondoorkerfbaar
van wille en wezen, ben;
onsterflijk, onbederfbaar,
alzoo 'k mij zelven ken:
één' ziele, een enkel wezen,
wie heeft haar ooit geraakt?
wie zag er ooit den Dezen
die alles heeft gemaakt?
Uw' lijdenschap onnaambaar,
Uw' liefde en Uw verdriet,
en waren mij verstaanbaar,
geloofde, o Heere, ik niet.
't Moet al geloovend komen
tot kennisse en bescheid,
de wijsheid uitgenomen
van Uwe alwetendheid.
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't Moet al geloovend raken,
geloovend tot der dood,
uit 's afgronds wijde kaken,
in Uwen vaderschoot!
Verleent mij, vol betrouwen,
geloovende, in den schijn
des werelds U te aanschouwen,
en dankbaar U te zijn.
En 't ende mijns beramens
zij deze Apostelstem:
Per fidem ambulamus,
et non per speciem!
1892-93(?).

IV
Sa, neemt uw' vlucht en vliegt,
gedreven door 't verstand,
tot boven 't hoogste perk
waarin de zonne brandt:
daar zult gij immer God
en 't eeuwig Wezen vinden
van Hem, dien ruimte, tijd
noch eeuwe en kan ombinden.
Sa, neêrgedaald tot in
den afgrond van de zee,
den diepen, donkeren duik
van 't zwemmend watervee;
daar zult gij weêrom God,
met u gedaald ontmoeten,
en Zijne altegenwoordigheid erkennen moeten.
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Hij is alwaar gij zijt
of niet en zijt; alwaar
gij nimmer komen kunt
noch komen zult, ook daar;
Hij is in u, in al
dat is of was begrepen,
en door geen wezen, dat
Hij zelf en is, omnepen.
Hij is ... Wie was er zoo
als Gij zijt, ooit weleer;
wie zal ooit zijn als Gij,
des wezens Opperheer;
Gij onbeslotene, al
besluitende in Uw wezen?
'k En kenne geenen God,
geen' anderen God als - Dezen!
1892-93(?).

[o Ongeworden, eeuwig Wezen]
o Ongeworden, eeuwig Wezen,
al 't uitgelezenste uitgelezen,
dat Gij niet zijt, is onbekwaam,
van nòg zoo verre, U aan te raken,
naamkondig Uw' bestaan te maken,
of uit te spreken Uwen naam!
Gij weet alleen, Gij hebt geweten,
eer tijd en tel ooit wierd gemeten,
eer iet bestond van dat bestaat,
wie, hoe en wat Gij waart, voordezen;
wat nu Gij zijt, en eeuwig wezen
zult, zonder erve of wedermaat.
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Hoe zou, hoe zou ik spreken durven?
Mijne oogen dekken diepe schurven,
mijn' tonge en kent geen woord dat zal,
gesproken, Uwen glans niet tanen,
of eenigszins te meten wanen
de schaduw van Uw' grootheid al!
o Hemel, afgrond van Gods wonderen;
o zee, o felgetaalde donderen;
o nacht, o nevel, donker, diep,
hoe heet Hij, zegt me, zegt me spoedig,
de God, die u zoo overvloedig,
zoo vol van Zijne grootheid schiep?
o Rijk omgroeide waterwegelen,
o blanke en blijde hemelspegelen,
o eindloos blauw, o eindloos groen;
o vogelen, in den bosch gedoken,
weet gij die name, onuitgesproken,
niet in uw' tale uiteen te doen?
o Sterren, leert het mij, in letteren
van vier; o weêrlicht, laat het schetteren,
verre in het hemelbreed gewelf:
wat is Hij, dat niet een bekwame is
te weten hoe en wie Zijn name is,
en hoe Hij heet, Hij, - 't Wezen zelf?
14-11-1881.

[Wat eere is 't mij te kunnen denken]
Wat eere is 't mij te kunnen denken,
zoo breed, zoo hoog, zoo ver, zoo diep,
aan Hem, die uit den niet mij wenken
eens wilde, en, die niet was, mij schiep!
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Wat eere is 't mij den Dien te weten,
dien niemand weten kan 't en zij
Hij zelf Hem zelven, onverspleten,
van al dat Hij niet is heel vrij!
Wat eere is 't mij in Hem te hopen,
en alle onvaste hope aan Dien.
die eeuwig vaste is vast te knopen,
niet roekend wat mij zal geschiên!
Wat eere is 't mij den Dien te minnen,
in wien ik leve, ik ben, ik roer;
uit wien mijn einde en mijn beginnen,
aleer iet was, te voorschijn voer!
Wat eere is 't mij, na tijd en stonden,
alwaar Hem niets meer dekken zal,
bemind, gekend, gehoopt, gevonden,
te zullen zien, - den God van al!
1890(?).

V
Kyrie eleison!
Heere, ontferm U, Heere, ontferm U,
hert en aanschijn keer mij toe;
zeg: Ik wake en Ik bescherme u,
want des levens worde ik moe!
Lastig leven en niet sterven
kunnen, in dit barre zand,
welk gewin is 't voor die te erven
hoopt het hemelsch vaderland!
Heere, ontferm U, Heere, ontferm U,
laat mij los en maak mij vrij;
dat mijn' klachte en mijn gekerm Uw
meêlijend herte ontroerlijk zij!
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Kom ter hulpe en wil niet falen,
stel niet uit en laat niet af
mij te vinden, mij te halen
uit des lichaams levend graf!
Heere, ontferm U, Heere, ontferm U,
wees getrouwig aan Uw woord,
en de vijand en ontscherme U
mijne ziel niet, onverstoord:
sla hem af, te fellen zweerde,
dwing hem weêr, met zijn gespan,
in den afgrond van der eerde,
en ontferm U mijner dan!
1888-89(?).

[o Heer, Gij mint in ons alleen]
o Heer, Gij mint in ons alleen
Uw eigenzelvig wezen,
dat, duizendvoudig afgeprent,
staat overal te lezen.
En wij, in al dat minlijk is,
zijn schuldig U te minnen,
die aller liefde onendiglijk
het eind zijt en 't beginnen.
Gij mint in ons U zelven, want
wat zijn wij, al te zamen,
als 't geen dat Gij ons wildet, toen
uit Uwer hand wij kwamen?
Een beeld, hoe verre Uw' heerlijkheid,
hoe eindloos verre, ontwijkend,
een beeld toch Uwer godlijkheid,
en U, o God, gelijkend!
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Geen vlekke en was, geen vlies op ons;
gij wildet 't ... en wij porden
ons tegen Uwen wille, en zijn
bevlekt, eilaas, geworden!
Ge'n mint in ons geen' vlekke, o Heer;
maar, willende ons genezen,
hervindt Ge in ons, hermint Ge in ons
Uw eigenzelvig wezen!
En wij, in al dat minlijk is
wij zullen U beminnen
en hebben, God, in U alleen
ons einde en ons beginnen!
1890-93(?).

[o Goede God, in welke talen]
o Goede God, in welke talen
bestaat er woord- of teekenvond,
die al Uw' goedheid zal verhalen,
en maken heel de wereld kond!
'k En asem niet, noch zal ik spreken,
zoo Gij mij aêm en tale onthoudt;
mijn' tonge faalt, mijne oogen breken;
en, mist mijn herte U, 't is ijskoud.
Gij helpt in al dat ik bedrijve;
Gij helpt mij waken, staan en gaan;
Gij helpt mij, weêr ik leze of schrijve;
of late, moe, mijn penne staan.
Zelfs, zal mijn' hand, mijn' tonge U grammen,
- 'k en ondervinde 't nimmermeer! noch hand noch tonge zult Gij strammen,
noch daadlijk straffen mij, o Heer!
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o Goede God, en immer beter,
en hadde ik, - wee is mij geschied,
mij onbedachten Godvergeter, U, goeden God, vergeten niet!
o Al te kleene en korte stonden,
dat ik U, eer mijn' stervensdag,
te laat gezocht, te laat gevonden,
U, goeden God, beminnen mag!
1890-93(?).

[o Heere, maakt mijn herte sterk]
o Heere, maakt mijn herte sterk
als staal, als steen, als kerkewerk;
opdat het, onder 't lijden,
niet week en worde en weg en vloei',
voor 't menigvuldig menschgemoei,
dat tegen mij komt strijden.
'k Heb dorst naar een- en veiligheid,
die al te lang te komen beidt,
'k en weet mij niet waar bergen;
't wilt altemale op mij gestormd,
om, fel gedruischt of fijn gewormd,
het ‘ja’ van mij te vergen.
'k En kan niet meer, zoo Gij niet haast
Uw' sterken geest mij in en blaast:
'k ga vallen, zwichten, zinken;
en U, die eens mijn' blijdschap waart,
o God, - wat eendlijk noodgevaart, verzaken en ... verdrinken!
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Ach ‘neen’ toch! En vergeefs en zij 't
gezucht om een' die medelijdt,
in al des werelds rampen;
die medelijdt, die medevecht,
die, stervend aan het kruise, zegt:
‘Volherdt, Ik zie u kampen.
Ik zie, Ik steune, Ik sta u bij;
hou' vast aan 't kruis, en daar zult gij,
die veeg zijt, hulpe halen;
om, sterker als den sterken held,
dien Ik aan 't kruis heb neêrgeveld,
naast Mij te zegepralen!’
1885-92(?).

['k En ete niet, of 't gene ik ete]
Panem de Coelo ...
'k En ete niet, of 't gene ik ete,
't heeft de dood gesmaakt;
het wreede mes, of de al zoo wreede
hamersmete,
heeft het afgemaakt.
Het kooren, dat de landman levend
uit de velden voert,
wordt doodgepletterd, eer het, vleesch- en
voedselgevend,
mij den honger snoert.
Het doode in mij wordt levend weder,
't vat een lijf weêr aan;
en zonder u, o dood, geen aderdans
en dede er
meer mijn herte slaan.
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't Gevelde rijst en wast weêromme, en,
uit den stervensnood,
herroept ge welgevoede en versche
levensblommen
voor den dag, o dood!
De Godheid zelve, aan 't kruis geklonken,
eer 't was al volend,
ook Hij, den diepen kelk ten bodeme
uitgedronken,
heeft de dood gekend.
Ook Hij zou onzer zielen wezen
eens een avondmaal,
dat levend, hét alleen, genuttigd,
zou genezen
onze hongerkwaal.
o God, die, als een graan geslagen,
vóór den vlegel vielt;
verleent, des bidde ik U, dat brood mij
alle dagen,
eer mijn herte ontzielt!
o God, die, als eene edel' terwe,
malsch gemalen, gingt
den oven in, aan 't kruis; en, 't brood gelijk
van verwe,
daar gebraden hingt;
o Hemelmondig Manna, krachtig
mannenvoedsel, geeft
mij sterkte om eens te gaan, gestorven,
God almachtig,
daar Gij eeuwig leeft!
19-5-1893.
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[Het leven is een' krijgsbanier]
Het leven is een' krijgsbanier,
door goede en kwade dagen
gescheurd, gevlekt, ontvallen schier,
kloekmoedig voorwaards dragen.
Men tuimelt wel, en wonden krijgt
men dikwijls, dichte en diepe ...
't en vlucht geen weerbaar man, die wijgt,
of hem de dood beliepe!
Het leven is ... geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen:
het leven is de Kruisbanier
tot in Gods handen dragen!
1892.

[Dat de goedheid Gods geweten]
Deo gratias!
Dat de goedheid Gods geweten
zij alomme, en nooit vergeten;
en dat, nu en immermeer,
dank zij den Heer!
‘Dank!’ het is zoo schoone een spreken,
'k voel mijn hert van liefde breken,
als ik zegge en zuchte, teer:
dank zij den Heer!
Hebbe ik ooit onvriendlijkheden,
scherpe en zonder schuld, geleden,
't woord verdoofde 't lijden zeer:
dank zij den Heer!
Wilt elkeen zijn kwaad uitboeten
en, getroost, dit leven zoeten,
dat hij 't wel van buiten leer':
dank zij den Heer!
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Blijft men hier u liefde ontgeven,
zet uwe ooge op 't ander leven:
nooit gewanhoopt, zegt veel eer:
dank zij den Heer!
Dat de goedheid Gods geprezen
zij, zoo nu zoo ooit nadezen,
en zegge ieder immermeer:
dank zij den Heer!
1893(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

323

Rijmsnoer om en om het jaar
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Voorhang
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['t Eerste dat mij moeder vragen]
't Eerste dat mij moeder vragen
leerde, in lang verleden dagen,
als ik hakkelde, ongeriefd
nog van woorden, 't was, te gader
bei mijn' handtjes doende: ‘Vader,
geeft me 'en kruisken, als 't u belieft!’
'k Heb een kruiske dan gekregen,
menig keer, en wierd geslegen
op mijn' kake, zacht en zoet ...
Ach, ge zijt mij, bei te gader,
afgestorven, moeder, vader.
't geen mij nu nog leedschap doet!
Maar, dat kruiske, 't is geschreven
diep mij in den kop gebleven,
teeken van mijn erfgebied:
die den schedel mij aan scherven
sloege, en hiete 't kruisken derven,
nog en hadd' hij 't kruisken niet!
23-2-1896.
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God
Die meest van al verdient dat iedereens gedachten,
Hem, nu en allen tijd, nieuwsgieriglijk betrachtten,
en vroegen ieder stof, ootmoedig, nieuws van Hem;
die meest van al verdient dat eene en alle stem
Zijn wezen immer en Zijn' werken immer loofde;
dat ieder levend mensch Zijn' tuigenis geloofde,
gesproken door een' mier, die nietig henenspoedt,
of door de wrange zee, die de eerde beven doet;
die meest van al verdient dat elk Zijn' willen diende,
die alles wetende is, die eeuwig alles ziende ...
van al hetgeen Hij doet, en daaglijks delgen kan,
daar zwijgt men van!
16-9-1896.
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Adoro Te
'k Aanbidde U, groote God,
onschrijfbaar, onbeschreven,
en onbegrijpelijk, 't en zij alleen
van U, die al dat was, dat is, dat zijn zal, even
begrijpelijk omvat. Mij al te kleen
bekenne ik, om iets meer als enkel schaduw
van uw groot licht te zien;
maar, zie ik niet, ik rade U
aan 't werk dat Gij gedacht, gewild hebt en gedaan,
aan 't Godlijk speur, daar Gij
zijt in voorbijgegaan.
9-10-1896.
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Ontferme 't U
Ontferme 't U, o Heere en God,
ontferme 't aller lieden,
die, deerlijk onindachtig, U
geen' schuldige eere en bieden!
Ze dwazen en ze dolen, al
zoo zeer als zij, de snooden,
die, roekeloos, - ontferme 't U hun eigen leven dooden.
Het licht zijt Gij, het leven en
't bestaan van al. - De logen
alleen kan naar het onbestaan
des Albestaanden pogen!
1896.
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Laat mij ...
Laat mij, laat mij henenvluchten
landwaards, en de steê, de steê,
niets van al heur eeuwig zuchten,
niets van haar, mij volgen meê!
Storme is 't altijd in de stede en
ongerustheid; altijd iet,
dat daar, vol onvriendlijkheden,
grimt op mij en leelijk ziet.
Lam ben ik gepoogd aan 't wenden
van den helmstok; en 't gestoot
duwt en deert mij in de lenden,
van mijn' moeden levensboot.
Uit dit stormend zeespel henen,
heel alleene is 't, dat ik moet,
diepe en verre in 't land verdwenen,
rusten, daar ik God ontmoet.
God alleene - in welker talen
dat gezeid? - na hertenslust
hebben, hebben, en herhalen:
‘Ik beminne U!’ dat is rust!
17-2-1894.
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Amas me
Minneboden, machtig licht,
lieve zonnestralen,
mochte ik ooit een boodschap doen
en er dank van halen,
zoo gij, zonne, er dank van haalt,
doende mij, verrezen,
boodschap dat het morgen, en
dag nog eens, zal wezen!
Dag is uwe liefde mij,
laat den nevel nijgen,
God, en, eer 't nog langer lijdt,
dag en dauw bedijgen!
Minneboden, machtig licht,
alle ellenden lavend,
boodschapt mij den goeden dag,
nooit en zij 't meer avond!
‘Amas me, bemint ge mij?’
boodschapdoende stralen,
hoorde Simon Petrus, en
namaals ik, herhalen:
boodschapt aan die 't Simon vroeg,
drie herhaalde werven,
dat ik, Hem beminnende, ook
leven wille en sterven!
1890-93(?).
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Quis enarrabit
Wie is 't, die ooit, in woorden, al
Gods heerlijkheên verkonden zal?
Wie 't daveren van de wereldziel,
't nooit afgewandeld zonnewiel?
De zee! De zee! de diepe? En dan,
de onzegbaar verre verten van
heur grondgebied? Wie 't groen en 't grauw
verdwijnen van heur hemelsblauw,
in 't lachen en in 't zoet gelaat,
daar 't zonnebeeld in slapen gaat?
Wie ooit de kwade handen, die
'k ze, wit van woede, steken zie
ten hemel in, vol overmoed,
eer al heur woede is uitgewoed?

Wie is 't, die ooit, aanschouwbaar, al
Gods wonderheên verkonden zal?
Wie 't staan der oude sterren, daar
in 's hemels hoogte: onwankelbaar,
bij nachte, en hunnen tijd bewust,
zoo zaan de groote zonne rust?
Wie 't ongetal, in 't eindloos veld,
van 't heer, dat daar zijn' stonden telt
en waakt, terwijl de wildernis
des werelds dood en duister is?
o Kracht des hemels, vier en vonk,
die brandt, als in dien doorentronk
van wijleneer, daar Gods gelaat
herkenbaar in te laaien staat!
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Wie is 't, die ooit, aanschouwbaar, al
Gods wonderheên verkonden zal?
Wie 't groene veld, dat zwanger wordt,
goudgeluwt, en zijn' terruw stort?
Dat 't vallen van den vlei verwacht,
den voerman en de molenkracht?
Wie kondigt, wie vertelt er ons
al 't bloeigewas, al 't biegegons
des zomers? Wie den hommel groot,
de bruine peren, de appels rood?
En, badende in die zegenzee,
het ridder- en het rundervee?
Den schaapstal, die uit weiden gaat;
het duifhuis, dat zijn' vlerken slaat,
en ...? Wie, die ooit verkonden zal
Gods hooge en schoone wonderen al?
Wie is 't, die 't hoofd, den koning van
Gods schepselen, den mensch, den man,
naar de eeuwigheid mijn' reisgenoot,
verkonden zal, in woorden bloot?
Wie is 't, die ooit, zoo nauw, zoo na
hem bijgebouwd, zijn' wederga
verbeelden zal? Wie al het schoon
der vrouwelijke mannenkroon?
Der kranke, die maar kracht en heeft
als 't ingewand heurs herten leeft
in liefde, in leed? Der sterke vrouw,
van liefde alleen, die sterven zou?
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Wie is 't die ooit, 't zij vrouwe of man,
Gods heerlijkheid volkonden kan?
Hoe zal 't, hoe zal 't, nadezen, in
den zetel van Gods huisgezin,
dan schoon zijn, dat geene ooge, geen
gehoor van mensche, groot of kleen,
geen herte, geen gedacht en heeft
ooit ingezien? Daar levend leeft
die 't Leven is? o Zaligheid
dier woonsteê ... hoe den naam gezeid,
van Hem niet, dien geen penne' en schrijft,
van 't hofgebouw, daar God in blijft?
o Zonne, o zee, o veld, o ster,
ik vrage 't, her end weder her,
bericht mij, ik ben moegeschooid
en tenden raad: Wie is. 't die ooit ...?
1896.
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Maria
O edel herte, o vrije Vrouwe,
die Adam ongeschonden liet,
hoe vuilt, terwijl ik u aanschouwe,
mij 't schoonste dat de zonne ziet!
o Diamant, uit 's Heeren handen
gevallen; dauwdrop, nieuwe en schoon,
daar 's hemels ooge ik zie in branden;
onaangeraakte wereldkroon!
o Middenmaagd, die, van zoo velen,
de schoonste zijt, die om u spelen,
verleent mijne arme ellendigheid
dat u, door mij, te onvoorbereid,
zij lof gezeid!
1896(?).
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Nieuwjaarmaand
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Nieuwjaarnacht
o Nieuwjaarnacht, onaangenamer,
onnieuwer nooit en was er iet,
als 't geen gij mij voor waarheid biedt,
onbeterbare leugenkramer!
Van God en schijnt ge niet gegeven:
dat God ons gaf is altijd mooi,
en 't alderminste blomgestrooi
is altijd lief, is altijd leven.
Terwijl gij, dood, zoo alle dingen
die dood zijn, aâm noch ooge en hebt,
noch voet en roert, noch vame en rept,
en niet en kunt in 't leven bringen.
Zoo zwart zijt gij als alle nachten,
o nieuwjaarnacht, die, malgemoed,
den dwazen hoop nu zotten doet,
die neerstig staan naar u en wachten.
Hoe kunt gij dan ook nieuw bedijgen,
die, oud en blind en doof, altijd
dat schoone is mij bedervend zijt,
en duikende, in uw eeuwig zwijgen?
Hoe heet, die altijd oud- en kouder
aan 't worden zijt, gij nieuw, voorwaar;
en hoe, die immer 't eene jaar
na 't ander voegt, en wordt gij ouder?
't En baat al niet, uw schoon verborgen;
't en steunt op niets, al uw beslag;
't zij nieuwjaarnacht, 't zij nieuwjaardag,
zoo 't gister was, zoo wordt het morgen.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

340
Geteekend staat ge, in de almanakken;
't is menschenwerk, al dat gij schijnt,
en met den almanak verdwijnt
uw boomgebouw, met al zijn' takken.
't Is eeuwig, dat mijn hert doet haken;
vergaan, o God, en wil 't, en kan 't;
het steunt en 't rust in Uwe hand:
- om nieuwjaarnacht en wille ik waken!
1-1-1897.
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Winter muggen
De wintermuggen zijn
aan 't dansen, ommentomme,
zoo wit als muldersmeel,
zoo wit als molkenblomme.
Ze varen hooge, in 't vloe;
ze dalen diepe, in de ebbe;
ze weven, heen en weêr,
hun' witte winterwebbe.
Hun' winterwebbe zal,
dat lijnwaad zonder vlekken,
den zuiverlijken schoot
van moeder Aarde dekken.
Ze ligt in heuren slaap,
ze droomt den schuldeloozen,
den maagdelijken droom
van nieuwe lenteroozen.
Ze ligt in heuren slaap,
ze droomt den wonderbaren,
den liefelijken droom
van 's zomers harpenaren.
Ze ligt in heuren droom,
ze droomt van overvloed en
van voorspoed overal,
om vee en volk en voeden.
'n Wekt ze niet, 'n laat
heur geen geruchte dwingen,
om, al te schier ontwekt,
uit heuren slaap te springen!
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Daar ligt ze nu en rust:
heur zwijgend beddelaken,
de wintermuggen spree'n 't,
die geen geruchte en maken.
Ze draaien op en af
en af en op en omme,
zoo wit als melk, als meel,
als molke en runselblomme.
12/13-10-1896.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

343

't Vriest
Vaste in 't ijs staan al de beken,
effenboords, en volgezeeuwd:
uitgeweerd twee wulgenreken,
weg is 't al, en witgesneeuwd,
al, dat nog mijne oogen zagen,
rechts geleên twee winterdagen.
Weg en wete ik waar mij vinden,
batte en bane is doodgedaan;
snijden doen de snelle winden,
't vogelvolk moet schooien gaan:
mussche en merel eten vragen,
zoekende in de doorenhagen.
Deerlijk is de zonne aan 't zinken,
't beste van den dag is om:
't avondt, en de sterren pinken
schielijk, in den hemelkom:
scherpe en sterke bijzen vagen
't rijspeur van den winterwagen.
Toe zijn al de deuren; dichte
dekt de sneeuw de daken al;
heinde en verre en zie 'k gezichte
dat ‘goendag!’ mij bieden zal;
duister wordt de lucht, en 't jagen
sneeuw-, weêrom, en vlokkenvlagen.
Nacht en Winter samenspannen,
heere zijn ze, en baas, getween;
Vreugde is uit ons land gebannen,
donker is 't en koud, medeen!
Wee- nu mensche en dieren klagen:
's Winters koude tanden knagen.
12-10-1896.
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Op de wagens
Slaande rolt het rad daarhenen,
op de vastgevrozen schenen:
't ruchtbaar roerend, ronkend staal
rooft mij oore en tonge en taal.
Dichte ineengevlokte vlagen
doom, lijk snee, die versch is, vagen
snel voorbij; en, stikken lands
verre, zie 'k hun' witten glans.
Overal, omleege, omhooge,
hier en daar en vat mijne ooge
niet als witzijn, als en als,
wit gelijk nen zwanenhals.
Zwart alleen zijn esschen, iepen;
zwart de duistere boomenstriepen,
ginder, lijk nen dam, geleid,
tenden al die wittigheid.
Kwetsen zie 'k uwe ingewanden
mannevolk, die, happe in handen,
moeder Eerde, in uwen schoot,
grijpen naar hun daaglijksch brood.
Kraaien, nu waarom niet laten
ééns uwe arme voeten baten
't dikke van uw' kleêren? Zwart
zit gij in de snee en schart!
't Doet mij dere, en 'k wou ulieden
veerdig hulpe en bijstand bieden:
horkt! ... Maar, eer 'k een zake u zeg,
roeit gij, van den werke, weg!
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't Sneeuwt nog eens al! Op en neder
danst het lijzig lochtgeveder;
uit den hoogen afgedaald,
't een witje om het ander dwaalt.
Roeren doet de locht, alomme
vol gestorte runselblomme;
room gelijk, die, moegepord,
beuter, onder 't keernen, wordt.
't Sneeuwt! Hoe gaat, hoe gaat ge varen,
die 't, met een, met al te sparen,
kostet houden, nog nen dag
's maals, aleer de snee daar lag?
Die de vogels, zonder zaaien,
laat den scherpen honger paaien,
Heere, neemt uw volk in acht,
dat van U nen troost verwacht!
Slaande rolt het rad daarhenen,
op de vastgevrozen schenen;
't rap, mij verder voerend, staal
rooft mij oore en tonge en taal.
14-2-1895.
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Winternacht
Hoe zwart staan al de boomen in
de witheid, onverwacht,
van 't overdadig sneeuwen, dat 't
gedaan heeft, van den nacht!
Ze staan daar, als gekoolzwart en
met teekenen geprent,
al zwarte en zware staven, op
een eindloos pergament.
Ze 'n roeren noch ze 'n poeren en,
bij 't nachtelijk gestraal,
men zweren zou dat 't spoken zijn,
of reuzen altemaal.
De sterren staan en bliksemen,
als oogen, ongeteld,
van boven, uit de koppen van
die reuzen vol geweld.
Ze groeien immer grooter, en
de witheid van de snee
verzwaart de zwarte stammen. Zich!
van een' zoo wordt er twee!
'k Versta nu hoe van drollen, gij,
en droezen hebt gedroomd,
wanneer ge, Noordsche heidenen,
verkeerdet in 't geboomt.
Bij 't razen van den winter en
bij 't nijpen van den nacht,
is de oude, grimme reuzenzegge
ontstaan in uw gedacht.
Brugge, 21-12-1896.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

347

Winterstilte
Een witte spree
ligt overal
gespreid op 's werelds akker;
geen mensche en is,
men zeggen zou,
geen levend herte wakker.
Het vogelvolk,
verlegen en
verlaten, in de takken
des perebooms
te piepen hangt,
daar niets en is te pakken!
't Is even stille
en stom, alhier
aldaar; en, ondertusschen,
en hoore ik maar
het kreunen meer,
en 't kriepen, van de musschen,
5-1-1897.
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Arm huisgezin
Onder 't duister dak gedoken,
strooi en vodden altegaar,
heel onttodderd, half gebroken,
staat des werkmans woonsteê daar.
't Kaafgat, omme- en scheefgetrokken,
vallen gaat; en daar, deureen,
liggen afgerolde brokken
bruingebrand al, gruis en steen.
't Dak beneden, deur de wanden,
glazenloos, van latte en leem,
zie 'k getelde turven branden,
doodsch, in 't deerlijk huisgeheem.
Open ligt het, aller oogen;
't waait erdeure en 't sneeuwt erin;
's zomers zal me' er hitte in doogen,
's winters koude. - Arm huisgezin!
31-8-1896.
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Elisabeth
Gij pleegt een edel liefdewerk, voorwaar,
wanneer gij, bij des winters wilde razen,
weldadiglijk uw' vrije vensterglazen,
de bane langs, in 't diepste van het jaar,
vol hemelschoone blomgewassen zet,
weledele vrouwe, en zuiverlijke Elisabeth!
Ik ben uwe arme bidder: 'k hebbe dorst,
en honger; achter strate moet ik varen,
verarmoed en veracht; en, vóór de jaren
verstijven hand en voet mij, van den vorst;
maar gij, o koninklijke Elisabeth,
van blommen hebt mij milde 'en maaltijd voorgezet.
Och ja, ge zoudt mij helpen, vroege ik om
nen troost, in mijnen dorst, in mijnen honger;
gij lauwen zoudt de locht, die mijne longer
in 't leven houdt, en 'k ware u willekom:
maar liever zie 'k uw' blommen, daar gezet,
als alle gaven, giftelijke Elisabeth!
't Is omgewend, het wonder, dat weleer
verwisselde in geplukte roozenblâren
hetgene een' koningin den bedelaren
was dragende, bespied van haren Heer
en koning: ate en drank, Elisabeth,
zijn de edele blommen mij, die ge in uw venster zet!
9-4-1895.
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Leu XXme siècl ...!
Wat helpt het al te denken hoe
de tijd zal roozen baren?
De menschen blijven menschen, zoo
ze vroeger menschen waren.
Nen nieuwen tijd nu droomen ze al;
zoo droomden ze ooit voordezen:
vandage een kwade dag is 't, ... en,
't zal morgen beter wezen.
Verbetert eerst u zelven, daar 't
en moet en kan geschieden;
helpt ander' menschen volgen, en
betrouwt op God, gijlieden!
Zeidt ge allen eens: ‘Ik wil!’ nog eer
we in de andere eeuwe waren,
van morgen, zou 't gelukken, en ...
de tijd zou roozen baren.
14-9-1896.
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Nihil
Omverre moet het al!
omverre moet het, even
dat eeuwen staande was,
of eerst begon te leven:
de tijden zijn gekeerd,
eene andere eeuwe naakt,
die, blinkende, in den oost,
de menschen tegenblaakt!
Verwaanden! En, nochtans
zie 'k zonne- en maneschijven,
zie 'k sterren ongeroerd
en onveranderd blijven;
zie 'k menschen, goede en kwa,
hunne oude lompen aan;
zie 'k sterven, altijd voort,
en lijken henengaan.
Elk lijdt: omhooge, omleege,
onschuldigen, gestraften,
manhafte lieden, wijze,
onwetende, onmanhaften:
geleerde hanen ook,
die kraaien: ‘Alles moet
omverre!’ doen bijna
zoo Jan, die dom is, doet.
'k Zie één verandering:
de menschen loopen heden,
al 't gene omhoogehielp
onachtzaam afgesneden,
hun hoofd omleegewaards,
ten nieuwen val bereid,
den nieuwen afgrond in
van hun' hooveerdigheid!
17-9-1896.
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Tusschen de twee
Die binnen
de bergen
te wonen
verkiest,
des morgens,
zijn deel in
de zonne
verliest.
Des avonds,
nog eer hij
zijn bedde
bezoekt,
te vroeg is
de zonne 'm
bedekt en
bedoekt.
Die boven
de bergen
wilt huizen,
en kan
den wind niet
verdragen,
en 't ruischen
dervan.
Het zomert
er late en
het koelt er
te vroeg;
zacht weêre is
er zelden,
en zoelte,
genoeg.
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't Is nat in
de leegten,
het zuipt er
en 't zijpt;
't is drooge op
de hoogten,
het stuift er
en 't nijpt.
Noch stijgen,
noch dalen
en es er
mij lief:
geen beemden,
geen bergen,
is 't beste
gerief.
Ik schuwe
de hillen,
ik vluchte
de wee:
daar, best van
al, jeune ik
mij ,tusschen
de twee.
29-1-1897.
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Oudheidkunde
o Eerbiedweerdigheid
der oudheidkunde, in dezen,
in allen deelen van
ons land, hoe kander wezen
zoo eerbiedweerdig iet,
van al dat haait en draait,
als 't geen het hondtje bast
en 't geen het haantje kraait!
Van Adams tijden af
tot Noë's tijd, en later,
beweert men, onbeschaamd,
en tegensprake en staat er
geschreven, of gedrukt
in boeken, waar of hoe,
dat 't hondtje zegt: ‘Ba-waw!’
en 't haantje: ‘Koeklikoe!’
Geen oudheidkunde en zal
mijne ooren of mijne oogen,
't zij uitgedolven, 't zij
nog weggeborgen, toogen
eene oudere oudheid als,
van al dat haait en draait,
hetgeen het hondtje bast
en 't geen het haantje kraait.
13-4-1895.
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Oudheid
't Is wonder hoe men 't oude maar
en acht als oud, dat menschenhanden
bewrochten, en dat, duizend jaar
misschien daarna, komt aan te stranden,
op de oevers van de zee, entwaar,
der tijdlijkheid! o Menschenhand,
onleefbaar is uw werk, en geenen tijd bestand!
Veel ouder als al 't oudste, dat
't museum, vol onschatbaarheden
van menschenwerk en kunst, bevat,
is hier of daar, mijn hand beneden,
het minste voorjaarsblommenblad,
- veel ouder! - langs den Leyekant,
als de oudste onvindbaarheid van heel Egyptenland.
En dan nog blijft, na zoo veel tijd,
dien 't leefde, en zag voorbij hem varen,
eene eeuwe of tiene of twintig zij 't,
mijn bladtje zijnen glim bewaren.
Maar gij, o werk van menschen, zijt
ontedeld door den taaien tand,
door 't teren van den tijd, die u heeft aangerand.
11-1-1897.
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De tijd
Weêrstaat er wel iemand,
of iets, buiten U,
den terd van den tijd
onbetembaar?
Is 't hier of is 't elders,
is 't morgen, is 't nu:
wie weet, en wie maakt
het mij kenbaar?
Geen steenen, geen staven,
geen ijzer, geen staal
en kunnen den tijd
in den band doen.
Die eeuwig alleene
zijt, zult het metaal
den tijd om den hals,
met uw' hand, doen.
Dan staan zal hij stille,
gebonden, geboeid;
zijn zeisen geroofd
en zijn tijdglas;
voor eeuwig uit alles
gebannen, geroeid,
daar eerst het gebied
van den tijd was.
24-1-1897.
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Irrequietum ...
Als één verdriet is uitgezucht,
en ruimte is, zult ge zeggen,
en reden daar, om ééns, toch ééns,
het rouwkleed af te leggen!
't En doet! Daar zitten zuchten al
volveerdig, neêrgedwongen,
en beidende, in de bange borst,
die geren henensprongen!
Ze kwellen en ze pramen u,
en baren zult ge, baren,
ach! de altijdonvolborentheid
des weedoms! De oude jaren
en letten 't herontvangen, noch
het grootgaan, immer: sterven
van droefheid, zult ge, in barensnood,
en 't eeuwig - leven - erven!
11-11-1895
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Festina
Tenden uit- en omgezweefd,
landziek, heel alleen gelaten,
zegt, wat zal mij nu nog baten,
baat Ge Gij niet, die daar leeft,
God, en goed zijt, allerwegen,
vader, herder, al genegen,
dat uw' hand geschapen heeft?
Gij verstaat mij ongesproken:
neêrgeduwd, onafgebroken
bidde ik om bermhertigheid,
U, die alles zoent en zegent,
liefde, en immer liefde regent
op die langzaam lijdt en schreit,
biddende, en uw' hulpe ontbeidt.
Heere, helpt mij! Heere, spoedig,
die mij zelven onbekwaam
ben te helpen; in uw' naam
hope ik nog en bidde, ootmoedig:
houdt mij vaste, helpt mij gaan;
liggende in de doornen bloedig,
spoedig, Heere, en trekt mij aan!
Volgen wille ik, Herder zoete,
volgen U, zoo verre ik kan;
blijve, och arme, ik liggen, dan,
eer ik al mijn boosheid boete,
henenzinke en sterven moete,
Heere, Heere, in stervensnood,
valle uw schaapke in uwen schoot!
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Eeuwig vrij van ongeval,
laat, zijn lijen al uitgeleden,
laat het bij U binnentreden,
bindt het vaste in uwen stal;
laat het, daarin opgesloten,
vrij zijn van de wulventoten:
Heere, wilt dat 't weze, en 't zal!
11-10-1896.
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Jam Hyems transiit
Ach, weêrom groent, alhier aldaar,
te gronden uit, het nieuwe jaar,
zoo lang verwacht en uitgesteld,
door 's winters onverwacht geweld.
Hoe hard- lag, en hoe diepversteend,
de moederschoot, die 't aas verleent,
daar man en muis op leven zal:
't was maanden ons ontgeven - al!
De wee hergroent, 't hergroent al, in 't
verschiet: waar hier waar daar begint
de naakte grond bekleed te staan
met hope weêr van gras en graan.
Den tragen os zie 'k werken, op
de velden, zijn' gekroonden kop
al schudden, na den tragen trant
des arbeids, op het akkerland.
Het schuim beleekt zijn' kromme knie'n,
terwijl hij, zonder ommezien,
verduldig heen- en wederzwoegt,
en 's koeiboers loopken lands herploegt.
Het karit en het kurt, nooit moe,
vol vogelvee, heel 't hof, daartoe;
en telkens hoore ik, hier en daar,
den tegenroep van Canteclaar.
't Herleeft entwat, onzeglijk bij
der menschen mond, hoe schrander hij
ook wezen moge, en ... 't leven is,
het leven - Gods geheimenis!
23-3-1895
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Ware beke
O stille beke, en stemmelooze,
den dichteren onbekende, die 't
gewentel van uw' lijze en looze
losbandigheid daarhenengiet,
'k en hoore u niet, ofschoon de bazen
geweldig van uw rellen razen:
u, ware beke, en hoore ik niet.
Ik zie u, vol ten boorde, varen
alhier, aldaar, in 't leege land;
't zij ginder verre, alwaar uw' baren
de zonne lekt en diamant,
't zij hier, beneên mij, neêrgekropen,
en doet gij, beke, uw' mond niet open:
geen stemme en stoort u, bekenkant.
Gij rept u voort, wijdommegaande
voor stake en steen, die u den gang
beletten zou, en, tegenstaande,
u klappen doen, een stonde lang.
't Believe u, dat ik waarheid spreke:
zijn, snelle beke en stille beke,
uw' voeten vast, uw' tonge is krank!
6-1-1897.
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Tenden
Nog een tijdtje, en tenden is
't onbermhertig jagen,
dóór des werelds wildernis,
van de ongiere vlagen!
't IJs en houdt zoo'n gram gerucht
meer, als onlangsleden,
noch de gladde bane en ducht
meer mijn angstig treden.
Moegeraasd en uitgereld
zijn de rauwe smeten
's hagels, en zijn scherp geweld
heeft de rijm vergeten.
't Sneeuwen op en over al,
't vriezen bin- en buiten,
leden is 't, en liefgetal
stralen weêr de ruiten.
'k Zie den dag, die nooit en loech,
wederom nu striemen,
's morgens, en zijn' pijlen, vroeg,
deur de wolken priemen.
Nog een tijdtje, en tenden uit
zomer wordt het; hei daar,
vedelt, vogels, overluid:
morgen is de Mei daar!
Toe! en in dit graf en laat
langer ons verblijven;
op nu, jongens, gauwe, en gaat
vroolijkheid bedrijven!
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Vuile wolle is laken, eer 't
laken wordt geweven;
wijd is weg, die nooit en keert:
hopen langt het leven.
Ja, en 't is een groot geheem,
hun, die lijden moeten,
dat al 't zure een zierken zeem
schielijk kan verzoeten.
20-20-1896.
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Polygonum aviculare L.
Hoe zeer is, op den rand, weêrom,
des wandelpads, mij willekom
het kreupel gers, dat, al zijn' macht,
te kruipen vóór mijn' voeten tracht!
't Was winter, en 't en had, weleer,
noch verwe noch gestalte meer:
gestorven was 't, en naast gelijk
het stof gedaan, van 't aarderijk.
De regen kwam het vocht, nadien,
het voorjaar licht en zonne biên;
en, kreupel, kroop het kranke kruid,
den weg omtrent, de grachten uit.
Den voetweg is het opgeklauwd,
te mijde, en voor den voet benauwd
van hen, die, om het schoonste groen,
geen stapke en zouden ommedoen.
't Bekroop nochtans, den boom betrent,
den ouden braven boom gewend,
voorzichtjes, in de mane meerst,
en de onbezochtste gangskes eerst.
Daar zit het nu gevaren, stout
van herten, daar 't hem veilig houdt;
en vaster, in 't onvaste zand,
't zijne argelooze netten spant.
Daar doet het nu mijn' zwarte schoen,
dat groene gers, nog zwarter doen;
en 't stof, dat hem geen baas en kan,
kijkt leelijk en beschaamd daarvan.
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'k En weet niet, maar de linden zijn,
van 't gers begroeid, ook gers, in schijn,
en nauwlijks vinde ik, wel en vast,
waar 't gers is, en waar 't lindenbast.
De wee daar ook ligt, aan en bij:
één groote groene zee is zij,
die vonken werpt, zoo dunkt mij toch,
veel groender als het gers nu nog.
De zunne is 't - kan wel zijn! - die, jong
van stralen, al dat gersgevonk
doet blinken, dat 't mijne oogen baadt,
en dood al de andere verwen slaat.
25-9-1896.
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Velut umbra
Hoe lange al, eer 'k aanschouwen mocht
mijn schaduwbeeld! En zonnestralen,
dóór 't scheuren van de ontstelde locht,
't daar schielijk, vóór mij, henenmalen!
'k Verschiete ervan, zoo lange al is 't,
dat, zonneken, mijne ooge u mist.
'k Gevoel 't zoo veerdig: ommentom,
dien eersten blik van liefde 't wezen
en 't uitzien van heel 't scheps' lendom,
gedeluwd en ontziend voordezen,
doen werkzaam, in den zonneschijn,
heropgestaan en wakker zijn.
De witte muur, het roode dak,
de grauwe baan, de zwarte moude,
het groene gers, de bruine tak,
't is al alsof 't herleven zoude
in 't licht, dat 't moede en 't doove, van
dat verruwloos is, verwen kan.
Een enkel scheurke in 't wolkgewand,
en 'k sta daar, vóór mij, heengeschreven,
van boven tot beneên, in 't zand
vertweelingd, in 't geweld te leven
des zonnelichts! ... Och arme, 't sluit
weêr toe: mijn beeld is, - al is uit!
Zoo gaat het, Heer des levens: al
zoo lange ik, in den hoogen throone,
U zelven eerst niet zien en zal,
den nu nog onaanschouwbaar schoone,
zoo lang zal licht en zonneschijn
me, en 't leven ook, een schaduw zijn!
1-4-1895.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

369

Sempervivum tectorum L.
Donderbare, die daar, stille,
't schamel boerenvolk te wille,
't lijvig dakstroo ingeklast,
waakzaam zit, en wortelvast.
Angst- en vreesloos wonen ze, onder
uw bewaken, voor den donder:
viel hij 't vunzig dakstroo in,
schâloos bleef al 't huisgezin.
Geren zie 'k de katte, bachten
u geluimd, de vogels wachten;
bachten u, heur hermelijn
't zonneken genietend zijn.
Ligt de naakte snee' medallen
om en op u neêrgevallen,
dan en vindt, al zocht hij zeer,
donderbare, u niemand meer.
't Lijdt ook lange eer de euziedropen
los zijn; eer gij, uitgekropen,
weêr den lauwen wind begroet,
die de daken leken doet,
Ei, 't verheugt mij, in die dagen,
als van u de wintervlagen
weg zijn; als gij, groen en blauw,
perels draagt, vol morgendauw!
Naast u dan voorbijgewanderd,
groete ik u, van verwen g'anderd;
groete en zegge, op God gesteund:
‘Zalig die beneên u weunt!’
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Ja, daar woont, te zulker steden,
overvloed van vriendlijkheden,
arbeidzin onliegbaar, end
rijkdom, die geen' roest en kent.
Vlaamsch gemoed en vlaamsche sprake
herbergt uw' miskende vlake,
schamel stroodak; oud en trouw
Vlanderens eerlijk huisgebouw!
Donderbare, laat, nog eeuwen,
laat uw groen al wit besneeuwen,
's winters; laat het zonnevier,
's zomers, u ontverwen schier.
Maar, en komt niet af, van boven
't stroodak onzer boerenhoven;
noch en laat hun huis voortaan,
donderbare, onveilig staan!
Blijft den zwaren donderwagen,
blijft den bliksem verder jagen;
blijft, en, daar ge uw' wortelen spant,
God beware ons Vaderland!
3-2-1894.
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Het borelingske
Zijn tandelooze mond
lacht lieflijk; ongewonnen
zoo is het woord hem nog,
en 't weten onbegonnen
van mannelijk verdriet,
van vrouwelijk misbaar:
een kerstekind en is 't,
een borelingske maar.
o Mochte 't, immer voort,
eenparelijk verblijden;
een borelingske zijn,
dat lacht, ten allen tijden,
zoo 't nu doet; onbewust,
het muilke rood en rond,
waarom zoo lustig lacht
zijn tandelooze mond!
Zijn tandelooze mond
zal, eenmaal, tanden moeten;
't zal woorden spreken; 't zal,
't zoet wichtje, eens, wel ontzoeten;
't zal wakker worden, en,
gewassen, meer als eens,
zijne oogen wasschen, naast
de bronnen des geweens.
6-10-1896.
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Boomen
Hoe eigen zijn de boomen al,
van dracht en groeibaarheid:
de hulst en bloot zijn' takken nooit,
hoe fel de buien berschen;
de beukenboom zijn' handen naar
den hemel openspreidt;
en, slaande, schijnt de berkenroe
den wilden wind te derschen!
Op wacht, en achter 't water, staan,
gekroond met immer versch
gewaai, de dikke koppen van
de ontaarde wilgenstompen;
en de elzenhouten stammen zie 'k,
verzopen onder 't gers
der natte zompe, allengerhand
ze leêg- en droogepompen.
Den eekenboom bewondere ik,
die, wortelvast, alleen,
in 't slaghout, en van krachten en
van schoonheid heel gebleven,
de keizer schijnt, het opperhoofd,
de herder, algemeen,
der machtelooze rijzels, die
beneên zijn' grootheid beven.
Het schaduwvolle lindenloof
te geren schouwe ik aan,
van geur onovertroffen, als 't
aan 't bloeien is; en 't ronken
der bezigzijnde bietjes, op
de blommen en de blaân,
is zoete, alsof er harpen langs
de lindenlanen klonken.
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Die de eerste, die de laatste zijt,
in 't warme, in 't koude jaar,
hoogstammig, hooggespilde, hooggetopte abeelen, binnen
uw' alderhoogsten gaffel zit
het schilde vogelpaar
dat schetterbekt, zijn luchtgebouw
zorgvuldiglijk te ontginnen.
En, verre en na, gedoken in
den essche en in den iep;
in doorenhagen, dennenhout,
in olmen, in platanen;
in appel-, pere- en kriekelaar,
zoo roert er een gepiep
van vogels, die voor vogels, hun'
oorije, de wegen banen.
Terwijl, geschoten hemelwaards,
als uit nen boge, snel,
den espenboom ik striemen zie
van verre; en teeken geven
dat hier, in onze lucht en in
de veie gronden fel,
van 't vogelvolle Vlanderland,
nog boomen staan, die leven.
22-4-1895.
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Abeelen
Verschgevelde abeelenboomen
liggen langs de grachten heen;
die den ouden zandweg zoomen,
hoofd en armen afgesneên.
Sterke stammen, kon dat wezen,
gij, die, op en in den grond,
met uw' voeten vastgevezen,
vamen diepe, ondelgbaar, stondt?
Gij, die 't zwaar geweld der winden,
kreunende, op uw kruinen droegt;
die zoo lang den boosgezinden
wintervijand wedersloegt?
't Edel hoofd intweengespleten,
knoken in den grond geboord,
wie heeft 't al u afgebeten,
dat uw' schoonheid toebehoort?
Spillen zie 'k, en spanen, dragen;
splenters, uit uw hoofdgewaai;
takken uit uw' toppen zagen,
kerven af uw' teenen taai!
Elk komt uit en wondt en snijdt u;
raapt en rooft, met volle hand;
nu dat, omme en verre en wijd, uw
hooge kroone ligt in 't zand.
Vijandschap, aan alle zijden,
woedt om uwe ellendigheid:
heeft u ooit, in vroeger' tijden,
vrede en vriendschap één ontzeid?
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Edel volk, wanneer gij wachttet,
langs den weg, en schaduw smeet
op die, moegegaan, versmachtte't
zonnevier, was 't iemand leed?
Iemand leed! Ach, laat mij weten
wie dat 't is, die, afgemat,
heeft ondankbaar neêrgezeten,
in de schaduw! Leert mij dat!
Meermaals mocht ik asem halen,
vluchten onder 't groene dak,
als het zweerd der zonnestralen
scherp mij in de lenden stak.
Boomen, in uw' looverlane,
tellende, een voor een, u al,
's zomers, zoete abeelenbane,
zelden ik nog komen zal!
't Deert mij zoo! - De abeelenboomen
liggen langs de grachten heen,
die den ouden zandweg zoomen,
hals en handen afgesneên!
7/8-1-1897.
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III
Lentemaand

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

379

Maagdengroen
Virgineum decus
Niet lam en afgeleefd,
maar kroes, en in zijn' kreuken,
zoo is het loof mij lief,
en 't groen, der groene beuken,
die in de zonne staan
en, hagewijs geleed,
de nieuwe pracht aandoen
nu van hun lentekleed.
Hoe zuiver is dat groen,
hoe nesch, hoe ongenaakt,
met vluggen dons bezet,
die 't nog veel schoonder maakt!
Dit heete ik maagdengroen,
en mochte 't, lang nadezen,
zoo maagdelijk als nu,
van webbe en verwen, wezen!
Doch neen: 't onedel stof,
hierboven onbekend,
geschonden hebben zal 't,
eer nog de zomer endt!
8-2-1897.
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Het jonge jaar
Wie is 't, dat blijde en blondgehaard
verschijnsel, dat, in 't groen getooid,
met lichten terd voorbij mij vaart
en looveren langs de lanen strooit?
Wie helpt er 't lieve lentekruid,
dat wegzit en verdoken al,
ten boomgaarde en ter gersvodde uit,
op 't hooge veld, in 't leege dal?
Wie is 't, die uit den akker haalt
't gepriemel van den koorenaar,
die wakker wordt en zegepraalt?
Wie is 't? Wie is 't? Het jonge jaar.
6-1-897.
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Oosteren
Nuchter nu en nesch zijn alle dingen;
nieuwe, onaangeraakt, die de eerde ontspringen;
nieuwe nu, of nooit, een lied bereid,
neerstig eere aan U, o God, gezeid!
Dagende uit den oost is, allenthenen,
dag en dauw in 't land, en licht, verschenen;
perels overal, die op, die aan
't ruwgelokte gers te blinken staan.
Boven, in den top der hoogste boomen,
worstelt en verlangt om uit te stroomen,
't wakkere geweld, dat, ongespaard,
schoonheid overhoofde, en schaduw baart.
't Vee wilt uit den stal. De veulens dweerschen,
mallik achtereen, de malsche meerschen,
manen in de locht; en, eer zoo tam,
dertel nu, van doene, is rund en ram.
Vogels hoore ik, heinde en verre, slechten
veete om ‘mij en dij’, in 's huwlijks rechten;
kijven immer mussche en mussche. 't Springt
menig tonge los, die vecht, die vinkt.
Bezig is de bie, van vlerken vlugge;
bezig worme, wespe, miere en mugge;
bezig nu is al, dat been verrept,
vinne, vame voert, of asem schept.
't Wordt, allengerhand, een blomke of tiene,
veilig, uit de vouw van 't lisch te ziene;
hier end daar al een, dat, hagelwit,
halverwege in 't wied, te wachten zit.
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Nieuwe zij dan ook, van allen dingen,
lof en eere aan U, die de eerde ontspringen:
lof en eere aan U, die 't al verbeidt,
altijd ongedaagde, in de eeuwigheid.
12/13-4-1896.
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O liefelijke
o Liefelijke lentedagen,
geen schoonder als het zappig groen,
dat de eerstontwekte boomen dragen,
dat de eerste lonken wassen doen
van 't ongeweldig zonnewezen,
dat, nauwlijks nog de kimme ontrezen,
ten avonde ebt al, na den noen.
o Kostelijkste, o lieve stonden;
o vluchtig, o verganklijk iet,
dat boodschapt, en gaat aanverkonden,
des fellen Zomers hard gebied!
o Mochte 't altijd lente worden,
en lente zijn, van ende torden
des vollen jaars, en anders niet!
Doch neen: het kind zal groot bedijgen,
zal jonkheid worden, onbejaard;
zal mannenkracht, zal vroomheid krijgen,
zal stervend gaan ten gravewaard!
Zoo lijdt het al voorbij: dat even
geboren was zal morgen sneven,
ach! ... sterfree' wordt elkeen gebaard!
Gij, ongeboorne alleen, en vrije
van de oude dood, die 't al verslindt;
Gij, dien ik, neêr in 't stof, belije,
dat mij te omarmen reeds begint,
Gij zijt de onvalsche lente, en 't leven
dat Gij belooft, dat kunt Gij geven,
onsterflijk Heere, uw sterflijk kind!
1893(?).
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Weldadig zonneweêr
Weldadig zonneweêr,
hoe lang heeft ons verlangen
gewacht naar uwen troost,
geveterd en gevangen
in 's Winters lastigheid!
Zal 't zomer zijn voortaan,
of zult ge, wederher
al, zonne, u duiken gaan?
De menschen danken u
volmondig, en de hoven,
in 't eerst aanschouwde groen,
u dankbaarheid beloven;
de vogels vliegen los
en blij; het kweekenoot,
ontdonkerd hier en daar,
de staldeure openstoot.
Daar davert iet dwersdeur
elk wezen; daar zijn stralen
van louter levendheid,
die uit den hemel dalen:
of wat, ontdekt het mij,
wat is die geile stroom,
die alles blij zijn doet,
't zij mensche, dier of boom?
't Is zonneweêr; het is ...
't is zomer; al 't geleden,
al 't uitgedroogde kwaad
is weg, uit lijf en leden;
de zonne lacht en laaft
het herte los en vrij
van kommer, of het ook
geen' dag nog zonne en zij.
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Wie zal de goedheid dan,
wie de eeuwig onbegonnen
milddadigheid van Hem,
den dagraad aller zonnen,
verstaande, ootmoediglijk
genoeg, op beide knie'n
aanbidden? wie den naam
vollovend zijn van Dien?
Door de eeuwige eeuwen heen,
geloofd zij 't eeuwig Wezen;
zij 't eeuwig Licht geloofd,
zoo nu zoo ooit nadezen:
zij 't eeuwig Liefdevier,
het leven van 't heelal,
geloofd, zoo lange iet is,
of ooit iet wezen zal!
1893(?).
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Lentegroen
't Is lentegroen genoeg,
voor honderdduizend oogen;
eilaas, 'k en hebbe er ik,
o grondig groene zee,
maar twee:
wie kander moedeloos,
den dwang mij doen gedoogen
van 't geen mij tegenhoudt
nen tocht in al dat groen
te doen?
Gij vlerkendragend volk,
gij allerhand gezwinde
doorvliegers van de lucht,
de lieve lente lacht
zo zacht;
en gij, gij vliegt haar in
't gemoet, bij lork en linde,
in 't nieuwgeboren gers,
in 't onkruid en in 't riet:
ik niet!
Gij bietjes ongeteld,
gij tienmaalhonderdduizend
in 't rood, in 't geel, in 't blauw
gepinte pepels, haait
en draait
en drentelt, op en neêr,
eer 't zonnelicht, verhuizend
van hier, u, 't lieve groen,
en mij, de moede nacht
ontkracht!
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o Grondig groene zee,
'k ben visschende op de baren
van uwe oneindigheid
van groen, en mijn gewin
daarin
verheugt mijn arem herte:
om 't gene ik late varen,
om 't gene ik vangen kan,
en ... God gebenedijd
mij zijt!
27-4-1895.
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IJslandvaarders
o Visscher, die uit visschen gaat,
naar IJsland, en wilt oversteken,
hoe 'n schrikken u de winden niet,
die schip en liên de lenden breken?
De winden zal
ik binden aan
den mast, en mij
doen voorengaan!
o Visscher, die het land uit loopt;
uw huis, uw' vrouwe, uw kind, uwe erve,
hoe 'n vreest gij niet dat dit, aleer
gij wederkeert, of dat, u sterve?
Me 'n roek's! In meêof tegenvaart:
dat God bewaart
is wel bewaard!
o Visscher, die uit visschen gaat,
naar IJslands koude en kale boorden,
hoe vindt gij daar den weg naartoe,
den verren weg, in 't hooge noorden?
De stierman op
z'n sterren past,
en 't visschervolk
is naaldevast!
En hoort gij niet hoe, gram en grouw,
de wulven en de beren huilen;
en smakken, om uw' schamele schuit,
hun' diepe en donkere watermuilen?
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'k En vreeze, in dit
mijn akkerland,
noch berentee
noch wulventand.
Den walvisch, hoe en vreest gij niet,
matroozen; en de haaientanden?
En 't ongruw zonder name, dat,
bij nachte, doet de schepen stranden?
'k En vreeze voor
geen ongruw, dat
al 't diepste van
de zee bevat!
En 't vier, dat uit de bergen springt,
hoe 'n vreest gij niet, ontvreesde lieden,
die noordwaards uwe zeilen zet
en zoekt uw land vaarwel te bieden?
Zoo God mij helpt,
ik ga, van hier,
en vare vast
deur 't helsche vier.
o Schipper, die naar IJsland gaat,
hoe 'n zal u dit niet angstig maken,
dat, zeven masten hooge, aldaar
heet water heete bronnen braken?
Is 't water heet,
matrozen, haalt
den caffiemoor,
en caffie maalt!
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Heel IJsland is één' klippe, daar
te zien, één oordtje beuter hooge,
geen kruid en is: hoe staat daarop
zoo nagelvast uw herte, uwe ooge?
'k Heb beuter tot
de bomme, hoort,
en bargenspek,
en bier aan boord!
o Schipper, zijt ge uw leven moe,
en liet gij liefst, in zee gesmeten,
uw lijk, in 's waters ingewand,
de wormen en de visschen eten?
Sint Pieter heeft
de zee begaan:
dat hij bestond
durve ik bestaan!
Vaarwel dan, en goe dagen, op
uw' verre reize! Ik zie u zinken,
allengskens ... Ei! den mast nu, nu
niet anders meer als water - blinken ...!
Vaarwel! - Gerake
ik thuis weêrom,
zijt, - Vlanderland! mij ... willekom!
14-1-1897.
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De reuze
Uitgekleed, in 't zonnebranden,
al uw' leden naakt en bloot,
heerscher in de nederlanden,
koning van de bosschen groot,
eekenboom, zoo sterk voorheden,
wie dan heeft u neêrgestreden?
Winden vielen, vast en vele,
stormende u, en stootende, aan;
grepen u bij hals en kele,
wilden u in 't zand gedaan:
staan zoo liet het al te booze
windgevaarte u, schrikkelooze!
Donderende drakentoten,
hemelmachten, onbekend,
vonken viers en vorken schoten,
dapper, u den top omtrent:
niets en heeft ontroerd, of onder 't
bliksemvier u neêrgedonderd.
Wie dan heeft u omgestreden,
groene reus, met al uw' macht;
naakt en bloot uw' schoone leden,
effenvloers, in 't zand gebracht?
Wie kon al uw' krachten dwingen,
haarlooze, en in schande u bringen?
Staan en blijft vóór menschenhanden
niets, 't en zij dat eeuwig leeft;
koning van de nederlanden,
sterk is Hij, die nooit en beeft:
't menschdom heeft u, baas bedegen,
groenen reuze, omneêrgekregen.
1-10-1896.
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Storme op zee
Geweldig waait de wind,
de boomen buigen,
terug en weer terug
de ruiten slaan;
het ratelt radeloos,
of 't al in duigen,
of 't huis begeven ginge
en 't hof vergaan:
te dapper is de wind
in 't land gekomen,
te schielijk is de ruste
ons herte ontnomen!
Hoe moet het nu op zee,
bij zulke stooten,
in stukken stuiven, stier
en steven, al
't gerief van roe en ra?
De visschersbooten,
wie weet of 't amper een
ontraken zal?
't Wordt menig moeders kind,
op zee aan 't draven,
eer 't morgen is - wie weet? een graf gegraven!
Ze bidden, op hun' knie'n;
de vrouwen weenen,
ze houden, met der hand,
hunne ooren dicht:
‘Woe-hoe! de zee! de zee!
onze arme kleenen!
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en 't laatste, dat daar in
zijn' wiege ligt!
Het schamel schaap, 't en is
geen maand geboren,
en ... heeft het vader al
op zee verloren?’
‘De penningkeerse brandt:
de winden stillen
zal God misschien nu nog,
die alles kan;
Maria zal voor ons
den Heere willen
te voete vallen, daar
ze is moeder van!
Och helpt en houdt ze vrij
van zeer en zorgen,
en licht zal vóór uw beeld
staan, Moeder, morgen!’
De vader, oud en stram,
van 't lange varen;
de schipper, en Zij ook,
met elk een kind;
de twee, die, maandage eerst,
gebruiloft waren,
de jonge knape, en die
zijn herte mint:
ze komen hun' belofte
eerbiedig boeten
en, waschlicht in de hand,
Maria groeten,
19-1-1897.
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Sobrii estote ...
Gebroeders, niet in overdaad
en mest u, noch de volle maat,
die 't lijf begeert, en staat u toe;
zijt wilzaam en nooit wakens moe.
De vijand, uw' verderfenis
betrachtende, op zijn' ronden is;
den rauwgetaalden leeuw geslacht
hij, zoekend daar hij vee verwacht,
en vangste, die hij vreten zal:
weêrstaat hem, in 't Geloove, pal.
Terwijl o God, Gij, milde en goed,
bermhertigheid ons hopen doet;
en dat wij U begroeten, Heer,
vol dankbaarheid, nog dezen keer!
18-10-1895.
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...Den ouden brevier
Als zorgen mijn herte verslinden,
als moedheid van 's werelds getier;
dan zoeke ik weêrom den beminden,
dan grijpe ik den ouden brevier.
o Schat ongevalschter gebeden,
brevier, daar, in 't korte geboekt,
Gods woord, en Gods wonderlijkheden,
nooit een ongevonden en zoekt!
o 't Werk van gezetelde Pausen,
wat zegge ik, Gods eigen beworp;
o sterkte, en, als 't lijden doet flauw zijn,
onsterfelijk lavend geslorp!
o Weldaad wellustiger koelheid,
o schaduwomschietende troost,
als 't vier, en de onmachtige zwoelheid,
gestookt door den vijand, mij roost ...
Dan zuchte ... dan zitte ik alleene;
dan biede ik den booze: ‘Van hier!’
dan buige en dan bidde ik, en weene ...
dan grijpe ik den ouden brevier!
23-10-1894.
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Goevrijdag
's Goevrijdags ratel, rauwgetand,
dwersdóór de kerke relt,
terwijl het volk, stilzwijgende, om
den autaar neêrgeveld,
den God aanbidt, dien Golgotha
zag sterven, naakt en bloot,
's goevrijdags, op den schandeboom,
de schandelijkste dood.
De ratel relt de kerke dóór,
noch koper nu noch brons
en hoore ik, ook den orgel niet:
men bidt den ‘Vader ons.’
En al mijn bloed verkruipt, wanneer
ik, spraakloos, in den choor,
het kraken van de bergen ... neen,
den houten ratel hoor.
Het autaarkleed is afgedaan,
het wierookvat gebluscht,
de lichten al gestorven, en
de ratel zelve rust;
't houdt alles op, de zonne schijnt
te vragen, ongetroost,
of morgen zij nog heffen zal
heur aanzichte, in den oost.
Als vader sterft, de kinderen
vergâren om de spond
des stervenden, en knielen daar,
en bidden, in den grond:
zoo knielen, in de kerken, in
de huizen nu, vereend,
de menschen, en, in stilte, wordt
gebeden en geweend.
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't Is dood nu al: God zelve stierf
de dood! Wie dierve er, ach,
schier leven, in de droefheid van
dien al te droeven dag?
Geen woord en zij gesproken meer:
ons Heere hangt en bloedt,
gekropen zij ten kruise nu,
gebiddaagd en geboet!
22-1-1897.
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IV
Grasmaand
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Het gers
Hoe gulzig is het gers
en goed om in te baden
tot boven uwen boeg,
o gierig rundervee,
dat, in den ouden stal,
hebt oude voederbladen
en vuilen draf geteerd,
zoo menig maand alree!
Hoe geren zie 'k u, hoorne
omhooge, neuzegaten
wijd open, almedeens,
in 't gulzig gers gelaten!
Ge'n weet uw' weelde niet,
noch uwen weg! Ontheven
en schielijk af, voortaan,
van al dat uwen tocht
betuinde, snoebert gij,
nu hier nu daar gedreven,
beneên, een bete gers,
omhooge, een teuge locht.
Gij staat dan, oogen groot
en ooren snel, te luchten,
een stonde, om stampvoets weg
en stormend heen te vluchten.
Bedaart u, veerdig volk
met hoornen; ruwgezinden,
bedaart u: wijd en breed,
daar ligt, ontelbaar, u
een ongevonden schat
van weelde in 't veld te vinden,
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en gij alleen berecht
zijt, en bekwaam, om nu
dien minnelijken oest
zorgvuldig op te rapen,
dien God ulieden heeft,
en ons, in 't gers geschapen.
Bedaart u: lekken moet
ge, menig' malsche dagen,
dat gers, dat u verblijdt;
en, als gij rusten gaat,
den grooten uier, zwaar
en zwankend, henendragen,
betna de vrouwenvuist,
die u te wachten staat.
Dan, zingend, zal, gezond,
in zoete zuivelstralen,
het moederlijke spon
uit uwe spenen dalen.
o Zegenvolle gers,
wie weet er al de staven,
wie al de tonnen gouds,
de schepen al, gelaân
met overvloed, dien ons
die schalken immer gaven,
die scherende over u
met hunne tongen gaan?
Geen mensche en weet: alleen
de wijsheid mag het weten
van God, die ons zoo milde
'et gers heeft toegemeten.
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En gij, gedoogzaamheid,
in vleesch en been geborgen;
goedaardig moederken,
gemakkelijke koe,
die ons uw' borsten geeft,
vol zuiverlijke zorgen,
en 't schamel vonkske van
uw leven nog daartoe ...
Wij, menschen, hebben u
geheel en al: te zelden
is 't, dat wij de eere aan God
van al uw goedheid gelden!
23/24-4-1896.
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Tu es ille vir!
Hoe laat gij, onschuldige boomen, de hand,
omhooge in uw' heerlijke kruinen gestegen,
u schenden des splierders? Hoe laat gij den tand
der kwetsende spoore, in de lenden geslegen,
u wondenvol stampen? Hoe laat gij het staal
u kappen der happe, dat 't klakt in de verte;
hoe slaan u de jeugdigste takken van 't herte,
zoo dwee, altemaal?
Gij draagt die u leed doet, gij houdt die u kwelt
den lijdenden boezen, omhooge? Waaromme,
verduldige boomen, dat nijdig geweld
niet nedergestort vóór uw' voeten? Gij domme
verdragers van hem, dien gij weren kunt ... op!
laat scheuren dien tak van 't gewichte: hij breke
den hals op den grond, of versmoore in de beke
zijn' roekloozen kop!
o Heere, Gij draagt mij, die kwellende U ben
zoo dikwijls; Gij houdt mij omhoogegeheven:
den afgrond beneên mij en duchte ik niet, en,
ik sla die me in 't daglicht gedoogt, en in 't leven!
Ik sla, Gij geneest, Gij bewaart, Gij voorziet
vol krachten den eerloozen arm, die U kwetste ...
o Heere, om uw godlijke liefde, op het letste,
en gramt U toch niet!
10-4-1895.
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De wilde wind
Deur 't haaghout raamt
de wilde wind,
verblind,
zijn' reuzensprongen:
en al dat ooit
hem tegenstaat
verlaat
hij, losgewrongen.
Gebogen hier,
gebroken daar,
malkaar
de boomen schenden;
die, scheurende uit
den gronde, huis
en thuis
den gruw inzenden.
Nu maalt hij hout
en stof en steen
deureen,
en roert daaronder,
met gramme, en al
te hol, te dol
gegrol,
zijn stemmendonder.
Hij steent gelijk
een stier, die raast
en blaast;
die, al ten bloede,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

406
zijn' hoornen in
de boomen steekt,
en breekt,
van louter woede.
Hoe schommelt en
hoe rommelt hij,
voorbij
den bosch, gebezen! ...
Wie durft er, als
zoo'n wilde wind
begint,
onwaakzaam wezen?
26/27-1-1897.
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Ze slapen nog
Ze slapen nog en, 't schijnt, ze droomen,
hoe luide er ook de zonne in laait,
de zwarte pere- ende appelboomen;
wier takken, scheef en krom gedraaid
van dragen, liggen vaste, och armen,
vol koude en vaak, in 's Winters armen!
De zonne wilt, er schietende onder
met scherp geschut, en onversaagd,
ze wekken, weken lang al, zonder
gepor van iet dat roert of waagt:
ze blijven stijf en stram, verdord en
onroerbaar als een lijk geworden.
Die, vroeger, om niet af te scheuren,
van overlast, daar stondt, gestaakt
alommentom, hoe kan 't gebeuren,
hoe zie 'k u nu zoo moedernaakt?
Ontwekt, o pere- ende appelaren:
laat, boomen, laat uw slapen varen!
't Ontgroende veld herleeft; de weiden,
allengskens malsch en blij weêrom,
des Zomers blijden inkom beiden;
het zaad ontluikt en, ‘Willekom!’
hoort me' overal, met luider talen,
het meesken en de musch herhalen!
En slaapt gij nog? Wie zal dan 't goede,
wie 't ongevalschte en gulzig ooft
ons geven, dat, uit uwen bloede
geboren, ons het jaar belooft?
Of, zullen 't branden wij nu moeten
van onzen dorst in 't water boeten?
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Herleeft, herleeft, en barrig wezen
en wilt toch niet! Dat botte en bloei,
uw jeugdig lijf weer uitgerezen,
tot welgespende kinderen groei'!
Laat zappig vleesch, na lang vertragen,
uw' milden schoot, o boomen, dragen!
Dan zal, van ons en allen lieden,
die 't lastig leven bant beneên
uw' schaduw, boomen, lof geschieden,
en eerbewijs, vol dankbaarheên:
dan zullen wij den Schepper, boven
't bereik van al dat lof is, loven.
21-2-1894.
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Hoe weet gij 't dan zoo wel ...
Hoe weet gij 't dan zoo wel,
na 's winters duisterheden
te hebben doorgestaan,
met welk een verruwpracht
gij dekken zult uw hoofd,
o edel boomgeslacht,
nu 't weêrom lente wordt
en 't jaar is omgeleden?
Hoe zie 'k u, vuil en zwart
van velle, en ongedaan,
nog eer gij blâren toogt,
vol lieve blommen staan?
Wie is 't die u vermaant?
Hoe 'n gaat 't u nooit vergeten
wat u, van eeuwen her,
wierd aan- en toegevoegd
te worden? Hoe besneên
gij blad en blommen droegt
weleer? Hoe 's menschen hert
uw mildheid ongemeten
kwam laven, in den tijd?
Hoe weet gij, een en al,
wanneer en welken troost
uw hout ons geven zal?
Gij allen, even vast
aan 's winters wet gebonden,
als stok en steen zoo doof,
die op de graven staan
en waken, wat is u
zoo schielijk aangegaan
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van hooger, dat u leert
de tijden en de stonden,
om, iedereen van u
verschillende, in 't gewaad
dier lieve lente weer
te staan, die opengaat?
Een' wasdom wete ik, in
de lochtingen, van leden
zoo ruw als rotsenwand,
en bladerloos, medal,
die zuiverlijk belaân
als met nen regenval
van blinkend manna bloeit,
van boven tot beneden:
berijmd en rauw van goud
en kent zijn evenbeeld
de Cornus niet, daar eerst
de lieve zonne in speelt.
Hoe kwam u, Pyrus, zulk
een vlage ooit aan te waaien,
van tongen rood als vier,
die uwen zwarten stoel
omslingeren, en gaan,
als in een brandgewoel,
doorzoeken hoog en leeg,
om alles af te maaien
dat staande was? Men zou,
wanneer me' u ziet, zoo zaan
gaan roepen achter hulpe
en doen den trommel slaan!
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o Perel van den hove,
o perkelboom, gewonnen
weleer in Perzenland,
het schoonste zijt gij, vast,
van 't heerlijk boomgewaai,
dat in ons Vlanderen wast.
Hoe prachtig bloeit uw hoofd,
in 't aldereerste zonnen
der lentemaand! Hoe lief,
'n loedt gij perkels ooit,
is 't peersche blommeken,
dat uwe takken tooit!
Hoe weten ze altemaal,
die hooge en leege spranken
van Gods milddadigheid,
hoe vroeg, hoe laat het wordt
in 't jaar? Wat is 't, dat hen
nog eens te geven port
hetgeen daarover wij
nooit iemand en bedanken?
Gij weet het best, o Heere,
en U zij lof daarvan
gezeid, zoo lange ik ooit
een penne roeren kan!
19-4-1896.
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De zonneschicht
Gedoken diepe in 't stammig groen
van peerdeboon- en terruwstalen,
hoe lavende is het, asemhalen
en levenskracht weer innedoen!
'k Zou blijven staan hier, stap aan stede,
zoo lang het licht mij dagen dede.
't En is, van hier tot tenden uit,
zoo verre als bei mijne oogen dragen,
geen mensch te zien; de winden vagen
voorbij mij, over 't veie kruid
der wentelende koorenaren,
die langzaam op- en nedervaren.
De zonne zit mij, over 't hoofd,
te bliksemen; de vonkenregen
verdappert: 't is den middag tegen;
de vogeltale is uitgedoofd;
daar waait een lucht mij ommentomme,
zoo noegzaam als de nagelblomme.
De grond is drooge, en, nesch, beneên
den akker, schuilt nog veite in de aarde,
die verwe geeft aan 't verschgeblaarde
gebouwsel, langs de velden heen.
'k Mag zitten waar ik zitten wille:
het kruid is dwee, de locht is stille.
Maar stooten doet de zonneschicht
mij, dóór end dóór de lijfsgewanden,
't geweld, dat in de hemelpanden
geboren en geborgen ligt;
het doet me een' vreemde deugd: in de âren
gevoele ik vochtig vier mij varen!
8-1-1897.
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Muggen
Wat hoore ik in de lucht,
terwijl de zonnestralen
mij baden, af en aan,
een aardig liedtje malen,
dat volgt alwaar ik ga,
nu helder en, zoo zaan,
gedempt, alsof het ware,
en in nen doek gedaan?
't Is verre nu, 't is bij:
'k en wete 't waar besteden,
maar, immer hoore ik iet
dat zingt mij achtertreden.
'k En zie geen masten, geen
geschoren kopersnaren,
die, over land en liên,
de wereld ommevaren
en zingen, als de wind,
terwijl hij loopen gaat
en spelen, in 't geheim
van hunne harpen slaat:
't is eenzaam overal,
noch mensch en is noch stake
nabij, maar hooren doe 'k
een losse liedersprake.
't En staan geen linden toch?
En, stonden er ook linden,
geen blad en ware nu,
geen blomme eraan te vinden,
o lustig biegezwerm,
die later zingen zult,
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in 't geurig lindenloof,
terwijl ge uw zakken vult.
Het zingt nochtans entwie
entwat, entwaar? Wat dingen,
of welke zangers zijn 't,
die hier Hosannah zingen?
Is ievers volk te been?
Is wapendienst ..., is heden
de jonge legerkracht
te gâre in 't veld getreden,
en hoore ik hoe, van ver,
zij komen, aangevoerd
door lustig hoorenspel,
daarin de trommel roert?
'k En wete 't; maar, de zonne,
aan 't overheerlijk blaken,
kan ook het dapper volk
des oorlogs helder maken.
Maar neen, 't en nadert nu
geen krijgsvolk; op de schenen
en rijdt geen stalen wiel,
geen stoomgevaarte; henen
en van den werke weg
schijnt alles: wie dan is 't,
dien 'k zingen hoore? Om niet,
is 't al om niet gegist?
Geen nieuws en hoorde ik ooit,
dat, onbekend voordezen,
zoo wonderlijk mij scheen,
en 't weten weerd, te wezen.
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't Komt nader nog: 'k zie omme,
en ... die de trompe steken,
dat 't louter muggen zijn,
is me, eindelijk, gebleken;
die, volgende in mijn speur,
tien duizenden te gaar,
nu botsen op mijn hoofd,
nu bijzen deur mijn haar.
o Blijde muggen, laat
mij mede, in uwe klanken,
om 't helder zonneweer,
en 't schoone, God bedanken!
5-4-1896.
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Hagedooren
Hagedooren, diepe en donker,
heel uw hoofd vol blommen hangt,
's zomers, en coraalgeflonker,
's najaars, u de vingers vangt.
Reuke uw' lieve leden laten,
sneeuwwit als ge bloeit en blinkt;
iepen biedt ge, in volle maten,
't vlugge volk, dat vinkt en klinkt.
Bloeiende onuitputbaarheden,
nooit tot aan den boôm gepeild,
draagt ge, en diepe honingsteden,
daaglijks door de bie'n bezeild.
Sterk zijt ge, en de dieven vluchten
't wee, dat uw geweld hun doet:
stille, en zonder roergeruchten,
waakt ge menig tuinmans goed.
Blank van blomme en rood van iepe,
jeunt mij, al dit leven lang,
hagedooren, dichte en diepe,
vrijdom, vreugde en vogelzang!
2-2-1897.
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De nachtegale
Och Moeder, is dat nu de
nachtegaal,
daarvan gij, moeder, mij zoo
menigmaal
verteldet dat hij vóór de
zonne zingt,
en, na de zonne, zoetjes
avondklinkt?
Dat bruin hij is van verwe, en
eiers legt,
in leeggebouwde nesten?
Moeder, zegt,
wanneer hij, vroeg en spade, uit
minnen gaat,
is 't waar, dat hem een vooze
reuk verraadt?
dat menig malgemutste
speleman
daar schielijk kreeg een ... kwade
kele van?
Maar dat hij reuke, lucht noch
lied en geeft,
zoo zaan hij eens zijn huis vol
kinders heeft?
9-2-1897.
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V
Bloeimaand

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

421

De koning is gekommen
De groote zon, de zomer is
ten oosten uitgeklommen,
bezoekende zijn koninkrijk ...
de koning is gekommen!
De volkeren, de grooten en
de kleenen, alle lieden
hem koninklijk begroeten gaan
en blijden inkom bieden.
De mannen zijn veel sterker nu
ten arbeide, en de vrouwen,
ze slaan wel nog zoo dapper, met
de la, de weefgetouwen.
De jongens en de maagden, als
of ze al nog kleene waren,
gaan loopen in de lanen, in
de locht, en spelevaren.
Het kindtje, dat geen tonge en heeft,
nu zingen kan; en 't aaien
van moeders hand- en mondgebaar
vriendtoevig tegenkraaien.
De vogels zingen, de aarde zingt,
de kruiden en de blommen ...
de zomer is, de groote zon,
de koning is gekommen!
1896(?).
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Meizang
Herhaalt mij nu weêrom dat
schoone lied,
'n laat geen lieve leise ervan
verloren,
want op en af uw' lippen
loopt er iet,
dat in of om den biekorve is
geboren!
't Is honing dat gij zingt, en
al te zoet,
om nòg eenmaal mij niet te zijn
geschonken;
mij lust hoe meer ik drinke, en
drinken moet
ik meer, hoe meer ik drinke en heb
gedronken.
9-10-1896.
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Meidag
De kerzelaar zijn trouwgewaad
heeft aangedaan:
vandage moet hij, meidag is 't,
ter bruiloft gaan.
Elk taksken is een priem nu, die,
bewonden, wit,
tot tenden, in een' witte schee
van blommen zit.
Beruwrijmd, was hij schoon, wanneer
de winter woei:
veel duizendmaal is schoonder nu
zijn blomgebloei.
Te winter was zijn' schoonheid als
een' beeltenis
des levens: koud en ijdel, zoo
de schaduwe is.
Geen schaduwbeeld en is hij nu,
geen schijn, maar al
dat schoon is, al dat levende, en
dat liefgetal.
't Is bruiloft, en 't is zonneweêr:
de zomermeid
den bruidegom verwacht, die haar
was toegezeid.
1-5-1895.
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De meiboom
De meiboom vóór
de deure staat,
zoo zoet is hij
als honinkraat,
die, lekende uit
de korven, laat
zijn' zoetigheid mij troosten;
de mei is daar,
met gers en groen,
met 't kouten, zoo
de veugels doen,
van nesten en
van eiers broên:
de mei zit in den oosten.
De meiboom, vóór
de deure, en is
zoo jong niet meer
als loof en lisch,
ontloken in
de lavenis
der zoete zonnestralen;
de mei is half
voorbij, voortaan,
de bruilofte en
't gedans gedaan,
het orgel-, 't harpeen 't trommelslaan
der nuchtere nachtegalen.
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De meiboom vóór
de deure is weg,
de vogels zijn,
in hage en heg,
nu neerstig aan
den eierleg;
het groen is al bestoven ...!
Ach, mochte 't mij,
hier onbekend,
eens meie zijn,
die nooit en endt,
de Moeder en
de Maagd omtrent,
die land en lieden loven!
11/12-10-1896.
27-12-1896.
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*)

Samson

Hoe dikwijls is de schoone zon
geduisterd en gedoken;
heur licht, nu heel nu halvelings,
geminderd en gebroken!
Niet dan alleen, als de oude Nacht,
te nanoene of te morgen,
ze vangt en in heur handen, grauw
als grijm, ze poogt te worgen,
en wijken moet! niet dan alleen,
wanneer de menschen beven
en roepen: ‘Weert u, zonneken!’
en loopt het zonneleven
op schiergevaar van uit te gaan,
te zieken of te sterven:
hoe dikwijls moet de schoone zon
heur schoone stralen derven!
Gespannen, met de blinde Nacht,
in haat- en-nijdsche voeren
van vijandschap en ongena,
zijn zee- en poldermoeren;
is 't aarderijk, is 't water, is
de locht aan 't immer stoken
van ontrouw, tegen 't zonnelicht,
bedekt of onbedoken:
zij klimmen naar den hoogen throon,
zoo Titans booze helden;
zij klauteren de bergen op,
zij liggen langs de velden;
in 't oosten, daar de zonne rijst,
in 't westen, daar ze slapen,
ze rusten gaat, zijn ze, overal,
te wil, te weer, te wapen.

*)

Samson, in 't hebreeuwsch Schimson, is zonneman, zonneling te zeggen.
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Maar zij, die in den hemel heerscht
alleene, en alles boven,
beschimpt die leede reuzen, die
haar, dampend opgestoven,
te lijve gaan; ze laat erin
heur scherpe schichten varen,
en deinzen doen ze, radeloos,
die eens zoo dapper waren
in 't voorgevecht. Zoo deed weleer
't kwadied van Gaza wijken
de sterke man, dien Dalila,
de schoone, neêr zou strijken,
en krank doen zijn. Zoo velt de zon
de ongiere reuzenvolken,
om, haarloos, gaan te liggen in
uw schoot, o schoone wolken!
Hoe dikwijls is de schoone zon,
de sterke, onsterk, gevaren,
daar schielijk al heur stralen af,
geminkt en duister waren!
Eén zonne en weet van avond noch
van middag noch van morgen,
van derven noch van donker zijn,
van blinden noch van worgen:
veroorloogt al uw krachten, gij
geweldige aardsche dampen;
ontstelt u, wilde zee; en komt,
gij wolken, haar bekampen:
één zonne alleen, die eeuwig daagt,
die nooit en zal vernachten,
die zonne en kent geen Dalila,
die Samson geen ontkrachten!
11-2-1896.
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Vogelzang
Ik hoore 't, gij vogelkens,
luide genoeg
herhaalt en herhaalt gij
uw' spraken;
maar, hoe ik mijn beste doe,
spade ende vroeg,
'k en wete er geen zin van
te maken.
Verstaat gij malkanderen,
elk in zijn' taal?
Verstaat, gij die meest en
die merelt,
die lijstert, die leeuwerkt, die
muscht, altemaal
uw maagschap, tot tenden
de wereld?
Geen slagers en kenne ik, zoo
dapper als ... ei!
die, slaande uwen klank uit
der kelen,
komt vinken en klinken hier,
vroeg in de mei,
en zitten en zingen
en spelen.
Ge 'n hebt me noch dit, in uw'
zangen, gedwaald;
noch dat, in uw zingen,
vergeten;
gelijk is het altijd, al
't gene gij taalt,
gewikt en gemikt en
gemeten.
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Zoo zongen uwe ouders, zoo
gij ook, nadien;
en, na u, zoo zingen
uw' jongen;
hebbe ievers ik nachtegaals
zonen gezien,
't was nachtegaalszang, dat
zij zongen.
Dan - alles van buiten weet ge:
al dat gij zingt
en zurkelt en zabbert;
't zit even
zoo net in zijn' haken en
oogen, mij dinkt,
of ware 't met inte
geschreven.
Daar leerde toch iemand u 't
liedergeluid
naar maten en wetten
bedwingen;
nu heffen, nu leggen: dan
in en dan uit,
van 't hoogere in 't leege
verspringen!
Geen scholen en wete ik, daar,
lastig en lang,
gij zaat, om uw' lessen
te leeren,
zoo menschen dat moeten, die
spel en gezang
betalende menschen
vereeren!
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Gods werken; zijt wonder: ik
wille u verstaan,
doch, helder en wordt het ...!
Geraden
en kan ik het raadsel, hoe
Hij heeft gedaan,
de Godlijke Dader,
Zijn' daden!
25/26-1-1897.
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De ramen
De ramen staan vol heiligen,
gemiterd en gestaafd,
gemartelaard, gemaagdekroond,
gehertoogd en gegraafd;
die 't branden van het ovenvier
geglaasd heeft in den scherf,
die, glinsterend, al de talen spreekt
van 't hemelboogsch geverf.
Doch schaars is herontsteken in
den oosten het geweld
der zonnevonke, en valt zij op
de heiligen, zoo smelt
't samijtwerk uit den mantelworp,
de goudware uit de kroon,
en alles, even wit nu, blinkt
en bliksemt even schoon.
Verdwenen zijt gij, hertogen
en graven dan, zoo zaan;
verdwenen, maagden, martelaars
en bisschoppen: voortaan
geen palmen, staven, stolen meer,
't is alles henen, tot
één' helderheid gesmolten, in
één zonnelicht - in God.
14-4-1895.
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Koe-koe
‘Koe-koe’, de Leye omtrent
is alles, allenthenen,
belegwerkt en bezomerblomd:
en 't aarderijk verdwenen.
‘Koe-koe,’ de groene wee,
zoo verre ik kan bespichten,
liep overal de zonne, met
heur zelvergeld, bezichten.
‘Koe-koe,’ de koekoetblom,
vermenigd in de meie,
zie 'k varen heen en weêr, alom,
en zwaaien lijk een Leye.
‘Koe-koe,’ de Leye langs,
en kan ik onderscheiden
of 't baren zijn of blommen, die
mijn' zwervende ooge leiden.
‘Koe-koe,’ de koekoet roept
herhaaldemaal, daartusschen,
nen boom entwaar bezittende, in
de verre verre busschen.
5-5-1895.
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Zonnewende
Een blomken heb ik staan, nabij
me, in de oude boekenzale,
dat altijd, naar den dag toe, keert
zijn' blaârkes, altemale;
het wenden mag ik zus of zoo,
dat ik begere volgt het noo,
en 't zoekt, weerom naar mij gericht,
nog altijd liever 't zonnelicht!
Och, ware ik als dat blomken is,
in al mijn doen en laten,
mijn zorgen, mijn bekommernis,
in huis en achter straten:
't zij wat men doet of niet en doet,
't zij wat ik immer lijden moet,
naar u, met herte en ziel, gericht,
o alverzettend zonnelicht!
't Is duister nu en zwaar, te mets,
omtrent mij: oude kwalen
en nieuwe, doen, van zielgekwets,
mij moe zijn, menigmalen,
tot dat, o God, naar U gewend,
mijn' duisterheid den dag erkent,
en ziende U, met mijne oogen dicht,
ik asem hale, in 't zonnelicht.
2-10-1896.
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De oude kopwulge
De oude kopwulg', hoort mij melden,
achter lande zie 'k, onzelden,
't hoofd met jarig hout gelaân,
hellende over 't water staan.
Tweemaal schoone is ze aan te schouwen:
eenmaal in den diepen, blauwen
hemel; en, beneên weêrom,
in den diepen waterkom.
Och, hoe geren, achter strate,
zie 'k u, groene vogelzate;
hoore ik, als ge zingt en klingt,
's morgens, ... en de zonne blinkt!
Och, hoe is mij lief het leken
dikwijls van den dauw gebleken,
vallende in den waterplasch,
uit uw vochtig meigewas!
Blijft nog lange, o oude bonke,
staan daar, van den wulgentronke,
staan en, bij den waterboord,
dragen jonghout, immervoort!
Wij zijn 't jonghout, die op de oude
koppen staan, wier menigvoude
wortels uit den moederschoot
halen ons het daaglijksch brood.
Late God nog lange ons wachten,
eer, eilaas, wij, kruime en krachten,
door uw' val, voor goed geroofd,
vallen, met uw vallend hoofd!
(Aan G. Verriest Jr).
Brugge-Kortrijk, 26-3-1895.
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Bonte abeelen
Wit als watte, en teenegader
groen, is 't bonte abeelgeblader.
Wakker, als een wekkerspel,
wikkelwakkelwaait het snel.
Groen vanboven is 't en, zonder
minke, wit als melk, vanonder.
Onstandvastig volgt het, gansch,
't onstandvastig windgedans.
Wisselbeurtig, op en neder,
slaat het, als een' vogelveder.
Wit en grauw, zoo, dóór de lucht,
‘bonte-abeelt’ de duivenvlucht.
12-2-1897.
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VI
Zomermaand
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Hier ben ik
o Groote God,
in 't sterrenheer
herkenbaar uit der maten,
'n wilt, die maar
een mugge en ben,
een zandeken, mij laten!
Het middent al
terug naar U,
't gewordene uit Uw' handen;
en toomend houdt
Gij alles in
't onmijdbare Uwer banden.
Uw eigendom
is al hetgeen
Gij, dagelijks of zelden,
als leenheere, in
mijn' handen zet;
't is 't Uwe, en 'k wille 't gelden.
U manschap doen,
naar ridders recht
en eere, is mijn betamen,
en nooit en zal 'k
mij Uws, o God,
diens schild ik drage, schamen.
Hier ben ik, Uw
ontbiên getrouw:
slaan anderen, verwaten,
den aweg in,
'k en wille, o goede,
o groote God, U laten!
25-12-1896.
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Roozenmond
o Schoone roozenmond,
en buiten alle grenzen
van lieflijkheid, die, eerst
ontloken, op mij lacht,
uw leven is te broos
en moet, och arme, slenzen
eer morgen hier is. Op!
herleeft in mijn gedacht!
Daar zult ge, vrij en blij,
van verwen onbedorven,
weérspiegeld in den grond
van mijn geheugen staan,
en leven: zij uw' stam,
uw' wortel, al, gestorven;
zij de ongestuime wind
gaan spelen met uw' blaân!
April 1878-1896(?).
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Zommer
Als de appels bloeien,
- de schoone maand! en 't gers, aan 't groeien,
de wegen baant,
de zoele winden
zie 'k geren gaan
en blommen vinden,
die openstaan.
Als, uit aan 't stroomen,
half bloed, half melk,
zijn de appelboomen,
zoo een, zoo elk;
als weeke zijde
de takken blomt,
dan ben ik blijde:
de zommer komt!
Als alle lieden,
die gaan en staan,
‘goendag!’ mij bieden
en spreken aan,
dan snoere en binde ik
mijn' kommernis:
dan ondervinde ik
dat 't zommer is!
7-1-1897.
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Tot de zonne
't Heelal doordaverend vroongedrocht,
die aarde, hemel, zee en locht
bebouwt; die, algebiênde, gaat
alleene; die geen schade en laat
u schenden; heerlijk zongespan,
wie is 't die, u geleken, kan,
van al Gods werken, schoone zijn,
o schoonheid van den zonneschijn?
Ze aanbaden u, ter aarden, om 't
ontzag van uw geweld, gekromd,
en dienstelijk u toegewijd,
weleer, die ook een schepsel zijt:
die, dienende, uwen koning eert;
die, uitgevaren, wederkeert,
getrouwe, alzoo de vogel kwam,
dien Noë's hand in de arke nam.
Zoo neemt u eens, als, moe en mat
gevaren over 't wolkenpad,
gij rusten zult, met al dat is
geschapen na Gods beeltenis ...
zoo neemt u eens terug, die al
uwe afgebeelde schoonheid zal
verbergen, daar Hij mij verbeidt,
in de arke Zijnder eeuwigheid.
16-2-1896.
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Meezen
Twintig meezenvoetjes
hippelen in 't groen,
zurkelende zoetjes,
zoo de meezen doen.
Sprongen, rechte en kromme,
doen ze elkander na,
oppe, neêre, en omme,
ga en wederga.
Elk, op elk z'n taksken,
laat z'n tonge gaan;
elk het meezenfrakske, en
't meezenmutsken aan.
Voor die 't frakske maken,
één' duim, of drie quart
kost het, van blauw laken,
met 'en lapken zwart
Uit die kleene lapkes,
zwarter als laget,
snijen de meezen kapkes,
volgens hunne wet.
'k Zie ze geren spelen,
'k hoor ze geren, 's noens,
bobbelender kelen,
babbelen bargoensch.
't Zit entwaar 'en spinne,
't ronkt entwaar 'en bie:
snappen doen ze ze inne,
zonder ‘een-twee-drie.’

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

444
Hoort ze vijvevazen,
altijd even stout;
reppen, roeren, razen,
weg en weêre, in 't hout!
‘Mij!’ zoo roept er eene,
‘mij, die mugge!’ - ‘Dij?’
wederroept Marleene,
‘mij, Martijne, mij!’
Twee, die wetten weten,
deelen 't heltegoed:
eten en vergeten
mensche en meeze moet!
10-1-1897.
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Herteloozen
Zegt, waar zou 'k belenden mogen,
ginge ik altijd neérgebogen,
zoekende, om geen leed te lijen,
't ongezelschap aller liên?
Op! mijn hoofd, en, recht getreden!
Wie ooit pijne en poge deden,
om mij onder voet te slaan,
laat mij, laat mij rechte gaan!
't Zullen, eens entwaar, nadezen,
roozen zonder doornen wezen
mij te plukken: goed geduld:
Gij, o God, mij helpen zult!
Dan, vergeten, herteloozen,
al uw' doornen, zonder roozen,
zal ik; en, naar God gegaan,
eeuwig blijven rechte staan.
1886-1896.
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De bleekersgast
't Ververscht mij, in 't geweld gestaan
der hooge zonnekrachten,
te zien van verre, aan 't water slaan,
vuls arems, uit de grachten,
den bleekersgast: de regenvloed
't geleschte lijnwaad ronken doet.
Den lepel zwaait hij, zwak van leên,
ter beken uit, omhooge;
en waken doet, hoe verre heen
hij werpen kan, zijne ooge:
de laatste lage en mist hij niet,
en al dat drooge is nat hij giet.
De groote zonne lacht daarop
heure alderliefste lonken;
die, vallende in den dreupeldrop,
den dreupeldrop ontvonken:
ik regenbogen, smal van bouw,
nu hier nu daar, in 't gers, aanschouw.
Het lijnwaad is, en 't gers, nu nat
genoeg; de lanen leken;
en wederom zijn spegelglad
van aanschijn al de beken:
de bleeker zit en droogt entwaar
de peerlen uit zijn kroezelhaar.
Verzachten doet dat regenbeeld
't geweld der heete stralen,
en lichter in de longer speelt
voortaan mij 't asemhalen:
zij vrede aan al die 't schoone van
Gods wonderheên beseffen kan!
7-5-1895.
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De avondtrompe
Heur' trompe steekt de koe: ze is moe
van neerstig om te knagen;
van lange, in 't jeugdig grasgewas,
den zwaren eur te dragen;
den zwaren eur, die, molkenvol,
albij den grond genaakt;
die zwaait, die heur den tred belet,
en 't lichaam lastig maakt.
Ze steekt de trompe en tuit, om uit
den meersch te mogen komen,
ter melksteê; om, ontlaan, voortaan
heur zog te zijn ontnomen;
heur zuivel, dat zoo zoet, zoo goed,
zoo zuiver is; en dat,
voor alle lieden, ate en bate,
en drinkbaarheid bevat.
De trompe steekt de koe, daartoe
verwekt, alzoo de menschen,
die, tegen avond, lam en stram
gewrocht, de ruste wenschen.
De mensch is moe, de koe is moe,
en iedereen betracht,
na 's zomers zware werk, onsterk,
de zegenvolle nacht.
2-10-1896.
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Ichthus eis aiei
Meidagweder is 't: alomme
helder, en geen loof en speelt.
Achter 't bloote vischputwater
roer noch rimpelken en gaat er:
stille staat er
't blinken in van 't zonnebeeld.
Diepende, in zijn' wandelkamers,
ligt de visch, die hand noch voet,
huid noch haar en heeft, noch veder;
maar die, argloos, op en neder,
weg en weder,
vakende, zijn vinnen doet.
Oogen heeft hij, blinkende, en die
staan gekeerd, 'k en weet niet hoe;
gaat hij slapen, eet of drinkt hij,
wilt hij boven zijn, of zinkt hij,
nooit en pinkt hij,
nooit en duwt hij oogen toe.
Met den monde middagmalend,
einde en heeft hij noch begin,
maar hij muffelt, zonder staken,
met zijn muile, en met de vlaken
van zijn' kaken,
water uit en water in.
Wonder schepsel, zonder sprake,
woord en tonge en tale ontzeid;
zinnebeeld van ongeraakte,
nooit besproken, nooit bespraakte,
moedernaakte,
schaamtelooze onnoozelheid!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

449
't Water mocht de dieren en de
menschen eens verslinden al,
buiten die, in 't schip, huns g'achten,
volk en vee, na lange wachten,
wederbrachten,
vrij van rampe en ongeval.
Hij ontzwam het, onverwaten,
van Gods hand onaangedaan.
Och, of mochten wij, nadezen,
veilige ook en uitgelezen'
visschen wezen,
daar Uw' sterke netten staan,
God, van wien me', in de oude dagen,
dekkende Uw' geheemen, zei,
mondlinge, of in beeld geschreven:
‘Nut den Visch, Hij zal u geven
't eeuwig leven.’
Helpt ons, Ichthus, eis aiei!
31-1-1896.
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Rijmram
Daar viel mij in 't gedacht entwat,
dat, al te onveerdig opgevat,
verloren liep; en, mondgemeens,
en zal 't noch ik, noch iemand eens
genieten.
Het deert mij danig! Ei! 't en doet:
en heel en is en al, voor goed,
dat ongedicht gedachtje, dat
was al te onveerdig opgevat,
te nieten.
Het leeft entwaar entwat dervan,
dat visschende ik nog vangen kan,
wellicht; en, eens in 't net, wie is 't,
genaan! die mij den visch ontvischt,
en 't garen?
Mij rijmvast en, van stonden aan,
zal 't stijf en sterk in staven staan,
nu, mondgemeen, het onverwacht
gedacht gedicht, gedicht gedacht,
nog jaren.
9-10-1896.
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Twee horsen
Ze stappen, hun' bellen al klinken,
de vrome twee horsen te gaâr;
ze zwoegen, ze zweeten; en blinken
doet 't blonde gelijm van hun haar.
Ze stappen, ze stenen, ze stijven
de stringen: en 't ronde gareel,
het spant op hun' spannende lijven:
de voerman beweegt ze aan een zeel.
De wagen komt achter. De rossen,
gelaten in 't lastig geluid
der schokkende, bokkende bossen,
gaan, stille en gestadig, vooruit.
Geen zwepe en behoort er te zinken,
geen snoer en genaakt er één haar:
zoo stappen, hun' bellen al klinken,
de vrome twee horsen, te gaâr.
28-1-1897.
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Berdzagers
Zijn' vuisten, tend den okselen
gesloofd, en opgeheven;
van schouder en van longen sterk,
aanziet mij, zes voet hooge aan 't werk,
den zager, die vooroverhelt,
terwijl hij vast zijne oogen velt,
en volgt de zwarte schreven.
Van onder staat zijn' werkgenoot,
de kin omhooge, och armen,
gedwongen en gewrongen, als
een afgebeulde slavenhals,
te heffen en te halen, dat
hij steent erbij, aan 't zageblad,
met alletwee zijne armen.
Het eeken lijf gebonden ligt,
vanboven, op de schragen;
en krammen doen, in 't bol gehaakt,
den ouden boom, al moedernaakt,
zijn' schoonheid af en boeien aan,
den al te wreeden wil verstaan
des menschen, en verdragen.
Hij zucht! De zage zingezangt,
en spot met zijne ellenden;
heur' tanden teren 't altemaal
aan stukken; ei! dat bitter staal
en rust niet, eer 't, in balke en berd,
vaneen en schoer zijn edel hert,
zijn lijf, zijn' leen, zijn' lenden.
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o Zager, man, omleegedaalt,
en wilt een' wijle wachten:
gezeten nu, in 't zagemul,
uw maat en gij, de kruike vul
nen dienaar doet, die 't zware van
den arbeid u verlichten kan,
verzoeten en verzachten.
12/13-12-1896.
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Hostieblommen
o Gij schoone witte plekken,
midden onder 't donker groen,
die 'k, al waar mijne oogen strekken,
zie de boorden blinken doen
van de landsche zonnewegen:
zomerzegen,
sterrenregen,
blommen, God den Heer gewijd,
willekom mijne oogen zijt!
Dun van stamme en lang van lijve,
ringsom, als een rad gedaan,
zie 'k u geren, zie 'k, en 'k blijve
geren vóór u, blomkes, staan:
'k zeg dan, naar u neergestopen:
‘Rekwijd open
staan uw' knopen,
zonder doek of deksel om:
zijt mij, blomkes, willekom!’
Hostieblommen, schiere en schoone
staan uw' twintig nopkes, net
als een' witte maagdenkroone,
blinkend om uw hoofd gezet;
gladgeglimde spaansche kragen
zie 'k u dragen,
lange dagen,
lange maanden, hier en daar:
willekom mij, gansch het jaar!
8-1-1897.
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Stille!
Verleent me Gij uw' hulpe, o Heer,
in 't werken dóór dit leven,
op U gesteund, ne wicht te meer,
hoe 't storme, en zal ik beven.
Ze 'n kunnen, die mij tegenstaan,
maar schelden toch, en schermen;
'k zie schimpend, ik, hun' ruwheid aan,
gerust in Uw ontfermen.
‘Dat God bewaart is wel bewaard,’
zoo leerdet Gij mij spreken,
o Heere; en, of Ge in slape waart,
mijn schipke 'n zal niet breken.
Zegt: ‘Stille!’ en, zoo 't, weleer, dit woord,
hiet wind en weder zwijgen,
zoo zal 't mij, hebbe ik U aan boord,
doen 's Hemels haven krijgen.
2-8-1896.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

456

Eeuwelingen
Gedaagde, bodemvaste boschgenooten,
boomen, die 'k, wel vichtig jaren lang,
boom wete; en, zoo hooge als nu geschoten,
gezien hebbe, op zoo menig wandelgang;
wat ben ik, arme miere, u bijgeleken,
die sta en u aanschouwe, o hooge boomenreken!
Mijn' handen, uitgestrekt, en konnen, eiken,
berken, op wel twee drie vamen naar,
vamende u om 't lijf, malkaar bereiken,
noch meten uwen stam, die, machtig zwaar,
die machtig diepe staat, den grond beneden,
in de onuitroeibaarheid van uwe wortelsteden.
Gij grijpt mij, groote boomen, vast; en 'k voele
vreeze mij het hert des herten slaan,
hoore ik, al met eens, omhooge, 't koele
gedaver van de winden dóór u gaan ...!
Gij spreekt dan tegen hen zoo'n zware sprake,
dat, angstig en ontsteld ik worde, en koud gerake!
9-2-1897.
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VII
Hooimaand
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Groeningeveld
‘o Magali, ma tant amado ....’ Mistral, Mireio, cant. III.
Groeningeveld, waar zijn de dagen,
als in uw gras, als in uw zand,
steunende op God, de legers lagen,
die vochten vrij ons Vaderland?
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien,
en leve, vrij van schade en schand,
ons Vlanderland!
Groeningeveld, daar blommen bloeien,
daar kooren wast nu, overal,
daar gaan wij, vrij van vreemde boeien:
wie die het ons verbieden zal?
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien;
veerdig, en vrij van allen band,
zij Vlanderland!
Groeningeveld, uit alle velden
het heerlijkste, dat zonne groet;
daar 't Vlaamsche Volk zijn' Vlaamsche helden,
bij 't Vlaamsche lied, herleven doet!
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien,
wekkende, aan Leye- en Scheldekant,
't oud Vlanderland!
Groeningeveld! o Kortrijksche aarde,
vruchtbaar, en vrij van vreemd gewas,
spare u de hand die eens u spaarde:
weêr zij ons Volk zoo 't eertijds was!
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien,
en houde vrij den ouden trant
't nieuw Vlanderland!
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Groeningeveld! De gulden vane
donkert de zwarte leeuw! Kom-aan!
voere hij 't Volk ter zegebane:
ziet hoe zijn' roode klauwen slaan!
Laat op dat veld, in onze hand,
den leeuw ontwaaien:
volge 'em, bloerood getongd, getand,
heel Vlanderland!
18-9-1894.
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Vuistrecht
Ellendig, al me' leven,
zonder oost
of troost:
van iedereen verlaten
en verraân,
voortaan,
waar wil ik me gaan loopen,
om de liên
te ontvliên,
die, zegezingend, zoeken
mij dien hals
onvalsch
te kerven, die de leugen
hun, te leed,
verweet?
Ik vare en heb noch vreeze
voor de dood,
hoe snood;
maar 'k vreeze, zonder moed en
zonder hert,
de smert
te vluchten, en te vallen,
daar de waan
blijft staan;
te vallen en te sterven,
daar hij, loos
en boos,
zal roepen: ‘Dat de vuist kan,
en 't gevecht,
is recht!’
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De waarheid zal bedijgen:
zij is, als
gevals,
de ‘waarheid’, schoon al 't beste
dat er leeft
begeeft:
viel alles om haar henen,
hof en huis
in gruis,
nog staande zou ze blijven;
en, blijft een
alleen,
haar houw en trouw zijn, ik zal,
God, en Gij
met mij!
4-1-1897.
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Non sia ver
Non sia ver,
't en zij geen waar,
dat immer ik
zou moeten
gelogen woord
als echt en recht
erkennen, vóór
uw' voeten!
Non sia ver!
de waarheid is
onsterflijk, en
gij allen,
hoe geren gij 't
ook zaagt, en zult
de waarheid ooit
zien vallen.
Non sia ver!
dat logen is
voor logen ik
zal houden,
of schelden mij
‘valsch logenaar!’
tien duizenden
ook zouden!
27-1-1897.
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Oorloge
't Is oorloge, oorloge is 't
daar menschen zijn, en dieren;
't gevecht zit al dat leeft,
geboortevast, in 't been:
beweertuigd is het ros.
bewapend staan de stieren
afgrijslijk; hond en kat
strijdzuchtig zijn. Het kleen
zoet honingbietje weet
zijn gif te laten leken
in 's vijands wonden; 't weet
zijn moordend mes hem, en
zijn' bitterheid, in 't lijf
zoo nijdig neêr te steken,
dat ook het zoete zeem
onzoet hem smaken zal!
De duive, zonder haat,
het lam, dat liete 'em binden;
't onbooze keverken,
het nietje zonder straal;
wie, zonder krijgsgeweld,
wie zal 't, o Heere, vinden,
dat onkamplustig is,
dat vrij van de oude kwaal?
't Is oorloge, oorloge is 't,
daar menschen zijn; de dieren
verscheuren ondereen
malkanderen; de dood
tot in de wolken zit
en spiedt mij!... Goedertieren
Verlosser, vrede zijn,
waar zal 't? - In Uwen schoot!
29-4-1895.
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De donderroe
De scherpe donderroe verdreegt, of waar 't,
het wolkenschip, daarin de donder vaart,
te booren door den boeg. Het zwerk alom
is zwangergaande; zwaar, de zwarte hemelkom.
Gezwegen wordt er heind en verre. 't Is
benauwelijk, als in een vangenis,
daar, angstig, iedereen 't gerucht verwacht
des grendels, en den roep des doods, te middernacht.
Een kruise, schielijk, elk een kruise haalt,
te borste van den hoofde ... Neder straalt
de bliksem: bulderdend de donder dan
bebast de bevende eerde, al dat hij bassen kan.
Wel honderd bommen, al medeens gelost,
herhalen 't bassen: 't huilt, en 't hossebost,
en 't ratelt, overal, in 't wolkenschip,
daarin de donderroe duwt heuren glavietip.
Hij vlamt! het vier daaruit omhoogevonkt;
de wolken breken los, de regen ronkt,
en 't giet, en 't golpt, en 't geult, 't is zonder eind.
‘God zegent,’ zegt het volk, ‘de dondervlage.’ 't Reint.
15-10-1896
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Brand!
Of branden doen de huizen daar,
ofwel mijne oogen dwalen!
- Roept menschen bij, 't is brandgevaar
en ... Water, water halen!
Waar zit hij weêr, die klokkeman
des duivels? Luien, luien,
zoo moest hij, of de weêrga van
den drommel moest hem bruien
ten torren uit! Als 't effen is,
dan klopt hij! - Helpen, helpen,
gij mannen daar! Beseffenis!
Vat aan! Wij zullen 't stelpen!
- 't Doet immer voort: bij vensters vol,
zie 'k vlagen vlammen vliegen,
en loopen langs de daken, dol! ...
Ach, kinders in de wiegen,
ach, moeders, vrouwen ...! Haast u! Daar!
Die leêre!- Meer als honderd
aanschouwen mij. - ‘Waar is het? Waar?’
zoo vragen ze, elk verwonderd.
- Ach, 't zonnewiel in 't westen zinkt,
dat, heel den dag, aan 't pronken,
onzichtbaar zat; en 't westen blinkt
vol scherpe hemelvonken,
die wederslaan, in ruite en glas,
hun bliksemende stralen,
en 't brandt, alsof't een schavier was,
ofwel ... Mijne oogen dwalen!
2-9-1896
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Het klokgebed
Hoe helder klinkt
de klokkentaal
ten torren uit:
tot negenmaal
herhaalt, herhaalt
de klepel, op
den ronden boord,
zijn beêgeklop!
De landman laat
zijn' rossen staan:
naar huis zal hij,
en rusten, gaan!
Maar, eer hij stap
van stede zet,
zoo bidt hij nog
zijn klokgebed.
Een engel naar
Maria kwam:
de boodschap hij
van 't Boetelam
had medebracht:
en negenmaal
begroet haar nu
de klokkentaal.
Gods eeuwig Woord
het licht verliet
des hemels, en
Maria hiet
het moeder zijn
van Hem die, aan
den boom, voor ons
heeft boete ontvaân.
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De landman, na
den laatsten klop,
van bidden houdt,
van werken, op;
zijn' rossen staan
op stal weerom,
en moeder wenscht
hem willekom.
28-1-1897.
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Schoonheid
Hoe schoon zijn de ongekunstenaarde
boomen, die
'k, erkenbaar uit elkander, in den
hemel zie
geschoten staan, en dragende elk een
beeltenis,
daar 't werken van Gods hand nog aan te
vinden is!
Hoe schoon is, ongeschonden, in de
zonnenkracht,
't wijduitgespreide bouwsel van de
boomenpracht,
ten toppen uit gedreven, en, van
dracht, alzoo 't
de Schepper eerst, beminnende, uit Zijn'
handen goot!
Het was alzoo geschapen en, van
God gemaakt:
waaromme en laat ge 't, mensch, door u niet
aangeraakt,
geworden, 't onverbeterbare en
't schoonste van
de schoonheid, daar geen menschenhand ooit
aan en kan?
1-10-1896.
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De dakpannen
De oude roo dakpannen schijnen zoo schoon,
schuren bedekkende en boeien,
laat er de zonne, van uit heuren throon,
vierige vonken op gloeien.
Duister, zoo waren ze, een wijle geleên,
vunzig, oneffen bedegen;
deerlijk ontodderd en schamel, beneên
't vochtig gezijp van den regen.
Blijde nu blinken ze, in 't zadgroene veld;
schuren bedekkende en boeien:
'k zie mij zoo geren, in 't zonnengeweld,
de oude roo dakpannen bloeien.
30-9-1896.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

471

Terug
Scheef is de poorte, van
oudheid, geweken;
zaâlrugde 't dak van
de schure; overal
stroo op de zwepingen
zit er gesteken;
vodden beveursten het
huis en den stal.
Boven die vodden zijn
blommen gesprongen;
onder die vodden zit
volk en gezin:
blommen van vrede, zoo
ouden, zoo jongen,
blommen van buiten en
blommen van bin.
Daar is 't, dat moeder zat;
daar is 't, dat vader
vond die hem arbeid en
herte bracht; daar
knielden wij, kinderen,
handen te gader,
baden wij, kleenen en
grooten, te gaâr.
Daar is de schippe nog,
daar is de tange;
't ovenbuur staat daar, zoo
't vroeger daar stond;
't hondekot staat daar, en ...
- 't is al zoo lange! Hoe is de naam van dien
anderen hond?
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Ach, hoe verheugen mij,
ach, hoe verheffen
de oudere dagen mijn
diepste gemoed!
Is er wel iemand, die 't
ooit kon beseffen
wat gij, oud hof, mij nu
zegt, mij nu doet?
Zalige lieden, al
te arglooze menschen,
weinig begeerdet gij,
groot was uw hert!
- Kon het maar helpen, met
weenen en wenschen,
weêr ate ik roggenbrood,
naast u, aan 't berd!
28-1-1897.
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Het getouwe
'n mocht ik maar
twee zielen hebben,
'n mocht ik maar
twee menschen zijn,
'k zou weven mij
tweêrhande webben:
een' webbe groef,
een' webbe fijn.
Een' webbe zou 'k,
van zonne en zijde,
mij weven, en
van goudgespin;
met boomen en
met blaren, blijde,
met meer als een
schoon blomken in.
Mijne ander' webbe,
en tweede leven,
'n liet ik maar,
onaangemoeid,
geschoren zijn,
getouwd, geweven,
zoo 't in en deur
't getouwe vloeit!
Doch neen: ik zal,
van ziele en lijve,
de wever van
één' webbe zijn,
zoo lange 'k in
dit leven blijve,
van zuur en zoet,
van groef en fijn.
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Den inslag en
den drom van 't leven
van goed heeft God,
en kwaad gespin,
van zijde en wolle
en werk gegeven,
met hier en daar
een blomken in.
En, zittende op
mijn krank getouwe,
zoo weve en werke
ik, dag en nacht,
aanziende, vol
goe hope en rouwe,
den Heere, die
mijn werk verwacht.
24-12-1896.
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Courtrai!
Het vierig gedrochte,
geklauwd in de schenen,
geweldig geschuifel
ontlatende, vliegt,
van Lendlee, te Leye- en
te Kortrijkwaard henen,
met mij in zijn lanken,
gehutst en gewiegd.
Daar zitte en aanschouwe ik,
in 't wolklooze westen,
de zonne, de groote,
de roode, die vaart,
zoo vast als ik vare, en
die de uiterste vesten
des werelds in brande
steekt. Alles, of waar 't,
doorberst en doorberrent
zij: huizen en koten,
en kerken ontsteekt zij,
en laat ze, in nen niet,
weêr duister, om, verder
en verder geschoten,
naar Kortrijk te varen.
- Wat is er geschied?
'k en zie mij noch zonne,
noch boomen meer branden:
is 't vaartuig aan 't zinken,
met allen aan boord?
Wat hoore ik voor vreemde
geruchten? - Wij landen:
‘Courtrai!’ 't Is al schuiflen
en fransch, van nu voort!
10-7-95.
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VIII
Koornemaand
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Wierook
Thus ardens in igne
o Wierookgraan,
geronnen traan
van ceder- en van lorkenstammen,
gebedenbeeld,
daar 't vier in speelt,
en 't vonkelen van 's herten vlammen.
Geen gave van
fijn goud en kan
mijn hand den Heer, geen myrrha bieden,
maar wierook zal,
en overal
en allen dag, Hem dank bedieden.
o Wierookgraan,
in 't vier gedaan,
en rookende uit mijns herten midden,
van aardsch en grauw
wordt hemelsch blauw:
gaat, wierookgraan, den Heere aanbidden!
15-2-97.
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Ter we
De terwe ziet er zuiver uit,
alsof heur' koorenaren
geboren uit den binnenwand
van Peru's velden waren,
zoo geluwe is ze, en goud gelijk!
De stammen staan genegen
en, honderdduizend, blinken ze, in
den zoelen zonnenregen:
't zijn priemen gouds, die dragend zijn
den last elk, en de zware,
de dikke, volle onschatbaarheid
der gouden koorenare!
Gods zegen op de velden viel,
God zegent u, gij boeren,
die peerdenwagens kooren zult,
dit jaar, ten vlegel voeren!
Dudseele-Kortrijk, 24-7-95.
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Storme
De Leye slaat dat 't kletst!
Gewerveld uit het noorden,
zoo schielijk hoopt de wind
het water, dat 't zijn' boorden
voorbij, alhier, aldaar,
in zijne onkeerbaarheid,
den kalen ketseweg
met loopend schuim bespeit.
't Is helderblauwe locht,
geweerd de wolkendriften,
die, varend vóór den wind,
uit onzen hemel schiften;
terwijl, benedenwaard,
op huis en vore en veld,
hun duister schaduwbeeld,
onvatbaar, henensnelt.
De zonne wisseldanst
in 't wisseldansend water,
dat, hagelwit geblest,
vol blommen, vol geklater,
heur' schoonheid tegenlacht:
bij 't daveren van hun lied,
'n hoort ge uw' wedersprake,
'n hoort ge u zelven niet.
Omhooge schuifelt het,
en giert het, om de snaren,
waarin 't gebliksem loopt
der vlagge kopermaren;
omleege valt het u,
en bijt het, in den baard,
dat immer stuiven kan,
of stormend henenvaart.
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De buitenluiken slaan,
ontketend; achter wegen
is 't vechten, dat men moet,
of vóór den wind of tegen;
de kaven spuigen rook,
die, gulpwijs afgewaaid,
u, stinkend, om den hoofde
en vóór de voeten draait.
Het ronkt, het huivert al
dat lijf heeft. Hoort ze kramen,
de schepen; hoort ze, vast
geboomd, de boomen pramen
en spannen schier ontween,
bij 't ongenadig slaan
der bergen, die den boeg
van 't schip te lijve gaan.
Zij willen 't, meêgerukt
in hun losbandig leven,
van touw- en takeldwang
verlost, de vrijheid geven,
in 's Winden naam. 't En zal!
Het stijve vaartuig rilt:
geen' wind-, maar kabelvast
'n vrijheid is 't, dat 't wilt!
Dan is het dat ik, gansch
alleen, bemin te baden
in 't midden van 't geweld
en de ongezochtste paden
te zoeken, onversaafd!
Maar, ei, 't is droomen dat,
of dichten: 'k zitte in huis,
bij 't vier, en 'k ... rooke wat!
9-2-94.
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O heemelijke diepten ...
o Heemelijke diepten van
't vol schaduw hangend boschgebied:
vol schaduwe en vol duisterheid,
vol nacht en dauw, dooreengespreid!
't Is morgen, en de zonne berst
alhier, aldaar, ontembaar uit
den nachtelijken moederschoot:
‘Hier ben ik!’ roept de zonne groot.
‘Hier ben ik!’ En, ze doet den dauw,
in 't veld, en al dat vochtig is,
verdampen. Deur de glazen valt
ze in 't huisgezin: - ontwekken zal 't!
't Is licht alom: 't is leven al,
dat 't zonnebeeld aanschouwde: alleen,
daar diepe, in 't eenzaam boschgebied,
en zie 'k, o schoone zonne, u niet.
't Is duister, en 't is nacht daar nog;
met hier en daar een' gulpe of twee,
daar 't groen wordt, uit der grouwbaarheid ...
'k en weet niet hoe 't nen naam gezeid!
De zonne grijpt al vaster nu
de trappen aan des luchtsgebouws:
ter zege vaart ze, hooge en blij;
geen boom die heur weêrbarstig zij!
Zij giet, dat elk het merken mag,
bij geuten, vier en werkzaamheid
den bosche in: dweersche balken gaan,
vol speitend licht, den bodem slaan.
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Het mosch, het loof, het blinkend hout,
de takken, zware of lijze, loopt
zij lustig laven: - heerlijk is
verwonnen weêr de duisternis.
Verwonnen zij de dood, en al
dat duisternisse of boosheid heet,
door 't Licht van U, die, tallertijd
verwinnende, onverwonnen zijt!
Zillebeke-Kortrijk, 5-9-95.
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Wolkensnee
S.M. ad nives, VA Aug.
Geen zwanendons, geen witte zaan,
op verschgemolken melk ontstaan,
geen snee en blinkt, geen lammervel,
als wolkensnee, mij half zoo hel.
‘'t Is snee die bloeit,’ zoo dicht het volk:
‘dat onbevlekt, alwit gewolk
is wolkensnee. Geen snee en groeit
zoo wit als witte snee, die bloeit.’
Het blinkt daarin een' helderheid,
zoo wit en wordt geen wol bereid;
zoo wit en kan, dat wete ik vast,
gewasschen hij, die lijndoek wascht.
o Wolkensnee, zoo wit als schuim
van zuivel of van zilver, 't ruim
des hemels schijnt één weefgewaad,
van zonnelicht en zijden draad.
'n Lage er nooit maar zulke 'n snee
in 't hemelsblauw mijns levens, wee
noch wolken: altijd zomerwit,
- daar 't dikwijls nu zoo duister zit!
10-2-97.
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Laat worden
Waarom niet uw geweld gestaakt,
o menschdom, en, onaangeraakt
het boomgewas gelaten;
dat, gauwloos, Gods bewegen weet
en volgt, terwijl 't, aan u besteed,
zou sterven, achter straten?
Gekort, gekapt, gekandelaard,
van jongs, zoo zaan er zap in vaart;
gedwongen, dwaasgenepen,
en kan 't, alzoo 't te groeien poogt,
niet groeien; en 't moet, uitgedroogd,
zijn' lamme leden slepen.
Laat vrij den boom zijn' wegen gaan;
ten gronde uit, in den hemel slaan;
zijn' takken henenstrekken;
zijn' blâren, onder 't zonnelicht
ontloken, laat ze, onafgericht,
hem lijf en leden dekken.
Laat op-, dat op-, laat neêr-, dat neêr-wilt
wassen, wassen: heen en weêr
geslingerd door de vlagen;
gekitteld door de zonne, zal
het, onbesneden, schoonst van al
zijne eigen schoonheid dragen.
Geen mensch en is 't ook, wille en zin
bezittende; geen' ziel daarin
en woont er, die kan razen,
en bijster loopen, 't spoor gemist;
geen ongewillig mensch en is 't,
zoo gij zijt, arme dwazen!
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Laat worden dan den schoonen boom,
zoo God hem schiep; der winden stroom,
vrij zonne- en bronneteugen
laat hebben hem: en Gods geweld,
die 't aardrijk al vol boomen stelt,
zal 't boomgewas doen deugen.
20-9-96.
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Betula Alba, L.
'k Groete u, wit als molkenroom,
in den bossche en achter strate,
's zomers, 's winters, vroeg of late,
bleekgebolden berkenboom!
Edeldrachtig houtgewas,
's zomers laat ge uw' teere takken,
hangend haarwijs, ommezwakken,
of 't een spruitend water was.
Lijzig, dóór uw hoofdgewaai,
ruischt het dan, of, in uwe armen,
honge een' bende bie'n te zwarmen,
rustloos, in den zonnelaai.
's Winterdaags, alhier aldaar,
om uw' blanken hals en rugge,
zwart gelijk een' meuzievlugge,
zwiert uw schudderachtig haar.
Reuzen zijn de boomen dan,
die malkander, bloot van armen,
slingervuisten, dat men 't karmen
heinde en verre hooren kan.
Daar noch eek noch essche en wast,
hooge in 't noorden, hoore ik melden,
't land der skandinaafsche helden,
staat gij, rotse- en wortelvast.
's Scheemans roede en 's boden staf,
't heidensch recht- en vredeteeken,
esschen hout en was 't, noch eeken:
't was uw' berken borst, die 't gaf.
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‘Berk,’ zoo hiet de noordsche B,
een der zestien ruinenstaven,
die, onroomsch, te weten gaven
wat ons voorvolk dacht en deê.
Schald, die wijsheid wist, hij nam,
eer hem pergamenten blâren,
of papier, berijmbaar waren,
uwen bast, o berkenstam.
't Schamel daaglijksch-broodgenot
spaart de berk u, bezembinders.
‘Spaart den berk, gij haat uw' kinders,’
leert u, ouderen, 't Woord van God.
Weg en woonstede opgefrischt,
maakt den berkmei torreveerdig:
morgen draagt men 't Hoogeerweerdig
om den dorpe en ... kermesse is 't!
Daarom heffe ik, overwaar,
komende in den bossche u tegen,
of omtrent des Konings wegen,
u den hoed, o berkelaar!
27-1-94.
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't Groeit ...
't Groeit overal entwat:
tot op de blauwe schorren,
maalt, onbemerkt, het mos,
bij kleene, kleene porren,
zijn' platte penningen,
die, groene en grauw gedaan,
of geluw, op 't gelent
van de oude bruggen staan.
De zonne valt daarop,
de regen valt daaroppe;
ze groeien zijwaards uit,
ze zetten, doppe, doppe,
een dopken hier en daar,
dat, zoo en zus geleid,
aan elke schorre geeft
heur' schoone uitwendigheid.
Gaat kijkt ernaar entwie,
die oogen heeft, en staat er
een' stonde wijlend bij,
daar zunne valt en water;
en toogt mij dan tapijt,
of legwerk, of 't zij wat,
dat kunstiger gewrocht,
en schoonder, is als dat!
Laat mieren nu daarbij,
daarin, daaroverhenen,
of muggen reppen hun'
't zij hooge of leege schenen;
laat vlerken, hel als glas,
vol regenboogsch gepraal,
daarbij zijn, ach, hoe schoon,
hoe lief is 't altemaal!
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't Leeft overal entwat:
't zij op, 't zij onder 't vloeien
des waters; op de veurst
gezaaide blommen bloeien;
de pannen, levenloos
'n zijn zij; noch in 't stroo
van 't schamel dak en weunt
het schamel blomke noo.
't Zijn spalten in den wand,
't zijn gerren in de pelen
der boomen, daar hun spel
de varentjes in spelen,
die, boom- en wortelvast,
nog tieren in den schoot,
die, jaren leên, is houten
stam- en worteldood.
Geen moes en gaat te kwist,
geen veite, entwaar, bedorven,
of 't leven kruipt erin
terug, al is 't gestorven;
geen hout en is zoo voos,
geen mensch, of, stap aan steê,
zit wulvenkaas erop,
met paddestoelen meê.
Waar is, van Leye tot
aan Schelde, aan zee, in zande,
op huis, op stake, entwaar
een' plekke, in onzen lande,
daar niemendalle en leeft,
van blommen of van blad,
dat lief is? Overal,
't groeit overal entwat.
15-10-96.
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Najaarsverwen
Schilderschoon, zoo zijn de verven
van de blâren, die, aan 't sterven,
's najaars, op de boomen staan,
schouwt de lieve zonne ze aan.
Groen, wat moet gij heldere vlagen
lichts in uwer lenden dragen,
dat gij, tanende ende ontaard,
toch zoo schoone verwen baart!
Groen, gij zijt me een eêl aanschouwen,
als ge, op de aarde wijd ontvouwen,
leven biedt aan volk en vee,
zegen giet op wald en wee!
Groen, gij sterkt mij dan, en vinden
doen mij locht, de groene linden;
maar, uw bloedloos, bont gerief
is mij, 's najaars, nòg zoo lief.
's Voorjaars zingt het al te prachtig,
al te menig, al te machtig
groen te oneindig luide een lied;
maar het groen dat weggaat niet.
Ei, hoe orgelt dan, hoe kwedelt,
harpt en zingezangt en vedelt,
mij dat her enstervend ... neen,
henenlevend - loofgeween!
6-1-97.
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Niemandsvriend
Ge'n weet niet, die, in stad gewend
te wonen, maar Gods koorne en kent
wanneer het, brood bedegen,
en voedzaam, u wordt voorgeleid,
hoe heerlijk is de uitwendigheid
van 't groene, langs de wegen.
Van 't groen, dat hooge en leege groeit;
van 't groen, dat in de weiden bloeit;
van vogelvitse en krokke;
van wegbree, murke en roozewied;
van onderhave en retse en riet,
van distel en van dokke.
Ach distel, ik en kende maar
van zeggenswege uw streuvelhaar;
ik liet mij, van die 't zeiden,
verwittigd zijn, in 't akkerland,
dat ge overal de kroone spant,
om onraad uit te breiden.
'k En kende u niet en, bovendien,
'k en zocht u van nabij te zien,
voorwaar, noch aan te roeren,
zoodanig is de rake omtrent
uw kwaadheid overal bekend,
en ruchtbaar, bij de boeren.
Men scheldt dat ge, iedereen ontvriend,
tot voedsel van den ezel dient;
men schuwt uw' scherpe bladen;
doch, hij en scheldt onnut u niet,
die 't schoone in al Gods werken ziet,
en 't goede zoekt te raden.
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Men scheldt ... of, erger nog, men hoort,
van wetswege, en bij koningswoord,
gebannen en geboden,
dat 't distelvolk men, een en al,
te zeisene en te spade, zal
verdoen, en de eerde uit roden.
Bermhertigheid, voor 't schamel wied,
eilaas, dat ge al te ongeren ziet:
aanschouwt hoe 't, ja, de steenen,
de vuile brokken, daar 't geweld
der steêlie'n meê den buiten kwelt,
komt zedig groen verleenen.
Aanschouwt, op elken staf, hoe lief
elk distelhoofd zijn' blommen hief,
geheel of half maar open;
hoe net, van niemand aangeraakt,
een' krage om elke blomme blaakt,
vol verschen dauw gedropen.
Aanschouwt hoe 't schubbig distelhaar
omspannen hangt, vol Godssamaar,
vol kobbenetsche kanten;
die roeren in den zonnenlaai,
die blinken in elk windgewaai,
vol stof van diamanten.
Hoe 't wikkelachtig witje wipt,
alhier, aldaar, verlekkerlipt
om 't zijne, uit al de bloeien,
te ontsnoepen aan de krabben bie'n,
die 't, nijdig, elken distel zien
bezoekend henenspoeien.
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'k En rieke, alwaar men lieflijkheid
van zalvende olie toebereidt,
geen' aangenamer' roken
als die, des zomers, vroeg en laat,
daar 't distelt en vol blommen staat,
de distelblommen stoken.
Aanschouwt, op de oude toppen, hoe 't
gevlugde zaad omhooge woedt,
en waait voor alle winden,
om ievers, daar 't geen ziele en zag,
den vrijen hergeboortedag,
onsterflijk, weêr te vinden.
Zoo leeft gij, distels, immer voort,
van wetswege en bij koningswoord
verboden en gebannen;
en, schoon zij, om uw schamel zaad
te worgen daar 't gewonnen staat,
zoo lange al samenspannen,
't En zal, verdiend of onverdiend,
't en zal u, distel, niemandsvriend,
minachtend ooit versmaden,
dit Vlamingshert, dat, 't baten niet,
maar 't schoone in al Gods werken ziet,
en 't goede zoekt te raden.
Vijve-Capelle-Kortrijk, 6-8-95.
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IV
Herfstmaand
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Ik ga
Deur hore en more moet ik,
deur dikke en dinne gaan,
en overal ontmoette ik
mij boozen, langs de baan.
Ze schelden en ze schrikken,
ze schimpen en ze slaan;
ze wegen en ze wikken:
‘Hoe deernis hem gedaan?’
Ze zeggen, en ze zullen
mij vatten en mij vaân!
De dommen en de dullen:
ze 'n durvender niet aan!
Me 'n roek's! Ik laat ze zwetsen,
ze brouwen en ze braân,
ze glijden en ze gletsen:
ik ga, - zij blijven staan!
11-10-96.
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De visscher
De wolken willen weg, de zee
zinkt zacht- en zoetjes neder;
en langzaam loopt de lucht alree,
vol rust- en lustig weder.
'k Ga kijken of 'k er doen aan zie,
om 't schamel vangstje visch
te vinden, voor ... de moeder, die
mijn' vrouwe en - angstig is.
Gij bidden zult bindien, opdat
mijn' hand, o welbeminde,
mijn zoekend herte entwaar entwat,
dat visch gelijkt, u vinde.
'k Ga kijken of er doen aan is,
vandage, om in mijn' schuit,
het schamel vangstje verschen visch,
de zee te visschen uit.
Gij bidden zult, bindien, en, mij
niet ziende, o welbeminde,
eer morgen, zet dan 't luchtje bij
sint Pieter, op de spinde.
Gij groote visch, gij kleene visch,
komt binnen! Geen belet:
komt binnen, binnen - 't vrouwken is
zoo angstig! - al in 't net!
Gij bidden zult bindien, en mij
die bergen helpen dwingen,
die ronken! 'k Hoor, beminde, u bij
't ontwakend wiegske zingen!
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'k Ga kijken of er visch in is:
in Gods name, uit en op!
't Zit altemale ... al visch, al visch,
en vol, tot aan den krop.
Gij bidden zult bindien en, mij
verwachtende, in de verte,
zien komen. Dan: ‘'t Is hij! 't Is zij!’
zal springen uit ons herte.
Sa, jongens, kuischt de panne: - 't is
haast noene, - en pint het vier:
toe! vader komt, met verschen visch,
en stappans is hij hier!
't Is God die ons Zijn' gunsten gaf,
eenieder mag het weten:
trekt vaders visschersleerzen af,
en laat ons lustig eten!
11-1-97
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Enne ...
't Is schoone, al dat gij zegt, voorwaar;
en 'k hoore u geren kouten, maar,
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘Ik wel met alle menschen sta.
't Zijn overal mijn' vrienden.’ - Ja,
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘Van aver te aver ben ik gansch
van oud en edel volk’ - Nochtans,
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘Mijn leven staat, bij man en stik,
bewezen en beschreven.’ - Ik
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘'k Heb boeken, negenduist en nog;
ik leze er vele, en 'k schrijve er ...’ - Doch
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘Mijn' mildheid, daar is 't ende van
verloren!’ - Niet te min, me' man,
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
‘'k Ben democraat en flamingant!’
- God spare ons van de weêrga, want,
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
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‘'t Geloove staat op mij gestut,
en, ware 't niet van ...’ - Tut, tut, tut:
den vogel aan zijn' veêren, enne ...
den boom ik aan zijn' vruchten kenne.
17-1-97.
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Drakenaren
Met draken, hedendaags,
zijn vast- en volgeladen
de snoeren, over 't land,
der lange koperdraden.
Gevangen zijn, och arme,
en lijf en leên ontlet,
de vlugge waaiers, als
een' vliege, in 't kobbenet.
Het snoer is afgesneên,
daaraan ze veilig waren
gehouden, in de hand
der jonge drakenaren.
o Gij, dit is uw beeld,
die hooge en verre vliegt,
betrouwende op nen draad,
die uw verstand bedriegt.
De steerten hangen nog
en zoeken, in de winden
geslingerd, om van daar
nen vrijen weg te vinden.
De vogel is in 't net
gevangen; en, voor goed:
die met de drake bees
nu met de drake boet.
Kortrijk-Gent, 16-9-96.
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Zonnenondergang
'k Zie twee zonnen, elk' heur' weêrga
tegenvaren, langzaam aan:
de eene rijzen, rechte omhooge,
de ander' rechte omleege gaan.
De eene komt, uit 's hemels blauwten,
neder in den blauwen schoot
van de Leye, en de andere uit heur'
blauwe diepten, rond en rood.
Gaan ze elkander kussen? Gaan ze
wijken uit den weg elkaar?
Gaan ze de eene op de ander' vallen,
die van hier op die van daar?
Gaat er ...? Ei! 't is duister schielijk:
zonne en weêrzonne, even gauw,
zijn gedempt en, zoo de Leye is,
zijn des hemels diepten grauw.
10-11-96.
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Het schrijwiel
Lustig, op zijn loopgetouwe,
wielt de wielman, eer als gij
tiene telt, u, gei en gauwe,
twintig vademen voorbij.
Wielman, 'k wille uw wieltje koopen,
hebbe ik goed bewijs daarvan,
dat het, onbeschreden, loopen,
ook te voet, mij volgen kan.
Geren zou 'k een Lotjen hebben,
dat mij, gaande of in den draf,
lustig liet zijn' stalen rebben
springen op en springen af.
Dat bleef staan naar mij en wachten,
stond ik zelve een' wijle of twee;
dat mij volgde, uit eigen' krachten,
als een levend peerd gedwee.
Op nen ruin, ja, wilde ik rijden,
een gerid van vleesch en been,
maar geen krepel wiel beschrijden,
dat niet weg en kan, alleen.
Dat en kunt gij, wiel van stale,
zonder hulpe, en 'k moet uw lijf,
zittende op en af uw' zâle,
draven doen, door mijn bedrijf.
'k Late u varen! 'k Ga te voete,
'k hou mijn' vuisten vrij en los;
of, en hebbe ik meer geen' moete,
'k hure een wagen, 'k hure een ros.
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Vaart mij wel! - Ei! afgestegen,
zie 'k u staan, die vooren zijt
twintig vademen, verlegen:
man en peerd den asem kwijt!
Lustig gaande, gei en gauwe,
niet zoo driftig gansch als gij,
groete ik, wielman, u, in 't nauwe:
blijft gij staan, ik ga voorbij!
17-3-96.
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Peren
Gebogen hangt het perenhout,
bevallig, onder 't menigvoud
gedrag, dat hem bewonderen laat
alom, en op de boomen staat.
Zoo druiven, in malkaâr geklist,
bij groote en dikke krabben is 't,
dat top en takken, scheefgelaân,
bezwijkend, van de peren staan.
Hoe schoone, als 't lieve zonnelicht
daarop zijn' mooie stralen zicht;
en, geluw-, groen- en grauwgeveld,
fijn goud op al die peren smelt!
Hoe spannen ze, in hun' ronden glans,
vol zerpe en zoete zeupen gansch;
die, borstgemeene en lijfgenoot,
nog wassen, bij den moederschoot!
Het staat er die, vol rooden schijn,
bloedverwig als de kaken zijn
van menig menig menschenkind,
dat m'hier en daar ten boere vindt.
Het staat er, effenbruin van bast,
aan kleene, teere takken vast;
die 'k puilen zie, alhier, aldaar,
ter pelen uit en ... ponden zwaar.
Vaartwel, die zulke giften laat,
o zonne, aleer gij henengaat,
en elders weunt, den langen tijd
dat 't wintert, en ge onzichtbaar zijt.
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Dat 't donker is, dat 't waait en buischt;
dat verre is al het groen verhuisd;
dat, naakt, of heel met ijs belaân,
onvriendelijk de boomen staan.
Vaartwel, o zonne! ... Hij is groot,
diens hand u in den hemel schoot;
diens goedheid, die geen' beurte en kent,
bij beurten, ons den zomer zendt.
o Eeuwig Goede, om al het goed,
dat 't bakelen van de zonne doet
onze onbeholpen schamelheid,
zij lof en eere U toegezeid!
(Aan Hr. Leenhard Pycke)
12-10-94.
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Het hingstdier
Uit zijn' groote longerpijpen
rookt het ros, dat 't schaûwe geeft;
stampvoets stoot het, stijf en stevig,
dat de stompe steenweg beeft:
sterk van lijve, staal in de ooge,
kop omhooge,
huid ondrooge,
voorwaards voert het, nij'g en trotsch,
't hossebossend wielgeklots.
Vriezen mag het, zonnebranden,
duister zijn, of helder dag;
ruw de weg, of effen; dapper
slaan of niet, de geeselslag,
pinnen zal me 't hingstdier, moedig,
trage of spoedig,
kittelbloedig:
deizen, dat en doet het niet,
alzoo lang het bane ziet.
Edel dier, der Sassen vreugde,
geren zie 'k u lustig gaan;
geren zie 'k den last u volgen,
geren zie 'k uw' schoonheid aan,
denkend hoe, bij vroeger' dagen,
rossen lagen
neêrgeslagen,
vielen vóór het autaarvier,
zwolten in hun bloed, alhier.
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Neen, en valt geen' valsche goden,
schoone peerden, meer ten zoen;
dient den mensche, en laat de menschen,
die gij dient, geen' dere u doen.
Die u, hingstdier, moegesmeten,
zonder eten
kan vergeten,
zulk een mensch, na mijnen zin,
zelve een dier, is, meer noch min.
God en doemde u niet ten kwade,
God en hiet u kwellen ooit;
zij de krebbe u wel voorzien, en
zij de stal u wel gestrooid:
helpt de boeren, helpt de sterken,
neerstig werken:
op uw' vlerken,
vliegt den wind voorbij, en dan,
haalt er eere en haver van!
‘Horsenvleesch en zult gij eten,’
geldt het nu nog, hier en daar:
‘want, het bloedde vóór den afgod!’
Vroeger was dit zeggen waar:
zijn die dagen lang verleden,
zijn het heden
ander' zeden,
Vlaming, na den ouden eesch,
nooit en ete ik - peerdevleesch.
23-9-96.
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Wit en zwart
Hoe helder, zwart op wit, die koe
gemazeld is, en weet ik hoe
te malen noch te melden:
ik zie ze, varings heengevoerd,
en 't groene veld voorbijgesnoerd,
te schielijk en te zelden.
Zoo wit is ze als de snee, die, versch
gevallen over 't wintergers,
te blinken ligt; met vlekken,
die, zwart alzoo de rave, of wel
nog zwarter, in heur sneeuwwit vel
gemingelmangeld, blekken.
Daar staat ze mij nu mooi, en malsch,
te grondewaard den schoonen hals
gebogen ... en, verdwenen,
zoo drage ik, verre weg, eensgangs,
heur' witte en zwarte schoonheid, langs
de ratelende schenen.
Sint Niklaas, 20-8-'96.
Kortrijk, 9-9-'96.
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Casselkoeien
Aanschouwt mij, hier en daar,
die bende Casselkoeien;
die, louter bruin van haar,
als zooveel blommen bloeien,
in 't gers en in de zon, die, zinkend, henentiet:
die, rood, het roode veld vol roode vonken giet.
't Is prachtig overal,
't is prachtig, hoe de huiden
dier koeien liefgetal
van vouwe en verwen luiden,
't is prachtig, hoe ze staan, gebeiteld en gesneên,
lijk beelden, over heel die wijde weide heen.
Daar zijnder, roode als vier;
castanjebruin geboende;
naar donkerbaaide bier,
naar bijkans zwart bier doende;
beglinsterd en beglansd: van vel en verwigheid,
gelijk en ongelijk, - terwijl de zonne beidt.
Al langzaam langer speelt,
dwersdeur de weidegronden,
't zij welker koe een beeld
van schaduw bijgebonden;
en, wangedrochtig groot, in 't donker gers, voortaan,
zie 'k zwarte spoken van gevlerkte koeien staan.
Goên nacht! De zonne beet
ten neste neêr: tot morgen,
is al dat verwe heet,
en oogen aast, verborgen:
de koeien zijn voorbij, gedelgd en uitgedoofd,
en ... morgen weêr, ontwekt ze 't blinkend zonnehoofd.
13-9-'96.
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Oogentroost
Mijne oogen troost het boomgewaai,
dat groene is, te allen stonde;
maar liever zie 'k, als alle groen,
het groen, te platten gronde.
Den moederschoot nabij, en nog
maar eerst eruit gekropen,
den borsteling gelijkt het, die
zijn hert heeft zatgezopen.
Het spant, van louter levenslust,
het blijkt, in al zijn' leden,
één maagdelijk vertoog van versche
en vaste groeizaamheden.
o Raaploof, dat, te winterwaard,
zoo mooi, zoo malsch van blâren,
den dooden stoppel groene dekt
der milde koorenaren!
o Bontgepinte klaverdriesch,
o moestuin, o de stalen
van 't duistergroene silderloof,
wie weet u af te malen?
Wie al de wisselverwigheid,
wie 't donkerende dalen,
wie 't scherp- en scherper groenezijn
van 't mos, mij af te malen?
o Koorenveld, dat ruwt alreê,
vol duizendduizend naalden,
die rood, en nu ten groene gaande,
uit uwen rugge straalden!
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Hoe schoone is uwe uitwendigheid,
van langsten nagekeken,
als al die duizend naaldekens
vol diamanten steken!
o Gers, dat al zoo verre strekt
als ooit mijne oogen droegen,
ik weide in uwe oneindigheid,
met eindeloos genoegen!
De boomen staan, half uitgeleefd,
in kakelbonte reken,
te midden al dien bodempracht,
vol stervend goud gesteken.
De zonne zaait daar zoet geweld
van najaarslicht op neder,
en lachen doet ze, lieflijk, al
die landsche groenheid weder.
Die oogen hebt, en God aanziet
in 't schoone, komt aanschouwen
hoe schoon de vloer, te najare, is
van Vlanderens landouwen!
21-10-'94.
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Het manelicht
De mane zit, in 't henengaan
des hemelsblauws, geboren;
gegeluwd en georanjescheld,
heur haar al afgeschoren:
een' penning is ze, een kunstpalet
van goud gelijk, daar even
zijn twee drie vagen duisterheid
van verwen op gebleven.
Geen' sterre en is, de mane alleen,
geen' sterre en is ontsteken,
't en zij, omtrent den ijzerweg,
de hooge stallichtreken;
en, ruischend rolt het rad voorbij,
het rad, dat, op de schenen
een snoer van snelle wagens voert,
en schielijk is verdwenen.
Geworden is de mane nu
veel minder, en, van wezen,
zoo wit als zuiver zilver is,
van 't blinkendste, uitgelezen.
De nacht en is zoo schuw niet meer,
en, iedereen een' bronne
van weemoed, weemoedstranen strooit
de zuster van de zonne.
Vertroost u mane, 'et zonnelicht
aanschouwt ge: ons, arme lieden,
en mag dat in den weêrschijn maar
van 't manenbeeld geschieden!
Wij danken u, die, weemoedsvol,
de weemoedsvolle banen
der menschen, als de zonne rust,
vertroost, met uwe tranen.
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De mane zit, in 's hemels blauw,
dat wederkeert, verloren;
noch geluw, noch oranje ... en al
heur haar is afgeschoren:
van penning noch palet en mag
ik, mane, meer gespreken:
uw zusterlicht is opgestaan,
de dag begint te breken.
Deerlijk-Kortrijk, 24-25-9-'96.
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X
Zaaimaand
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Doce nos orare
Bidden en gebeden lezen,
dat is twee, na mijnen zin;
't een heeft God genietend wezen,
't ander niet als arbeid in.
Mochte 't altijd bidden wezen,
als ik mijn' gebeden doe:
nooit en ware ik moegelezen,
nooit en wierde ik biddensmoe.
Wilt mij hulpgebiedig wezen,
leert mij bidden, Gij, o God:
immers, bidden wel, maar lezen
'n gebiedt mij Uw gebod.
Gij hebt zelf mij, uitgelezen
Leeraar, in den hof geknield,
willen lesse en voorbeeld wezen,
eer Ge in 's vijands vuisten vielt.
Laat mij wel Uw lessen lezen,
wel Uw voorbeeld gadeslaan,
Heere, en neerstig doende wezen
't geen Gij mij hebt voorgedaan!
2-2-'96.
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Vigilate et orate
Bedricht uw land, 'n wilt gij niet
dat 't onkruide en bederve;
bedricht het, en, van 's morgens vroeg,
zit arbeidzaam in de erve,
die God u gaf. Ja, nòg genoeg
zal 't bijsteren en braken,
uw land, ofschoon ge wiedend zijt,
en werkend, zonder staken.
Bedricht, o gij, die God begeert
te dienen, al uw leven,
de zoekende onverzaadbaarheid,
en 't eindloos hooger streven,
dat God u in de ziele stak:
weet God, en zoekt te leeren
de wetenschap, die 't al bevat,
de wetenschap des Heeren.
Gij spreekt tot God, Hij horkt naar u,
die niet en zijt medallen,
of koning van veel koningen,
die vóór uw' voeten vallen:
geeft wedertale aan God, terwijl
des werelds goden zwijgen,
en 't onkruid, dat de vijand zaait,
en zal geen' wortel krijgen.
1894-95(?).
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De zaaidhede
Aarde, laat uw lenden open-,
onder scharre en riester gaan;
laat de zaaite, erin gedropen,
regen, locht en zonne nopen
om, gekeend, weêr op te staan.
Doch, wat zal 't der zaaiten baten,
regen, locht en zonneschijn;
arbeid, in en uit der maten;
's menschen doen en 's menschen laten,
heet ze God niet leefbaar zijn!
Grimme nachten, bange dagen,
nat en drooge, koud en heet,
wolkenbreuken, donderslagen,
musschen, wormen, hagelvlagen
staan, onwillig, al gereed.
Hoe dan zult gij, arme kenen,
leven kunnen, ongestoord,
die nu zit in 't land verdwenen,
vast en veilig, als gij henen-,
eenmaal, uit der molden boort?
Heere God, die hebt geschapen
levinge ons, in de aarde, 'n laat
niet, wanneer de zaaiers slapen,
over nacht, des vijands knapen
deren 't ingezaaide zaad!
Vogelnebben, hoenderteenen,
wormen, onkruid, allertier;
hagelslag en dondersteenen,
grijmtauwe, ate en roest, medeenen,
schâ van water, schâ van vier:
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Al zoo waar als God, verrezen
van de dood, is opgestaan,
moet het altemaal, nadezen,
krachtloos op dit kooren wezen,
't geen de vijand heeft gedaan.
Gent-Kortrijk, 17-4-'95.
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Tranen
't Is nevelkoud,
en, 's halfvoornoens, nog
duister in de lanen;
de boomen, die 'k
nog nauwlijks zien kan,
weenen dikke tranen.
't En regent niet,
maar 't zeevert ... van die
fijngezichte, natte
schiervatbaarheid,
die stof gelijkt, en
wolke en wulle en watte.
't Is aschgrauw al,
beneên, omhooge, in
't veld en langs de lanen:
de boomen, die 'k
nog nauwlijks zien kan,
weenen dikke tranen.
27/28-1-'97.
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Goenavond
Geen' heerdstêe nu,
geen' kave, in 't dorp,
of rook 'n laat ze puilen
ten avonde in,
die nederdaalt.
De vogels zijn gaan schuilen.
Gaan schuilen nu
ook, meer als moê,
gaan stillekens, beneden
hun eigen dak,
de menschen, met
hun' afgewrochte leden.
Geen' heerdstêe, en
geen' kave, of elk
'n heeft er ééne in de ooge:
‘De vrouwe steekt
het houtvier aan,
de rook gaat rechte omhooge.’
Heel 't schamel dorp
is moê- en matgekruid,
gekreund, gekropen,
't allaam gewend
in 't akkerland ...
en stakestijf gestopen.
Hun' ruggen gaan
ze rechten en,
te langen tijd gebogen,
zal iedereen
nu, zorgeloos,
zijn pijpke rooken mogen.
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Te berde staat,
en roept alreê,
de zoppekom: al keuken,
al eetzale is
het leemen huis,
al kittelende reuken.
‘Goenavond, Jan;
goenavond, Joos;
goenavond, al te zamen:
tot morgen! Smake
uw eten, en ...
Zoo moge 't wezen! Amen.’
22-10-1896.
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Salix vitellina, L.
Wijdauw, wat zijn uw' wiskens net,
goudgeluw, al vol groen bezet,
dat mat is, en als morgengrauw:
dat nijgt, vol nesschen hemeldauw!
Op ieder loofken, elker wis,
een levend leekske liggende is,
dat beeft, dat loopt, dat valt, dat vaart
- en 't loofken danst - te grondewaard.
't Is lieflijk! Laat de zonne maar,
die dompelt in de dampen daar,
nog nuchter zijn; en 't morgenlicht,
dat 't wolkenzwerk op de aarde zicht,
nog nevelachtig: helder lacht,
wijdauwstruik, al uw' wissenpracht;
met glans daarop, en vochtigheid,
die 't goud veredelt, heengespreid.
Verkoelend een aanschouwen is 't,
nog schoonder, want 't de zonne mist,
en zuiver ... als een kindgelaat,
dat, moegeplonst, de tobbe uit gaat.
U dankt, o God, mijn herte en zin:
't wijdauwrijs ook - heeft schoonheid in!
20-10-'95.
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Schoone nacht
Wolken, 't zijn ... lijk sperreboomen,
uitgespreid, alhier aldaar,
staan, ten oosten heen, de zoomen
vol, van 's menschen woonsteê. 't Jaar
wendt te zomerwaard zijn' schreden,
nacht aan 't worden is 't, en heden
helder was 't een dag, voorwaar.
Tusschen 't sperreboomsch geveder,
't donkerzwarte, zie 'k het zwerk
duisterblauw nog, her end weder,
ieder' stonde minder sterk:
ieder' stonde, en, dóór den donker,
scherper wordt het scherp geflonker
van één' sterre, in 't wolkgevlerk.
'k Zieder twee, drie, vier vijf, zesse,
die, elkander nagespoed,
tusschen hier en daar een' stresse,
gaandeweg, mijne ooge ontmoet
in de wolken; die maar droomen
meer en zijn van sperreboomen:
nacht en donker is 't voor goed.
O Alleen nu zichtbaar schoone
woonsteê, van geen' menschen, neen
maar van God, die in den throone
Zijner hoogheid heerscht alleen:
schoone nacht, die 't menschdom duistert,
die van God en sterren fluistert ...
zoeter zicht en zag ik - geen!
19-4-'95.
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Avondrood
Nog nauwlijks is het groen
der boomen groene, en even
zijn, toppewaards, alleen
de takken groen gebleven;
al 't ander zwarter wordt
en zwarter: boomen net
van zwarte zijde zijn 't,
op blauw satijn gezet.
't Leeft alles langzaam uit,
dat verwe is: henen dalen
de laatste en langste van
de lieve zonnestralen;
't wordt watergroene, omhooge;
omleege, brandt en broeit
de groote zonne nog,
die zinkt en grooter groeit.
Ze duikt heur aangezicht
beneên des werelds neggen,
die, eindloos, slinks en rechts,
hun' lange lijsten leggen;
die 'k opwaardstriemen, die 'k
een' wolke twee of drie
den zonnezienden kant
geheel vergulden zie.
In 't heerlijk zonnenveld,
dat donker wordt omhooge,
en langzaam donkerder
en dieper, staan ten tooge,
geschreven, zwart op goud,
een' bende reuzen groot:
het eindloos boomenvolk,
in 't eindloos avondrood.
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Beziet mij haastig nu
die schoonheid! Neder nijgen
de duisternissen: 't veld,
het vee, de vogels zwijgen;
het nauwt, in 't westen; nog
een tijdtje, en, doodgedaan,
zal al die heerlijkheid
gedekt en donker staan.
21-10-'96.
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Nu of nooit
't Viel water nu genoeg, of nooit!
De wolkenschepen dragen
hun lijnwaad al ten toppen uit,
die hier gewinterd lagen,
den al te langen regentijd:
vandage gaan zij varen
en vluchten vóór den westerwind,
die rotelt in de blâren.
't Is nat alom: de zoden zijn
doordronken; al de paden
zijn modder, moze en vuiligheid
geworden; overladen
is 't loof, dat op de boomen zit
en weent; de daken leken,
het stroomt alhier, aldaar; het schuimt,
het schommelt in de beken,
die spoeiende, om ontlast te zijn,
door dik en dunne varen,
door weg en aweg, roekeloos,
alsof het menschen waren,
die dronken zijn! Toch helder wordt
de locht, de vogels piepen,
en groeten blij de aanschouwbaarheid
der breede hemelstriepen,
die ... Tenden is 't, en moegebrield,
't is alles uitgedropen:
laat vrij, - nu zijn de wolken weg! vandage ons daglicht hopen!
31-7-'95.
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Fiat lux
't Smoort, het smuikt, het smokkelwedert
allentheen! Waar zijn ze thans,
waar de boomen, waar de huizen,
waar de wereld, heel en gansch?
Handen uit! Wat is 't? Wat hapert
er, genoot, dien 'k niet en zie;
die ‘goendag!’ mij, uit den nevel,
roept, van hier nen stap of drie?
Van den hoogen torre en blijft er
speur! Wat uur, hoe late is 't wel,
aan den tijd? De zonne en zie 'k niet:
slaapt of waakt het wekkerspel?
Hier en daar een' plekke boenend,
zit de zonne in 't duister veld;
rood, gelijk een oud versleten
stuk ongangbaar kopergeld.
Wind, waar zijt gij heengeloopen?
Ligt ge, of ievers doodgekeid,
neêrgevallen, plat ter aarde?
Wind, waar is uw' roerbaarheid?
Op! Hervat uw' vluggen bezem,
vaagt des werelds wegen vrij
van die vale en vuile dompen:
dat het dage en daglicht zij!
Zonne, krachtig krauwt vaneen die
hoopen: ruimt uw ridderspeur;
slaat er dwers en nogmaals dwers uw'
scherpe, sterke hoeven deur!
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Werpt uiteen de onvaste vlagen;
vluchten doet ze, en verre voort
zij de smoor van hier gedreven:
nevel, 's Heeren stemme aanhoort!

Fiat lux! - De zonne, ontembaar,
zegepraalt; de nevel zwicht:
onverwinlijk is de Waarheid,
onverheerbaar is het Licht!
12-22-10-'93(?).
12-10-'94.
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De winden
De zee, de zee, ze 'n zoeft bijkans
zoo zeer niet als de boomen,
daar, wild, de winden deure rijen,
te peerde, en zonder toomen.
Aan 't roepen gaan tienduizenden
tienduizenden van blâren,
alsof 't zooveel tienduizenden
van dolle menschen waren.
De regen ronkt, en geuten gaan,
gegeeseld, allenthenen,
de natte boomen buigen doen,
en bulderen en stenen.
Hoort! Nog nen keer, en nog nen keer,
hertuiten en hertieren
de wilde winden: wederom
is 't zeegeruchte aan 't gieren.
Geen einde ervan! De vogels zijn
gevlucht, de takken breken;
verloren is de stemme mij
gegaan! - De winden spreken.
5-6-10-'96.
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De avondzonne
Bijkans beet de zonne in 't westen,
die, vroegmorgens opgestaan,
mij, en u en al, ten besten,
heeft heur daaglijksch werk gedaan.
Goeden hielp zij vreedzaam leven,
dwazen, die heur licht onteerd
wilden, laat zij, rein gebleven,
't bleuzend aanschijn toegekeerd.
Zoo voldoet zij, alle dagen,
heuren dienst, volstandig in
't voeren van den hemelwagen,
sedert 's werelds aanbegin.
Eens zal zonne en al verslinden
't endelvier: die vijand van
God nu is, hoe zal hij vinden
vriendlijkheid en vrede dan?
Raakt de zon de roode kusten
van den oost, o mensche, 'n zij 't
niet om, morgen, ongebluschten
vonk te zien van haat en nijd!
Maar, u, mij en al, ten besten,
moge, in vreden opgestaan,
nooit op vijands veete, in 't westen,
de avondzonne slapen gaan!
16-4-'95.
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Avond
Het licht verlaat ons: dampen doen
nu de aangenaamste geuren;
de lucht ontblauwt, en verruwloos
bedijgen daken, deuren.
De huizen sterven langzaam uit,
en 't wordt te mingelmalen,
dat scherp, en onaanschouwbaar, al
dat schoon was, heen te dwalen.
'k En zie bijkans geen' boomen meer,
't en zij twee lange striepen,
of drie, die recht omhooge gaan
en doen alsof ze sliepen.
Ze grauwen, op den grauwen grond
des hemels, afgesneden;
onduidlijk van gedaanten: en
nog grauwer is 't beneden.
De vogels zijn gaan slapen, in
hunne onbekende wiegen;
ze rusten en ze zwijgen nu:
de vlindermuizen vliegen.
'k Ontgeve 't mij, maar, zag ik niet
zoo zaan een' sterre pinken,
en, evengauw verdwenen, in
den diepen hemel zinken?
't Is avond weêr, alteenegaar,
en, tijdelijk verborgen,
is 't daglicht, in de duisternisse,
en 't zonneken, tot morgen.
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Goên nacht, en God beware u al,
die reizen, waken, slapen ...
die sterven zult, in vreden: 'k ga
mij ook een rustjen rapen!
12-6-'96.
12-2.'96(Hs.).
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Ego vigilabo
De zonne is weg, en 't daglicht heengevaren;
het duistert al, de dood heeft de overhand
gewonnen over ons, die eer zoo luide waren
aan 't leven, heden, vrij en onvermand.
De zonne is weg, die liên en land
verblijdt, en 't vlugge volk van 's hemels harpenaren.
Ze zwijgen al nu, tonge- en taalberoofden;
ze treuren: 't zonnelicht is uitgedaan;
en, daar ze henen zijn, en bergen hunne hoofden,
en hoore ik stemme meer, noch asem gaan:
de dikke duisternissen staan
daar, vast en verre nu, die zang en zonne doofden.
Doch, binnen mij, zoo leeft er licht en sprake;
doch, binnen mij, zoo hoort en spreekt er Een,
dien duisternissen, dag, noch dood, noch ander'zake
belet en doen: omving mij staal en steen,
die binnenkomt bij mij, alleen,
en zegt, of ook hij vonde in slape mij: ‘Ik wake.’
15-9'94.
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Dat wilde ik weten
Wanneer ben ik U naast, o God,
of verst, dat wilde ik weten:
wanneer ik mij, in 't donker kot,
vernibbele, aan de keten;
of dan, wanneer ik henentie
en vliege, schier vermeten,
naar 't licht, dat ik zoo geren zie?
o God, dat wilde ik weten.
'k Heb overal mij zelven meê,
omhooge en aan de keten!
Die los mij van mij zelven deê,
diens woonsteê wilde ik weten;
diens hulpe hiete ik duizendvoud
mij wilkom, onvermeten!
Wat is 't nu, dat mij tegenhoudt?
o God, dat wilde ik weten.
Bedwingen zulk een' vrage zal
uw menschelijk vermeten,
die levende, altijd, overal,
gevangen in de keten,
zult zoeken, om 't geheeme van
Gods wetenschap te weten ...
Wie, buiten U, die 't wijzen kan?
o God, dat wilde ik weten.
10-2-'97.
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XI
Slachtmaand
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Jacht
Knap op! Elk ende een nu, springt
wakker in de wegen;
't wachtwoord en de harop klinkt:
nu den slag geslegen!
't Wild zit in de bosschen schuil,
klauwen scherp, en tanden:
vaart en vindt den vossenkuil,
honden, rept uw' handen!
Vangen gaat, en volgen, snel;
terren, dat de turven
speiten! Wilt, in 't jagersspel,
dapper zijn en durven!
6-1-'97.
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Spaman
Voorover, naar den grond gegroeid,
die haast hem hebben zal,
traag- traagskens met zijn' spade spoeit
en delft, in 't diepe dal,
de moegemoeide, ontmergde man,
die schaars zijn hoofd nog heffen kan.
Hij werkt nochtans, en delft en doet
zijn beste, tot der dood,
die wacht naar hem en elders spoedt,
tot dat in heuren schoot
hij vallen zal, en willekom
bij God zijn, recht en sterk weerom.
o Sterkheid, die, veel sterker als
de dood, op God betrouwt;
die stadig ook dien slavenhals
zijne eigen woonsteê bouwt,
daar, vrij en blij hij wezen zal
bij U, o hope en troost van al!
21-22-4-'97.
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Het hazegrauwt
Vroeg avondt het: geleden
een' stonde of twee,
is 't zonnevier beneden
de kimme alree.
Niet heel en al verloren
het licht en is;
noch teenemaal geboren
de duisternis.
Het hazegrauwt: de lanen,
vol licht weleer,
de wegels en de banen
en ziet men meer.
Zoo stille staan als beelden,
de boomen nu;
die roerden en die speelden,
ze droomen nu.
Die ruischten en die riepen,
de boomen, nu,
ze doen alsof ze sliepen:
ze droomen nu.
De takken en de blâren,
de stammen zijn,
die menigwendig waren,
nu eens, in schijn.
Van verwen en van voeren
al eensgedaan,
en reppen noch en roeren
ze 'n lid, voortaan.
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't Is vochtig en, gekropen
uit de eerde, vaart
de wadem, op en open,
omhoogewaard.
De nevel valt, van boven
beneên gespreid;
gesponnen en gewoven,
vol duisterheid.
Gepelderd en gewonden,
elk hout nu staat;
gebunseld en gebonden,
in lijkgewaad.
Gestorven zijn de boomen:
één' grafsteê, al
van dampen en van droomen,
ze bergen zal.
God geve aan oud- en jongen
nu roe' en rust:
de lijkdienst is gezongen,
en 't licht gebluscht.
1-11-'96.
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Hoe zeere vallen ze af
Hoe zeere vallen ze af,
de zieke zomerblâren;
hoe zinken ze, altemaal,
die eer zoo groene waren,
te grondewaard!
Hoe deerlijk zijt gij ook
nu, boomen al, bedegen;
hoe schamel, die weleer
des aardrijks, allerwegen,
de schoonste waart!
Daar valt er nog een blad;
het wentelt, onder 't vallen,
den alderlaatsten keer,
en 't gaat de duizendtallen
vervoegen thans:
zoo zullen ze, een voor een,
daarin de winden bliezen
vol luider blijdzaamheid,
nu tonge en taal verliezen,
en zwijgen gansch.
Hoe zeere vallen ze af,
onhoorbaar in de lochten,
en schier onzichtbaar, in
de natte nevelvochten
der droeve maand,
die, 't ijzervaste speur,
ontembaar ingetreden,
die al de onvruchtbaarheid,
die al de onvriendelijkheden
des Winters baant!
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Daar valt er nog een blad,
daar nog een, uit de bogen
der hooge boomenhalle,
en 't dwerscht den onbewogen
octobermist:
't en roert geen wind, geen een,
maar 't leken, 't leken tranen,
die men gevallen zou
uit weenende oogen wanen:
één kerkhof is 't!
Gij, blâren, rust in vreê,
't en zal geen een verloren,
geen een te kwiste gaan
voor altijd: hergeboren,
die dood nu zijt,
zal elk van u, dat viel,
de zonne weêr ontwekken,
zal met uw' groenen dracht
de groene boomen dekken,
te zomertijd.
o Zomer! ... Ik zal eens
ook Adams zonde boeten,
gevallen en verdord
in 's winters grafsteê, moeten;
maar, 's levens geest,
dien Gij gesteken hebt
in mijn' gestorven longen,
dien zult Gij mij voor goed
niet laten afgedwongen,
die 't graf ontreest!
14-10-'94.
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Van den ouden boom
Met uitgestroopten arm,
ten halven afgeknuist,
wie staat er daar, en steekt
eene onbestaande vuist
ten hemel? Is 't een reus
in beelde? Neen 't, 't en is
geen menschenbouw, 't is eer
een' wangedaantenis;
een steenen berggedrocht,
dat, staande fel en fier,
de scherpe houwen torst
van 't vonkend hemelvier.
Doch neen, 't en is geen berg,
geen wangedrocht, voorwaar;
't zijn takken stijf en stomp,
't is schorse, die 'k ontwaar;
die, dikke en diepgegroefd,
geborsten en gescheurd,
van uit den ouden grond
heure oude bonken beurt;
't zijn spanders overal,
't zijn spillen, die 'k aanschouw,
en loof, dat kroont alom
een steenoud boomgebouw.
De Winter heeft erop
zijn boos gebijt vermoord;
het Water heeft het merg
en 't herte eruit geboord;
de Bliksem spookte erom,
en kraakte, met geweld,
er halve boomen uit,
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en takken ongeteld;
de Tijd onteerde laf
en langzaam al zijn lijf,
en nog en roert hij niet:
hij staat daar, rotsestijf.
En ieder jaar dat loopt
hergroent hij nog, en laat,
wanneer de lente lacht,
zijn spaarzaam loofgewaad
omschaduwen het stuk
hooge uitgepuilden grond,
daar, als hij jonger was,
zijn' geile wortel stond.
Eilaas, niet langer meer
en kan hij, moegeleefd,
de wonden duiken, die
men hem geslagen heeft!
Hij staat daar, oud en strem,
in 't wilde windgegons,
gelijk te Roomen, van
groenuitgeslegen brons,
men beelden ziet: geen een
en weet hoe lang gestaan
zij hebben; geen hoe lang
de Tijd voorbij zal gaan
en groeten ze, ongedeerd.
- Ik groete u! God beware
u, Vlaamschen ouden ‘tjok’
nog honderd, duizend jaar!
26-10-'95(?).
26-10-'94.
(Aan H. De Pondt.)
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Mater dolorosa
o God, Gij weet mijn hert,
't en bleef U nooit gedoken;
Gij weet wat ik gedacht,
gewild heb en gesproken;
Gij zijt, van kindsbeen af,
mijn' hope en mijn bestaan:
vergeeft, heb ik U ooit
ondankbaar iet misdaan!
En nu, dat ik zoo diep
ben van de dood geslegen,
mijn blomken afgeplukt ...
gekist en uitgedregen,
o God, aanhoort mij, en,
in al Uw' goedheid groot,
verlost mijn herte, dat
benauwd is tot der dood!
Gij laagt eens in den hof,
en zweettet, op de steenen,
van angst, Uw dierbaar bloed:
ach ziet mij zitten weenen,
alleen in huis! Mijn huis,
dat ijdel is, beroofd
van leven, vier en vonke,
en alles uitgedoofd!
Staat op, Gij, Heere, en vat
mijn' handen! Stelpt de bronnen
mijns weenens, die bijna
zijn uit- en afgeronnen;
laat volgen mij met U,
met U ten Kruise gaan,
en, droeve moeder, naast
Uw' droeve Moeder staan!
29-9-1896.
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Sterven
Necessitas mori.
Ik moet allichte entwat gaan doen,
dat, dravensmoe en drillens,
och arme, ik nooit en deed, en dat
ik doen zal, willens nillens.
o Heere, staat mij bij, en leert
mij, herte en armen open,
hetgeen Gij, op Uw Kruise deedt,
U nadoen, en toch hopen.
Toch hopen dat, zoo Gij het graf
ontreest, ik ook, nadezen,
de dood, die Ge overwonnen hebt,
zal overwinnend wezen.
28-9-'96.
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Het heldenspeur
Ten terwaarde uit, ten boonaarde in,
zoo voer en volgde ons rampgezin
den rook, en 't razend krijgsgebaar,
van 't voorwaardsvechtend voetvolk naar:
geen' stonden,
dat, wegen langs en velden dóór,
omtrent het ijslijk heldenspoor,
verminkt, gekwetst, onthoofd, ontdaan,
geen' lijken wij, met bloed belaân,
en vonden!
Wij groeven ze, in der haaste, en wij
verborgen ze onder de aarde, bij
elkaâr, die, onbekend elkaâr,
gestorven en begraven, daar
verwachten
dat 't oorlogsveld, heromgewoeld,
van nieuwen herontwaken voelt
het volk, dat hier de degen dreef
te bedde, en dat, gebed, hier bleef
vernachten.
Ontwaken zal 't, en, een voor een,
vergaderd worden, been te beene,
en schonk te schonke, en lid te lid,
hoe diepe 't nu in de aarde zit
verborgen:
ontwaken, levend, wakker, snel,
zoo gij het zaagt, Ezechiël!
Wanneer? Hij weet het, Hij, die 't al
beschikt, of schier het wezen zal,
of morgen.
1870-1896.
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Blootakker
Geen één blad op de boomen! Af
is alles; vóór de vlagen
gevallen onder voet en van
de winden weggevaagd,
het schilderschoone aanschouwen, dat
het bonte najaar draagt:
noch wit en zijn, noch groene meer,
de scherpe doorenhagen.
'k Zie heinde en verre, deur end deur
de velden nu, de kerken,
de huizen en de hoven staan,
zoo bloot als op mijn' hand;
van verre zie 'k de peerden en
de menschen, op het land,
zoo neerstig en zoo kleene, alzoo
de mieren zijn, aan 't werken.
't Is wijd en breed al, ommentom,
'k gevoel 't nu, aan de baren
des wilden Winds, die henentuimt
en, tierende onder 't hout,
zijn' stemme schijnt te missen en
zijn' tale, die zoo boud,
zoo bulderende, aan 't roepen zat,
hiervoortijds, in de blâren.
't En wonen meer geen' vogels in
de boomen! Zoo gij, wepel,
nen overjaarschen aksternest
entwaar nog hangen vindt,

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

555
van boven in de abeelen, 't is
een' wiege zonder kind,
die waagt, en geen geluid en geeft:
een' klokke zonder klepel.
'k Zie geren nu de takken, dikke
en dunne, uit eenen stamme
gesprongen, rechte omhooge staan,
hun' handen uitgestrekt;
zoo schoone, als of zij baden, dat
de Winter hunne ontdekte
en teere, jonge leden toch
niet teenemaal en stramme.
Vervarelijke Winter, laat
u murwen, u verzoeten:
dekt alles, eer gij vriezen komt,
voorzichtig, in de snee;
'n ijzelt op de boomen niet,
die breken zouden! Wee
der takken, als ze 't wegen van
den ijzel tillen moeten!
In stukken slaat ge, Winter, dan
de boomen. Hoort ze kermen:
ze sleuren elk den anderen
zijn' telgen, zwaar als steen,
te grondewaard; ze stubbelen,
ze storten, al deureen ...!
Vervarelijke Winter, laat 't
der schoonen u ontfermen!
4-12-'96.
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Mortis imago
'k Worde elken dag geboren en
ik sterve op elken dag;
de zonne gaat, en 't leven, mij,
in vier-en-twintig stonden,
van 't oosten naar het westen, en
een wonderlijk verdrag
houdt alles, dat er in mij is
en buiten mij, gebonden.
Het leven van den mensch is als
het leven van de zon,
die op- en af- en ommegaat,
en wandelt, alle dagen,
den weg, die haar gewezen is;
en uit de zelfste bron,
zoo putten wij, getween, de kracht
om 't leventjen te dragen.
Het leven van den mensch gelijkt
de blomme, die haar zaad
doorborsten en doorbroken heeft;
een tijdtjen in de stralen
der schoone, lieve zonne bloeit,
en zwanger wordt, en gaat
het leven van heur' kinderkens,
gestorven zij, betalen.
'k Worde elken dag geboren en
ik sterve op elken dag,
maar Iemand heeft gesproken, dien 'k
verstaan kon, in mijne ooren:
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‘Zijt zonne Mij, zijt blomme Mij,
en steunt op ons verdrag,
ofschoon gij eenmaal sterven zult,
geen'dood en zal u stooren.’
Daar steune ik, hergestorven, hergeboren, af en aan,
mijn' hope en mijn betrouwen op:
gij, zonne, zult verzinken,
en duister als de blommen zijn,
die stierven: eeuwig staan
zal blijven hij, die bouwen wilt
op God, en eeuwig blinken.
13-1-'94.
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‘Mimosa’
Qui spem non habent
Mimosa, 'k heb, aan menig bed,
zorgvuldig in een glas gezet,
u weêrgevonden,
daar, stervende, in zijn wit gewaad,
een uitgeleefd, een lief gelaat
lag neêrgebonden.
Wat kwaamt gij daar, Mimosa, groen
van lijve en blond van hoofde, doen,
in 't land geboren
der zonne? Hoe, in 't wild beheer,
des Winters, hadt gij, taksken teer,
den weg verloren?
En kwaamt gij, halfverstorven schier,
van 't lange reizen, ook nu, hier
een huis ontzorgen,
daar, moegeleden, lijdt en zucht
een' blomme, die de levenslucht
zal derven, morgen?
Of, trok u 't stille sterfbed aan,
om, stervend, hier in 't glas te staan,
twee halve dagen,
en weg dan ook, met 't lijdend wicht,
dat, lang, daar in zijn laken ligt,
te zijn gedragen?
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‘Mimosa,’ - 'k heete u geerne alzoo! die laatst ontliept, och, al te noô,
uw volk, uw' vrienden;
die nooit, o schoone deugdvriendin,
tot hulpe u, noch vermaak, veel min
tot eere en dienden!
‘Mimosa’, blomgelijk, zoo stond
gij bloeiende, in den moedergrond:
de winden sneden
u 't brooze lijf, ten wortele, af,
en neêr zoo ligt uw' blommenstaf
gevallen, heden.
‘Mimosa’; uwen naam getrouw,
eene onbevlekte Hemelvrouw
gij na te streven
betrachttet, in uw onbevlekt,
onruchtbaar, al te onuitgestrekt,
eenvoudig leven.
Het edel beeld, en 't schoone, zaagt
gij blinken, van de Moedermaagd,
en, uit de banden
des levens teeg, en tuide 't, ja,
uw hemelzuchtig zielken, na,
in zoeter' landen.
Ei! treurende, om u henen, zag,
in waanzin en in rouwbeklag,
ik hopeloozen,
die, schuwende uw aanschouwen zoet,
verleenden u nen laatsten groet,
en valsche roozen.
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Gij zaagt ze, en wierpt uwe armen uit,
dien droeven keer, en spraakt zoo luid,
uw' laatste bede:
‘Och gij toch - ai, 'k en kan niet meer! bemint Dien ik beminne, aleer
ik sterve, mede!’
Ze ontsprongen 't! Neen, beloven iet
en zouden ze, of een eindverdriet
u sparen! 't Sterven
was nakende, en gij gingt aldus,
beroofd van al, den liefdekus
des Heeren erven.
Ik zag uw lijk: vol blommen lag 't
en kroonen! Op uw' wangen zacht,
nen lichten bloos ha'
de vlamme, die omtrent u stond,
gespreid! - En uwen zoeten mond ...
Och God, ‘Mimosa!’
6-2-'97.
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XII
Wintermaand
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Voor winter
Beneên den schelf, in 't zonneken,
daar heutelen te gaâr
een' kooie bonte hinnekens,
en koning Canteclaer.
Het wordt allengskens winter, en
de dagen zijn op niet
gesmolten, zoo me' aan beider einde,
en bij der ooge, ziet,
't Zijn scherpe naalden ijs alreê
geschoten in de gracht,
en sneeuw is over 't land alom
gevallen, van den nacht.
De zonne en is maar opgestaan,
en weêr al wilt zij, westgenegen, na nen lach of twee,
ten avonde en ten nest.
Ze nikt en, eer de wolken heur
een' wijksteê opendoen,
zoo werpt zij naar de wereld nog
nen langen zonnezoen.
Het zonnelicht verzomert huis
en schelf en schure en stal,
één' spanne, op elken dag; en dan
is 't winter overal.
Beneên den schelf, aan 't borsten, in
de middagzonne, staan,
of liggen neêre en bakeren
twaalf hinnen en een haan!
17-12-'96.
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De regenbuie
Daar is hij weêr! De deuren toe,
de luiken, boven, neder;
de zolder en de kelder dicht,
en alles toegetast,
zoo dat hij maar niet in en boore,
en buiten blijve, vast,
de vijand, die geruchte houdt,
en buischt en boos is, weder!
Hij rotelt aan de ruiten en
hij doet de ramen ronken;
de wind is zijn gebuurman, en
zij boeren, bei te gaâr,
om in te zijn; zij vallen en
zij vloeken op malkaâr:
men zeggen zou dat ze, alletwee,
bij dranke zijn, en dronken!
De deuren toe! Nu buischt het weêr,
hervat en herbegint het;
daar vallen volle beken op
het dak, en overal;
het krevelt langs de glazen en
het zijpelt, en het zal
toch binnen komen, 't water: al
de onvaste voegen vindt het!
Allengskens wordt het stille nu,
gaan schuilen zijn de winden;
de vlagen wijken ruggewaards,
en 't regenleger snelt,
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beneden, in de geulen en
de goten, met geweld,
om asem, in den ondergang,
en veiligheid, te vinden.
Gelukkig dat, in huizen, wij,
gewonnen en geboren,
de voeten en de vuisten van
den vijand wederstaan!
Hij stooten mag en stampen ons,
en slingeren en slaan:
al nutteloos gevochten is 't,
om nieten en verloren!
13/14-12-'96.
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Vertijloosheid
Vertijloos, al den dag,
en zie 'k, in 't nauw gesteken,
geen' blijden zonnengang
de duistere wolken breken;
en zie 'k noch bol noch boom,
noch hout noch iet dat groent
en, met den kwaden dag,
mijn' kwaden zin verzoent!
Het wintert, zonder ijs
of sneeuw! Ach, of het snerpen
des Noordens nog een' sneê
mij liete in 't water scherpen,
dat stijfgeworden ligt
en glad! ... Wach arme, 't stinkt,
van 't smoorend smokkelweêr,
dat zon noch mane 'n dwingt!
'k Wille uit en blijde zijn!
Ach, blijde zijn leert even
dat schier gestorven was
weêr daden doen en leven!...
Ik adem, ja, genoeg
om lijf- en longertocht
te halen, maar mijn hert,
is lam en zonder locht!
o Kwame 't wederom,
o kwame 't lang verleden,
't verkwikkend zonnewêer
te mijner hulp getreden;
dat, hier en daar weleer,
dat, zoo en zulk nen dag,
ik, jong zijnde, ei, hoe lief,
hoe dikwijls, dagen zag!
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't En gaat niet meer zoo 't ging
in 't eerste! En, zijn de dagen
u, jongens, veel te kort,
mij dunk' het dat ze tragen
en roekloos wederstaan
mijn ongeduldig hert,
dat hunkert naar den nacht,
en 't eenzaam kisteberd.
Moet zoo het leven zijn!
Moet zoo veel zwoegend pogen,
door dik en dun, op 't eind,
beloond zijn en bedrogen
met weemoed en verdriet!
Of hongert, inderdaad,
dit hongerend herte mij,
om nooit te zijn verzaad?
Mijn Redder, Gij, Gij leeft;
en, moet ik, heengedreven,
ook eens het ergste zien
van dit ellendig leven;
Gij zijt daar, die mij wacht
en mij den teug bereidt,
wanner ik sterven zal,
van Uwe onsterflijkheid!
Dan zal de duistere wolk,
het graf, de kerker scheuren;
dan zal de zon heur' gang
weêr blij ten hemel beuren!
dan zal 't weêr zomer zijn,
weêr dag, weêr alles: dan,
weêr eindloos meer als iet
dat blijdschap heeten kan!
23-1-'94.
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In Te speravi ...
De wind de boomen henenvaagt,
die de armen steken uit, alsof
zij, schielijk uit het land gejaagd,
hunne erve ontliepen: bijzend stof,
en loof, dat los is, vaart gezwind,
ze volgend, in den wervelwind.
Waarheen, o boomen, vaart gij, die,
te vroeg eilaas, onterfd, onteerd,
ik een en al verhuizen zie?
Wie weet wanneer ge ook wederkeert?
Waar is het dat gij henengaat,
alhier en ons alleene laat?
't Al meê vliegt, meê met u, en daar
en blijft, o edel boomgewas,
het nabeeld, en 't geheugen maar
uws meiloofs, dat zoo schoone was:
de wind heeft u voorbij gegaan,
eens loopens, en 't al meêgedaan.
De ziele is uit uw lijf gelicht,
geen verwe en voert ge, en donker valt,
gesperteld, onder 't manelicht,
de schaduwe uwer boomgestalt:
het leven is uit hage en heg,
de vriendschap en de vreugde is weg!
Wat laat gij ons? Al sprakeloos
nu, de onbewoonde nestjes, ach,
daar menig herte, bange en boos,
zijns levens hope in liggen zag,
ontloken eens en uitgebroed,
van oorverdoovend veugelgoed.
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Geen tortelduifsche talen teêr,
noch nachtegaal, noch merelaan;
't gekwikkwak van den kwakkel meer
en hoore ik, noch de vinken slaan;
maar overal zit, ongenood,
nu kerkhofstilte en kale dood.
Wat laat gij ons? Nog vreugde? Neen,
een stom en steenig jaargetij,
te murwen door geen traangeween,
noch door wiens bede of boete 'et zij:
tot sterke rotsen stijft het al,
geen' bronne die nog leken zal.
Wat laat gij ons? Geraamten van
uwe al te onvaste aanschouwbaarheid;
geraamten, door den grafputman
hun kerkhof en de ruste ontzeid;
die, dreigend met de roeden, staan
om hongersnood in 't land te slaan.
Afschuwlijk is de schurde kant
des jaars, en onverbidlijk is
uw' bede, o noordsche dwingeland,
die grinst, in 's Winters wildernis:
de hope alleen, zoo God mij ziet,
o Winter, die en doodt gij niet.
Ik hope in U, die middenvast,
onwandelbaar in 't wezen staat;
die, rondom U, dat waant en wast,
om Uwentwille, in 't leven laat:
ik hope in U, dien tel noch tijd
en tikt: die één, die eeuwig zijt!
(Aan J. Lagae, den beeldkunstenaar.)
15-11-'94.
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Het winterspook
De deuren van den Oosten gaan,
nog nauwlijks, even open
en toe, gelijk, den laatsten keer,
des veegen wimpers doen,
die henengaat in 't eeuwige. Ach,
't is avond nog eer 't noen
kan worden! Is geen dageraad,
geen dag ons meer te hopen?
Gij ook, voor eeuwig, gaat gij, oog
des hemels, nu verdwijnen?
Gaat 't duister worden, altijd voort,
en donker, overal?
Gaan sterrelicht en manelicht,
in 't levenlooze dal,
daar 't koud en altijd winter is,
alleene nu nog schijnen?
Een graf nu, och, een wintergraf
is alles weêr bedegen;
gedolven in dat graf is mij
de jonkheid en de jeugd:
wie redt er, ach, wie helpt er, uit
den nood ons? Hoe de vreugd
van vroeger, die begraven ligt,
het graf weêr uitgekregen?
'k En zie bijna geen' wegen meer:
de koude voert mij henen,
de velden uit, de steê weêr in;
nog donkerder is 't daar:
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de zware dompen varen mij,
als of het water waar',
dat duisternisse en vuilnis voert,
onhoorbaar vóór de schenen.
Ze ontsteken licht. Een damp, alom,
die, stinkende, onder de aarde
geboren is, nu dansen gaat,
en spotten met de zon,
die 's Winters onmeêdoogendheid
niet langer baas en kon
en henenging; die, krachteloos,
voor goed misschien, ontaardde!
Afgrijslijkheid! Het winterspook
zit overal te wachten:
'k gevoel 't, alwaar ik henenwille,
of zoeke zijn gegaap
te ontsnappen; 't komt mij tegen, tot
in huis, en, daar ik slaap,
daar steelt het mij de ruste van
mijn' slapelooze nachten!
Dat 't Joel weêrom, dat 't Kerstdag zij,
dat 't ophoude, al dat zinken,
dat sterven, dat verloren gaan
des levens! - Herders, gaat
en peilt den diepen Oosten: ziet
gij dag noch dageraad, ...
nog 't nieuw geboren Zonnelicht,
te Bethlehem, niet blinken?
25-11-'96.
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Op krukken
Waarom, waarom
en wete ik niet,
het kwelt mij al,
te ontzelden,
een' zwarigheid,
die 'k nooit en kan,
wat poge ik doe,
vermelden.
Daar hapert iets
aan ziele, aan lijf,
aan bei misschien
te zamen,
daarvan ik dit
noch dat en weet
beseffelijk
te namen.
Als 't avond is,
't zou middag of
't zou morgen zijn
mij moeten;
als 't morgent weêr,
of noent, 't en geeft
mij geen, of kleen,
verzoeten.
't Is winter: ‘Of
het zomer ware,
of lang en schoon
de dagen!’
Des zomers: ‘Ach,
hoe lange ik naar ...
hoe lusten mij
de vlagen!’
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't Verdriet mij, in
de steê, en 'k ga
te lande, om lust
en leven.
Te lande: ‘'t Doet
mij deugd in stad,
och, ware ik daar
gebleven!’
Ze komen en
ze zoeken en
ze vinden mij,
de dezen,
daar verre ik van
begere, en bij
geen' zulke meer,
te wezen.
Alleene en is 't
niet houdelijk:
‘Och, mochte ik mij
één' vinden,
die 't kluwen van
mijn herte hielp
mij, heel en al,
ontwinden!’
Als alles mij
te monde gaat
en meê, naar mijn
verlangen,
dan is het, dat
ik, lui en lam
en lusteloos,
blijf hangen.
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Waarom het is
en wete ik niet,
noch hoe het is
en wete ik:
maar dat het is,
en 't lastig is,
om lijdene, 'n
vergete ik!
't En helpt al niet
te zitten en
te snuisteren
in boeken;
't en zijn voor dit
mijn ongemak
geen' kruidekens
te zoeken.
't Moet iever iets,
onvindbaar nu,
toch vindbaar zijn
mij, mensche;
die, half verzaad,
her, altijd her,
geheel verzaad
mij wensche.
't Zal beter, als
de spa gevaagd
is, eenmaal, ééns
gelukken:
naar hooger goed
als wereldsch goed,
hier springen wij ...
op krukken.
22-1-'97.
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Memento homo ...
Memento Homo", houdt in uw
geheugen diep geschreven:
die leeft nu nog, eer 't lange lijdt,
zult sterven, en niet leven.
Van stof zoo zijt ge, o mensch, gemaakt;
van stof, daar, vóór uw' voeten,
de wind meê speelt; en weêr in stof
verkeeren zult gij moeten.
o Mensch, gij die zoo hooge vliegt,
zoo leege zult gij dalen;
en, weêr gij wilt of niet en wilt,
eens Adams schuld betalen.
Wanneer zal de onverbidlijkheid
daar zijn, van 't moeten stuipen;
van 't moeten in den schoot, weêrom,
van 's aardrijks molde kruipen?
Wanneer? 't En weet geen een wanneer
noch hoe, noch waar: ‘Gij lieden
die leeft,’ zegt God, ‘zult sterven eens:
het moet en 't zal geschieden.’
‘Vas figuli’ dat zijt ge, o mensch,
den eerden pot geslachtend:
bij val of stoot, op elken dag,
uw endelvers verwachtend.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

576
Een vat, ja, heeft u God gemaakt,
maar niet zoo andere vaten,
die ijdel staan: een ijdel vat
en heeft u God gelaten.
Een' geest heeft Hij u ingevoegd,
een' kracht u aan doen kleven,
die thuisbehoort in 't eeuwige, en
die 't vat zal overleven.
Een' geest, aan Hem alleen bestemd;
en, valt het vat in scherven,
die hemelwaards verrijzen zal,
om nimmermeer te sterven.
o Wierookvat, o broos gerief
des lichaams, daarin branden
gerooksels, die genietbaar zijn
in 's hemels lustwaranden!
o Schulpe, waar men later vindt
uw scherven, al versleten,
en zegt eilaas: ‘De Geur is goed,’
of ‘kwaad’: wie kan het weten?
Zoo dichtte ik, als Lagae mijn beeld
zorgvuldig evenaarde,
en poetste mij, onsterflijk, na ...
in pottebakkers aarde!
24-10-'94.
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Aanhang
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Slapende botten
Ten halven afgewrocht,
ontvangen, niet geboren;
gevonden algeheel,
noch algeheel verloren,
zoo ligt er menig rijm
onvast in mij, en beidt
den aangenamen tijd
van volle uitspreekbaarheid.
Zoo slaapt de botte in 't hout,
verdonkerd en verdoken;
geen' blomme en is er ooit,
geen blad eruit gebroken;
maar blad en blomme en al,
het ligt erin, en beidt
den dag, den dageraad ...
de barensveerdigheid.
28-4-'95.

Solitudo
Geen mensch mij aan en schouwt, en ik
aanschouwe, alommentomme,
u, hooge hemelblomme,
u, water, wolken, gers en groen;
u, koe en kalf; u, hond en hoen;
u, peerden, peerden, peerden ...
u, Schepselen, een en al, verblijd,
aanschouwe ik, die God lovend zijt,
en dankend, op der eerden!
1895(?).
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Pedagogen
Kunstelooze kostbaarheden,
uit des herten grond gegroeid,
onbesneden,
onbesnoeid,
wat ook alle pedagogen
staande houden, hooge en fel,
onbelogen,
onbedrogen,
wilde waarheid wilde ik wel.
1897(?).

o Crux, ave!
o Dierbaar Kruise Gods,
bebloed, bezweet, begoten
met tranen, laat, van U
te mij, nen schicht geschoten,
vol liefde, treffen mij,
en zij, voortaan,
aan u mijn herte vast,
om nooit meer los te gaan!
1893(?)
Armoede lief,
hemelsch gerief
geeft gij aan dezen,
armoe geprezen,
die om u laten
rijkdom en staten,
wereldsch gerief,
armoede lief!
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Schamel en bloot,
stierf Hij de dood;
arme, uit der maten,
hing Hij, verlaten,
aan 's Kruisen roede,
't lichaam in bloede:
schamel en bloot,
stierf Hij de dood!
Wie was zoo goed,
dat Hij zijn bloed
geven ons wilde?
Wie was zoo milde,
wie was 't, die boette?
Jesus, de zoete:
schamel en bloot,
stierf Hij de dood!
(Naar 't Hoogduitsch.)
16-10-'96.

‘Ons dagelijksch brood’
o Goedheid, zonder einde of grond,
o Godlijke ontfermhertigheden,
gedoogt dat ik mijn' dankgebeden
U bieden durve, en bidde U, heden,
om 't dagelijksch brood, dat hert en mond
mij laven zal; mij recht en reden
beseffen doen, mij 't lijf gezond
bewaren, tend de strijd voor goed is uitgestreden!
2-2-'97.
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o Licht!
Hoe ben ik, louter duisterheid,
en stekeblend geboren,
o Licht, tot Uwen lof bereid,
bestemd en uitverkoren?
Hoe is 't, dat ooit Gij, ongemaakt,
gewonnen noch geschapen,
mij, duisterling, den dag ontstaakt
en duizenden liet slapen?
1895(?).

Quid est Veritas!
De waarheid is,
't zij jong of oud,
ondelfbaar, en
ondelgbaar, goud.
Ondelfbaar niet?
Ondelgbaar toch,
en, al verdelgd,
ondelgbaar nog!
1897(?).
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Adest
Gewisser als de zon
en wete ik iets te noemen,
nochtans en was zij eens
mijne ooge aanschouwbaar: is
het menschelijk verstand
nog redelijk te roemen,
dat, God niet ziende, God
ontzegt dat Hij daar is?
1895(?).

Si scires!
Wat weet gij, wijze mensch,
geleerde hemelmeter,
die God onwetend zijt,
zoo waant gij, meer en beter
als hij die niet en weet;
die, vol ootmoedigheid,
en vaste op God gesteund,
het weten Gods verbeidt?
1893(?).

Ne timeas ...
Bedrog en vreeze niet
die waarheid weet te borgen
van Hem, die hope biedt
voor later dag als morgen;
van God, die 't menschdom miek,
en die, door eeuwe en al,
aan hem die waarheid vraagt
ook waarheid geven zal.
29-9-'96.
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Eheu! Fugaces
Ik bender zoo dikwijls na bij,
ja, de boorden
genakende, nipte genoeg,
van het beeld,
dat, seffens ontvlogen,
een poetse mij speelt! Men doet ook niet al dat men wilt
met de woorden!
11-2-'97.

[Die aarde, hemel, zee en locht]
Die aarde, hemel, zee en locht
doormiddaagt; die nooit bange en zijt,
noch schade 'n lijdt
van iemand die u tegenstrijdt;
uw' stralen bloot,
o zonne groot,
waar is hij die ze doogen mocht,
o aldoordaverend Godsgewrocht!
14-9-'96.

[De zonne gaat op]
De zonne gaat op,
de zonne gaat neêr,
de zonne gaat op
en gaat onder;
standvastiglijk heen,
standvastiglijk weêr,
standvastiglijk werkt
zij dat wonder.
1856-1896(?).
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In elken vuilen plasch
van voet- of wagenspeur,
die blankgeloopen staat,
vol morzig regenwater,
verschijnt het evenbeeld
der bloote zonne, en laat er
nen lach uit henengaan
van liefde- en lichtgeschater.
16-2-'97.

[Komt, en 'n beidt niet meer]
Komt, en 'n beidt niet meer,
jeugdige kringen;
op laat het herte en de
tonge nu springen;
uit is de winter en
groene is de wei;
los laat de tale en de
tonge: 't is mei!
1895-96(?).

[Appelbloeien]
Appelbloeien,
half ontloken,
blijer rood ik
zelden zag
als uw' bleekbloeroode blomkes,
versch ontluikende
in den dag.
1-5-'95.
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[o Zoete honing, zeem]
o Zoete honing, zeem
en zog der blommen,
wie zalder ooit genoeg,
te vele u rommen?
Wie, neerstig bietje, wie
zal ooit genoeg
uw werk vereeren? Geen,
't zij late of vroeg.
o Maagdelijk gebouw,
daar menschenvamen,
hoe kundig en hoe koen,
nooit aan en kwamen;
't is God die 't bietje leert
en leisent hoe 't
zijn edel zeemgebouw
volmetsen moet.
o Bie'enherders, vluggevlerkte schapen,
voor u, gaan overal
nen rijkdom rapen;
neen, uit den diepen schoot
der aarde, een gouden schat,
maar zoeten hemeldauw,
van blomme en blad.
1895.
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Pereat dies!
Het honingt en het hemelt mij
den zin: wie zal 't mij geven
nog langer met u, vriend van mij,
vriendtoeviglijk te leven!
De dag die ons zal scheiden, en
vaneen ons herte scheuren,
die kwade dag en dunne nooit
den damp, in de oosterdeuren!
28-9-'96.

[De Leye leidt mijne oogen, lijze]
De Leye leidt mijne oogen, lijze
en langzaam loopend, henen,
tot waar zij, tenden uit, en tenden al dat zichtbaar is,
in 't grauwe van den neveldamp
verdoken en verdwenen,
mij meêleedt, tot in 't verste van
heur' diepe duisternis.
12-10-'96.

Tarda molimina
Waarom getraagd? De wolken varen
zoo snel voorbij;
de wind staat op, de blauwe baren
bekoren mij;
ze zeggen: ‘Komt! in zee gesteken,
een 'reê gewaagd!’
'k En hoor den Wind niet tegenspreken:
waarom getraagd?
31-1-'97.
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Cito!
Recht toe recht aan den bal gesnapt,
die botst; en, zonder dralen,
den kwaden knoop in tween gekapt;
daar 't boost den bijl doen dalen;
geen drie geteld, geen twee, geen een,
maar plots, gelijk nen dondersteen,
gedurfd, gedaan,
recht toe, recht aan!
3-10-'96.

Ferient ruinae
Om mijn hoofd, zoo roert en ruischt het,
hooge in de eekenboomen buischt het
wild geweld der winden: 't gaan
takken uit de boomen slaan!
Vlucht, die langs de bane ... vlucht de
boomen eer ze, in 't kwaad geruchte
van den wind en van 't gestoot,
slaan u diepe aan de eerde dood!
1896(?).

[Schuwt u zelven meest van al]
Schuwt u zelven meest van al,
wilt gij vrij van ongeval
wilt gij vrij van schande blijven,
scheemringe en te gronde drijven.
Schuwt uws zelfs, uw eigen hoofd
meest van al, en God gelooft:
Hij is waarheid, wijsheid, leven:
Hij kan goed- en grootheid geven.
14-9-'96.
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Nosce Teipsum
U zelven kent: 'n zijt ge u niet
bekend, hoe durft gij, blenden,
met handen, voeten, tonge of taal,
beginnen iets, of enden?
Ge 'n weet niet hoe, noch waar, gij zijt,
noch wie: ge moet het gissen;
en, wat gij doet of niet en doet,
uw daaglijksch brood is ... missen,
21-10-'95.

Semel desipisse...
Maar eens en liet ik u,
och arme! mij bedriegen!
maar eens, en 't is genoeg
genoeg, en veel te veel;
te bitter boete ik het,
om nog eenmaal schoon liegen
te laten vatten mij,
en vangen, bij de keel.
1897(?).

Mater!
Den ganschen dag en doet
gij niet als immer weenen:
o moeder, viel op u
zoo erg een ongeval,
dat niemand daar en is
- nog murwer zijn de steenen!die met u lijden en
uw' tranen troosten zal?
1896(?).
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Toto en Riri
Een scherpgetande haak,
in 't speelgoed ongemeden,
heeft Toto's broerke, ai! ai!
een' rampe in 't vel gesneden:
één enk'le gil ontsnapt
de lieve twee, doordien:
het een heeft bloed gestort,
het ander bloed gezien.
7-8-10-'96.

Sta, viator ...
Laat mij, laat mij runenreken,
boomen, in den bast u steken;
laat mij, in u, berkenbol,
runen graven,
teekentale en woorden staven,
scherpe en diepe en deernisvol:
weg is een ...! en 't leven, 't leven ...
wie zal 't hem nu wedergeven?
1896(?).

Bing-bang-bong!
Waar wierd de wondere kunst gevonden
der diepgekeelde kopermonden,
die, wagende, alledage, gaan
den ouden gang; die, luide en lang,
die op en neêr, die weg en weêr,
alhier, aldaar, gedrien te gaâr,
op tijd en tel, hun tongen slaan?
1896(?).
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Hoe donkerbruin, mij al
omtrent, de linden staan,
die zwanger gaan,
van 't ongeboren loof
dat, in de lentedagen,
hun lijf zal, losgedaan
uit 's Winters handen, dragen!
1896(?).

Juvabit!
Geeft aan beter herte als 't mijne,
zoo in 't zeggene als in 't zijne,
dit mijn rel- en rijmgepoog
nu een dropke en dan een dropke,
nu een klopke en dan een klopke,
maakt het iemands ooge ondroog,
iemands herte een beter herte,
iemands smerte een' minder' smerte,
van die 't lezen, altegaâr,
heden, morgen, hier of daar,
troost den armen dichter geven
zal 't, in dit en 't ander leven!
3-1-'97.

Jam sol recedit
Heel 't westen zit gekibbelkappeld,
gewaggelwolkt, al hil en dal;
't zit blauw en groen en geluw g'appeld;
te morgen nog volstormde 't al,
en stille is 't nu! De zonne, aan 't zinken,
doet hier en daar een splete blinken,
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en kijkt erdeure, nu en dan.
Heel 't westen bleust en blinkt ervan ...!
Zoo heerlijk is 't, als of er zoude
een reuzenpenning, rood van goude,
den reuzenspaarpot vallen in
der slapengaande zeevorstin.
15-5-'97.

Ligna silvarum
Boschreuke, boomreuke,
balsem aan 't hert;
dragen en schragen, aan
balke en aan berd;
kappen en kerven en
vellen omver;
ruischend en buischend gewar en gewer
zie 'k, daar al zittende, - of
hoore ik, - in 't mos:
ruw is het leven, en
vrij, in den bosch!
15-5-'97.

Virago
Dat handhaaft de vorke,
dat handhaaft de koe:
dat werkt als de beste
van 't boerengedoe;
dat bidt, in de kerke;
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dat wiedt, op het land;
dat mint en dat moedert ...!
Van herte en van hand,
en is er geen vrouwvolk,
rechtzinnig gezeid,
als, hier in ons Vlanderen,
de dorpvaste meid.
1896(?).

Ars artium ...
Hoe vroeger hoe beter in band
gebonden het boomke, in
bevelmacht;
hoe vroeger hoe beter getand
den telg, en getucht, die
den telg acht.
Hoe menigmaal hebt gij gemist,
die ganzen of schapen
in 't veld wacht?
Maar, kinderenwachters, wie is 't,
van al die ze wacht, die
ze wel wacht?
12-5-'97.

Miseremini!
'k Ben teenenmale ontvriend,
ontvrijdomd en ontvroolijkt;
al 't gene ik hadde, 't is
verijdeld en veroolijkt;
ontstorven is het mij,
ontstolen en ontweerd!
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Alleene Gij mij blijft,
en zijt mij alles weerd,
die alles geven kunt;
en, ware ik Job, gezeten
op zijnen messing, die
mij nooit en zult vergeten.
11-1-'97.

Nieuwjaar
Het jaar is uiten tendengeleefd:
van al zijne oude
ellenden en heeft
den last het ons ontgeven;
het nieuwjaar heeft,
van heden af aan,
voor elk ende een,
een' schrede gedaan:
wie zal 't tot tenden leven?
1893(?).

Jam lucis orto sidere
o God, hoe moest ik dankbaar wezen,
indachtig U, ten allen tijd,
van zoo de zonne is opgerezen
en 's morgens in den hemel rijdt,
tot dat ze, 's avonds, nederschrijdt
en rusten gaat in 't westerwezen,
door U heur daaglijksch werk gewezen!
o God, die alles heerlijk zijt
bedrijvende, U zij toegewijd
mijn al te ondankbaar hert, nadezen!
25-12-'96.
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't Meezeken
Daar hipt en wipt, den tak omtrent,
een pimpermeesk', half zonneblend;
en 'k hoor zijn bekske, naaldefijn,
herhalend en hertalend zijn,
hoe 't blijde en hoe 't ja vromer is,
nadien 't nu eenmaal zomer is.
Ja-wel, mijn kleentje, en meê met u,
zoo hipt mijn herte en wipt het nu,
vol hope, omdat 't weêr zonneschijn
verblijden zal, en zomer zijn!
13-2-'94.

Windbruid
Nijgen, buigen doen de boomen
weg en weder; 't waait en 't buischt;
de uitgelaten winden stroomen
deur de dikste hagen; 't ruischt
hooge en leege: toppen, takken
tieren overluide: en 't wil
scheuren iets, of openklakken
schielijk, in dat boschgeschil ...
Avond wordt het, vlugs, en weder
valt de wilde windbruid neder.
3-5-'95.
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Kolen
In 't ingewand der aarden, zwart en zwaar
geboren, diepe en duistere kolenwaar,
hoe dankbaar durve ik u,
bij 't vier gebakerd, heeten
een goddelijk geschenk,
dat te evenaren niet
den koninklijken goude en is,
daar menig menschenkind
ik, al zijn' levensdagen, zie
om zweeten.
1897(?).

Rijmsnoer
Een rijmsnoer ben ik rijk gebleven,
'k en weet newicht noch hoe noch waar
't mij inneviel, noch hoe malkaar
de staven zijn aaneengesteven,
zes of zeven,
die ik even
vond alhier en ving aldaar.
1893-96.

Maria
o Maria, lofweerde maagd,
geen een' zoo schoone, daar dag op daagt,
en wierd er ooit geboren:
ende, 'n waart gij, eene, geboren ooit,
zoo lagen alomme, wij al verstrooid,
ellendigen, en verloren.
1896.
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Het strooien dak mij wel behaagt
wanneer het sneeuw- en hagelvlaagt;
't en regent noch 't en wintert niet
daardeure, noch ge en vindt er niet
als vrede, zij der stormen stoot
en 't ongeweerte nog zoo groot.
1859-1895(?).

[De zonne boort een gat]
De zonne boort een gat
in 't morzig wolkenduister,
en plotseling herleeft,
vol paradijzenluister,
weêr, om en over al,
de schoone lentemaand!
1894(?).

['t Avondt, 't avondt: trage en treurig]
't Avondt, 't avondt: trage en treurig
zinkt de zonne nederwaard;
dwijnt het licht, en gaat er geurig
reukwerk uit den roozengaard;
stille, en zonder ruit noch muit,
nijpt de nacht de dagkeerse uit.
1895(?).

[Eeuwig, ende tallen dagen]
Eeuwig, ende tallen dagen,
staat het woord des Heeren pal,
dat elkeen zijn kruisken dragen,
wilt of nilt hij, moeten zal.
1896.
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[Den hoogen hemelkom]
Den hoogen hemelkom
zie 'k overhoofd,
bezijden, vóór en na
mij, neêrgebogen.
1895(?).

[De daverende]
De daverende
zonne danst
en dingelt op de
daken.
1859-97(?).

[De zonne zit]
De zonne zit
en steekt mij, in
den hals, met al
heur' krachten.
1896(?).

[o Heide-, heide-, heideveld]
o Heide-, heide-, heideveld,
hoe heerlijk is het ongeweld
van ... altijd, altijd, altijd voort,
uw blommenzee! ... en zonder boord!
St. Niklaas, 20-8-'96.

[Al met eenen keer, ontbonden]
Al met eenen keer, ontbonden,
bonst de donder daverende uit;
diepe en door des werelds gronden
bauwt zijn bulderend barstgeluid.
1859-1897(?).
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Cytisus Laburnum L.
Men spreekt van ‘Goudenregen’, maar
gelukkig mag het heeten,
dat eventwel de wolken daar
nog altijd water zweeten.
1896(?).

['t Beggijnhofklokske luidt]
't Beggijnhofklokske luidt,
ach, lieflijk is 't om hooren,
hoe 't neerstig belt en bidt:
‘Kom-bin, kom-bin, kom-bin!’
28-9-'96.

[Zulk gewil]
Zulk gewil
en weegt niet vele,
zulk gemoei
is machteloos!
1893(?).

Harop!
Weert den wulf:
't zijn kwade dagen,
weert den wulf
ten schaapstalle uit!
1884-93(?).

[Terwijl ik ligge]
Terwijl ik ligge
en tranen weene
en wentele onder
't leed!
1859(?).
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Ne sutor ...
Blijft, smed, je vier omtrent;
blijft, bakker, vóór jen trog:
die best zijn ambacht kent
mist nog!
1894(?).

['k Zag zeven zijden zakken staan]
'k Zag zeven zijden zakken staan,
't was op nen nieuwjaarnuchten:
goe koekebrood wij bakken gaan,
en keizers katte buchten.
1865(?)-15-2-'97.

Gleba
Wat zware zolen poldergrond
ontwoelt de ploeg het ingewand
der eerde!
1893(?).

[Hoe wonderlijk bewegen al]
Hoe wonderlijk bewegen al
die hooge hemelperken ...!
1897(?).

Immensitas
Voorbij die bergen, baanloos, spreidt
het veld van onze onwetenheid.
1894.
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'T is folly to be wise
Onwetendheid, mij dierbaar ding,
als 't wee doet, iets te weten!
1859(?).

[Midmorgens, als de zonne zit]
Midmorgens, als de zonne zit
en bakelt in de boomen ...
1895(?).

[Geen groen als ander groen]
Geen groen als ander groen,
geen grauw zoo de asschen grauw is.
1895(?).

Ilex aquifolium L.
Vol bezekens, onder de blâren, die, rood,
't zadgroene doen blaken en blinken.
1859-1893(?).

[Het meivee, in den meersch besteed]
Het meivee, in den meersch besteed,
vol schoonheid en vol melk hem eet.
28-4-'97.

[Wit van bol en wit van bast]
Wit van bol en wit van bast,
zilverwitte abeelen ...
1897.
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[o Wisselwendig groene, en witte, en]
o Wisselwendig groene, en witte, en
geluwblaârde boomen, die ...
1897.

[Het water schuimt]
Het water schuimt
en speit omhooge ...
1859(?).

[De wereld is een wekkerspel]
De wereld is een wekkerspel,
vol allerhande klokken.
1895(?).

[En zoekt ge u zelven geen verdriet]
En zoekt ge u zelven geen verdriet,
o mensche, en zoekt u zelven niet.
1880-81(?).

[Avondstond, mij willekomme]
Avondstond, mij willekomme:
daar en ruit geen vogel meer.
1897.

Keitai Patrôklos
't Krieken van den dag is dood,
't schijnen van de zonne is henen!
1896.
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Purpurea nix
't Ligt alles weêrom witgesneeuwd,
beneên en op de daken ...
1895-96(?).

[Op Libanon, den reuzenberg]
Op Libanon, den reuzenberg
zijn' hoornen, woont de Winter.
1897.

[Moeder Aarde, milde en menig ...]
Moeder Aarde, milde en menig ...
1896.

[Niepkens, op nen roozenboom ...]
Niepkens, op nen roozenboom ...
1895-96(?).

[‘Goen avond!’ klinkt mij zoete in de ooren ...]
‘Goen avond!’ klinkt mij zoete in de ooren ...
1859-60(?).
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Laatste verzen
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[Ik heb zoo neerstig opgelet]
Ik heb zoo neerstig opgelet,
om niet één stip te laten
misdrukt zijn; en 't en baat al niet,
ofschoon 't mij moeste baten,
toch dezen keer, zoo dacht ik, in
mijn al te neerstig willen.
't En baatte niet: om beterzijn,
ten naasten keer, ga 'k - brillen.
1897(?).
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[Gekruiste God die voor mij staat]
o Crux ave, spes unica,
Mundi salus et gloria,
Auge piis justitiam,
Reisque dona veniam.
Gekruiste God die voor mij staat,
des werelds eere en toeverlaat,
gekruist-, gekroonde Jesu zoet,
onze eenigste hope, ons eeuwig goed,
ik groete en bidde U, reikt, o Heer,
al die rechtveerdig zijn, nog meer,
en geeft, door al Uw lijen en bloên,
vergifnisse aan die kwalijk doen.
1889.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

608

Die mijn hert bemint
Voor de H. Communie.
Die mijn hert bemint, o konde ik
hem gevinden! Heere, vonde ik
U, mijn hert, mijn toeverlaat,
wiste ik waar hij henengaat.
Ver van mij, dat ben ik zeker,
is de liefde- en troostinspreker,
want mijn herte zwemt, o wee,
in een wijde tranenzee.
Is hij in de blommen? Neen-hij:
in goud, rijkdom of gesteen hij,
als hij in mijn hert niet is,
neen-hij, neen-hij, nee gewis.
1858-'59.
(3-'97).
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't Er viel 'ne keer
(Herinnering aan Beethoven's Septuor.)
't Er viel 'ne keer een bladtjen op
het water
't Er lag 'ne keer een bladtjen op
het water
En vloeien op het bladtje dei
dat water
En vloeien dei het bladtjen op
het water
En wentel-winkelwentelen
in 't water
Want 't bladtjen was geworden lijk
het water
Zoo plooibaar en zoo vloeibaar als
het water
Zoo lijzig en zoo leutig als
het water
Zoo rap was 't en gezwindig als
het water
Zoo rompelend en zoo rimpelend
als water
Zoo lag 't gevallen bladtjen op
het water
En m' ha' gezeid het bladtjen ende
'et water
't En was niet 't een een bladtje en 't ander water
Maar water was het bladtje en 't bladtje water
En 't viel ne keer een bladtjen op
het water
Als 't water liep het bladtje liep,
als 't water
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Bleef staan het bladtje stond daar op
het water
Er rees het water 't bladtje rees,
en 't water
En daalde niet of 't bladtje daalde
en 't water
En dei niet of het bladtje dei 't
in 't water.
Zoo viel der eens een bladtjen op
het water
En blauw was 't aan den hemel end'
in 't water
En blauw en blank en groene blonk
het water
En 't bladtjen loech en lachen dei
dat water
Maar 't bladtje en wa' geen bladtjen neen
en 't water
En was nie' meer als 't bladtjen ook
geen water
Mijn' ziele was dat bladtjen: en
dat water
Het klinken van twee harpen wa'
dat water
En blinkend in de blauwte en in
dat water
Zoo lag ik in den Hemel van
dat water
Den blauwen blijden Hemel van
dat water
En 't viel ne keer een bladtjen op
het water
En 't lag ne keer een bladtjen op
het water.
Rouss. St. Leo '59
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Ik droome alreê
Ik droome alreê van u, mijn kind,
en van de blijde dagen, de dagen
dat samen wij, en welgezind,
vliegt dagen, vliegt voorbij gezwind,
ons lief en leed gaan dragen.
Ik droome alreê van u, mijn kind,
noch late ik mij gelegen, gelegen
aan al dat aardsch en bitter smaakt,
dat 't lijf en 't lijf alleene raakt,
en daar de geest kan tegen.
Ik droome alreê van u, mijn kind:
gij hebt hem doorgestreden, gestreden
den nacht dien 's vijands booze hand
gespreid had om 't beloofde land:
gij zijt erin getreden.
Ik droome alreê van u, mijn kind,
en ga ik langs de straten, de straten
daar heimlijk in mijn herte weunt
't gedacht daar al mijn hope op steunt:
God zal u mij toch laten.
(Aan Eug. Van Oye.)
1862-12/2/'97.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

612

Ave regina
Heil U, heil U, Koninginne,
vrije Vrouw der zoeter minne;
heil U, wortel, stam en poort:
heil U, 's werelds weêrgeboort!
's Zaligmakers moeder milde,
daar Hij 's hemels deuren wilde
mede ontsluiten: sterre in zee,
slaat ons gade en weert ons wee!
Die zoo diep zijn neergevallen,
helpt ons weder opstaan, allen,
Jesu Moeder, staat ons bij,
die ons vrede en vreugde zij!
1880.

Onbevlekte vrouwe
Aan Karel de Gheldere
o Altijd onbevlekte Vrouwe,
ik ben onweerd, eilaas, dat ik uw licht aanschouwe,
zoo lang mij in dit tranendal,
verdoold gelijk een ooi en teenemaal vol zonden,
den waren weg en is gevonden,
o Moedermaagd, die mij tot God geleiden zal.
Hoe menigmaal was, in dit leven,
mijn' ziele eilaas den vrede kwijt,
omdat ik, ver van U gebleven,
me in 's werelds weelden had verblijd;
't was alles valsch, dat zij beloofden,
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en, om hun' schoon gepinte hoofden,
vol leugens blonk het, vol bedrog;
verfoeide pracht van die U haten,
Maria, 'k wil nu alles laten,
op U alleen betrouwe ik nog!
o Altijd ... enz.
De booze vijand kwam mij tergen
en ringsom mij, zoo spookten fel
gedaanten, vrij zoo hooge als bergen
en wangedrochten uit de hel;
ik zou vergaan, ik zou verzinken,
ik zou den diepsten grond uitdrinken
des bekers die de ziel vergeeft,
had ik tot U, o altijd goede,
mij niet gewend; die, nimmer moede,
nog helpt die U geloochend heeft.
o Altijd ...
Niet vrij eilaas, die 's werelds lusten,
die 's vijands wulpsch geweld ontvliedt,
en is hij; nooit en zal hij rusten,
verwint hij erger vijand niet;
ik ben mijn ergste vijand zelve,
hoe dieper ik mijn hert doordelve,
hoe meer ik vinde dat, onvrij
van alle kwaad, ik ga ten gronde
in eenen poel van rampe en zonde,
ach, onbevlekte, bidt voor mij!
o Altijd ... enz.
20-12-'80
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Mijmeringe
... Priez,
Priez pour ces hommes qui chantent!
V. HUGO
Geleefd! roepen ze:
't is zoo vroeg te sterven;
gefooid! eer de dood
komt ons al bederven.
Gedanst op de blomme:
ons behoort heur glansen!
- Geweend! zoo zeggen zij,
om die lachend dansen!
Gebeên, roepen ze,
gij, vroeden, uw' gebeden;
de beker is ons
bron van zaligheden!
De teuge en 't gezang
verzoeten alle pijn.
- Gebeên! zoo zeggen zij,
voor al die zingend zijn.
Waarom, roepen ze,
't roosken niet gebroken?
Het schoonste, is het niet
tot 's konings lust ontloken?
Geen koning die bidde
of bedele om een vrouw!
- Gediend, zoo zeggen zij,
die 't toekomt, immer trouw!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

615
Geleefd! roepen ze,
want de dagen spoeien.
- Geweend! zoo zeggen zij:
't is troost daar tranen vloeien.
- 't Is valsch, roepen ze,
dat 't minnen ooit kon geven!
- Gemind! zoo zeggen zij:
daar liefde is, daar is leven!

De waarheid, is zij nu bij hem die 's herten kwalen verdrinkt en, bij 't genot des vollen
bekers, de liefde gekheid scheldt; ofwel bij hem die trouw bemint en bidt, te halen?
Op beider voorhoofd hebt gij de antwoord, Heere, in leesbaar schrift gesteld!
Oostermaand 1846
D. JOAQUIM RUBIO Y ORS
Guldenmaand 1889
GUIDO GEZELLE

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

616

Moederken
't En is van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.
Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
't en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.
o Moge ik, u
onweerdig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.
4-5-'91
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Het Vlaamsche volk
Wanneer, wanneer zal 't hier, in Vlanderen,
zoo 't vroeger ging, eens weder gaan?
Of, mag niet meer, dat is, veranderen?
Moet immer valsch de klokke slaan?
o Neen, o neen, de duinen daveren;
de Kerels zijn weêr opgestaan!
Van hier, onvlaamsche Volksbeschaveren:
het jonge Diet is vrij voortaan!
De vanen op! De mannen bij de vanen:
aan Leye- en Scheldeboord!
Den vijand uit het land gedreven! Hoort:
‘In Vlanderen Vlaamsch!’ hoe 't kettert langs de banen
voortaan ons Vlaamsche woord!
't Oud Vlanderen ontwake,
en, zoo van zeden, zoo van sprake,
zij 't weêrom Vlanderen van nu voort!
Zij 't weêrom Vlanderen van nu voort!
Te lange alreê zijn oud- en jongen
het vreemde woord gewend alhier;
en 't Vlaamsche lied op Vlaamsche tongen
doen galmen, 't is een' schande schier.
't En zal niet meer, zoo 't was, geschieden;
de Kerels zijn weêr opgestaan!
Het vrij gezang past vrije lieden
en, 't jonge Volk is vrij voortaan!
De vanen op!...
Welaan, wie zal den stroom beteugelen,
die breken wilt dóór boeie en band?
Wie kort het Volk zijn' vrije vleugelen?
Wie temt het jonge Vlanderland?
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Geen' zuiderlings ontaarde krachten:
de Kerels zijn weêr opgestaan!
Hun' stemme en zal geen dwang versmachten,
het Vlaamsche Volk is vrij voortaan!
De vanen op!
1893

Sint Jans vier
(Men maakt hedendaags nog Sint Jans vier, te Kortrijk, te midzomer, op
Sint-Jan-Baptistendag; men dansten men zingt erbij oude volksliederen).
Nu zit de zonne
hooge in den hemelstoel,
nu zit de zonne
hooge over al.
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal!
Vliegende vlamme,
vlerke van 't zonnewiel,
vliegende vlamme,
vlucht in den hoop!
Ziet, hoe de vlamme bijt;
ziet, hoe heur tonge laait;
ziet, hoe de vlamme bijt,
binnen in 't hout!
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gâre alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal!
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Danst nu den zomerdans,
danst deur de vlammen heen;
danst nu den zomerdans,
gij, gasten, te gaâr,
gij, gasten, te gaâr!
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal!
Laat ons een liêken,
dansend den zomerdans,
laat ons een liêken
zingen daartoe!
Zoo zal, eer 't avond wordt,
leutig ons zomervier
sperken en sparken, omhooge in den hemel slaan,
en leve Sint Jan!
Hoe langer
hoe liever,
hoe langer
hoe liever,
ja, leve Sint Jan!
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gare alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal!
Ziet hoe de sterren,
diepe in den hemel daar,
lonken en linken
naar ons gedans!
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Stokken en sterren,
heerdvier en hemelvier,
herten die jong zijt,
al ondereen;
eer wij gaan slapen,
nog eens geroepen nu:
Leve Sint Jan!
Haalt hout en helpt ons,
hoopt het te gâre alhier;
haalt hout en helpt ons
mede, altemaal!
Febr. '94

Bast van murwe wijngaardbezen
Bast van murwe wijngaardbezen
kan alleen de weêrga wezen
van de zachte en zuivere hand,
die mijn hert' heeft overmand.
Straffe mocht en boet' Hij vergen,
maar Hij wou mijn' boosheid bergen,
mijn' verwaandheid, ongeboet,
in Zijn dierbaar blusschend Bloed.
Hebbe dan mijn herte en houd' Hij 't,
duizendmaal vermenigvoud' Hij 't
in Zijn' liefde; en laat' Hij 't, ... mijn ...?
Neen, voor eeuwig 't Zijne zijn!
(1858-59) 5-2-'94
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Groeninge'ns grootheid
of De slag van de guldene sporen
I
Daar zat, in 't gers, een blommeken
zoo liefelijk gedoken;
het hadde geren, luide en lang,
zijn eigen woord gesproken.
De zonne zei: ‘Staat op, mijn kind,
ontluikt uwe oogskens, welgezind,
en lacht uw' moeder tegen:
noch wind en zal u schade doen,
noch hagelslag, noch regen!’
't Had wortels in den taaien grond,
dat blommeken, verkoren;
en 't bloeide geren, vrij een blij,
daar 't weunde en was geboren;
't zou menig lente kommen zien,
't zou menig meidag omme zien,
en menig najaar sterven,
maar nooit en zou dat blommeken,
ten gronde toe, bederven.
De Leye liep erlangs, zoo zoet,
zoo lavend, in heur loopen;
de vogel kwam er drinken bij,
en liederen verkoopen;
de meiskes en de mannekens,
de Grietjes en de Jannekens,
ze kwamen en ze zagen 't hiet Vlanderland! - dat blommeken
zoo geren ... in die dagen!
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II
't Is oorloge in de locht en in
de boomen;
de windt berent de Leye, en doet
ze stroomen
te bergewaard. Den oest zal, op
het veld,
de hagel slaan, en 's hemels wild
geweld!
't Is hooimaand. In den meersch is man
en vrouwe,
den arrebeid, om God en land,
getrouwe:
eenieder, haastig, henenvimt
en vorkt ...
Naar huis! De donder deunde daar
al! Horkt!
't Is heet! De zonne duikt heur in
de wolken.
‘Te wapen!’ roept er een: ‘Waar zijn
de dolken?
De vijand is in 't land! 't Zij waar
hij zit,
bereidt den goedendag, en - elk
in 't lid!’
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III
Het Vlaamsche heer staat immer pal,
daar 't winnen of daar 't sterven zal:
alhier, aldaar, aan lange lansen,
de leeuwen dansen.
De winden schudden, met geweld,
de zwarte blomme in 't geluw veld;
de kwaden zien, beneên hun transen,
de leeuwen dansen.
Met bezemen, zoo kwamen ze af,
om 't Vlaamsche Volk, als ijdel kaf,
dat 't zweerd onweerd is, af te ransen.
De leeuwen dansen!
Harop! Harop! De trompe steekt;
de boeien los, de banden breekt!
Ten vijande in! Dat, op z'n schansen,
de leeuwen dansen!
Sta vuist en voet de vane omtrent!
En, gij, die God noch eere en kent,
ruimt bane, eer, op uw' veege bansen,
de leeuwen dansen!

IV
De peerdenhoeven staan in 't zand,
bij duizenden, gedreven;
geen hooi en is er meer in 't land,
geen haver schier gebleven:
't is al gestolen, al geweerd,
voor vee en volk, voor man en peerd!

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

624
Waar gaat gij, edel died, naartoe:
gaan strijden op den heiden?
gaan straffen, met de geeselroe,
die u den vrede ontzeiden?
‘Geen heidenen,’ zoo roepen-ze al:
‘de Vlaming is 't, die 't boeten zal!’
‘Daar groeit en bloeit, te landewaard
der Vlamingen, een blomme,
die honing druipt, die boter baart
en goud: daar gaan wij omme!
't Is munte slaan, dat wij gaan doen,
terwijl de Vlaamsche bargen bloên!’
o Sigis, van Majorken, gij,
die koning zijt geboren,
wat hebt gij, man van 't zuiden, bij
den noorderling verloren?
Verliezen zult ge er ... Winnen, neen,
't en zij, voor graf, nen tichelsteen!
En Robbert, op uw ros, Morel,
- pekzwart is het - gezeten,
gij zult uw' hoogen hals, in 't spel,
uw ros Morel vergeten:
Jan Breydel zal, in 't riet gevaân,
ten tweeden male, u ridder slaan!
Die heeren hunne rossen 't staal
nu stooten in de lenden:
verjagen zullen ze, altemaal,
en slaan die boersche benden!
Harop! De storme is los, en 't gaat
om dood! - De goedendag slaat! slaat!
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V
Harop! De goedendag
slaat! slaat!
Harop! den goeden slag
slaat! slaat!
Ruimt bane, eer, op
uw' vuile schansen,
den doodendans
de leeuwen dansen!
Harop! Den goeden slag
slaat! slaat!
Harop! De goedendag
slaat! slaat!
Door hooge en leege
en lien en lansen,
den zegedans, den zegedans
de leeuwen dansen!
Harop!
Den - goeden - dag!
De peerdenhoeven staan in 't zand,
te Leyewaard gedreven;
maar keerwijs om, naar 't zuiderland,
geen twee, geen een op zeven;
ter Vlamingvaart zoo wilde elkeen:
ze gingen al, 't en keerde geen!
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VI
Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
wij dragen ze u op,
de spooren der schoone gevelden;
de blinkende spooren,
gevonden - harop!op Groeninge'ns guldene velden.
't Zijn de guldene spooren
van menigen man,
die, gister nog, gekte, in zijn' tale:
‘Wie is er zoo dapper
van u, die mij kan
doen ruimen de rompvaste zâle?’
Hij verzuimde te keeren
terug: in den meersch
daar blonken zijn' dappere hielen;
gebluscht was de woede, en
daar lag, overdweers,
het ros, op den ridder, te ontzielen.
Onze Vrouwe, onze Vrouwe,
de zege is aan ons:
een riet heeft den reuze gedwongen:
tot 't einde der eeuwen
vertelle nu 't brons
van ‘'t Vlaamsche gespzuis, en hun jongen!’
Keizer Boudewijn's kerke is,
van beuken, te nauw,
om Groeninge'ns grootheid te hooren:
te Kortrijk vereeuwige
een beeldengebouw
den slag van de Guldene Spooren!
15-4-'94
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Perels
Nog eer de blâren schieten,
in 't hofbeluik,
hoe geren zie 'k uw' sprieten,
o perenstruik;
hoe geren zie 'k uw' takken
vol blommen staan,
vol perels, al in pakken
eer ze opengaan!
En mochte ik maar, zoo even,
door Gods beschik,
u, peretakken, geven
nen toovertik;
't en zou geen' pere krommen
uw hout, voortaan:
veel liever zie 'k de blommen,
eer ze opengaan.
'k Zie geren, in de hoven,
uw' peren groot,
de zonne zitten stoven,
al rijp en rood;
maar 'k zie wel nog zoo geren
uw' blommen staan,
de perels van de peren,
eer ze opengaan.
17-4-'94
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Imber abiit
De paden zijn, door 't lang geweld
des regentijds, getigerveld,
vol vage plekken, geelwe en bruin,
al ommentom den wandeltuin.
De koelte briescht, van wijd en zijd,
me in 't aangezicht; 't is lentetijd;
voortaan meer in de schiere lucht
en bullebakt der buien bucht.
De boomen zien als effenaan
ten bedden uit weêr opgestaan:
ze schudden in den wind, die giert
en tuitend door de takken tiert.
't Heeft fel geregend: dagen lang
was 't op en neêr, één watergang,
die, losgegaan, bij geuten giet.
Nu waait het, maar 't en regent niet.
't Is koud nochtans. Het windenrad
verwentelt en verspringt. Noch blad
noch blomme en durft den bunsel uit,
daar Gij, o Heer, ze binnensluit.
De regenboge, gister nog,
hoe vreedzaam loech hij! 't Moederzog
de boezems van de boomen kwelt,
en al dat mussche is rinkelrelt.
Zou 't waarzeg, en in 't neerste nu,
ook wezen? Wist het winterschuw
dat 't vuisten heeft, het jonge jaar?
God geve 't, en gij, zonne, daar!
30-3-'95
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Octoberboomen
Hoe schoone, och, hoe veel schoonder is,
al moete 't nu gaan sterven
eer langen tijd van hier, hoe schoon,
en schoonder duizendwerven,
als vroeger, 't najaarsch loofgewas,
wanneer het lente en zomer was.
't Is lief en lustig, diepe nu
en dóór den bosch te dwalen;
te zien hoe de oude boomen al
hunne oude schoonheid halen
te schranken uit! Wat tijd beleeft
gij, vrienden, die zoo'n vreugde u geeft?
Verlangt gij zoo de ziel verlangt,
die, vrij van alle schulden,
van monde vaart ten hemel, en,
verlost van 't eeuwig dulden,
het leven in dit tranendal,
nu, ketenloos, verlaten zal?
Is daarom al uw loof zoo lief
gepint? Zijn al uw' blâren
veranderd in een bruiloftkleed,
om eindlijk heen te varen
te ruste? Stervend najaarsblad,
Octoberboomen, leert mij dat!
15-10-'95

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

631

De XIV stonden
of De bloedige dagvaart ons Heeren
Woorden van Guido Gezelle,
Zingenschap van Joseph Ryeland.
Met oorlof zijner zijner Vaderlijke toegevendheid,
opgedragen aan
Mijn Hoogweerdigsten Heere, Dr. G.J. Waffelaert,
den 22sten Bisschop van Brugge.
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CRUCIFIXUS ETIAM PRO NOBIS; SUB PONTIO PILATO PASSUS ET SEPULTUS EST.
ET RESURREXIT.

Credo
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De eerste stonde
Gevonnist
Magdalena, en de heilige vrouwen:
Waar gaat Hij heen, dien 't herte mijn
bemint? In welke handen,
gevallen, moet Hij leed en pijn
gedoogend en verdragend zijn,
o schand der schanden?
Gebonden zie 'k Hem henengaan,
gevonnist en verwezen aan
den galgeboom te sterven!
o Gij, die God zijt, laat Gij nu
Uw' kinderen onterven
van 't hemelsch licht? - Wij volgen U,
want, daar Gij gaat en zal, gewis,
bedriegen ons de duisternis.

De tweede stonde
Naar Golgotha
De vijanden ons Heeren:
Sla-dood! - Hij ga ter galgenstraf!
Bidt Barabbas het leven!
Sla-dood! - Hij wilt den tempel af,
en 's keizers geld ontgeven.
Sla-dood! - Wij hebben Barabbas!
Geen hoofd en kent dit jodenras,
- hem ... gaan wij galgeboomen! als 't opperhoofd van Roomen.
Op ons zijn bloed, op onzen stam:
die 't volk ontstak, die leeren kwam
dat hij - op ons, op ons zijn bloed! dat hij Gods zone is, sterven moet
hij, sterven!...
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De vier heilige Evangelisten
Zoo roept men, en men haalt, verwenschende overluid,
zachtmoedig als een lam, de vonnisdeuren uit,
Gods zoon, die sterven gaat, en blusschen, in Zijn bloed,
de wilde ontuchtigheid van 's werelds overmoed!

De derde stonde
Eerste val
De vier heilige Evangelisten:
Gebannen, gaat en draagt Hij, lijdende
langs de baan,
den boom, die, nagelvast Hem dragende,
rood zal staan,
eer 't heden noene is! Helpt! - Te late is het Ach!... nu ligt
ter aarden neêrgeveld, 't aanbiddelijk
aangezicht
des Heeren! 't Vallend hout der ongenade ...
och! - En 't dwingt
Hem, als een' druive, daar de wijnman den
wijn uit wringt!

De vierde stonde
Maria
Maria, de Moeder Gods:
Wach-arme, ik, in Jerusalem U zoekende, eer veel jaren,
en vond U na drie dagen maar, bij oude kerkleeraren;
ik vinde U heden al te ras,
en 't eerste lang verlies mij nooit zo leed en was
als dit, wanneer Gij mij, hervonden, vaart verloren!
Mijn kind, mijn uitverkoren,
mijn herte kent, mijne ooge U niet,
die, moe van weenen, schemerziet,
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en doolt, op Uwe schreden!
Waar gaat Gij heengetreden?
Komt hier! mijn alderliefste kind,
en zelve Uws zelfs vrouw-moeder vindt! Doch neen: aan 's Vaders wil, die U mij heeft geschonken,
blijft Gij, blijve ik geklonken!

De vijfde stonde
Simoen van Cyrenen
De vrienden ons Heeren:
Simoen, van Cyrenen,
nooit en zal 't verdwenen,
nooit en zal 't verloren gaan,
't geen gij hebt om God gedaan.
Simoen, van Cyrenen,
Jesus is verschenen:
't eigen volk en kent Hem niet:
vreemdeling, gij, hulp' Hem biedt!
Simoen, van Cyrenen,
op de scherpe schenen
stoot hij, van de rotsen, aan:
Simoen, wilt hem bij gaan staan!
Simoen, van Cyrenen
dragende gaan wij henen,
't galgenhout met u; en Hem
volgen wij, dóór Jerusalem.
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De zesde stonde
Veronica
Magdalena, en de heilige vrouwen:
Veronica, gedoekte en deernisvolle, die
'k het minnend aangezicht, het jammerbeeld des Heeren,
met medelijdend herte en monde, omhelzen zie,
Berenice, Veronica, een' lesse zult ons leeren.
Wij dragen ook een beeld op ons, een penningwerk,
gemunt met 's keizers hoofd, met 's keizers zegelmerk,
maar moeten dieper als in dunne doeken halen,
en in ons herte diep
zien af te malen,
het wezen Gods, die ons uit stof en aarde schiep,
en riep
om eeuwig eens, met u en Hem, te zegepralen,
in 's hemels zalen,
Veronica, - die 't beeld Zijns lijdens heeft gedoogd
te worden, langs den weg, door u hier afgedroogd.

Zevende stonde
Tweede val
De vier heilige Evangelisten:
Hij ligt, door uwe schuld, o Lucifer, gevallen,
die, nijdig opgestaan, met honderd duizendtallen
der uwen, nedervielt voor Michaëls, ‘Wie is
Gods weêrga?’ in den poel der diepe duisternis!
- Gij stondt en wildet Hem, gekropen vóór uw' voeten,
eens, in de wildernis, met 's wereld eere groeten:
Hij brak uw' boosheid dan. Gij vluchttet. - Neêr nu ligt
in 't stof der aarden, ja, Zijn Godlijk aangezicht.
Verkondt het al die u als opperheer aanschouwen,
verkondt het, en verheugt, is 't mooglijk, uw' getrouwen:
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eer 't morgen dag is, heeft Hij u, in 't voorgeborcht,
geroofd de zielen, die gij in uw' strikken worgt.
- Van hier! - Gaat hangen Hem, en galgen, op de rotse,
en weet wie - Hij of gij - zal zegepralen, - trotse!

De achtste stonde
De weenende vrouwen
Ons Heere Jesus Christus:
Ach, moeders, moeders, moeders, en Jerusalemsche vrouwen,
wel mag het u berouwen,
die moeder zijt, of worden zult,
hetgene, eilaas, uw' herten vult
met hope en met betrouwen!
Aanziet mij, schamel moeders eerste en laatste kind, van jaren
zoo jong nog als de blâren,
die blinkende op de boomen staan,
verdorren en verbranden: hoe zal 't dan met het droog hout gaan,
in 's vijands wreede handen?
Gij weent op mij, maar, moeders, meer
moet op u zelven treuren,
en op uwe arme schapen teêr,
die 't roomsche heer
zal kwetsen en verscheuren!

De negenste stonde
Derde val
De vrienden des Heeren:
Tot zevenmaal rechtveerdig man,
hoe vast hij sta, bezwijken kan,
op éénen dag; en even
zoo menigmaal herleven.
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Gebroeder, gij vergeven zult,
geen zevenmaal, uw' broeders schuld,
maar tzeventigmaal zeven
gebreken - hem vergeven.
De goede Herder driemaal is
gevallen, om vergiffenis
te biên u, en te geven,
om uwentwil, Zijn leven.
o Herder, in Uw eigen bloed,
hier kruipende, over hand en voet,
ach, wilt 't gene ik bedreven
heb duizendmaal - vergeven!

De tienste stonde
Ontkleed
De vier heilige Evangelisten
Aanschouwt, den wormen nu niet ongelijk, tot tegen
het kale bekkeneel van Golgotha gekregen,
den zone Gods; ontbloot van alles, moedernaakt
is Hij, en ha' de roe Hem eenen rok gemaakt
van rooden wonden! Wie, wie kent Hem? Van beneden
tot boven toe, geheel en is, in al Zijn' leden,
nu niets! Wie kent Hem, wie, in 't wisselverwig kleed
van Jacobs lieveling, dien m' in den steenput smeet?
Gods zone is 't! - Schande op u, wier dertel vleesch, geboren
uit Adams vleesch, u ook, als Adam, liet bekoren
tot, zonde en schande! Aanschouwt, - want gij het
hebt gedaan, 't Lam Gods, onschuldig, om uw' schuld hier schande
uitstaan!
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De elfste stonde
Gekruist
Spotlied. De oversten des Volks;
Verloochend en verlaten,
daar hangt hij, - onze Koning! hij! ten spotliede, achter straten,
- Eli! Eli! Sabactlani, van elkendeen! - Eli! Eli!
De Schriftgeerden:
Die alleman, voordezen,
genaast, nu wilt genezen
u zelven, zoo Gods zoon gij zijt;
en leert ons, eer de dood u bijt,
wach! - ons - geloovig wezen!
De joodsche Priesters:
Eli! Eli! - Wat wilt de man,
die 's Heeren bidsteê breken kan
en maken, na drie dagen,
- Gods zone is hij! - wat wilt hij dan
der dieven dood verdragen?
't Roomsch krijgsvolk:
‘Lij dorst!’ - Laat ons Elias zien
- haalt edik! - hem nu hulpe biên;
en, kan 't, zoo moge 't nu geschiên,
hetgeen hij zei, voordezen,
volbracht, dat 't al ging wezen!
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Jesus:
o Vader, Gij die alles ziet,
hetgeen zij doen, ze'n weten 't niet:
vergeeft het hun!
De vrienden des Heeren, 3 m. slaande op hunne borst:
't Is onze schuld:
Lam Gods, aleer Gij sterven zult,
vergeeft het - ons! - 't wordt middernacht!.. Lam Gods! ... - Lam Gods! ...
Jesus:
't Is al volbracht!

De twaalfste stonde
Gestorven
De vier heilige Evangelisten:
- 't Dondert onder grond. - De graven gapen. - 't Splijt
een klove, die tot in de moergebinten bijt
der bergen. - Zonne en mane en sterren houdt de Dood,
- al 't licht van dezen dag, - geborgen in den schoot
van heure afschuwlijkheid. - Zij nadert tot den stam,
daar overwonnen, Hij, die haar verwinnen kwam,
uit vrijen halze, en eer zij Hem aan 't lijf besteelt,
- bij 't deinzen van de Dood, - Zijn' ziele aan God beveelt
en - sterft.
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De dertienste stonde
De VII wee'n
De heilige Vrouwen, de vrienden ons Heeren:
o Moeder van die lange en leede en scherpe zieledolken,
die 't spreken van één woord u in de zijde bracht,
geheugt u nog die nacht,
als de Engelen, in de wolken,
geboren in uw schoot, aanbaden Hem,
onzalig moederherte, - o Zalig Bethlehem! die daar nu ligt, ontlijfd? - o Moeder van veel smerten,
Maria, hadt gij meer als één, als honderd herten,
in ieder zou, doordoornd, doorgeeseld en doorgaan,
het zevenhandig zweerd van uwe droefheid staan!
o Moeder, bidt voor ons, - daar bij den boom gezeten, die einde aan uwe smerte, aan uwe liefde en weten!
o Moeder, bidt voor ons, die Jesus' Moeder zijt
en onze Moeder nu, - nu - bidt voor ons - altijd ...!

De veertienste stonde
En begraven
Joseph van Arimatheia:
Ons laat den Heere, na de rouwgeplogentheden,
't nog onlangs uit den steen gegraven graf besteden,
dat mij was voorbereid. - Het roomsche volk zal 't waken,
misschien, en joodsche wantrouw zegelvast het maken.
De vier heilige Evangelisten:
Zoo spraken ze, en 't gebeurde recht alzoo zij spraken:
van roomsche en ander volk, van zegelvast en waken;
maar Jesus heeft de Dood, eer dagen drie geleden,
- gestegen uit den steen, onsterflijk, - doodgetreden:
Allen eenmaal:
Hallelu-jah!
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Vriendenzoen
Vis unita fortior.
Waar zaat gij dan
gestoken, gij,
verduisterd en
verdoken, gij,
o vriendenhert:
door vriendenhand,
zoo waandet ge, in
uw onverstand,
gekwetst en afgewezen?
'k En hadde u nooit
vergeten, ik,
geen weerstand u
verweten, ik;
geen stroo u in
den weg geleid,
geen werk gedaan,
geen woord gezeid,
dat kwetsende u kon wezen.
Nog meer als ik,
zijt gij, misschien,
een vriendenherte
en mij, misschien,
spijts al hetgeen,
tot beider leed,
ons beider liefde
in stukken smeet,
een ware vriend gebleven?
Dat vriendschap is
moet sterker zijn,
moet, sterk alzoo
de kerken, zijn
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gesteund op vasten
dieper grond
als vriendenhand
en vriendenmond,
zoo nu, zoo na dit leven.
't Is dit alleen,
dat scheiden ons
zoo bitterlijk,
dat beiden ons
kon drijven, om,
gij hier, ik daar,
verre af en zoo
nabij malkaar,
te porren en te pogen
aan 't gene ik wist,
of waande, dat
het was; en gij
hieldt staande dat
het niet en was:
niet anders als
een ijdel woord,
een vuil en valsch,
eene opgesmukte logen.
Zoo ziet men 't gene,
op dezen dag,
nog ijzervast
gevezen lag,
verworteld en
verwassen, eer
't ooit morgen is,
met éénen keer,
ter stede, in stukken vliegen;
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zoo komt men eere
en trouw vaneen,
zoo komt men man
en vrouw vaneen,
zoo vriendenherte
en vriendenhand,
zoo onderdaan
en vaderland
en volk intween te liegen.
'k Herbiede u dan
de vriendenhand,
het vriendenhert,
den vriendenband,
die, spannende en
weêrspannig aan
ons beider bede,
is losgegaan,
nu weêr aaneen te binden.
'k Herbiede u hulpe
en bijstand, in
den strijde, om weêr
den vijand in
te stormen; en
dat ongekleed,
dat edel wicht,
dat Waarheid heet,
te zoeken en te vinden.
30-1-'97

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

645

Wij naderen
Hoe komt het, dat de lucht,
zoo hel, geleên
twee stonden amper, nu
vol duisterheên,
vol donkerte is? Hoe komt 't
dat 't gers, zoo net
een' schreê te ruggewaard,
is al besmet
met onraad nu? Hoe ligt
alomme hier
gebroken handalaam
en drukpapier?
De zonne is blindgedoekt
en rookgeweld,
dat bitter is van bete,
omhoogesnelt,
of doolt de wegen langs,
en stinkt! Wat is 't,
dat 't overal, omtrent
mij, goort en gist
en geil is nu? Dat zacht
en zoete om gaan
en zijn de paden meer?
Dat 't steen voortaan,
dat 't tanden ongetemd,
dat 't schorren scherp,
dat 't kale keien zijn,
die 'k ommewerp?
Waar ben ik, meldt het mij:
verdoold in schijn?
- Wij naderen 't gebied
daar menschen zijn!
16-2-'97
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Zegepraal
De zonne vecht! Het noordervolk
komt woedend opgestoven,
de diepten uit, afgrijzelijk
verbolgen. Bergen boven
malkanderen zij werpen gaan,
in 's hemels aangezicht:
den al te schoonen dag uitdoen,
en dooden 't zonnelicht!
Het spettert, uit de wolken, vier
en vlamme; kwade steenen,
van rammelenden hagelslag,
en bliksem, al met eenen,
vergâren mij de reuzen in
hun vuisten vol geweld,
en ruien ze, onbermhertiglijk,
daarheen in 't zonneveld.
't Is donker nu, 't is donkerder,
nog donkerder! Gevaren,
als machtig, overmachtig groote,
en mammothsche adelaren,
omslaan de wolken alles, en,
voor 't nachtelijk bedwang,
onthemelt al dat hemel is,
in 's hemels zwart gevang.
't Is donker! Zal 't verwonnen zijn,
dat overheerlijk blaken,
dat altijd even schoone van
de schoone zonnekaken?
't Is nacht! En zijt voor goed nu gij
gedompt en doodgedaan?
Gij, beeld des Alderhoogsten, zult
gij, stervend, ondergaan?
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Staat op! Het worde dag weêrom!
Staat op, en slaat die booze,
die duistere onbedachten, gij,
des hemels schoone rooze;
gij, onverkrachte lichtvorstin,
staat op, uit uwen schans,
en plettert, onbermhertiglijk,
die domme reuzen gansch!
De zonne vecht! Zij duwt den spiet,
den onverwonnen gaffel
des zonnelichts, de reuzen in
den zwartgezwollen naffel;
ze bersten, en ze bulderen
malkander slaande, intween;
en, hersens in de kele, valt
het reuzenrot ineen.
Ze pletteren te grondewaard,
ze pletsen en ze plassen,
dat 't bommelt in de lucht alom:
lijk honden zijn 't die bassen.
De wereld stroomt, afgrijzelijk,
van 't bloed alsof het waar',
van de eindelijk verwonnen en
verwenschte reuzenschaar.
Ze 'n zijn niet meer, ... ze 'n zijn niet meer.
Ze waren! ... In hun stede
komt helderheid, komt hemelsblauw,
komt goud, dat schittert, mede.
De zonne vocht, de zonne won,
en, tierende overluid:
‘Hier ben ik!’ roept ons zonneken,
‘des vijands vonke is uit!’
12-3-'97
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Half april
Gij blauwgekaakte wolken daar,
halfwit, omtrent uw' boorden,
die gruwzaam in den hemel moêrt,
en grimt in 't gramme noorden:
hoe lange speelt gij, koud en kil,
den baas nog hier? 't Is half April!
't Is onbermhertig koud; en 't kan,
de zonne ondanks, gebeuren,
dat, 's morgens, al dat gers is, wit
geruwrijmd, staat te treuren!
Waar wilt gij, boos geweld, naartoe,
des winters? Wij zijn wintermoê!
't Moet zomer zijn, geen koude lucht,
die bijt en straalt; 't moet open,
dat, wachtende, in de botte zit
of weêr in 't gers gekropen,
van schuchterheid, voor 't nijpen van
den hardgevuisten winterman!
Staat op, gij oostersch zonnelicht,
en schiet, bij volle grepen,
uw' schichten uit; doorkwetst, doorlijdt
het graf, daarin, genepen,
de zomer zat: verrijzenist
des konings kind! Te late al is 't!
Hallelu-jah! dan zingen zal,
dat 't wederklinkt alomme,
den gorgel los, de vogel en
de luidgekeelde blomme;
de klepel zal de klokke slaan
en kondigen den Koning aan.
12-4-'97
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In speculo
Hoe kan dat zijn,
o Schepper van hierboven,
dat ik U maar
en zie als in een' glans;
als in een glas,
te zelden onbestoven
van doom en stof:
en nooit geheel en gansch?
Zoo Gij bestaat,
en God zijt, moet het wezen,
dat ik U zie;
dat, zonder doek, entwaar,
ik schouwen kan,
en, schouwende, in 't nadezen,
van bij U zie
en eeuwig op U staar!
Hoe kan dat zijn:
om niet en is gegeven,
uit Uwe hand,
het leefvermogen, dat
mij zuchten doet,
en zoeken, naar een leven,
dat alle goed,
in 't zien van U, bevat!
Daar komt toch eens,
ten oosten uit, een dagen,
een dageraad,
eene eeuwigheid, die niet
meer weg en kan
noch weder, noch vertragen
het zielgezucht,
dat zoekt en niet en ziet.
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Mijne ooge zal
eens vol U zien, en varen
zoo 't druppelken
in zee, dat is versmoord:
zij zal U zien,
verafgrond in de baren
der ziende zee,
die bedde en heeft noch boord!
16-4-'97

Twijfelzonnig
Maar twijfelzonnig lente en is 't,
de wind en wilt niet zoeten;
't geboren loof zijn moeder mist
en wachten zal 't mij moeten,
zoo lange er buien bovenslaan,
om schielijk weêr zijn gang te gaan.
Zijn gang te gaan, in weide en bosch,
in heesters en in hoven,
begeert het, alle boeien los
en alle buien boven;
dan zal het al vol zonne zijn,
vol wellust en vol wonne zijn.
Vol wonne zijn mijn herte zal,
herlachen en herleven;
voor winden noch voor ongeval
van bange buien beven.
Och lente, weest mij willekom
en werkt uw edel werk weêrom!
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Uw edel werk zoo wille ik dan
een liedeken vereeren,
daar 't vogelvolk niet aan en kan,
en zingen 't, duizend keeren;
maar, ál zoo lang 't uw wonne mist,
mijn herte, twijfelzonnig is 't!
18-4-'97

En daarmee al
'k En heb vandage, o levensbronne,
geen eenen keer gezien u, zonne,
't en zij te noene, en bij geval,
een witte plekke, en daarmeê al.
Een witte plekke, in 't grauw gesteken,
der blind gedoekte hemelstreken:
hoe is 't dat ik u heeten zal?
Een witte plekke, en daarmeê al!
't Is duister ommentomme en 't leven
van 's werelds ooge is uitgewreven
op, over mij en 't aardsche dal,
een witte plekke en daarmeê al!
En, krijge ik, nu, dat Paaschen hier is,
dat levenslustig mensche en miere is,
voor oosterlied en lofgeschal,
een witte plekke, en daarmeê al?
Het deert mij zoo de zonne moeten
zien uitgaan en goênavond groeten,
mij dezen dag! O, al te smal:
een witte plekke, en daarmeê al!
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Maar moet het zoo, heropgerezen
laat, morgen vroeg, uw aanschijn wezen
mij zoete, o zonne, en liefgetal:
geen witte plekke, en daarmeê al!
19-4-'97

Zwart
Hoe zwart, hoe zwart is, ommentomme,
dat zwellend hout, in 't boomenland;
noch blad en leeft er nu, noch blomme,
maar geilheid in en spon, dat spant:
geliggen zal 't, en groene vlagen,
van schoonheid en van schaduw, dragen.
Hoe zwart, hoe zwart nu, allenthenen,
hoe donkerbruin is 't lindenhout,
dat kenen wilt, dat is aan 't kenen,
tienduizendmaal tienduizendvoud!
't Zal, schier of morgen, groen bedijgen
dat zwart is nu, en blâren krijgen.
Hoe zwart, hoe zwart! Onzwarter rijzen
de wolken zwart, in 't luchtgebied;
maar hemelsteen- en hagelbijzen
en werpen ons de boomen niet:
één vlage zal 't, eer lang nadezen,
één storm van al dat groen is, wezen.
Hoe zwart, hoe zwart is, heind en verre,
't wijduitgestrekte boomenland;
maar nauwlijks heeft de ‘middagsterre’
des Winters vaartuig afgebrand
of seffens gaan, uit al hun' knopen,
de boomen en de blijdschap open.
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't Zal regenen dan reuke, alomme,
't zal wierookwerk en honingdauw,
van ieder blad, uit ieder' blomme;
zoo, 's heiligdags, in Gods gebouw,
het volk ontvangt den hoogtijdszegen,
in spaarsvat- en in wierookregen.
19-4-'97

Jantje
Op en neêr, in de elzentronken;
neêr en op, gewiegewaagd;
toutert Jantje, en, omgezonken,
raakt de stam, die Jantje draagt,
de aarde bijkans: op en neder
rijst het weg en zinkt het weder.
Op en neêr, in 's levens wegen,
Jantje, zal 't bij beurten gaan;
lief en leed zal, voor en tegen
't herte u en de schenen slaan:
wiegewagen zult ge, en dansen,
tusschen goê en kwade kansen.
Breekt de tak, dan zie 'k u vallen
diepe in 't goor, beneên u daar:
zwicht u, en bezien ze u allen,
helpende u, met handgebaar,
om nog hooger op te schrijden,
zwicht u, Jantje, en rust in tijden.
21-22/4/-'97
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Loofgebouw
Noch groen en is noch geluw, dat
nog onvolworden lenteblad,
terwijl April te Meie gaat,
dat schielijk op de boomen staat.
Men ziet erdeure, als deur een glas,
dat verwig is, en 't loofgewas
zoo enkel en zoo ijdel in
de lucht is als een goudgespin.
Een aksternest zit, boven op
den achtkante, in den hoogen top
des hoogen booms gebouwd. Hij zal,
eer morgen hier is, groen zijn al.
Nu zie 'k hem nog, die zwart en zwaar
bewolkt de hooge toppen, daar;
eer morgen hier is, heel, voortaan,
zal nest en al in groen vergaan.
Hoe heerlijk is mij altemaal
dat onvolworden boomgepraal:
elk houtgewas één wondernis
van boven tot beneden is!
30-4-'97

Spreeuwen
‘'k Zie-'t!’ zoo vliggert, vlug te vlerke,
recht den torre in van de kerke,
daar ze is nest aan 't bouwen! ... ‘'k zie-'t’
piept de spreeuwe, en anders niet.
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Maar wat is mij, scherpgebekte,
zwart-halfgroen gevliggervlekte,
vage vogel, dan 't bedied
van uw eeuwig zeggen: ‘'k zie-'t?’
Ziet gij, daar omhoog aan 't broeden,
ziet ge, aan 't blijde jongskes voeden,
in uw pierende oogskes, iet
dat elk mensche niet en ziet?
Zegt, of is 't de zonne rijzen,
dat gij ziet, is 't buien bijzen;
kwade wichten of kwâ died
zitten ievers, diepe in 't riet?
‘'k Zie-'t!’ zoo piept gij; ziet gij, binnen
deze borst, mij iet beminnen,
haten, willen, wenschen iet,
blijdschap hebben en verdriet?
‘'k Zie-'t!’ uw roepwoord doet mij delven
diepe in 't diepste diep mijns zelven
en ontdekken daar 't bedied
van uw eeuwig zeggen ‘'k zie-'t!’
Een daar is, die aan de leeuwen
't leven gaf, en aan de spreeuwen,
Een die, vrij van al 't verdriet,
hooge zit en verre ziet.
Een ... Hij zit in zijnen torre,
zonder schaalje en zonder schorre;
en, van 't gene in mij geschiedt,
Hij mag eeuwig zeggen: ‘'k zie-'t!’
30-4-'97
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Wederwijven
Hoe wijsterwaster vliegt de lucht
vol witte en lange stressen
van wolken, die ontvlochten zijn
lijk haar van tooveressen.
't Zijn wederwijven, boos en fel
die, kwaad van hande en vinger,
malkanderen te keere gaan
en vechten slag om slinger.
De wind zit in 'k en weet niet welk
geweste, 't buischt en 't bommelt
alhier, aldaar een' zwepe los,
die deur de wolken schommelt.
Ze stuiven heinde en verre, en van
malkaar gescheurd, in stressen
van wijsterwaster vechtende, en
verwaaide tooveressen.
30-4-'97

Excelsior
'k Zie liever die te bergewaard
zijn roekloos opgeklommen,
als die, om loon, zoo zaan de vaart
gedaan is, nederkommen.
Die stijgt, noch af noch om en ziet
naar die in de eerde wroeten;
noch, dwee van halze, en kust hij niet,
of waren 't keizersvoeten.
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'k Zie liever die de zegevaan
mij deur de wolken steken,
excelsior en, vóórgegaan,
mij moed in 't herte spreken.
Dan zegge ik: ‘Op! Dat ander kan,
dat wil, dat kan, dat zal ik:
geen oneere en geen' schande en kan
mijn durven deren, valle ik.’
Hooveerdigheid is valsch van doen,
van zeggen en van zeden:
ootmoedig wille ik, ridder koen,
tot stijgen mij besteden.
Zoo God mij helpt en gij, mijn vuist,
op Libans hoogste kragen,
of vielender omtrent mij duist,
nog wil, nog zal 'k het wagen.
10-5-'97

't Scheerwiel
Het versch geschoren gers is zoet
om zien, en, in de zonne,
verpreuvelen 't mijn herte doet,
van louter levenswonne.
Het scheerwiel hoor ik rijden, met
gerul, en zijnen draf
aan 't draven, alles snijden met
zijn' scherpe tanden af.
Geen scheerder, die zoo scheren kan;
geen wever die zoo weven:
geen een en kent de konste van
zijn laken doen te leven.
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't Doen leven kan de zonneschijn,
't doen blinken in den glans
des hemels en nog groender zijn
als 't groenste laken, gansch.
Nu loopt erin, en laat u 't spel,
de louter' levenswonne
verpreuvelen, en jeunt u wel,
gij kinders, in de zonne;
daar 't laken ligt en zult gij nu
verwringen hand en voet:
loopt spelen daar en zegene u
de zomerzonne zoet.
13/14-5-'97

De doornenboom
De schamele, oude boom,
die midden in de vaten,
veracht en ongetroost,
des olieboeters staat;
hij weet dat 't zomer is
en zou hij, zou hij 't laten,
te bloeien, nu dat al
dat blomme is opengaat?
Gestapeld, rondom hem,
zijn tonnen, tonnen, tonnen,
die olie zweeten al,
en stinken. Schouwen ook,
verheven boven 't dak
des oliebouws, en jonnen
maar bitterheid den boom
en afgerolden rook.
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Hij bloeien zal nochtans,
en, blij, de zonne bieden
de vreugde van zijn hert:
maar éénen keer in 't jaar
en wilt het zomer zijn,
en mag't den boom geschieden
te bloeien in den dwang
van al die tonnen daar.
Hij bloeit en staat in 't wit
getooid, langs alle kanten
één vlage blommen duikt
zijn' takken, scheef en krom;
de bietjes zie 'k er zog
van zuiver zeem in zanten,
de blommen in en uit
en uit en in, weêrom.
Bloeit helder, helder op,
o boom, en luide pralen
laat al uw lief gewaai,
deur dikke en dunne. Neen 't,
't en is maar éénen keer,
dat 't meie is; hillen, dalen
zijn blijde; blijde zijt,
genoeg, genoeg geweend.
De tonnen staan alom
gestapeld: zwarte, zware
gedaanten, ongehier
van leelijkheid. Welaan,
o taaie doornenboom,
daar midden in, verjare
nog menigmaal uw hoofd,
vol bloeiend wit gelaân!
16/17-5-'97
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Quis nos separabit?
AD. ROM. VIII: 35
Bemint men iemand, recht en wel,
zoo zal men hem, voor metgezel,
begeren en betrachten.
Bemint gij God, waarom en gaat,
daar God zoo lange u wachtend staat,
gij God, o mensch, niet wachten?
‘Waar vinde ik Hem?’ o ... ‘Vinde ik Hem!’
Zegt liever: ‘Waar ontvinde ik Hem?
Hoe zal ik Hem ontvaren?
Hij roert in mij! Hij waagt in mij!
Hij nacht in mij! Hij daagt in mij!
Wie zalder ons ontgâren?’
o Wondernisse! o Wonderheid,
en zonderbaarste zonderheid,
dat, overal gesmeten,
bij 't karrevoer, getuigenis
van God en van God's goedheid is,
en wij ... 't zoo weinig weten!
18-5-'97

Mietje
't Meiske, met zijn' teele melk,
op zijn' bloote voetjes,
lang, gelijk nen terruwstelk,
zoetjes, zoetjes, zoetjes
terdt het voort, en anders niet
als zijn teele melk en ziet't.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

661
't Meisken hoorde: ‘Goeden dag!’
zeggen, zoetjes, zoetjes:
‘Mietje!’ 't Meisken ommezag ...
Op zijn' bloote voetjes
viel de melk en, vol verdriet,
wie dat 't was en wist het niet.
Meiske, meiske, meiske snel,
op uw' bloote voetjes,
melk aan 't dragen, wacht u wel:
zoetjes, zoetjes, zoetjes,
mijdt u, meiske, en, hoort gij iet,
vóór u, maar niet omme en ziet!
20-5-'97

Zonhoeden
Onder hun' hoeden
zoo liggen ze, in 't vlas;
boos is de zonne en
zoo heet als een oven:
rood is hun aanzichte,
als ongepijnd was ...
boos is de zonne en
ze bakelt erboven.
Schaduwt hun' hoofden,
gij, hoeden van stroo;
strekt u, zoo verre als
gij kunt, op hun' leden;
laat ze, die wieden,
al rusten ze noô,
halen een asemke,
uw' schaduw beneden.
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Tavond zal 't branden
gedaan zijn, en dan,
laat ze weêr vrij, lijze
en koele, om de slapen,
laat ze, verlost van
den arbeid en van ...
u, groote hoeden,
een rustje gaan rapen!
21-5-'97

Buigen of bersten
Het jong hout staat, den rugge krom,
ootmoedig, neêrgestopen;
terwijl de wind, den afgrond van
zijn' diepe longen open,
gevaren komt, door bilk en bosch;
en, buischende in de boomen,
losbandig, al den gruwel van
zijn' gramschap heen laat stroomen.
De boomen staan geworteld in
den bodem diepe, en, weren
en zal de wind hun sterkheid noch
hunne oude stammen deren;
ze zuchten en ze stenen wel,
ze roepen en ze razen,
maar wederstaan, zoo willen ze, en ...
dat durven ze, die dwazen!
Ze 'n buigen niet. Hun' wortels staan
in de eerde neêrgegrepen
als ankers, die gebonden staan
doen ijzervast de schepen;
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ze 'n buigen niet. Hun hoofdgewaai
scheurt af en weg: om 't even,
en zullen noch en willen ze, en
voor wie dat 't zij, begeven.
Het jong hout ligt den grond nabij,
voorover, neêrgedwongen;
verpletterd en vernietigd haast. De wind komt losgesprongen
en, stampende op dat ligt ... ‘Zoo wel
den naasten als den versten, ...
die boomen daar zal 'k buigen doen,
of willens nillens bersten!’
't Is donker, van al 't zand, dat vliegt.
Geen' hersendolle koeien
en kunnen, zoo de wind nu doet,
zoo ongedoevig loeien.
Ei! poffen nu, en paffen gaan
de pezen af, en kraken
de wortels: als geweren zijn 't,
die dood en donder braken.
De doelen staan, bij vijftigen,
bij honderden, te perre,
ter aarden uitgeheven, en ...
de boomen zijn omverre,
de teenen in de lucht; tot in
den vasten grond gezonken,
verdwijnt, al even slaggelings,
hun' kroone in de elzentronken.
Het jong hout heft den hals weêr op:
allengskens stilt het weder,
en legt het, op de rompen van
't gerooide boschhout, neder

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

664
zijn' grimmigheid. Een slagveld is 't
vol lijken. Ongeschonden,
zoo staan de jonge stammen daar
nog, al die buigen konden.
22-23/5/'97

Cytisus laburnum
Gevlerikt, na der vliegen aard;
gereesemd, al omleegewaard;
eenvervig, en van goude fijn,
des goudenregens blommen zijn.
Zij staan in krabben, lang en smal
van lijve; en recht een regenval
gelijken zij, van goude, ... neen,
van zijde en licht en edelsteen.
't En is van al dat bloeit entwat
zoo geluw, in geen blommenstad;
't is geluw, naast aan 't groen, ... 't en doet,
't is groen, ten geel'wen uitgezoet.
Als, ievers in den hof gestaan,
de goudenregens opengaan,
de duisterheid van 't groen verdwijnt,
‘het regent en de zunne schijnt.’
Hoe jammer, dat zoo gauw voorbij
uw' vlagen gaan van goude, en gij,
o gulden regen, al te broos
van leven zijt ge, en tijdeloos!
Gij strooit den weg, nen dag nadien,
of twee, dat wij u open zien:
zoo derf is dan uw dood gelaat,
als kaf, daarop de vlegel slaat!
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En, eens dat eene aan 't vallen is,
de stervenstijd van allen is
gekommen: geen een blomme en kan 't
meer houden: 't goud is uitgebrand.
O goudenregen, heel en al
het jaar, zoo heet gij regenval;
doch regenval van goude, aleer
het meien zal, en zijt gij meer.
'k Verlange al, eer de maand daar is
weêromme, en tend de hoven, frisch,
vol goudeware en zonneschijn
geregend door uw' blommen, zijn.
24-5-'97

Gierzwaluwen
(CYPSALUS APUS)
‘Zie, zie, zie,
zie! zie! zie!
zie!! zie!! zie!!
zie!!!’
tieren de
zwaluwen,
twee- driemaal
drie,
zwierende en
gierende:
‘Niemand, die ...
die
bieden den
stiet ons zal!
Wie, wie? wie??
wie???’
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Piepende en
kriepende
zwak en gezwind;
haaiende en
draaiende,
rap als de
wind;
wiegende en
vliegende,
vlug op de
vlerk,
spoeien en
roeien ze
ringsom de
kerk.
Leege nu
zweven ze, en
geven ze
bucht;
hooge nu
hemelt hun'
vlerke, in de
lucht:
amper nog
hoore ik ... en,
die 'k niet en
zie,
lijvelijk
zingen ze:
‘Wie??? wie?? wie?
wie ...’
25-5-'97
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De sperretakken
De sperretakken staan, nabij
den boom, alsof hun' blâren
gestorven, over langen tijd,
aan jeugd en jonkheid waren;
maar, al zoo zaan de zomer komt,
herzie 'k hun verste vingeren
met jeugdig groen en zappigheid
den ouden boom omslingeren.
Nog winter is 't, men zeggen zou,
omtrent het bol; en, neven
het bol, zijn zwart de takken, die
maar tendenwaards en leven:
het oude draagt het nieuwe, dat
nog jong is; maar van dagen
ook oud geworden, beurtelings,
zal 't oude 'et nieuwe dragen.
Op de ouden blijft gesteund, en zijt
voorzichtig, jonge spranken;
'n laat u niet verleiden, om
te vroeg u vrij te danken
van 't oude: uit de oude grauwte van
de schiergestorven boomen
zal nieuwgeboren schoonheid eens,
en sterkte, henenstroomen.
30-5-'97
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Sambucus nigra L
Vlienderboom, 't is al verloren,
dat ik u voorbij geschoren,
henenvare, in 't snelgerij,
overal ontmoet gij mij;
overal voorbij mij drijven
zie 'k uw' witte blommenschijven.
's Zomers lange en schoone dagen
schijnen u, met welbehagen,
toevertrouwd; en evengoed
's avonds u de zonne groet,
als des vroegen morgens. Edel
groen zijt gij, van lijf en schedel.
't Moet entwat omtrent u wezen,
met u uit den grond gerezen,
door ons volk u toegedicht,
dat, voor mij, in 't donker ligt:
iets dat overal uw' twijgen
vrijdom laat, en woonsteê krijgen.
Overal! 'k En weet geen' hoven,
of gij zijt erin geschoven,
eens of anders; hier en daar
staat gij, Vlienderboom, entwaar:
bachten 't huis, aanzijds het water,
zoo daar iet kan staan, gij staat er!
't Ovenbuur beschut uw' zware
looverschaduwe en, 't en ware
versch, ten gronde nieuw gemaakt,
't steenen huis daar Turk in waakt,
verre niet van 't messingbekken,
Vlienderboom, uw' vlerken dekken.
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Om den hoogen essche, in 't wenden
van den weg, daar 't water, tenden
't hofgat, hier en daar gedekt
met een' brugge, zijwaards strekt,
ringsom de oude mote, schoone
spant ge alweêr uw' looverkroone.
Ja, en, lieflijk uit der maten
is 't, om zien, hoe al uw' platen
vlakke witheid stijgen op,
trapwijs, naar den esschentop,
die daar staat, - hij zonder blommen treurig, in den wind te brommen.
Vlienderboom, gij schaduwt wielen,
wagenbossen, voor 't vernielen
van de zonne; en meermaals is
't kindervolk een' kerremis,
als gij ze, aan uwe armen, zwingen
luide laat, en liedtjes zingen.
Waterspeiten, klakkebossen,
zwartgezunde beiertrossen,
wijn daaruit, en zoetigheid,
heengehaald en toebereid,
voor die ziek zijn, doen de lieden,
al te male, u eere bieden.
Maar gij waart, in 't grauw verleden,
meer als om de dienstbaarheden
uwer goedheid, wel bekend:
gij waart heilig; u omtrent
biechtte men, te lijzer spraken,
't geen men wilde onweetbaar maken.
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Gij hebt ooren! 't Zijn wel Heeren,
in de groote steên, die leeren
dat het zwammen zijn, gedaan
net als ooren, die u staan
om den lijve! maar, zij droomen:
ooren hebt gij, Vlienderboomen.
‘Ooren hebt ge, maar geen tonge’,
dicht het Volk; ‘en, wat men dwonge,
menschenmond en zou verraân,
't gene in de oore u is gedaan
diepe, en toevertrouwd.’ Nog roeren
hoort me', in 't Dietsch, van zulker voeren.
Edel beeld, uit vroeger' dagen,
blijft maar vast de takken dragen
uwer schoonheid; houw en trouw,
naast des Vlamings hofgebouw,
nijgt uw' blom- en bezieschijven!
Houw en trouw zal Vlanderen blijven.
26-6-'97

Bignonia catalpa L
't Heeft fel gezomerzijpt, en, water gieten,
onthier een amerij, deed 't immer aan;
nu zijn de scherpgepinde zonnesprieten,
na lang geweld, de wolken doorgegaan:
't geluchte is los, in tween zijn al de banden,
die lijndoek om geheel den hemel spanden.
Hoe helder blinkt het blanke wiel, dat even
onzichtbaar, zichtbaar nu, en bloot, alom
geworden, geuten giet en licht en leven
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in 't blauwe van den blauwen hemelkom!
't Slaan bliksems in de lucht, en louter sprangen
van reinboogverwe omtrent de boomen hangen.
De wind is opgestaan; hij schudt de blâren
dat 't perels overal aan 't leken gaat;
in 't groen catalpaloof hij, heengevaren,
de schaduwe en de takken openslaat
daaronder ik nu zitte en asem hale,
nu zuchte, in de al te heete zonnestrale.
Het voor- en 't nagetij elkaar genaken,
midbâmesse en midlente is 't, almedeen;
op ieder lapken loofs er blommen blaken,
aan ieder taksken hangt er edelsteen,
dat, geluw, groen, en rood en blauw, van boomen
vol bleuzende appels doet, en peren, droomen.
Een wonderlijk aanschouwen! Hoe 't gelooven,
schoon nauwe ik zitte en zie, dat 't anders niet
als lekend loof en is, en scherpe schooven
van stralen, die daarin de zonne schiet:
't is alles even vrij, van verwe en voege,
of Adams paradijs weêr opensloege.
Dat menigmaal mij worde een' wonne als deze
geschonken, onder u, Catalpa schoon;
de hand die u daar zette 'et welzijn weze
gegeven van Gods ongekenden loon!
En, zie 'k u zelden weêr, in later tijden,
uw zijden zeildoek zal een ander blijden.
18-9-'97
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Het gulden vlies
't Is scherenstijd in 't houtgewas.
De blâren vallen: grond en gras
zijn effen, van den wind, die waait,
vol zilver en vol goud gezaaid.
Zoo groene en is de grond nu meer
als wijlen, toen de lente teer,
en 't jonge jaar zijn herte ontlook,
de weiden en de bosschen ook.
't Is scherenstijd. De schapen niet,
maar 't houtgewas men scheren ziet;
en 't scherpe van de windenschaar
aan 't knippen is in 't houtgeblaâr.
Daar vallen en vergaderen
nu honderdduizend bladeren,
die reuzen af de rijzekens,
zoo lustig en zoo lijzekens.
't Is 't boomenvlies dat nederstort,
dat altemaal gesneden wordt;
dat af en dóór de schare moet,
zoo 't al, en te elken jare doet.
Het gulden vlies, dat Jason zocht,
en reeuwroofde op het wangedrocht,
aanschouwe ik al mijn leven lang,
als wangeloove en kwenenzang.
Maar 't geen alhier, aldaar gestrooid,
den weg dien ik nu ga vermooit,
dat menigvuldig boomverlies,
voorwaar dat is mij 't gulden vlies.
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Het blinkt, het bleust, het laait, het ligt
doorschoten van den zonneschicht,
onmeetbaar, verre, één schapendracht
van ooienwolle en lammervacht.
Een kleed is 't, als van engelkens,
van louter liefdebengelkens,
die zijde en wolle en gouden blaân
doen liggen, daar ze spelen gaan.
Het rilt, bij elker schreê, die 'k doe;
het roert en 't ruischt, 'k en weet niet hoe;
en 't riekt, alsof er reuke fijn
van amber uit zou dampend zijn.
't Is scherenstijd, in 't houtgewas;
geen stap mij ooit zoo zoete en was
als dien ik eens, in Ipersteê,
deur de afgevallen blâren deê!
26-10-'97

Serenum erit
(MATTH. XVI, 2)
Al rood is 't, dat ik zie:
één ovenvier heel 't westen,
daarin de zonne zonk
en 's werelds oude vesten
in gloeien zette. Laai
noch glans en is er: niet
als enkel rood en, deur
de losse wolken, iet
dat eer aan bloed gelijkt,
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of aan onmeetbaarheden
van omgehouwen stieren
huidlooze ossenleden,
die, drijvende overal,
met vil- en slachthuisvee,
de diepten vullen van
de westerwereldzee.
De zwarte hagen staan
vol oogen, als van dieren
en ongedaanten, die
hun' roode blikken stieren
te mijwaard; daar ik sta,
van hoofde tot den voet
bespeit, ik zelve, en diepe
in schijnbaar zonnenbloed.
Hoe zal 't me morgen gaan:
zal 't regenen, zal 't ruischen;
gebouwen af- en al
dat boom is ommebuischen?
Zal 't hagelslaan? In al
dat hemelsch bloedgeweld,
is ons de jongste dag
des werelds vóórgespeld?
Toch neen-hij! Morgen zal,
ten oosten uitgeklommen,
een nieuwe dageraad,
een nieuwe zonne kommen
de menschen, blank en blij,
begroeten, die nu staan
en, rood van aangezicht,
den avond gadeslaan.
28-10-'94(?)
27-10-'97
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Hebt meêlijen
Hebt meêlijen met de boomen, laat
den bast hun ongeschonden;
bewaart ze voor de nijdigheid
der kwade nagelwonden;
geen onbermhertig menschenkind
ze dood en kwelle: geeft
de vrijheid aan des Scheppers hand,
die in hun lenden leeft.
Hoe schandelijk ontmaakselt en
ontmooit gij mij de vrome,
de vrije en blije boomen, die 'k
zoo geren tegenkome
omtrent uw huis en hof, o gij,
dien God met herte en oog
heeft toegerust, om Hem te zien
in 't heerlijk boomvertoog.
'k Zie opgeroeste pikken, moê
van kappen en van kerven,
gehamerd om den esschenboom,
den esschenboom bederven,
daaraan het hekken vastgehaakt
de bilken sluit, en 't vee
belemmert, dat zijn vulte zoekt,
en voedsel, in de weê.
'k Zie boomen, die gebonden staan,
in 's dwingers booze handen,
die nooit geen duimbreed af en laat
zijne ijzervaste banden,
maar, spannende en onroerbaar, al
dat leeft en roert in 't lijf
der boomen doet misdragen tot
een eerloos wanbedrijf.
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Gebulte boomen zie'k, en die,
doorhakkeld en dooreten,
vol krammen en vol haken staan
gespijkerd en gesmeten;
die werken, zoo Gods wet hun wijst,
die tranen en die bloên,
o mensche, om eenmaal vrij te zijn
van al uw dertel doen.
Of staan ze meer niet vast genoeg,
de wortelvaste boomen?
En vreest gij dat zij henengaan
en meê met 't water stroomen;
of vliegen in de lucht, omdat
gij scherpe draden spint,
en lange reken boomen al
in snijdend garen windt?
Och arme, en is 't genoeg u niet,
dat, schier nog ongeboren,
het hout alreê geknipt moet zijn,
geschonden en geschoren,
dat 't, galoos en tot alles dat
het niet en is gepraamd,
wordt ‘gloriette’, en ‘pyramide’,
en ‘espalier’ genaamd?
Hebt meêlijen met de boomen, laat
hun' schoonheid ongeschonden,
die schoonder is, onaangeroerd,
onvast en ongebonden,
zoo God ze liet gewassen zijn,
gewonnen en gebaard,
als al hetgene gij, o mensch,
verzint en hebt vergaard.
1-11-'97
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De leye
De Leye ligt zoo stille, alsof
van staal ze zou bedegen,
van louter staal en stijfheid zijn;
zoo blauw en, allerwegen,
zoo glad is, en zoo effen en
zoo bloot zij nu. De winden
en roeren niet of, roeren ze,
geen speur en is te vinden,
geen asemtje op de Leye ervan,
die staal is, onberoerd,
en alletwee mijne oogen tot
aan Harelbeke voert.
De Leye en kapt mij 't kezzelspeur
niet af nu, en heur plasschen
en komt tot vóór mijn voeten niet
den trakelwegel wasschen;
ze'n slaat geen' witte kladden op
en neêre, alzoo de rossen
die, schuimende, in de stringen van
de wagens hossebossen;
maar stille ligt en lusteloos
ze omleege ... stille staat
er Anneken, het maantje in, dat
zijn' schapen gadeslaat.
Noch nacht en is noch dag geheel
en gansch het: tusschen beiden
kan hofgebouw en boomgewas
ik zien en onderscheiden,
die omgekeerd in 't water staan;
zoo schuren doen en schelven
en schepen uit de Zuiderzee,
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vol vlas, - en 's lochts gewelven,
die zeggen: ‘Komt en kijkt, o mensch,
naar ons: met al uw macht,
ge'n kunt niet dat de Leye kan,
bij 't vallen van den nacht!’
7-11-'97

Duiven.
Klap-klap-klap,
m'n dertien duiven
slaan hun' vlerken, de eene op de aâr;
klap-klap -klap,
en henenschuiven
doen ze, van mijn dak mij daar.
Klap-klap-klap,
ze spelevaren,
rinkelrooiende, altemaal;
klap-klap-klap,
van harentaren
ommentom, in éénen haal.
Klap-klap-klap,
ze zijn daar weder;
hoort ge vlug hun' vlerken slaan?
Klap-klap-klap,
ze vallen neder,
beetende op mijn dak, voortaan.
Klap-klap-klap,
de veêren stuiven,
want hun baaike, groef en fijn,
klap-klap-klap,
m'n dertien duiven
boetende, in de zonne, zijn.
10-2-'98
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Musschen
De musschen, weêral, vrij en vrank,
vergâren, en verzinnen
hoe nog eens, naar den ouden gang,
de lente gaat beginnen.
't En vriest niet meer, 't en sneeuwt niet meer,
't en vliegen meer geen' vlagen;
't wordt dageraad in 't oosten eer,
en langer zijn de dagen.
De zonne, - 'n wordt, in 't zonnelicht,
de weide nog niet wakker, goêmorgent, met heur mooi gezicht,
den moedermilden akker.
't Zit ander verwe in 't hout, voortaan;
de botgebolde boomen
niet langer meer zoo drooge en staan
te druilen en te droomen.
Daar gaat entwat gebeuren; 't is
geband en baar geworden,
dat Leven en Verrijzenis
zijn 't graf weêr uitgetorden.
De musschen hebben nieuws ervan
vernomen, en ze vliegen
't vermonden: geld noch goed en kan
dat musschenvolk bedriegen.
Zoo, weêral zijn ze, vrij en vrank,
de haantjes en de hinnen,
aan 't rinkevinken, luide en lang:
De lente gaat beginnen!
11-12-2-'98
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De dageraad
In 't blauwe van den hemel doekt
een kleene, witte wolke
de zonne mij;
en 't witte van die wolke en komt
geen vlekkelooze molke,
geen wolle bij;
geen witgewasschen wolle, noch
geen snee die, versch gevallen,
te gronde ligt;
zoo wit is, op de boorden van
die witte wolke, 't brallen
van 't zonnelicht.
'k En kan 't niet meer bezien bijkans,
mijne oogen willen dolen;
't is vermiljoen,
dat, zwart in mijnen boek gedrukt,
zoo zwart is als de kolen,
en 't rood is groen.
De Leye, die daar stille ligt,
het water in de beken
is rood voortaan;
terwijl, van top tot tee'n mij als
van 't morgenrood ontstoken
de boomen staan.
Het schemert hooge en leege nu,
en, diepe in 's hemels gronden,
vandage staat,
beneên dien witten zonnedoek,
in 's middags hooge stonden,
de dageraad!
8/9-3-'98

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

681

Nevelduisternis
Gegrauwdoekt is de grond
der kimme en, allenthenen,
vol damp en duisternis;
de boomen, half verdwenen
half zichtbaar, hebben, daar
ze stille staan en stom,
van wolkenweefsel elk
een grauwen tabbaard om.
't Hoogmorgent en, zoo 't schijnt,
't en wilt geen dag meer dagen:
daar moet iets ongesteld
of los zijn aan den wagen
der zonnehingsten, dat
ze in toom gehouden staan
en, immer nippend, nooit
een schreê vooruit en gaan.
De wereld mist den troost
dier zoete zonnestralen,
die alles leven doen,
daar ooit zij nederdalen;
die 't schoone schoon doen en
die 't goede goed doen zijn:
die God verbeelden in
Gods beeld, den zonneschijn.
De wereld mist dat nu:
ze treurt en, langs de lanen,
daar 't eenmaal blommen droop,
en druipen nu maar tranen;
daar 'k eenmaal stemmen hoorde
en vogelzang, en ziet
mijne ooge onschoonheid maar
en sprakeloos verdriet.
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Dat 't schaduw nu nog ware
en wolken, daar de winden,
zoo in een schapentrop
de honden, weg in vinden,
en bleve een plekske vrij,
dat blauw is, hier of daar!
Och neen, 't is nevel, al
omtrent me, en nevel maar.
o Nevelduisternis,
bij nachte zien mijne oogen
de duizend teekens nog,
die 't ommegaan vertoogen
des sterrenhemels! Gij,
o Nevelduisternis,
en toogt mij niets van al,
daar hope of troost in is!
't Is meer als leed genoeg,
en droefheid in mij, zonder
uw droef afwezig zijn,
o 't weergalooste wonder
van al dat wonder is
in 's werelds heerlijkheid!
o Zonne, en zij mij nooit
te lange uw licht ontzeid!
17-3-'98

Windtocht
't Is helderblauw, vandage,
en warmer als twee dagen
of drie geleên; de locht
die 'k aseme is voortaan
zoo licht en onbelaân,
dat door mijn longen ik
hem lustig late jagen.
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Hij loopt omtrent me heen,
hij speelt me vóór de voeten;
mijn haar omwentelt, en
mijn kaken kust hij koel;
in lijf en leên gevoel
ik weêr den jongen dag
den ouden dag verzoeten.
Hoe raast die wilde wind
mijne ooren vol! Ze tuiten,
ze tieren allerhand
geruchten in mij, recht
een stamerend gevecht
van stemmen is 't, die 'k slaan
en bermen hoore, buiten.
Dan buige ik mij vooruit
en wil de borst hem bieden;
'k ga stevig, stap voor stap,
en 'k leune, lijf sta bij;
wie zalder, ik of gij,
nu zege halen, wind,
of 't zegeveld ontvlieden?
Zoo wierd er vroeger, 't is
mij eeuwen lang geleden,
door hem die ‘Israël’
nadien voor name droeg,
bij nachte en 's morgens vroeg,
op een die, na den strijd,
hem zegen gaf, gestreden.
Dan, laat mij zegen ook,
uit uwen mond, verwachten,
o sterke vechter, Wind,
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die, loopende achter 't veld,
mij schier omverrevelt
en worstelt tegen mij,
en wijgt uit al uw' krachten.
Ik bidde u, zegent mij:
niet eer en wilde ik wapen
omleege leggen, u
ontwijkende, eer gij doet
ontwaken mij dat bloed,
dat al te langen tijd
gerust heeft en geslapen.
22-3-'98

Aksternesten
Nog ijdel staan de boomen, in
de blauwe lucht, en blâren
en zie 'k ze hebben meer, als of
ze dood en duister waren
voor goed nu. Lang is alles zwart
en zonder zap gebleven,
dat wijleneer zoo groene stond
in 't zoete zomerleven.
't Is zwart nu al, tot boven in
de hooge abeelensprangen,
daar zwarte en zware bonken in
van aksternesten hangen.
't Zijn teekens in de lucht, en wel
bekende hemelbaken,
dat wederom de zonne zit
aan 't lieve zomermaken.
Toch bladerloos is al 't geboomte
en, verre heen, in 't westen,
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in 't noorden, 't zuiden, 't oosten zie ik
alom vol aksternesten
de abeelen staan. - Verdappert uw
bezoek en wilt de bronne
des aksterlevens duiken al
in 't groen, o lieve zonne!
Moscroen, 27-4-'98

Lentegroen
Hoe lief is, op het donker blauw
der zwanger gaande wolken,
die donderduwen dreigen dra,
het lieve lentegroen,
daar schielijk, uit de zuiderlucht,
de middendaagsche dolken
der zonne 't lustig meievier
een deuntje op dansen doen!
't Is groen, dat diepe in 't blauwe bijt,
zoo hel en zoo doorschijnend,
of schier het uit den regenboog
geboren ware; en blauw,
dat dieper nog als hemelsch blauw
des avonds is, verdwijnend
in 't zwanger gaande duister van
de wolken, gram en grauw.
De zonne loopt daar smijten in
heur middendaagsche dolken,
die speiten zoo geweldig op
het lieve lentegroen,
dat 't pinkelt en dat 't pierelt op
de blauwheid van de wolken,
die, zwanger gaande, dreigen dra
nen donderduw te doen.
(Aan Eug. De Lepeleer.)
3-4-5-'98
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Voorbij ...
is, eer het woord voluit
mijn' tonge ontvalt, het vlerkgeluid
des vogels, die al dorpen wijd
van hier is, haast in géénen tijd.
Voorbij,
zoo vaart het stoomgetuig,
met vier- en vonk- en rookgespuig,
de schenen af, één stonde, en is
verdwenen in de duisternis.
Voorbij,
zoo zie 'k de schaduw langs
de stappen gaan mijns wandelgangs,
en schielijk al 't nieuw akkergroen,
gemeten verre, in 't donker doen.
Voorbij,
zoo vaagt een striepken licht
de valsterre over 't aangezicht
des nachts; en ik ... 'k en zie daarvan
geen speur, eer zesse ik tellen kan.
Voorbij,
o God, u uitgespaard,
gaat alles heen- en tendenwaard;
gaat al dat is of was voorbij:
Gij zijt alleene en blijft God, Gij!
(Aan E.H.D. Pattijn.)
Kortrijk-Brugge, 10-5-'98
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Wie is als God!
‘Wie is als God!’ zoo wierd het woord,
in lang verleden tijden,
omtrent den throon van God, gehoord,
als Michaël ging strijden.
‘Wie is als God!’ Hij won den slag
en satans volk vernederd lag.

Tusschenzang:
De vane omhooge! en immer voort,
die weerbaar is, gestreden!
‘Wie is als. God!’ weêrgalme 't woord
des zegepraals, nog heden!
De vijand wierd verwonnen, maar
zijn hoogmoed niet gebroken;
met lichaamsrampe en zielgevaar
blijft satan ons bestoken;
doch, stuive en storme 't nog zoo fel,
‘Wie is als God!’ roept Michaël.

Tusschenzang: De vane ...
De wereld is een worstelperk,
vol vijandschap en veeten;
geen winnen, of een wapenwerk
van dapperen mag 't heeten:
die weerbaar is den vrede haalt,
- ‘Wie is als God!’ - en zegepraalt!

Tusschenzang: De vane ...
Bewaart ons, in den wijg, en doet
ons allen, die u eeren,
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tot tenden uit, met kloeken moed
de slagen slaan des Heeren;
bevrijdt ons van der kwaden dood,
o Michaël, Gods engel groot!

Tusschenzang: De vane ...
‘Wie is als God!’ zij ons geschreeuw,
zoo 't uwe was, voordezen;
verwinnaar zal de Vlaamsche leeuw,
door Michaël, nog wezen;
staat, Engel Gods, zoo bidden wij,
ons, lijdend, wijgend, stervend, bij!

Tusschenzang: De vane ...
10-5-'98

Och, ware ik ...
Och, ware ik ongevoelig en
mijn herte een steen bedegen,
wanneer de boosheid bijten komt
van die mij toegenegen
en dankbaar wezen moesten! Ach!
't en is geen een verschenen,
of, was er een, hij verre weg
van hier is en verdwenen.
'n Ware ik maar gevoelig als
ik tranen zie en lijden,
bereid om al dat doenlijk is
te doen en hen te blijden
die, troostloos zijnde, zeggen: ‘Helpt:
u wille ik, al mijn leven,
bedanken!’ Neen, beloven is
een ander ding als geven!
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Ach, weze dan mijn herte zoo't
voor U moet zijn, o Vader,
die meer mij als ik immer mocht
verdienen, altegader
ontvangen liet; die vroolijk zijn
mij doet, mijn herte pramend;
en al te menig keeren mijne
ondankbaarheid beschamend!
25-5-'98

Getijden
Verna.
Lente zal 't, eer lang na dezen,
eeuwig, eeuwig lente wezen,
blijve ik, Priester Gods gewijd,
U getrouw, die eeuwig zijt.
Aestiva.
Maakt alom, te zomertijde,
't zonneken de menschen blijde,
hoe zal 't, zonne Gods, mij gaan,
als ik eens vóór U zal staan?
Autumnalis.
Boomen, die geen ooft en schenken,
zal 't gegloei der helle krenken:
God, verleent mij daaglijks, dan,
werk en eens den loon ervan!
Hiemalis.
Koude, sneeuw- en hagelvlagen,
looft den Heer, die, alle dagen,
hoe 't geweld der winden drijft,
waakt in mij en wakker blijft.
(In 't getijdenboek van Caesar Gezelle)
Cinxen, 1898
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Cinxen
't Is stille, Cinxendag en, over 't plekske vloers,
van waar ik henenzie en schouwen kan, daarboven,
de hemelsblauwe lucht, en hoore ik niemendal,
't en zij, voorbij geschoven,
een langzaam bellen, dat, herhalende, eens en nog
zegt: ‘komt te kerkewaard, met mij den Heere loven!’
't Is stille en kerkewaard vervoere ik mijn gedacht,
vervoere ik heel en al mijn innewaardste wezen,
tot vóór Uw voeten, God, die uit het duister graf
zijt heerlijk opgerezen;
die in Uw kerke rust en daar, in 't hoogste blauw,
terwijl het klokske luidt, mij Uwen naam laat lezen.
O groote kerke Gods, o hemelwelven, daar
het minste mensch van al, bij nachten of bij dagen,
U in de sterren kan aanschouwen, groote God,
zoo ver zijne oogen dragen,
en in de blauwe lucht des hemels! ... kerke Gods,
gewijde kerke, wie zal u te schenden wagen?
29-5-'98

Duc Nos Quo Tendimus
Aan Z.D.H. Mgr. Dr. G.J. Waffelaert, Bisschop van Brugge.
Wilt ge een hof vol beukenboomen,
zwarte en groene, als daken dicht,
ondoorstroomd, de volle stroomen
vangen zien van 't zonnelicht;
wilt ge een kermesse aan uwe oogen
geven, 'k ga den weg u toogen.
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Wilt ge geurig gers gerieken,
versch gezeisend; dóór de weê'n,
op en af de houten rieken,
't hooi zien dansen, al deureen;
komt en laat, in 't park getreden,
vóór u gaan, of na, mij heden.
Uit en in de schaduwsluipen,
te over 't hoofd in 't donker groen,
wilt ge heen- en wederkruipen,
duikske-weg, u zoeken doen;
wilt ge vrij van zorgen leven,
komt, ik ga de keure u geven.
Wilt ge, tien en twintig malen
daags, het dampend reuzenros
hooren zijnen asem halen,
door end door den iepenbosch,
slaande weg naar vreemde kusten,
komt nabij dien berk wat rusten.
Henen is 't, en weêr een ander
drakendier de bane bijt,
bachten ons: een binnenlander
is het nu, die henenrijdt! ...
Horkt hoe weêr de wielen ronken:
't davert tot in de elzentronken.
Zich! Daar springt een haze! Och arme,
laten moet hij noo' den schat,
dien hij, diepe in 't hooi, in 't warme
woekernest, geborgen had:
't staat hem op den hals en sterven
moet hij of zijn jongskes derven.
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Groot van oogen, grauw van velle,
lang van ooren, krom van been,
zitten nu de lieve, snelle
jongskes op mijn hand, getween,
weteloos of, weggedreven,
vader nog en moeder leven!
Meermaals hoore ik menschen kouten,
hoe verkeersels, wis en waar,
hoe ze goede en kwa' kabouten
tegenkwamen, hier of daar;
zijnder geesten hier, die dwalen,
's nachts, het zijn de nachtegalen.
't Doet: er komen goede geesten
hier verkeeren, af en aan;
lichaamlooze zielenleesten,
uit het graf heropgestaan,
daar ze, veel of luttel jaren
voortijds, in begraven waren.
Hautscilt en de oude Eeckhoute-abten
komen hier en doen alsof
ze elkeen met elkander klapten,
stemmeloos, in 't wandelhof,
van 't oud huiswerk, dat, voorheden,
hier end daar, zij bouwen deden.
't Is al weg nu, zoo zij zelven
weg zijn: weide en waterland,
boomen zijn 't nu, boschgewelven,
gulzig gers en zuiver zand.
Henen zijn ze, en andere ontzielden
komen, daar zij dagvaart hielden.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

693
Welby Pugin en, daarnevens,
Jan Bethune, zijn gebroêr,
die, den langen dag huns levens,
trokken een en 't zelve snoer,
hoore ik nu, al zoetjes spreken,
't beeld van een gebouw uitsteken.
‘Dáár het ziedhuis, dáár het water,
zus en zoo den trap gezet.
's Zomers, noord de slaapstê? later,
wordt het koud, alhier het bed.
Tenden zij, om God te loven,
nog een bidsteê bijgeschoven.’
‘Michaël zal 't huis bewaken,
met zijn zweerd. Wie is als God?’
hoore ik in de samenspraken
slaan van de edele twee; ‘en 't slot
zal Maria, zonder vlekken
maagd, met heuren mantel dekken.’
‘Jan-Baptiste moet hier hebben,
nacht en dag, zijne eere, want
zuiver water doet hij ebben,
uit der aarde en over 't land.
Naast Maria moet, nadezen,
Joseph hier gediend ook wezen.’
‘Donatiaan, met zeven lichten,
ringsom, op een wiel gepint,
zal de vijandschap doen zwichten,
van die alles uitverzint,
's nachts, om in de terruwstruiken
harik en vergif te duiken,’
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Weêrom zijn ze weg, verdwenen!
Al met eenen keer, zoo staan
huis en hof mij daar verschenen:
dag is 't en de hooiers gaan
overal, bij zware slagen,
't geurig gers omverrevagen.
Wee is mij! Waar zijn mijn' zinnen?
Dorst ik, in zijn eigen huis,
dichten, bij den Bisschop, binnen?
Neen! ‘Duc nos quo tendimnus!’
hadde ik liever zeggen moeten,
neêrgeknield, aan 's Leeraars voeten.
Sint-Michiels, bij Brugge, 29-6-'98

In 't riet
Gedoken half, in 't riet,
half zichtbaar, door de rieten,
aanschouwt de koeien mij,
die, versch uit hunne slieten
en vaste veters, nu
op vrije voeten gaan
en, gaande, 's morgens vroeg,
hun' lange steerten slaan.
Omhooge heffen zij
hun hoofd en doen de stalen
van 't omgebogen riet
hun' tongen nederhalen
te mondewaards; de zwakke,
ontgroende staven riet
men rijzen, toppeloos,
en recht omhooge, ziet.
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Ze stampen dat het kraakt,
en 't water, van beneden
hun' voeten, spettert op
en speit hun om de leden;
de koeier djakt zijn djakke
en, djakkend, rechtevoort
hij koeiers overal
hem tegendjakken hoort.
De dazen zijn daar aan
en bij: bij bijzen weven
zij, rings om elke koe,
hun' zidderende schreven;
ze zuipen zuiver bloed,
bij volle zeupen, uit
de malsche bronnen van
de diepe koeienhuid.
Vaart henen, zonne, weêr
ten avondwaard: de koeien
en kunnen 't herden noch
gedragen meer; ze loeien
om vrij te zijn van 't zog
dat hun den uier spant;
om vrij te zijn van 't vier
dat hun de balgen brandt.
‘Naar huis, allei - alla!’
zoo luidt het en, geladen
met de ongevalschte gift
huns overvloeds, zoo waden
de koeien uit het riet
en uit den meersch, verbeid,
weêrom te stallewaards
en in de stilligheid.
Zillebeke, 27-9-'98
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Sorbus aucuparia L
Nen zwicht van bloêroô bezekens,
de weêrga van coraal,
zie 'k, hooge, op de averesschen staan,
en blinken altemaal;
de najaarszonne vonkelt op
dien ongetelden pereldrop.
De blâren zijn al afgewaaid
en 't hout is, heel ontkleed,
met honderdduizend beierkens
behangen, wijd en breed.
‘En hoe, o lustig lijsterdiet,
en plukt ge mij die perels niet?’
- ‘Gij draagt misschien een roer, dat ons
het leven rooven moet;
of peerdshaar hebt gij meêgebracht,
bestemd voor onzen voet?
Verlaat ons, want we leven, wij,
van al dat man of maag is, vrij!’ ‘Sa, merel, lijster, kwalster, al
dat averesschenooft
veroorbaart, hier! en dapper u
nen vollen buik geroofd:
geen mensche en ziet u, rep noch zeg
en hoore ik meer, 't gevaar is weg!’
't Is menig, menig vogel zat
gaan slapen en, voortaan,
de zonne is, in den oosten, en
de dag weêr opgestaan:
geene averessche, of, ongeminkt,
hij nog vol bloêroô bezen blinkt.
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En avereschhout staat er, met
de macht, dat, ongekrankt,
vol bezen, tusschen 't ander hout,
en boven 't ander, hangt;
maar wie die al de perels van
die trotsche toppen tellen kan?
Tot Iper, op de ‘werken’, staat
dit wonder, ongekend;
en menig weet zooveel daarvan
of waar' hij stekeblend:
dat schoone is, en geen bate en bringt,
is goed voor - een die liedtjes zingt.
Zillebeke, 2-10-'98

...Aan den lindeboom
o! Wat schoon-, wat bolgekruinden
lindeboom
van verre ik staan zie, blinkende in den
morgendoom!
Heel is hij gewelkerd al, en
duizendvoud
van verwen, langzaam afgesleten
guldengoud.
Dag en schijnt er op, noch noensche
zonneglans:
't is vochtig en de hemelkomme is
duister gansch.
Doch, ik zie mij, zonnewijs in
't nedergaan,
die najaarsche, ei, die bolgekruinde
linde staan.
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Ringsom rijzen hooge en groote,
zwart en zwaar
getakte boomen, naast die lieve
linde daar.
Diepe schaduw schieten ze en een
donkergroen
gewelf zij om het wezen van die
linde doen.
Weest gegroet mij, nauwlijks uit den
morgendoom
erkenbaar Lieve-Vrouwken, aan den
lindeboom!
Sente, 29-10-'98

Bladerval
De boomen strooien weêr den weg
met wakke winterblâren,
die, vol gevangen morgendauw,
te gronde nedervaren.
Ze wentlen, zoo de wouters doen,
die weg en weder draaien,
van de eene blomme op de andere, in
het heetste zonnelaaien.
Geen zonne nu, geen vlindervlucht,
geen blommen meer, die blinken;
maar blâren, die, verwelkerd, uit
de hooge boomen zinken.
Maar blâren die, al stemmeloos,
in 't gers en in de biezen,
in 't diepe van den wagenslag
hun' stille grafsteê kiezen.
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De lucht is heel doorwaaid ervan:
de wegen en de weiden,
de voren in den akkergrond
en kan in onderscheiden.
Zóó dapper, in de velden, zijn
des zomers oude paden
met allerhande verwen van
gestrooisel overladen.
Komt, koning Winter, komt nu maar;
bij honderdduizendtallen,
van blommen en van blâren, is
al 't zomervolk gevallen.
Sente, 29-10-'98

Ego flos ...
CANT. II. I.

Ik ben een blomme
en bloeie vóór uwe oogen,
geweldig zonnelicht,
dat, eeuwig onontaard,
mij, nietig schepselken,
in 't leven wilt gedoogen
en, na dit leven, mij
het eeuwig leven spaart.
Ik ben een blomme
en doe des morgens open,
des avonds toe mijn blad,
om beurtelings, nadien,
wanneer gij, zonne, zult,
heropgestaan, mij nopen,
te ontwaken nog eens of
mijn hoofd den slaap te biên.
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Mijn leven is
uw licht: mijn doen, mijn derven,
mijn' hope, mijn geluk,
mijn êênigste en mijn al;
wat kan ik, zonder u,
als eeuwig, eeuwig, sterven;
wat heb ik, zonder u,
dat ik beminnen za?
'k Ben ver van u,
ofschoon gij, zoete bronne
van al dat leven is
of immer leven doet,
mij naast van al genaakt
en zendt, o lieve zonne,
tot in mijn diepste diep
uw aldoorgaanden gloed.
Haalt op, haalt af! ...
ontbindt mijne aarsche boeien;
ontwortelt mij, ontdelft
mij ...! Henen laat mij, ... laat
daar 't altijd zomer is
en zonnelicht mij spoeien
en daar gij, eeuwige, êêne,
alschoone blomme, staat.
Laat alles zijn
voorbij, gedaan, verleden,
dat afscheid tusschen ons
en diepe kloven spant;
laat morgen, avond, al
dat heenmoet, henentreden,
laat uw oneindig licht
mij zien, in 't Vaderland!
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Dan zal ik vóór ...
o neen, niet vóór uwe oogen,
maar naast u, nevens u,
maar in u bloeien zaan;
zoo gij mij, schepselken,
in 't leven wilt gedoogen;
zoo in uw eeuwig licht
me gij laat binnengaan.
17-11-'98

Platanus orientalis L
Alhier, aldaar, wijd uit, wijd om,
wijd afgevallen blâren
bezabberen mij 't wandelpad
alsof het vagen waren
van verwers handen, geelwe op groen,
die 't grauw der aarde blinken doen.
Een zure wind is opgestaan,
die 't schoone der platanen,
zijns ondanks, al te langen tijd
zag schaduwen de banen
van 't zomerhof. 't Is winter haast
en 't oud, afjunstig noorden blaast.
Die zatgezopen, zooveel tijd,
aan 't zalig zonneleven,
daar stonden, ei! zoo roekeloos
en 't hoofd omhooggeheven,
gevallen zie 'k nu los en loom,
beneden den plataneboom.
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Zoo valt, die op de winden schreed,
ééns bliksemens, doorschoten,
de vogel, bei zijn slagers af
en langzaam neêrgevloten,
in 't zand des wegs: met borst en klauw
vergeefs gewend naar 't hemelsblauw.
Plataneboomen, 't deert mij, dat
ik, wandelende, 't zoete
geweefsel van uw schaduwkleed,
in 't stof betreden moete;
dat eens zijn bergzaam looverdak
mij bood, wanneer de zonne stak.
Dat eens mij zoete zangen zong
wanneer, te lossen toome,
de bolle wind zijn' sprongen sprong
en liep van boom tot boome;
al zuchtende ... o, zoo schoon en kweelt
geen vinder, die de harpe speelt.
Dat eens! ... Maar nu is 't veeg en 't valt
in 't graf: de winden loeien
zijn lijkgezang! Platanenloof,
te zomer zal 't hergroeien
en wederom den zonneschijn
mij zichtend voor de voeten zijn.
20-11-'98
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Slaaplied
Waait mij nu zoetjes,
o zuchtende wind;
wiegt mij en douwt mij
dat zuilende kind;
speelt om zijn wichtelijk
aanzichtje en laat
Jesuken rusten: het
slapen nu gaat.
Palmen, die roerende en
wagende zijt,
stilt om mijn kindeke uw
takken nen tijd;
engelkes, zoetjes, ach,
Jesuken wilt
slapen: uw' tonge en
uw' harpe nu stilt.
Vogelkes, zwijgt, die daar
huppelt en springt;
dauwdruppels, zoetjes, en
belt noch en klinkt;
zonne, uwe machtige
stralen verfrischt:
't kindeke Jesus ... in
slape ... nu is 't!
(Naar het Hoogduitsch).
Kerstdag, 1898
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Vader overleden
o Al te kwade boodschapper,
die, bitsig als een horselbie;
die, stekende als een degenstoot;
die, snel gelijk den bliksemslag;
die, stom en doof, noodzakelijk,
te mijwaard op de snaren komt
gevlogen van den teekendraad!
Te gauwe, och armen, vindt ge mij
en biedt gij, in uw bitsigheid,
de boodschap, - en geen troost daartoe! dat ‘vader overleden’ is!
Ge'n zegt niet hoe hij, vroomgezind,
zijn kruise en zijne ellenden droeg;
g'en zegt niet, echt en recht, hoe hij
onwankelbaar geloovig en
betrouwende in Gods goedheid was;
g'en zegt niet hoe beneên den bast
van buitenwaardsche onteederheid,
hij teêrheid in zijn herte borg;
g'en zegt niet hoe, van 's morgens vroeg
tot 's avonds, hij was werkzaam; hoe
't gevaar hij niet en minde, niet
en vreesde, daar 't de plicht beval;
g'en zegt niet hoe nauwkeuriglijk
hij omzag, daar te zorgen viel
voor kinderlijke onschuldigheid;
g'en zegt niet hoe noch wat hij was,
vóór God en vóór de menschen: gij
en steekt me ... en gij en stoot me maar
dóór 't herte, dat hij henen is,
mijn broeder! Van geen zielenruste
en rept gij! - Och, hoe herteloos
doorslaat mij nu die bliksemslag
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en biedt hij me, in zijn bitsigheid,
de boodschap, - en geen troost daartoe! dat ‘vader overleden’ is Zijn ziele God genadig zij!
o Al te kwade boodschapper!
1-1-'99

Requiescat in pace!
Ze hebben hier hem neêrgeleid,
in de aarde der gestorvenen,
den kunstvierwerker. Aan en bij
zijn grafsteê is het oefenperk,
daar dagelijks men schieten hoort
en poffen van geweergeschot.
Wij stonden en wij horkten, in
de stilte van den morgenstond,
naar 't halfgezwegen lijkgebed,
dat iedereens begroetinge is,
die komt alhier. In 't oefenperk,
daar schoten en daar poften ze
zoo dapper, dat het, spotgewijs,
den doode scheen te gelden. Hem,
die menigmaal tienduizenden
deed roepen: ‘Och, hoe wonderschoon
het schittert!’ als hij bommen schoot
in 't luchtgewelf, bij nachte. Neen,
nu ligt hij daar en zien en kan
noch hooren hij 't geweergeschot,
dat henenberst, omtrent hem. Nu
en weet hij van geen duizenden,
die, opwaards ziende, roepen hoe 't
al hemelvier en vonken is.
Geen volk en ziet hij vluchten en
geen kinders, op den arm getorscht,
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die schrikkend schreeuwen. Poppen nu
en raderwerk en ziet hij meer,
die breken, braken, branden, schier
alsof de lucht vol sterren en
vol bliksemende zonnen zat.
Het vier, dat in zijn herte leefde,
is uitgedoofd: hier slaapt hij nu!
Wij stonden daar ... tienduizenden!
Neen, twintig stille vrienden, die,
omleege ziende en sprakeloos,
hem volgden, daar hij henenvoer
voor eeuwig; die beminden hem,
ten grave toe en verder nog!
o Waker, die de dooden hier
bewaakt, in uw gebeden hem,
indachtig zijt: des morgens, als
de nooit vermoeide zonne uitgaat
en leven strooit in 't doodenveld.
Des avonds, als 't al slapen gaat
en, moegeleefd, te sterven zoekt
een stonde of twee; indachtig hem
dan weest, aleer gij slapen gaat.
Des nachts, als heel uw kudde ligt
omtrent u, hunnen herder, dien
alleen die lieve zonne zal
ontwekken, als het morgen is:
indachtig weest den doode dan,
als 't leven u de ruste ontzegt.
8-1-'99
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Uit de diepten
Ik hoore 't klokspel nauwelijks.
en nauwelijks de slagen,
die slaan de lange stonden van
de stomme winterdagen;
't is doof omtrent mij alles, en
schier dood, hetgeen mij moed,
mij mannelijken wil, te mets,
en kracht in 't herte doet:
daar zit entwat in 't luchtgewelf
dat krank is, dat, beneden
die krankheid, armen mensche, mij
doet krank en ziek zijn, heden.
Wat is dat? Aarde of hemel, wat
ontbreekt mij nu, die wanen
mij vrij van alle zorgen dorst,
nog onlangs; die, de banen
des levens gei doorgaande, hield
den zin op u gericht,
o zonne, die mij tegenblonkt
in 's hemels aangezicht!
Waar is nu alles henen en
hoe zitte ik hier, gekrompen,
vernederd en ontzenuwd, in
des winters doove dompen?
Ach, wis is mij de dood omtrent
en, heimlijk aangekropen,
des nachts ong'hiere duisternisse
in 's herten grond gedropen;
de droefheid, - of ik blijde was
en helder eens van zin, op mij heeft heure vuist geveld
en giet mij tranen in.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

708
Waar berge ik mij? Waar vluchte ik u,
o troostloos ondervinden
der zware weemoedsketenen,
die nu mij nederbinden?
Waar vluchte ik mij? Waar schuile ik, of
wie zal mij ...? Zal ik vluchten,
die bidden kan; die God bij mij,
voor bijstand, heb; die zuchten
in de oore Gods mijn lijden kan;
die, sprakeloos, verstaan
bij hem kan zijn; die, schaamteloos
bij hem kan binnengaan?
Aanhoort mij dus, o Vader; uit
de diepten roepe ik henen:
‘Ontferme 't U eens dooden en
Uw licht zij mij verschenen!’
Gij ook zijt een in 't graf geweest,
drie dagen en drie nachten;
Gij ook hebt Uwe onlustigheid
geklaagd; als al Uw' krachten
begaven U, om hulp gebeên,
die, aller hulpe en troost,
God zelf, voor mij te lijden en,
gegalgd, te sterven koost.
Ontferme 't U eens stervenden,
die naast U, neêrgegleden
in 't graf van zijne ellendigheid,
verrijzen wilt ook, heden!
15-1-'99
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Ongedagteekende gedichten
Onvoltooide ‘slapende botten’,
Zantekoorn
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De boodschap
De boodschap uit des Heeren woon,
't geheim des Heeren boodschappend,
begroet ze vol genaden, die
zal Moeder Gods en Maged zijn.
De Maagd bezoekt de moeder van
Johannes, haar in 't bloed verwant,
en ongebaard verkondigt hij
dat Jesus reeds geboren is.
Het Woord dat vóór alle eeuwen uit
des Vaders wezen wierd, verschijnt,
het sterflijk uit een' Moedermaagd
gesproten God- en menschenkind.
Het kind wordt in Gods huis gebracht,
die 't al gebiedt hoort man's gebod
en afgekocht om niet bijkans
wordt Hij die ons verlossen zal.
1899(?)
Hymn. in Off. ss. Rosarii

O liefste Jesu zoet
Ik wil mij gansch U geven nu,
o liefste Jesu, zoet;
den loop van al mijn leven, U,
mijn herte en mijn gemoed.
Aanveerdt mijn herte en 't Uwe zij,
o Jesu, ook gegeven mij:
verwisseling van liefden doet
met mij, o Jesu zoet.
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'k Beminne U, uit der maten zeer,
o liefste Jesu, zoet,
die zegt dat ik U volgen, Heer,
en U beminnen moet;
ik vrage U dan, o Jesu, kind,
die kinderherten meest bemint,
dat Gij mij 't alderhoogste goed
in U beminnen doet.
Van herten zijn wij één voortaan,
o liefste Jesu, zoet,
ik wil door alle smerten gaan,
door allen tegenspoed;
en sterven zal ik, onversaagd,
zoo Gij mij in Uw herte draagt,
en nimmermeer daaruit en doet,
o Jesu, Jesu zoet!
1899(?)

[Aanziet de kraaien, die van zaai-]
Luc. XII, 25
Aanziet de kraaien, die van zaainoch oestgetijde en weten;
die schure en hebben, noch schapraai,
en God verleent ze 't eten:
aanziet hoe dat ze, tem en fraai,
hier spijze en drank vergeten.
Ghistel, 12-4-'93

[Gelijk een been ten honde]
Aan ...?
Gelijk een been ten honde,
zoo smijt gij mij, voor dank,
wat geld! Te geenen stonde,
of waar' ik nòg zoo krank,
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en wilde ik het! Gaat henen,
ten duivel snelt;
hij breke u hals en schenen:
't is Judasgeld!
15/16-'10-'95-1898(?)

[o Band, om oost en west te snoeren]
o Band, om oost en west te snoeren,
om zuid en noord, om zee en zand
ter overwinning heen te voeren,
o hert- en ziel- en tongenband,
vereent mij, lijf en ziele en aderen,
met de overeeuwsche onvalsche vaderen
en ... leve vrij ons Vlanderland!
12-2-2-'97

[Och, Tone, tend de tijd daar is]
Pascentur in aethere cervi Virg.
Och, Tone, tend de tijd daar is,
en zal 't geen rijspap regenen;
maar, is de tijd daar, Tone, ton,
sta vast, en valt aan 't lepelen.
Nog nieuwer nieuws als nu, wie weet,
mag iedereen verwachten; en,
zoo 't al gebeurt dat beuren kan,
de koeien kunnen kachtelen.
25/26-5-'97

[Beziet die booze katte, hoe]
Beziet die booze katte, hoe
zij nalijks nijpt heure oogen toe.
Nu mijdt u, muiske, meest van al:
die blende katte u pakken zal!
Het muiske en ha' geen acht en het,
in een-twee-drie, is opgefret.
29-8-'97
14-11-'97(?)
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't Is stille, stille, allengerhand,
en weêrom wordt het avond;
het zonnelicht is henen, 't is
een ander land nu lavend;
't is stille, stille ... zoetjes vaart
dat roerde alom, te rustewaard.
4-9-'97

[Rechte en zonder krommenissen]
Krommenisse
Rechte en zonder krommenissen,
tusschen u en mij, beslissen
laat mij, vaste en veilig, of
gij mij of ik u, vandage,
leggen zal aan 't wijngelage,
spijts uw ijdel wangebof!
Steene, 12-12-'98

[Verlorenbroods zijn zulke lieden]
Verlorenbroods
Verlorenbroods zijn zulke lieden,
die weinig hope of geene u bieden,
't zij waar zij gaan of waar zij staan,
van eens of anders meê te slaan:
't zijn steiteniets, 't zijn daghuurdieven,
't zijn onbetaalde wisselbrieven,
't zijn bodemlooze vaten, daar 't
gevangen water deurevaart;
die wint voor zulke of werkt, voor nieten
zal arbeid hij en geld verschieten;
voo r zulken bakt, geringe of groot,
die b a kken wilt - verloren brood!
Steene, 12-12-'98
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[Hosannah zingt]
Hosannah zingt,
't is palmendag.
Jerusalem,
slaat open
uw' deuren al,
komt uiterwaard,
en kust', in 't zand
gekropen,
het voetspeur en
de stappen van
het veulen, dat
vol eer
is voerende in
Jerusalem
- Hosannah zingt! den Heer!
1899(?)

't Was 'n ware!
‘Past op,’ zei Meester Heuverswijn,
‘dat iemand, - wie die snaken zijn,
die 'k hoorde daar, met hand of mond,
een s ...e nadoen, dezen stond, nog durve! Wat bediedt mij dat?
Een schande is 't! En, 'k en weet niet wat
ik doen zal met den deugeniet,
die nog nen keer zal durven ...!’ - Ziet,
daar hoort mij Meester Heuverswijn
weêrom entwat gelaten zijn,
van zulken aard, dat 't wonderwel
geleek 't onvoegzaam kinderspel: ‘Komt hier, gij, Jan! Wat hoore ik! Gaat
en seffens rechte in 't hoekske staat!’
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‘'k En doe,’ zei Jantje Poupaert, alsof 't heel onschuldig ware:
‘menheere, 't was 'n ware!’
1886-'9o(?)

Standvastigheid
Hoort gij ginds de baren klotsen
rond de kruin dier oude rotsen?
Ziet hoe zij onwrikbaar staan;
trots de stormen, trots 't orkaan,
nu door 't stijgen van de golven,
dan bestraald door zonnegloed,
schittrend op den effen vloed. Sta, o sterfling! als die rotsen,
hoe des werelds baren klotsen;
sta als zij steeds onverwrikt,
door geen noodorkaan verschrikt.
Komt het wee soms met zijn dolken,
schuilt uw heilzon achter wolken,
waar het leed u uit omstroomt,
moed, o sterfling, niet geschroomd!
Dra doen zachte westewinden,
stormen en orkaan verzwinden;
dra beglanst u zonnegloed
op den effen wereldvloed.
1856

't Was ijdel op der aarde nog
't Was ijdel op der aarde nog
't en leefde niets de zee de locht
de grond was wijd en breed genoeg
Maar niet dat lijf of leven droeg

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

717
onvruchtbaar zijnde. God nochtans
bestraalde met zijn glans
en schaduwde met eigen geest
op 't aardsche lijf en lichaamsgeest
Zij beefde en in heur ingewand
ontstaat een koude schrikken want
't is Hij, 't is Hij 't is God die Haar
beschaduwde en zij beeft voorwaar.
Zoo beefdet gij Maria eens
op 't hooren van het ongemeen
en schrikkelijk mysterie toen
een Engel u zijn boodschap doen
en groeten kwam. Zoo beefde de aard
als Gods bevel kwam nederwaard
en sprak: zij drage en zij voortaan
bekleed met heilig terwegraan.
Geen hand en sloeg de Heere neen
geen ploegschaar in heur boezem geen
noch wierd er in heur schoot gedaan
een reeds bestaande koorengraan
dat liggend in den grond gedekt
zwelt op versterft en weer ontwekt
en wederom geboren spruit
op zek'ren tijd het graf weer uit
o neen de God die 't al gebiedt
en hoeft gelijk wij menschen niet
te werken en te zwoegen: zijt
zoo spreekt Hij en het is. De tijd
hoe snel en hoe gezwind hij vliet
de tijd en meet Gods werken niet.
Zoo zeid Hij weze 't graan en 't was
en 't land in blinkend bladgewas
van waar de zon heur blinkend hoofd
ontwekkend in den Hemel toogt
tot waar ze zinkend achterwaard
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vergrootend weer naar onder vaart,
het stond en 't waaide en terwegraan
gij mogtet voor den Heere staan
en stooren O gij buigdet toen
uw halmen toch het graan is goed
het groeie en 't zij gezegend en
o Heer de Hemel spreekt Uw naam
en de aarde spreekt er al te saam
Uw glorierijke almachtigheid
het groeie en 't zij gebenedijd
Almachtige aarde en zee te saam
en Hemel looft Uw grooten naam
De zonne weet geen ander lied
dan U alleen, de mane giet
Uw mildig licht de sterren al
geen een die U ontkennen zal
Maar Gij die wist van voor den tijd
wat Gij Aleeuwige doende zijt
en hebt voorwaar niet zonder taal
gemaakt den edelen terruwstaal
Uw stem weet hij Uw lied Uw raad
veel meer dan ander schepsel doet
o Terwe die God zelve nu
voor kleedsel dient hoe noeme ik u
een weerden naam ................
1856(?)

Op de speije, bij nachte
G'hebt dan weêr een stem gekregen
ruischende buischende Mandel; kom!
Blijve wie dood of in slaap gelegen
- wij niet die leven en waken - stom.
Blinkende ziet gij de maan daarboven
ziet gij de sterre daar neffens staan.
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Klampt uwen orgel, om God te loven
laat ons bij nachte te choore gaan.
Gij met uw grondige watertale
de aarde die dreunt en het bevend hout;
boschen en bemden en al te male
dat onze tale verduizendvoudt!
't Herte dat in dien boezem bevend
loopt op uw lijmende spegelnat
zingt o zoo zoete zoo zelfontgevend
lillende of ware 't een wilgenblad.
Bonst, o Mandele, ik hoore u geren
'k lig med' u in den maneschijn
al onder een en ik wentelwere en
't dunkt ... en 't dunkt mij zoo waar te zijn.
Is al 't gone de Hand des Heeren
miek en de mensch nooit geen deel in had,
is 't al wonder en schoon! 'k Wilt leeren
ruischende Mandele och leer mij dat!
1857(?)

In de blanke lonken
In de blanke lonken
van de maan
zat ik neer gezonken
langs de baan
En ik schouwde verre
met mijn oog
schouwde naar een sterre
daar omhoog
en de sterre beefde en
lonkte op mij
't was alsof zij leefde
en lonkte zij
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en ik zelve beefde en
lonkte op haar
peinzend dat ik leefde
nauwlijks maar
peisde dat ik daar zat
daar omhoog
waar die sterre klaar zat
voor mijn oog
verre verre verre
weg van hier
dat ik hoorde wemelen
ongehoord
't zingen van de Hemelen
altijd voort
't spreken aan malkanderen
hemelzoet
dat den een den anderen
engel doet
spreken hoorde ik engelen
tot malkaar
en hun stemmen mengelen
altegaar
'k zag de hemelbollen
op en neer
voor de voeten rollen
van den Heer
't zand en loopt zoo licht niet
uit het glas
't glas en loopt zoo licht niet
of zoo ras.
1858(?)
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Heere hoe lang nog ...
Heere hoe lang nog Heer hoe lang nog
moet ik ver van U gescheen
leven lijden kwaad en krank och
ware 'k bij U zoo medeen
Ware 'k waar Uw Engelen spelen
spanklend onder 't sterrenheir
waar' ik waar ze mengelkwelen
op Citharen voor den Heer
Mocht ik nooit geen klank meer hooren
van mijn droef geboorteland
waar eilaas met mij geboren
't kwaad is en mij ingeplant
Och hoe droef te zijn bemachtigd
al zoo lang als 't lichaam leeft
van ondankbaar en misachtig
U te slaan die alles geeft
U te slaan in 't aangezichte
U te zijn o schendigheid
kwaad alleen in al 't gewrichte
van de groote alwezendheid
Kwaad alleen o mensch dat zijt gij
wetens willens zonder baat
en hoe bitter luttel tijd gij
leven moogt gij lastertaalt
Kwaad alleen o mensch dat zijt gij
en terwijl gij asem haalt
want gij leeft een enklen stond
een stond dien gij asem haalt
eenen stond dien stond verslijt gij
schandig en gij lastertaalt
die dien stond u gaf
1859(?)
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Voetjes
Dit voetjen
en dat voetje
gingen te gare de kalvekes wachten.
De kalvekes liepen in 't kooren.
Dit voetjen
en dat voetje
ze liepen al zeere vooren.
Dit voetjen
en dat voetje
zal ik te gare in het waterke wasschen.
Het waterke zal ze spoelen.
Dit voetjen
en dat voetje
zullen in 't water koelen.
Ze zullen zoo rood als de roozekes blinken,
ze zullen zoo wit als de melk zijn
lijk bezekes onder de blaren.
1858(?)

Het water
Het water is een wonder ding
een wonder ding
om hooren;
bekooren
't kan de ooren.
't Water is zulk een wonder ding
een wonder ding
het zingt het blinkt het klinkt
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't Water dat van de daken loopt
de daken loopt
in beken
die breken
die spreken
Het water is zulk een wonder ding
een wonder ding
het zingt ...
Het water dat in de beke vliet
en henenschiet
zoo zachtjes
met lachtjes
en klachtjes
het water is zulk een wonder ding
het zingt het klinkt het blinkt
Het water dat in den zeekom ligt
den zeekom ligt
en suist
en ruischt
en buischt
dat water is zulk een wonder ding
een wonder ding
het zingt het blinkt het klinkt
Het water dat in den beker blinkt
den beker blinkt
den klaren
den raren
den waren
dat water is zulk een wonder ding
een wonder ding
bezonderlijk als me 't drinkt.
9-8-1860
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To a friend
on the eve of may 1858
Did we not learn our poetry together?
FABER

Once more I see the flowery wreaths of May,
the month of love for Mary and her Child,
the month of love for thee, my pious friend,
the month of love of poetry, more sweet
than love to both our blended loving hearts!
Once more I see thee, glorious month, ascend
triumphant in the skies, whom first of all
my eyes did greet when life, bestowed on me
by Him who giveth all, a flowery bud,
unfolded its fair blossom and my heart
first beat against the heart that gave me life.
On this fair eve of May, when I was born,
should I repress the beatings of a heart
that beats for thee, my friend, because it beats
for none but virtuous! Should I repel
the sweet remembrance of my childly love
when none I knew but virtuous loving hearts,
now none but a remembered priviledge?
Should I restrain my love for thee, who art
a child as yet, and much more lovely thus?
O sweet companion of my heart, forgive
if, on this glorious eve of May, I think
and pray for thee, to Her, who took the seat
of one unhallowed goddess of the flowers,
proclaimed by pagan Muse, by christian faith
thrust back into her nothingness! Forgive,
if looking forth into the misty haze
of future times, I pray for thee to Her!
And if, perchance, thy destined path should lead
where, priestly friend, I never tread myself,
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remember him who loved thee like a child,
for love of Him who was a child Himself!
Remember me, nor do forget the Home
where all who meet shall never have to part!
(Aan Eug. Van Oye.)
30-4-'58
Uw herte uw mond
een enklen stond
verschillig ooit
en vinde ik! ... nooit.
Maar altijd voort
dat herte en woord
en werk gelijk
het zelve blijk'.
Bezwaart u iet
en duik het niet
maar spreek het luid
en seffens uit
en komt een traan
uw oog belaan
zoo kom en ween
ze op mij Eugeen!
(Aan Eug. Van Oye.)
12 Juli 1858

Mocht zulk een tale
Mocht zulk een tale eilaas
geen enkel tale wezen,
geen woorden, waarheid en
onnagemaakte smert,
op willens voet gesteund,
op biddens vlerk gerezen
tot naast het evenbeeld
der wenschen van Gods hert.
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Dan zou wellicht de baan,
de duistere baan des levens,
verlichten in den glans
van Hem die u bemint,
van Hem die naar u wacht,
van Jesus, dien gij tevens,
al waart gij nog zoo boos,
toch geren ziet, mijn kind.
(Aan Eug. Van Oye.)
13-7-'58/1887(?)

De jongen aan mijn vensterruit
De jongen aan mijn vensterruit
hij speelt al wondere perten
Hij speelt en hutst 'et kindtjen op
en zingt den tantum ergo
Lijk een zeebare als ze breekt
lijk een bare schuimgetopt
rolt het lied en breekt
in 't laatste vers en
't slotwoord
Hij heeft een sproetig aanzichte en
een kop zoo roste als ijzer
hij komt hij lacht hij staat hij gaapt
hij roept mij goeden morgen
hij ziet zoo altijd blij eruit
geen eenen keer en weend' hij nog
hij is nie schoon j'is ros geplekt
met oede lompen kleers bedekt
is ros van hair is breed van mond
is bleek en ongezond
hij el en anders altemaal
dan jongens in de romancentaal
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toch ziet hij altijd blij eruit
want hij kijkt al deur mijn vensterruit
't is zeker in zijn hert dat 't ligt
wat glanst al op zijn aangezicht.
1861(?)

Geheel!
Is rood geverruwd water wijn?
Is rogge tarwemeel?
Is lood met goud- of zilverschijn,
en lood niet evenveel?
Wie heeft er ooit uit wilgenzaad
een eikenboom gezien?
En glas, of diamant, dat staat
u even dier, misschien?
Die leeuw is, heeft geen lammerbloed
in 't leeuwenhert dat stroomt:
een krijgsman, als hij sterven moet,
't is hij niet, hij die schroomt!
Wees Vlaming, dien God Vlaming schiep,
wees Vlaming, zeg ik u,
die gistren nog onvlaming sliep
herwake Vlaming nu!
Geen roodgeverruwd water, neen,
geen rogge in terwemeel,
geen loodvergulde Vlaming. Geen
en zulk een 's evenveel.
Geen eikenboom uit wilgenzaad
dat 't lijf de stormen biedt,
maar buigt. Een diamant en gaat
voor ijdel glas nog niet.
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Nooit heeft den Vlaming lammerbloed
in 't leeuwenhert gestroomd;
en sterven, als hij sterven moet,
't is hij niet die het schroomt.
Wees Vlaming, dien God Vlaming schiep,
wees Vlaming zeg ik u:
die gistren nog geen Vlaming sliep
ontwake Vlaming nu.
Die Vlaming is, moet Vlaming zijn,
dat moet hij! Niet een deel
van Vlaming en al 't ander schijn,
moet Vlaming zijn - geheel!
1860

Questie
Questie is een aardig woord!
'k Heb het in 't latijn gehoord,
en in 't engelsch, menigmaal,
ook al in de fransche taal;
maar in geene en komt het voort
lijk in 't aardig vlaamsche woord.
‘Questie’, zeg' me, in pijne en druk,
‘Questie is 't geen vlaamsch geluk?
Questie wat ons overhangt:
of een koe geen' haze en vangt?
Questie hier en questie daar:
questie leve ik t' enden 't jaar?’
'k Had geen prente om in mijn blad,
- questie of gelooft gij dat? -
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en men zei: ‘Nu drukt Mijnheer
zonder prent' voor d'eersten keer!’
- ‘Questie!’ zeide ik, en ik vond
een versierde Q terstond.
‘Dat en past niet!’ zei men, ‘K
dient voor Q in 't vlaamsch; 't is waa'!’
- ‘Questie,’ zei 'k ‘of K voor Q
ook niet dient?’ Wat dunkt er U? ...
Wel! Terwijl gij wikt en weegt,
Lezer, wie daar onrecht heeft,
'k zette Q, en 'k houde ... Hoort:
questie is een aardig woord.

God is onuitspreeklijk goed
Ja, alleen in ijdelheden
is mijn leven weggegleden,
groote God, maar ach, waartoe?
Ach, op dat ik, steeds bedrogen,
eindlijk mijn bedrogen oogen
in beschaming open doe!
Wien Uw goedheid wil behoeden
voert Gij, door de tegenspoeden,
naar het eeuwig waarheidslicht;
ook de hand der ondervinding
ruk den blinddoek der verblinding
van het schemerziend gezicht.
Heb, voor 't doorgeworsteld strijden
van een leeftijd vol van lijden,
dank, o Gij, God van mijn hert;
't heeft me aan 't aardsche stof ontheven
in de hoop op beter leven
en den wereldstrik ontwerd.
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Maak, o maak Uw werk volkomen,
vloeien Uw genadestroomen
op mijn dor en droog gemoed,
laten ook mijn laatste stonden
de belijdenis verkonden:
‘God is onuitspreeklijk goed!’
(Onzekere attributie)
1869(?)

[De zonne was gerezen]
Χριστος ανεστι
De zonne was gerezen,
't was in den morgen vroeg,
en met heur stralend wezen
zoo keek ze op de aarde en loech!
Den Engel uit den hoogen,
geheel in glans en gloed,
zat knielend neêrgebogen
bij 't graf van Jesu zoet:
o Vrouwen, wilt niet vreezen:
die hier wierd neêrgeleid
stond op, Hij is verrezen
zoo 't Hij had voorgezeid.
Triomph, triomph, en zegen!
zoo klonk het wijd en zijd:
de dood ligt daar verslegen,
verslegen in den strijd! ...
De dood, ze dierf heur' handen
aan Jesu lichaam slaan;
maar Hij verbrak heur' banden,
Hij is weêr opgestaan!
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Triomphe al in den Hoogen!
o Patriarchen, ziet,
de Hemel voor uw' oogen
staat open in 't verschiet!
Omhoog! ten Paradijze!
Uw ballingschap is uit!
't Is Jesus, 't is de Wijze,
die u de deure ontsluit!
Triomph hier op der aarde!
De Satan en zijn macht,
die zoo veel rampen baarde,
ligt daar ter neêr gebracht!
Zijn rijk is uit, verbroken
is nu zijn koningstaf,
het menschdom is gewroken
en vrij van zondenstraf.
De zonne was gerezen,
't was in den morgen vroeg,
en met heur blinkend wezen,
zoo keek ze op de aarde en loech!
1870(?)

Halleluja
't Is uit nu met droefheid en smerte en getraan;
't is uit met Heer Jesus Zijn lijden!
De Kerke trekt weder haar feestgewaad aan,
zoo, juichende, zingt zij den blijden
Halleluja!
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Triomph! roept de booze, en hij meent dat de Kerk
verzwakt is, en valt in den strijd, en
hij waakt bij haar graf! Maar zij wentelt den zerk
van 't hoofd, en zij zingt weêr den blijden
Halleluja!
Lijk Kerke en lijk Christus, met haar en met Hem
is 't zoete te strijden, te lijden!
Voor ons is de zege, en met juichende stem
zoo zingen wij zalig den blijden
Halleluja!
1870(?)

[o Jesu, zon vol liefdengloede]
o Jesu, zon vol liefdengloede,
die 't menschdom hebt gered
van alle zondesmet
en afgewasschen in den bloede,
dat uit Uw hert gebenedijd
bij stroomen heeft ter neêr gezonken
op de aarde, die verblijd
heeft 't Godlijk vocht gedronken;
o Jesu, men verstaat U niet
hier op de wereld,
en 't is, eilaas, mij ook geschied,
mij, dien Gij mild bepereld
en minzaam hebt besproeid
met d'hemeldauw, die vloeit
uit Uw beminnend, blakend herte,
dat troost verschaft in zure smerte
en kloekte stort in elke ziel
die waggelde of ter neder viel,
ofte onder 't pijnlijk drukken
van 's levens last moest bukken!
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Eilaas, mij is 't geschied
van Uwe weldaân te verachten,
en, schamel kranke riet,
op eigen staal en eigen krachten
te steunen,
als 't onweêr kwam
en kruin en stam
en wortel fel deed dreunen!
Vergeeft het mij, o Jesu zoet,
noch eischt geen rekening van het bloed
dat Gij op 't kruishout hebt vergoten
en waarvan elke drop
op den Calvarietop
voor mijne ziel is neêrgevloten! ...
1870(?)

't schip zit vast
Wat nu gedaan, het schip zit vast,
door winden ende orkanen
en kan 't niet meer, met zeil en mast,
zijn snellen zeeweg banen.
Vergeefs is nu zijn boeg zoo scherp,
zoo slank zijn kiel gebouwen,
vergeefs is 't eertijds van de werp
met blijd' hourah getouwen.
Vergeefs en al om niet gezwoegd
des zeemans eeltig' handen.
Het schip zit vast, alonder vast,
de grond houdt het gebonden,
en 't wegen van den zwaren last
heeft zijne vlucht geschonden.
Licht op, o mensch, en vlug gespreid
omhoogwaard al uw trachten,
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de grond trekt aan uw' zwarigheid,
en kreupelt uwe krachten;
de grond trekt aan, betrouwt hem niet,
stiert hemelwaard in 't varen;
dan vlucht uw kiel, uw' snelle ziel
snel volgend, de gevaren.
1870(?)

Waar hier waar elders
Waar hier waar elders
in kot in kelders
en onder 't dak
daar raadt en roek 'et
daar zit en zoek 'et
elk eerst: gemak
gemak kan vroed zijn
gemak kan zoet zijn
en kwalijk ook
maar schoon gevonden
en vast gebonden
't vergaat in rook
gemak met eeren
in schoone kleeren
op lijfsgevaar
gemak in zonden
lijk rauwe wonden
het is zoo raar
als orsehanden
en veugeltanden
en bleekblauw haar!
1871-1881(?)
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Ge'n trappelt niet genoeg!
Ge'n weet niet waar 't u houdt,
en klagen
dat doet gij menigvoud:
het is te heet, te koud,
de dagen
te kort te lang; 't en gaat al niet;
't is altijd iet,
dat hapert, en 't verdriet
u langer lijf te dragen;
dan ankert ge in dien hoek,
om mij nog meer te plagen,
en zijt in uwen boek
daar niet meer uit te jagen,
't zij late of vroeg:
ik wete al wat u deert: ge'n trappelt niet genoeg.
1879(?)

Gebed
o God, temmer van de woede
't zij van luipaard, 't zij van beer,
maak ons vroom en vroede,
als wij strijden tot den bloede,
onder 's werelds geeselroede:
God mijn toevlucht, mijn begeer!
Wil in mijne woorden spreken,
opdat ik in Uwen naam,
al de valsche leugenstreken
die mij de afgodisten preken
moge, met hun' beelden, breken:
God maak mij daartoe bekwaam!
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't Geen des werelds dienaars achten
keer daaraf mijn hert en zin
en laat mij alleen verwachten
't geen ik weerdig mag betrachten
geen bedrog van donk're nachten
maar Uw licht, o Albegin.
1880(?)

O vaderland
o Vaderland! wat schoone naam
van God zelve eerst gegeven
en vrij van schande vrij van blaam
tot nu toe ons gebleven.
o Vaderland! de sleutelsteen
zijt gij van de andre landen,
die, rondom u, gij bindt aaneen
in vredens guldne banden.
Gij zijt noch fransch, noch duitsch, gij zijt
niet hollandsch, neen, maar vadersen moedersland, tot meerdren spijt
van God- en alverraders.
Gij spreekt aan Duitschland in zijn taal,
't Oud Neerland kent uw' woorden,
de Zuidersprake spreekt de Waal,
en wij, de taal van 't Noorden.
Verschillig, neen, verscheiden, ja,
aan Vorst en wet verbonden,
zoo heeft u God, met Zijn genâ,
de wereld ingezonden.
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Blijft staan, o broeders, de eeuwen door,
blijft staan, en wilt niet wijken
tot aan der volkren grootsch verhoor,
als God zal 't oordeel strijken.
1876

['t Aprilt alreê]
't Aprilt alreê
bij lande en zee,
bij locht en wolkenwegelen; wee
die nu den tijd vergapen:
vroeg opgestaan,
vroeg uitgegaan,
de trom en al de vogelen slaan;
geen moete om nog te slapen!
Het roept nu al
met blij geschal
op, op, gij heer van 't schepselental
en koning vrij geschapen;
die voor u leed
die voor u streed
den doodstrijd, Hij nu vinde gereed
te were U en te wapen!
1880-81(?)

Nachtegale schuifelare
Nachtegale
Schuifelare
meester van het machtig lied
dat uw gorgel,
levende orgel,
uit de groene takken giet.
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Laat mij naderen
en de bladeren
eens doorkijken, waar gij zit,
die zoo vreugdig,
jong en jeugdig,
uw' en mijnen God aanbidt.
Wonderbare
kunstenare,
is uw macht niet overdaan,
van te galmen
zulke psalmen,
veertig dagen zonder staan?
- ‘Neen, ik uite,
zinge en fluite
lustig mijne lied'ren al,
tot ik leven
hebb' gegeven
aan dat na mij zingen zal.’
Uit de lauwe
zuidergauwen,
half April, 't zij warm of koud,
komt gij 't blijde
lentgetijde
groeten in het bottend hout.
- ‘'k Ben een blomme
die rondomme
bloeit in helder klankgeblaârt,
tot dat verf en
klank verderve,
blijvende in de vrucht gespaard.’ -
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Uw schalmeie
klinkt te Meie
over 't koolzaad goudgekleurd,
klinkt als d'hagen
bloeien dragen
en de lucht jasmijnen geurt.
Heinde en verre,
blomme en sterre,
vogel, dier en zongestraal,
beken, baren,
bosschen, blâren,
alles zingt één liefdetaal.
Die de kleuren
en de geuren
ons ten voetschabelle leit,
houdt onze oogen
opgetogen
door uw lied van dankbaarheid.
Ja! maar boven
alle loven
zal des menschen tale slaan,
en des Heeren
lof vermeêren,
verder dan de tijden gaan.
Nachtegale
Schuifelare,
hier is 't lied dat wij getween,
wisselzingend,
u zijn bringend,
elk zijn deel of waar 't al één.
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Zóó ook bouwden
eens twee ouden,
heilig nu, zoo dan nog niet,
en van vlerken
even sterke
dichters, 't schoon Te Deum lied.
Mei 1881
Overander klaus gedicht
door K. DE GHELDERE en G. GEZELLE

Schelde
De Leije en zal van mij niet klagen
noch ik van haar integendeel
die op heur boorde(n) ei nog onlangs
heur heb gediend voor menestreel.
Nochtans heur water heb ik liever
als 't opgezogen deur de zon
komt afgedonderd afgeregend
en zachtjes zijpelt in de ton
Mijn waterton. Maar heeft de Schelde
niet zoo veel recht van heuren kant
op zooveel eer, zij die de gronden
verkwikt en 't volk van Vlanderland.
Die edele Schelde die geboren
zoo ver van hier een klaren vloed
van levend water uit komt gieten
O Vlanderland voor uwen voet.
Die Schelde die vol zwangre schepen
vol schatten goud ten boorde toe
ons plunderen laat de beste vruchten
van 't verre land nooit dragens moe.
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De schoone Schelde blank en diepe
diep donker nooit maai licht en klaar
die vlagge en vrijheid voeden
ons Vlandren laaft en ons te gaar.
Zoo menig blijdschap haar verschuldigd
ik niet vergeten kan vooral
dat zij mij levend kleedde en sterve ik
nog mijnen lijkdoek bleeken zal,
van vlas dat in heur schoot geboren
of in heur zoomen zoo gefijnd
dat versche snee erbij de verschheid
van heuren glans te missen schijnt
mijn lieve Scelde - uw lof niet - uit.
1882

Goe reis!
Waar vaart gij heen
gebekte vlerkenslagers
hoog in de locht
gedoken waar 'k u hooren
niet zien en mag?
Waar vaart ge, welgezinde
die schuifelt als
van blijdschap opgetogen?
Zoo donker is
de weg uws wilden varens
noch zon noch maan
het enkel stergesprietel
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wijst u den weg
Toch vaart gij zeker schijnend
waar gij naartoe
de vlugge vlerken reppend
de vlucht houdt! Ach
eens voer ik ook
nu zit ik vast
gestrafte korten tijd
eens vaar ik weer
waarheen zal God mij wijzen
zoo Hij u wijst
den weg van de eeuwigheden
der eeuwigheid.
Juli 1882(?)

Brevier
Gouden vat vol edeler reuken
als daar uit den Oosten ooit
in paleis of kerkebeuken
wierd in 't rookend vier gestrooid
boek vol altijd nieuwe lessen
of gij nog zoo oud al waart
.......... geheemenessen
duizend jaar bijeengespaard
edele zalve van mijn herte
sprankel die mijn ziele ontvlamt
troost in lijden troost in smerte
maat en makker mij zoo lief
vriend en meester al te saam.
Bid- en meditatieboek
overvol poësievlammen
zaad van mijn begeestering
Dichten van der dichtren vader
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Bron van tranen en geween
Speeltuig met gewijde snaren
wijn met zeem en melk gemengeld
wijn met myrrhe en gal daarin
Leven van mijn Heere en Schepper
Leven van Zijn kinderen al
Gij gedachtenis van de dagen
waar de groote wonderheid
ik moet op mijn schouderen dragen
zalige boete van mijn zond
Weest gegroet o mijn Brevier
Beeld van alderlei coleuren
Blombed altijd vol gebloeid
Moedontwekker leedversmachter
Leer- en wijs- en wetendheid
Overvol van stroomend water
Groeve vol van edelsteenen
Nooit noch uit- noch doorgegraafd
Wijzer van 't geducht nadezen
Leidster van 't gevaarlijk hier
Dierder dan elk dierbaar wezen
Weest gegroet o mijn Brevier!
1858(?)

Oud liedeken
De Walen rap zijn aan den hoed,
maar traag aan hulder beurze;
daarbij nog vive en heet van bloed,
maar koele van gemoed:
het minste wonder dat zij zien,
zij zouden 't als den weêrlicht vliên,
al riepen: ‘Sauv' qui peut:
que nous som' malheureux!’
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Daar is onlangs een' klucht geschied,
waardoor wel duizend Walen
te gader kwamen in 't verdriet,
voor eenen enkelen niet:
Boer en boerinne buiten wrocht,
het zwijn was in hun huis gerocht;
het peisde: 't is mijn kot,
en 't liep de deure in 't slot.
Boerinne en boer, ze kwamen toe,
en hoorden 't verken razen;
ze riepen, ‘Ha, dêpêchez-vous:
le diable est chez nous!’
De duivel is daar, riepen zij,
en 't was een verken, horkt naar mij,
dat smeet de stoelen om,
al met een helsch gegrom.
Men liep gaan haal' den militair',
bijkans twee uren verre:
die seffens kwam met zijn geweer,
al naar dien helschen beer;
maar geen die dorst, op 't zelve pas,
gaan kijken wat voor spook dat 't was:
elk riep, al loopen deur,
‘Mon Dizu, qué' grand malheur!’
Men zag er, op dien oogenblik,
duist Walen en Walinnen;
hun hertje, dat ging tik-tik-tik
van angst en vreeze en schrik;
daar een nog was die miek zijn kruis,
en kijken ging, op 't dak van 't huis.
Hij riep: ‘ça, un démon?
C'est, foutre, un cochon!’
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‘'t En is,’ riep hij, ‘den duivel niet,
het is parbleu een verken,
dat ik daar in de kamer ziet:
waarom gij zoo verschiet?’
Men ziet zoo haast den militair'
naar huis toe gaan, met zijn geweer,
en zeker zal de Waal
nog meug de boet betaal.
(Baptiste)
1893-94(?)
Naar 't kribbeken des Heeren
door nevel nacht en wind
zoo komen wij ter eeren
van 't Heilig Jesukind
wij komen Hem bezoeken
en zijn wij schaamle liên
het kindtjen in de doeken
toch elk een gifte biên.
Ik geef Hem eerst van allen
met kinderlijk gevoel
voor Zijnen voet gevallen
mijn herte voor nen stoel
mijn herte en 't zij daarbinnen
Hem alles toegewijd
in 't enden en beginnen
zoo nu zoo te allen tijd
Ik geef Hem mijne sprake
mijn zin en mijn gedacht
ik onderdanig make
aan Jesus' oppermacht
geen dag en zij verleden
geen nacht en breke er aan
dat Jesus ontevreden
van mij moet henengaan.
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Ik geef Hem mijn twee handen
mijn leden groot en kleen
en te oneer schade of schande
en worde mij geen een
Met Jesus wil ik leven
en sterven welgezind
den Hemel moet ons geven
het Hemelsch Jesukind.
1894-95(?)

Zilverblanke zwanen
Zilverblanke zwanen, 'k groete u
'k groete u met den groet des dichters
met eens menschen groet gebroederen
die gebroeders, die gezusters
ziet in u en kinders van den
God die alles schiep dat iets is.
Zwanen twee beminde vrienden
komt en wilt van mij gegroet zijn
Zilverblanke zwanen 'k groete u
Elpen vaten in den spiegel
's waters in 't krystaal herwezend
dat uw blanke schoonheid weergeeft
borst en borst tweevoudig afbeeldt
zoo van boven, zoo beneden
dat gij tweelings de een aan de ander
schijnt gegroeid en tweemaal een zijt
de eene omleege en de ander opwaard.
Zilverblanke zwanen, 'k groete u.
Mei 1897(?)
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't Goedendagslied
Wij zijn dat Volk, wij zijn die lieden,
die, eens van herte en eens van hand,
den goedendag den vijand bieden,}bis
en zingen: Leve ons Vlanderland!}bis
Zoo was het eens, zoo weze 't heden,
Gods vrije volk, met raad en daad;
dat, in den rechten weg getreden,}bis
den rechten weg tot tenden gaat.}bis
Wij spreken Vlaamsch en wij verkonden,
uit vrije borst, het vrije woord,
dat, ongevalscht, uit 's herten gronden,}bis
weêrklinkt aan Leye- en Scheldeboord.}bis
Wij hebben kracht en volgen, veerdig,
het oude vaandel, 't jonge bloed;
en nooit en stapt, die eere onweerdig,}bis
een' enklen stap de Vlaamsche voet.}bis

Tusschenzang
Hoort! hoort gij weêr de trompen schelden:
Harop! 't is oorlog! Hoort gij 't niet?
Den goedendag vat aan, gij helden
den goedendag en 't Vlaamsche lied.
1897-98(?)
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o Holy Pathmos
Isle of sainted love
where old Saint John lived
simple as a dove
soaring as an eagle
strong in holy love
o Holy Pathmos
might it ever be
that I should live and die here
only known to Thee
my God and my Saviour
Jesus, might it be?
o Blessed Virgin
Mother of our Lord
Mother of Him whose affliction
joy to me restored
pray for me o Virgin
Mother of our Lord.
Pray for me Mother
spotless Virgin pray
that among the scandals
of each passing day
spotless I may love Thee
Holy Mother pray.
Holy apostle
do remember how
on this isle of Pathmos
thinking of Thee now
I became thy poet.
Mei 1899(?)
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God hielp het op
God helpe 't meer
klop, klop, klop, neer
Klop, klop, klop, klop
De zonne is op
de zonne is neer
- Klop, klop, klop - weer
Vandage is 't op
en morgen? weer
klop, klop, lop - neer
Pakt schoone op
pakt schoone neer
naar boven op
van boven neer
1855-56(?)

[De roeispaan in ons handen rustte en]
Wij dreeven op den ...
De roeispaan in ons handen rustte en
't water liep er langst!
En streelend onze handen kustte 't
lijk een vriendenwang!
En 't dreupelde aan ons vingers kleefde
lijk nen edelsteen
dat aan 't dropke beefde
dat de nacht er weent!
En wij, wij zaten bij elkander
lijk broederen getween!
De boot die op de baren lutste
lijk een harpe klonk
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wanneer er 't water tegen klukste
en klappend onder zonk.
En wij, wij lagen op de banken
't roeispaan in de hand
en beide badden met die klanken.
1850(?)

[Nokke ma' voort]
Aan mijn breiend zusterke
Nokke ma' voort,
nokke ma' voort,
breie ma'
breie maar
nokke ma' voort,
'k zal u wel volgen gij
snelle Behendigheid,
'k zal u wel halen en
eer ge uw een' kouse afbreidt
hebbe 'k een liedtje op een
bitje papier geleid:
nokke ma' voort,
nokke ma' voort,
breie ma'
breie ma'
nokke ma' voort.
1858(?)

['t Viel een doodslag uit de wolken]
De verbliksemde boom
't Viel een doodslag uit de wolken
en hij trof nen armen boom
en hij hieuw nen boom aan tween
van de schoonste die daar stonden
langs den weg en langs de ween
1857(?)
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Daar staat gij van uw broedren al
de schoonste eens, afgebroken
uw kruine en door den bliksemval
1857(?)
Hoort gij de klokke die 't zelver geklep
lijk woorden in 't luistrende veld giet
1857(?)

[Wanneer ik mijnen name zet]
Handteeken
Wanneer ik mijnen name zet
dan trek ik met de penne
een kruis, een dobbel kruis, en let
gij wel, gij zult verkennen
dat kruis alhier, aldaar bezet
met puntekes, dat bewijst die
vijf zoete wonden Christi.
1858(?)
(Aan Hugo Verriest)

[Moeder]
Moeder
hoe der
uitgerocht
als er
al de
duivels durven
roeren hunne steerten tusschen
rechte weg
1858(?)
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God van al wanneer uw vingeren
sterren door de ruim(te) slingren
snaar die een die duizend is
1858(?)

[Ziet gij traagzaam heen bewegen]
Ziet gij traagzaam heen bewegen
dienen man, die wandelen gaat
langst de groene wentelwegen,
waar zijn woonsteê neffens staat?
Ziet gij dat edel hoofd omhooge
recht op zijne schouders staan,
en die altijd opene ooge
zoekend naar den Hemel gaan?
Ziet gij dat grootmoedig treden,
't edele zwaaien van dien stok,
en den eenvoud van die leden
in dien simpelen zwarten rok?
Ziet gij? ... dankt uw God en looft Hem,
want, die man daar, dien gij ziet,
hij en ziet u - God beroofde hem
van het licht - n' ziet u niet!
1857(?)

[Over de bergen en de dalen]
Over de bergen en de dalen
komt er gegaan gegaan
1857-58(?)

[Schijn van brood! Hoe kan dat wezen]
Schijn van brood! Hoe kan dat wezen
de allerwaarste warigheid
roept de schielijk opgerezen
menschelijke dwazigheid
Schijn van liefde hoe mag dat wezen
straflooze overdadigheid
voor Gods alrechtveerdig wezen
Daarin vinde ik zwarigheid
1859(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

753

[Die kindskindskinders ziet]
‘Kleen, kleen kleutergat’
(Volkslied)
Die kindskindskinders ziet
het valt hem zeker zoet:
maar uw versverzekind
is mij wel nog zoo goed!
't Doet deugd deugd deugd aan 't hert
wanneer me' u zingen hoort
en meugt meugt meugt gij, zoo
dan zingt maar altijd voort.
(Aan Karel de Gheldere)
1859(?)

[Kom hier, mijn Rozenkrans]
Kom hier, mijn Rozenkrans,
het is mij al ontvlogen
waaraan ik troost weleer
en lavenis vragen dorst;
het is mij al ontgaan,
het heeft mij al bedrogen,
't is ijdel, en het gloeit
in mijn gepijnde borst.
Geen bronne meer die spruit,
geen dauwdrop's helpend leken,
geen bladeren aan den boom,
geen water in de beken;
niet dan een bittre traan
die langs mijn kaken glijdt.
En Gij! mijn Roozenkrans,
die mij gebleven zijt!
O beieren des gebeds ...
1859-1860(?)

[Waarom gij wreede leute die lacht]
Waarom gij wreede leute die lacht
met mijn verdriet
1859(?)
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De winden de winden
waar vlucht ik waar heen en
waar vinden een slot
De winden de winden
ze komen ze treden
in 't machtige leger van God.
Zij strijken hun roo vlaggen
De boomen zweren ertegen en
zuchten lijk de strijders
De gesneuvelden vallen
De kraaien waaien uit hun
nest
Hagen blaren klakken vliegen
rollen langs den grond
1859(?)

[Ziet hoe 't leeft al om end om]
Ziet hoe 't leeft al om end om
in 't herwakend schepslendom
1859(?)

[Hoe alles leeft]
Hoe alles leeft
van 't minste nat
dat aan het minste roosblad hangt,
tot aan den boom
den eeken boom
die staat en draagt de wolken,
tot aan de groote zonne daar,
tot in het Tabernakel,
hoe alles leeft:
mirakel!
1860-61(?)

[Winden waaien wolken wentlen]
Winden waaien wolken wentlen
wegen door de lucht al drentlen
nu en dan bij stroomen gouds
boomen buigen 't rookt en 't regent
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en al draaien hier en daar
of 't een vlote schepen waar
zwart is de aarde blauw de lucht
groen de velden groen de vrucht
blank de zon bij poozen blinken(d)
versch de lucht in 't hert doordringen(d)
met zijn malsche vloeibaarheid
alles al is groeibaarheid
rondom mij en rondom al
1859(?)

[Wanneer men let of last mij doet]
Wanneer men let of last mij doet
onthoudt mij van de wraak
verkoelt mijn al te brandig bloed
en teugelt mij de spraak
Mijn andre zinnen almeteen
de poorten van het kwaad
bewaart bewaakt ze door geen een
den fellen vijand laat
Bewaar mij lijk een sterke burcht
met schild en schans en als
de vijand mij bevechten durft
dan sla zijn opzet valsch
Bewaar zoo lang ik beiden moet
in deze woon van aard
1859(?)

[Waar is waar is mijn vaderland]
Waar is waar is mijn vaderland
Het groeit en bloeit aan den Leiekant
alwaar dat ik van den Heere ontvink
het leven dat kostbaar en brooze ding
't is daar dat moeder wiegde en zong
en liefde uit mijn dankende lachjes dronk
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en weende en niet wist of het weenen was
of smelten van liefde
en hopend in 't zien van mijn oogen las
het woord daar mijn mond onbekwaam toe was
terwijl ze in mijn sprekende lonken las
den naam die om mij haar gegeven was
't is daar mijn vaderland
1858(?)

[In Vlandren wast in Vlandren groeit]
In Vlandren wast in Vlandren groeit
en nievers elders dan
in Vlandren groeit in Vlandren bloeit
een boom die zingen kan.
Hij zingt wanneer zijn blad daar is
en zijne blomme daar.
Hij zingt van als de dag daar is
hij zingt en bloeit tegaar.
Hij bloeit en draagt een blom vol zoet
die 't bietje geerne drinkt
en 't bietjen als het die blomme ontmoet
het blijde bietje zingt
en 't eene brengt een ander bij
en 't ander haalt er drie
en 't is van wie dat het eerste ...
1856-57(?)

[Geef mij een potlood en 'k schrijve u de woorden]
Geef mij een potlood en 'k schrijve u de woorden
die in mijn herte staan branden ik schrijf.
1859(?)

[H is Hendrik, K is Karel]
Aan H.K.E.
H is Hendrik, K is Karel
E, wat is toch E? 't Bedied
van uw derden letter, waarlijk
Hendrik-Karel vat ik niet.
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Engel heeft een E bespeure ik
in zijn spelreke eerst van al
toch geen Engel die zoo treurig
als gij zijt ooit wezen zal.
Eeuwig leze ik dan en leze 't
zoo tot dat gij 't anders maakt
en weerom, - o spoedig weze 't 't blijzijn van den Engel smaakt.
(Aan Hendrik van Doorne)
1859

[Een' de uwe en een' de mijne]
Een dichtslot
Een' de uwe en een' de mijne
zoo droomde 'k eenmaal dat
ik zag twee GG verdwijnen
in één en 't zelfde vat,
en de eene G en de andere
met de eerste G van ‘God’,
in ééne G veranderen:
ontsluit me nu dat slot!
Gustaf, Guido, God.
(Aan Gustaaf Verriest)
Zaterdag v. Vges. '59

['t Zij waar ge gaat of staat]
't Zij waar ge gaat of staat
God zij uw toeverlaat;
't zij wat ge doet of niet,
nooit naar de menschen ziet;
't zij wat ge wezen meugt,
denkt eer ge doet, en: deugt! ...
(Aan Hendrik van Doorne)
1859
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[Zijt gij nooit in 't donker hol]
Zijt gij nooit in 't donker hol
gegaan der smeêlien hebt gij nooit hun vier zien blaken
hebt gij nog bij balgen vol
de winden in 't gekners der zindren hooren kraken
de vlamme dansend wit en blauw
zien dansen op en neer al knetteren in de kolen
heur scherpe tonge uitsteekt en nauwlijks eenen oogenblik in 't bluschend nat verscholen
en met serpentgefluit het kokend water zwelgen
Zijn-hellemkam die gloeit zijn tong die gloeit zijn oogen
die gloeien weder vierig uit
de kolen heffen en zijn kop hooveerdig toogen
1857(?)

[Het lied het lied]
Het lied het lied
verstaje 't niet
het lied het lied houdt leven.
Het lied het Vlaamsche lied
is 't niet?
lang leven doet het lied.
Bij ons bij ons
is Fransch gegons,
geen lied dat ons doet leven
maar 't lied het Vlaamsche lied
is 't niet?
lang leven doet dat lied.
Wanneer ne keer
ons herte vol eer
vol mannenmoed aan 't beven
dan klinkt het Vlaamsche lied
is 't niet?
lang leve 't Vlaamsche lied.
Juni 1860(?)
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[Ik nimmer meer zal wederzien]
Ik nimmer meer zal wederzien
O milde, Heer Jesu, anders kan
ik niet meer niet meer, spaar hem dan
Te streng en weze Uw recht hem niet
die mij zoo vaak hij kwam verliet.
De Satan anders had hij gene(zen?)
...............
...............
Dat Jesu Jesu oh verdiend
is 't mij, maar hem niet, spaar dien vriend.
Mei 1859(?)
Ja 't is mijn ziele die langt en
vliegt u van verre naar!
't Is haren troost dien ze wacht o
vriend kom in aller haast!
Want dat die ziele moest sterven
't ware zulk groot verlies.
Dat ze Gods gratie moest derven o
ware 't u geen verdriet?
O 'k wachte, 'k wachte
'k wachte lijk het kind
dat naar zijn vader langt o
'k wachte naar u o vriend!
Reeds zeeg dien arem omleeg
reeds zeeg o God ende de straf!
Verwijderd de slag, die ons dreeg
............ af!
1859(?)

[De bergen smelten en de zee]
De bergen smelten en de zee
zinkt zacht en zwijgend neder.
1859(?)
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[o Zingend kind, en wist gij 't niet]
o Zingend kind, en wist gij 't niet
en zongt gij zoo 't de vogels doen
1856(?)

['k Wil zingen:]
'k Wil zingen:
van drie dingen
wil ik zingen
die bestaan,
en die velen
zouden stelen,
wisten ze er naartoe te gaan!
't Eerste is liefde,
't tweede is eendracht
't derde, 't is standvastig staan
1859-60(?)

[Luistert allen, luistert allen:]
Luistert allen, luistert allen:
Gods woord is mij ingevallen.
1859-60(?)

[Verre van ouders]
Verre van ouders
Verre van huis
Verre van
kruis
1859-60(?)

kluis

[Te Brugge in de oude vaderstad]
Te Brugge in de oude vaderstad
die eens vol rijke koopmans zat
maar die 't nu al ontbreekt
al buiten nog wat waalschen draf
en fransche dwepers ijdel kaf
dat niet als fransch en spreekt
daar eertijds, - o wat bittre schand Heer Breydel heeft zijn bijl geplant
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in menig waalsche borst
die 't duur moest koopen aan zijn wraak
zoo hij in valsche walsche spraak
een woordtje reppen dorst.
1860(?)

[Dei di che furone]
Dei di che furone
l'assalte il souvenir.
1858(?)

[Een deuntje willen wij dichten]
Een deuntje willen wij dichten
1860(?)

[Ach, herontsteekt de lampe toch!]
Ach, herontsteekt de lampe toch!
1860(?)

[Thorhout, Thorhout, heilge stede]
Thorhout, Thorhout, heilge stede
wist gij waar uw voet op staat;
wat uw' bosschen rooken dede
wat uw naam vermoeden laat.
1863(?)

['t Was God, die onze zonden zag]
't Was God, die onze zonden zag,
't is Hij die ze ons vergeven mag,
en wij zijn 't die de boeten
daarvan God gelden moeten.
1860(?)

[Franschen, voor den band geboren]
Franschen, voor den band geboren,
zit en zwijgt tot dat gij berst En berst derbij!
1860(?)
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[Ik heb nen dreupel dauw gedronken]
Ik heb nen dreupel dauw gedronken
1859
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[Dat hier en daar en elders leeft]
Dat hier en daar en elders leeft
dat nimmer nog bestaan en heeft
't gebenedijde u al van in
1860(?)

[Nooit geen zwaarder kruise geen]
Nooit geen zwaarder kruise geen
dan 't kruise der poëten.
1860(?)

['t Was op nen dampen donkeren dag]
't Was op nen dampen donkeren dag
't was 's morgens in de vroegte
1862(?)

[Gij merelaar met uw zwart habijt]
Gij merelaar met uw zwart habijt
en uwen bek van goude
wat wondere ik hoe gij blijde zijt
1860(?)

[o Daverende vlamme daar]
o Daverende vlamme daar
1860(?)

[Zijn eigen Zoon en spaarde 'J niet]
Zijn eigen Zoon en spaarde 'J niet
en liet Hem voor mij slachten.
1860(?)

[Waarom, waarom bemin ik toch]
Waarom, waarom bemin ik toch
den donder,
ontleedt o gij, die wijs zijt, mij
dit wonder
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1859-60(?)

[Waar gaat gij, o geest van de blomme]
Waar gaat gij, o geest van de blomme
wanneer
zij 't leven moet laten en liggen
1860(?)
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[Vijfden van de sture maand]
Vijfden van de sture maand
die des winters wegen baant
1860(?)

['t Zij van oost en west of waar]
't Zij van oost en west of waar
1860(?)

[Dat kruis, dat Gij mij gaaft]
Dat kruis, dat Gij mij gaaft
een jaar van hier geleden
1860(?)

[Hij riep, met luider stem]
Hij riep, met luider stem,
daar alle dingen zwegen
1860(?)

[Me'n hebben niet veel meer anders Vlaamsch]
Me'n hebben niet veel meer anders Vlaamsch
Maar m'hebben nog Vlaamsche leute!
1860-61(?)

[Het leven is zoo kort, men kan 't]
Het leven is zoo kort, men kan 't
niet wel genoeg verleven.
Sept. 1864

[En stoort de veugels niet:]
En stoort de veugels niet:
ze zijn zoo bezig
1860-61(?)
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[Doet hetgeen gij moet]
Doet hetgeen gij moet
doet al dat gij doet
1860-61(?)

[Uw vlerk]
Uw vlerk
aan 't werk
in 't zwerk
zweeft zwierend deur de wolken
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[o tier-]
o tierend dier
dat hier
en ginder, almedeens
1860-61

[Neen, en schrijft, op rijm of onrijm]
Neen, en schrijft, op rijm of onrijm
iets, of eer ge aan 't schrijven gaat
1860-61

[Ik had ne keer nen dicht gemaakt]
Ik had ne keer nen dicht gemaakt,
en 't stond van vooren aan zoo wat
van God, gelijk geen een mij dat
en dient te doen herdichten
1860(?)

[o Bindt mijn handen alle twee]
o Bindt mijn handen alle twee
o bindt mijn herte aan U, en
en laat ze nooit meer losgegaan
Uw godlijk Herte schuwen
1858-59(?)

[Heere, geeft dat wie, wanneer]
Heere, geeft dat wie, wanneer
ooit, dit schrift in handen kome
1860(?)

[Gij die God zijt dezer eeuwe]
Gij die God zijt dezer eeuwe,
God gemaakt, in steê van God
1860(?)
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[o Wat is 't toch liefgetal]
o Wat is 't toch liefgetal
rondom mij en rondom al
1860(?)

[Zegt mij hoe de sterren worden]
Zegt mij hoe de sterren worden
zegt mij
1860(?)
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['k Voele een traan mijne oogen ontzwellen]
'k Voele een traan mijne oogen ontzwellen
als ik denke: 't is voorbij
1859(?)

[De dood, wat is de dood]
De dood, wat is de dood
herdenkt, o mensch, een stonde
1860(?)

[Gelijk de arme pelgrim getreden komt]
Gelijk de arme pelgrim getreden komt
Die pijn heeft en honger geleden om 't
Zoo lange zoo lange geduren van
De reize toch eindlijk de muren kan
Zien rijzen nog blauw in den morgenstond
Van 't huis waar hij moeders bezorgen vond
Zoo
1860(?)

[Vraagt men geld of vraagt men goed]
Vraagt men geld of vraagt men goed,
vraagt men leven, vraagt men bloed,
als 't voor God is, Vlaming, moed!
God leeft die 't betalen moet.
1860-61(?)

[Lijk bezekes onder de blaren]
Lijk bezekes onder de blaren.
1858(?)

['t Kwam gewenteld lang en traagzaam]
't Kwam gewenteld lang en traagzaam
lijk ne wagen zwaar gelaan
dien twee koppel peerden paarzaam
trekkend achter strate gaan.
Maar met eenen keer ontbonden
borst de donder bulderend los
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[Maakt pompen van canons]
Maakt pompen van canons
en speiten van geweren
al 't vechten is voorbij
't is vrede weer in 't land.
1859(?)

[Over hem Gods handen waken]
Over hem Gods handen waken
vrij van schade en schandeaanraken
waren ze 't
1860(?)

[Heere, komt, ik ben ellendig]
Heere, komt, ik ben ellendig,
'k ben vol zonde en vol verdriet;
komt, Uw' goedheid is onendig,
lange en beidt, o Heere, niet!
1859

['k Danke U, van het leven, dat]
'k Danke U, van het leven, dat
Gij mij laat genieten
1860-61(?)

[Hoe schoon de weerde schat ook zij]
Hoe schoon de weerde schat ook zij
'k en zal hem nooit beminnen.
1860-61(?)

[Confiteor, ik heb misdaan]
Confiteor, ik heb misdaan
en vreezend ik beterte
den autaarsteen, confiteor
verblijdt, o God, mijn herte.
1859(?)
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[Dichten is een gunste Gods]
Dichten is een gunste Gods
1899(?)
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[Dichten is geen kunste kom]
Dichten is geen kunste kom
geen kunste
Dichten is een gunste Gods
een gunste.
(Gemaakt in tegenwoordigheid van
en voor Hendrik van Doorne)
1860-61(?)

[Pinte, pante, palingpot]
Pinte, pante, palingpot
loopt er meê na 't wagenkot
loopt er meê na 't ovenbuur
1855(?)

[Een liefgetallig liedtjen op]
Een liefgetallig liedtjen op
het wijken van den wintere
1860(?)

[o Huis, alwaar 'k mijn eerste leven leerde leiden]
o Huis, alwaar 'k mijn eerste leven leerde leiden;
o huis, alwaar 'k mijn eerste bane leerde gaan!
Hoe kon ik zonder tranen van u scheiden;
hoe kon ik zonder tranen van u gaan?
o Neen, gij zijt mij dier aan 't hert gebleven,
o neen, ik min, ik min u, al mijn leven,
o neen, ik zal, u minnend, naar een beter woning gaan,
wil God mij, ach, de dood voor laatsten zegen geven!
26-8-1860

[........ slegge en sleine]
........ slegge en sleine
dwongen de verwe uit 't groen tapijt,
vlagen vlogen, wijd en zijd,
knagend 't nieuwgeboren bladtjen
al zijn eersten luister kwijt.
1866

[Slijk blinkt]
Slijk blinkt
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(Goethe)
1866
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[De oude liedtjes]
De oude liedtjes
zijn de beste:
van Sinte Rochus
tegen de peste
van kwâ boeken
... en de reste!
1866-1878

['Ne man in Ierland is 't gebeurd]
'Ne man in Ierland is 't gebeurd
die zeer aan zijnen borst had
en lang ook had hij gedocteurd
hetgeen hem veel gekost had
ten laatste ging hij weer om raad
naar een die veel verlost had
van 't zeer dat Pier en Jan en ...
en Klaai in zijnen borst had
gij moet, zei dokter, seffens gaan ...
1862

[Wie is er die]
Wie is er die
met meerder kracht
dat grootsche woord
't woord ‘wij’
kan spreken, op
der ganscher aarde
o Christenen,
als wij?
Wij staan op IJsland wacht voor Hem
Die op Calvarie stierf,
wij
1859(?)
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[Binst dat wij wachten naar het uur]
Binst dat wij wachten naar het uur
voor dat de Bruigom opendoet
zijn blijde bruiloftzalen
totdat wij Hem gaan te gemoet
laat ons Zijn lof herhalen
en met ons beden en gezang
voor God den Albehoeder
ook smeeken dat zij leve lang
ons teerbeminde moeder.
1850(?)

[Stort gij ooit gebeden voor]
Stort gij ooit gebeden voor
die u zoo dikmaal diende
Aan tafel bij den Heere alwaar
gij waart gezeten vrienden
O weet gij nog hoe zoet hij, was
de wijn dien ik u voordronk
en dien gij ongenaakt ofschoon
mocht in uw herten smaken
O weet g'hoe zoet een spijs het was
de spijs die ik u diende
O weet gij nog hoe blank het was
het kleed waarop 'k u diende
Onthoudt gij nog hoe lang het was
dat ik die eer verdiende

[Mocht een van u in 't stervensuur]
Mocht een van u in 't stervensuur
dan ook mijn dienaar wezen
mijn dienaar zijn, gevrienden ...
1860(?)

[Twee namen wete ik wijdbekend]
Twee namen wete ik wijdbekend
twee namen:
geen mensch en draagt er een van die
twee namen.
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[Den eenen spreekt geen kind of het]
Den eenen spreekt geen kind of het
vereert hem,
den anderen, O! Amice ad quid
venisti? Den anderen? - Ai en zegt hem niet
den anderen.
1-2-1860

[Wie hoorder de eerste messe, wie was 't]
Wie hoorder de eerste messe, wie was 't
Wie hoorder de eerste messe
Een eêlgeboren Vrouwe die was 't
Die hoorde de eerste messe
En Jesus' eigen Moeder die was 't
Die hoorde de eerste messe
Hei! ‘Mater dolorosa’ die was 't
En op 't Kruis was de eerste messe.
1859

[Betere dagen naken]
Betere dagen naken
stroomende van genot,
genot!
Ondertusschen, wakend
steunen wij op God,
op God!
1861

[Gij vraagt mijn arme pen wat zij]
Gij vraagt mijn arme pen wat zij
voortaan maar zelden meer van mij
zal krijgen of ontvangen
Gij vraagt mij verzen en 'k en heb
hoe ik mij ook de wieken rep
maar tranen

[Geen vers geen vreugd geen geest in 't hert]
Geen vers geen vreugd geen geest in 't hert
maar smert onmeêgedeelde smert
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[ik geef u dan niet dat gij vraagt]
ik geef u dan niet dat gij vraagt
ik geef u wat ik hebbe ... draagt

[En geef ik dan geen vriendenoor]
En geef ik dan geen vriendenoor
aan 't geen gij vraagt, onschuld zij voor
mijn tranen.
1860(?)

['t Heeft uitgeleefd dat blinde twisten]
't Heeft uitgeleefd dat blinde twisten,
dat schimbevechten van weleer,
waarin wij, vriend noch vijand, wisten
waarheen ons dreef de valsche leer;
geen schijn van vrijheid noch vermomde
alleenheerschap van dwingeren meer,
dat jok dat onze ruggen kromde,
deed, bloembevlochten, nog te zeer.
Geen jok dan 't geen wij vrij aanveerden
van Hem die zei: ‘Mijn jok is zoet.’
Dat zullen wij, God helpe ons! herden:
al 't andere trapt de Vlaamsche voet.
115-1-1864

[Noch Stokvisch noch Mortier en kan Justitie vangen]
Noch Stokvisch noch Mortier en kan Justitie vangen
het eene is veel te zwaar het ander veel te vet:
de groote dief loopt weg de kleene die moet hangen
de kraaie vliegt er door de mugge blijft in 't net.
1865

[Te sterven is het niet]
Te sterven is het niet,
maar hoe men heeft geleefd
dat aan de bittre dood
die bittre smake geeft.
1866(?)

[Vergeet gij ooit het vaderland]
Vergeet gij ooit het vaderland
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1866(?)

[Kleene voeten]
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Kleene voeten,
groote hoofden:
in welk land
meet men schoonheid,
meet men grootheid
na 't verstand?
1867(?)

[Vooruit! o edel Vlaamsche kind]
Vooruit! o edel Vlaamsche kind,
vooruit, met snelle schreden,
en laat ze wentlen, welgezind
in hun uitzinnigheden:
zij weten niet hoe groot gij waart,
hoe groot gij nog zijt, heden;
Vooruit! o Vlaming, onvervaard,
wat God bewaart is wel bewaard:
geloofd! bemind! gebeden!
1864

[Gelijk de pijl den boog ontvliegt]
Gelijk de pijl den boog ontvliegt,
en snorkende op de winden wiegt;
zoo snel als op hunne ijzeren staven,
de stoomgevaarten henen draven;
zoo snel als 't vlugge stemgeluid
door bosch en dal en del kan klinken;
zoo snel als de arend neêr kan zinken,
sa, Vlaming, met uw taal, vooruit!
Zoo vlug als 't zoele windtje waait,
als 't op de loovers streelt en laait;
zoo snel als woeste stormen ruischen
en loeiende over 't water buischen;
zoo snel als bare op bare stuit,
en weemlend de eene op de andere volgen,
is 't onweêr en de zee verbolgen,
sa, Vlaming, met uw taal, vooruit!
(Onzekere attributie)
1870
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[Den derden dag, eer 't licht in 't Oosten glimt]
Resurrexi-Zondag
Den derden dag, eer 't licht in 't Oosten glimt,
hoewel de wacht bij 't graf te waken ligt,
verdwijnt de dood van 't Godlijk aangezicht,
de steen valt weg, en zegevierend klimt
de Heer, gelijk de zon, in d'hemelbaan!
o Jesu, maakt dat ik met oog
en geest naar U gedurig stieren moog,
en uit Uw hand de hemelkroon ontvaan!
1870

[De ure is 't end' het plechtig zwijgen ...]
De ure is 't end' het plechtig zwijgen ...
al de hoofden neerwaards nijgen;
stil ligt orgel, choor en kerk,
en gewijde koperbellen
gansch alleen de ruste ontstellen
binst het heilig priesterwerk.
Consecratie! ... Maar vijf woorden
door den hoogen hemel boorden,
en God was daar! 't Is gedaan.
‘Doet dit, en,’ zei God almachtig,
‘Weest mij elken keer indachtig.’
Op nu, komt, en laat ons gaan.
1857-9-1-'78

[Ach mij en dij dat laat mij]
Ach mij en dij dat laat mij
weten
ach mij en dij dit laat mij
zien
ach mij en dij heb ik vergeten
ach mij en dij

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

774

[Ach mij en dij wat ongenieten]
Ach mij en dij wat ongenieten
wat ongepeilde
mij en dij
1870

[Zoo is 't in al de rampen]
Zoo is 't in al de rampen
die ons ellendig lot
gestadiglijk bekampen
ze 'n zijn nooit zonder God.
1878(?)

[Hoe vogelvrij de lucht ook zij]
Hoe vogelvrij de lucht ook zij
en is elk vogel vogelvrij
1878(?)

[Om een gril geen boone weerd]
Om een gril geen boone weerd
waagt er menig kop en steert
1878(?)

[o Schoone roos]
o Schoone roos
die buiten alle grenzen
van lieflijkheid en tooverlonken lacht
toch zijt gij broos
en zult welhaast verslenzen
Kom sta en blijf en leef mij in 't gedacht
daar zult gij vrij
van duur en onbedorven
herspiegeld in 't geheugen mij voortaan
verheugen zij
uw stam alreeds gestorven
en speel' de wind verwentlend in uw blaân.
April 1878(?)
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['k Zat in de eerde en diep gedoken]
Aspergen
'k Zat in de eerde en diep gedoken
sliep ik heel den winter rond
tot dat
1880(?)

[Ik zie der vele dapper loopen]
Ik zie der vele dapper loopen
met andermans geluk gelaân
die vechten kan noch vluchten
1881

[Hoe schoon de maagd met blinkend haar]
Hoe schoon de maagd met blinkend haar
en hemelblauw van oogen!
1881(?)

['k Ga geren langs het water droomen]
'k Ga geren langs het water droomen
en in den hof
en 'k zie de groene sperreboomen
van in den hof
zoo 'k moe ben in de zon te baden
dan in den hof
beschutte ik me (in) de breede bladen
en in den hof
en treft mij noch de zonnenfelte
noch in den hof
en vreeze ik voor geen winterkelte
1881(?)

[De beste kamers zijn 't]
De beste kamers zijn 't
die al voor nieten
met goud dat niet en blinkt
het Land begieten.
1881(?)
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[Als ge moe geplogen]
Als ge moe geplogen,
aan uw daaglijkheid,
zit en onbewogen
naar den avond beidt
pooizen en herpooizen
doet het aardig lied
'k hoore iets wedervooizen
of 'k en hoore niet?
Schulden ook en schelden
of onliefgetal
zweren doet hij zelden
maar hij kan 't toch al
Een weet, Hij die alles
alles weet en ziet,
wat de zin van al is
dat Hij spreken liet.
(Zie II, 228).
1880-81

[Ende en uit heeft]
Ende en uit heeft
die geen duit heeft
of die tonnen gouds vergaârt:
elk moet wijken
elk moet strijken
en de dood geen een en spaart.
Eerde en slijk is
hij die rijk is,
stof en asche er overschiet,
't zij al waar men
graaft den armen
of den rijken, anders niet!
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[Rijke of armen]
Rijke of armen
in 't erbarmen
van den Heere uw hopen stelt
want, gij beiden
na 't verscheiden
valt gelijk in Gods geweld.
Herden geven
binst uw leven
doet dan met dit onderscheid:
of na dezen
gij wilt wezen
rijke of arme in de eeuwigheid.
Listen, lagen,
alle dagen,
een dag zal 't bekaaien al.
October 1880

[Geen kamp, geen wijch, geen strijd]
Geen kamp, geen wijch, geen strijd
maar doen, dat wil ik dulden
dat elk aan Land en Diet
betaal' maar eerst zijn' schulden!
20 Febr. '81

[Zijt sneller als den hert]
Zijt sneller als den hert
zijt sneller als de winden
ge draagt uzelven meê.
1881-'82

[Vandage 't kwaad voorziet]
Vandage 't kwaad voorziet
of morgen moet ge 't vluchten
heuge tegen meuge, 'k wille en 'k en kan niet.
1881-'82
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[Logenaar]
Geld
Logenaar,
drogenaar,
deugeniet,
dief!
Scheldt met geweld, die ge
scheldt is u
lief
eerst ende
meest, ja, bij
alle geweld,
zoetekom
wellekom,
heeft hij maar
geld!
1881-'82(?)

[Ik kweeke 'en hopperanke]
Ik kweeke 'en hopperanke
in mijn grooten hof
een schorte groot is hij
genoeg voor mij
en voor mijn hopperanke
een koperdraad
Oogst 1881(?)

[Hoe schoone staat gij daar]
Hoe schoone staat gij daar
gebouwd als op uw zelven
gij edele steunpilaar
der wijde wolkgewelven
O boom wat schoone naam
met ruwheid rond uw borst
en vroomheid binnen uw
gegroeide plantenborst
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Hij kraakt 'nen langen keer
en geeselt in zijn storten
de zachte moeder aarde
den grond van zijn geborten
Mijn kist misschien o boom
wat lessen spelt gij mij
Gij zuipt den morgendauw
gij zicht de zomerstralen
die uit den hemel blauw
in uwe groenten dalen
gij zendt de schaduw rond
en laat uw voet omtrent
gerust den noenestond
genieten
o Boom zoo schoon van naam
als van gedaanten schoon
gij zendt uw schaduw rond
en heet elk wellekom
die met den noenenstond
zoekt uwen voet rondom
te rusten rust zegt gij
ik sta en ik zal waken
opdat geen fel getij
noch zal van verre of bij
geen leed uw hoofd genaken
dus slaap maar slaap.
Dus slaap maar ... St! de wind gezwind
en vlerkvlugge opgetreden
komt onvoorzien de wind
vol duistre zwangerheden
het stuift het waait,
het wolkt het zwaait
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het wentelt al deureen
en seffens heel bevolkt
met bergen groot en kleen
staat 't luchtruim.
1881-'82(?)

[Fransch Vlanderen, fransch Vlanderen]
Fransch Vlanderen, fransch Vlanderen,
wie hiet er u alzoo?
Dat moet en 't zal veranderen,
dat hoore ik toch zoo noô!
1883(?)

[Al omsneeuwd al ombloeid]
Al omsneeuwd al ombloeid
alom blijde en bleeke en blanke
roode bossen trossen bonken
1881

[Het moet eruit]
Het moet eruit
en zeggen ga 'k
het woord van mijn' gedachten
dat niemand mij
ontweren zal
verdwingen noch verkrachten.
20-2-1881

[Welgekomen!]
Welgekomen!
Wel gevonden
hand in hand en
het in hert
maak u vrij en eer
veel stonden
steekt ge uw' voeten
onder 't berd.
1880-81(?)
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['t Is de dag en de nacht hier die kampen welaan]
't Is de dag en de nacht hier die kampen welaan
zei de dichter eilaas in zijn vonnis gevaan
Heeft het hert van den zanger dat woord uitgesproken
Is dat woord uit het herte des dichters gevlot(en)
inderdaad eer 't den dood in zijn hand had gebr(oken)
't Is de dag en de nacht 't is het goed en het kwaad
zegt de dichter die kampen! Nog is 't niet te laat
Hooger op dan het herte gehoopt en gebeden
genade eer de strijd met de dood zij gestreden
1884-85 (?)

[En hebt gij nog geen land genoeg]
En hebt gij nog geen land genoeg
om schansen van te bouwen
die honderd duist kartouwen
in eenen asem slaakt
in eenen wenk hoevelen doodgebraakt
Plant vrede in 't land daar God u liet
geboren worden en gestorven
waar heilig rust het oude diet
dat u heeft en uw stam geworven
Plant vrede
1886(?)

[o Gouden Ahornboom]
o Gouden Ahornboom
doorbrand van de zon
die vroeg
den lentenwind
die versch in 't gestraal
der lente
uw blad en uw blommen ontbunselt
hoe prachtig
in bleekroode schalen geschachteld
geen groen en is 't
1886-87(?)
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[Varende in een notenschulpken]
Varende in een notenschulpken
door de groote waterwereld
wilde een' mugge dwaas van wijsheid
weten 't geen heur onbewijsbaar
onbewezen was de waarheid
van 't oneindig wereldwater
dat heur droeg en 't notenschulpken
Mugge staakt uw hersendwingsel
Liever laat het notenschulpken
dragen u en hoe 't u verder
dragen zal en zoekt onnoozle
niet te weten 't notenschulpken
draagt u Och is dat alreede en
mugge mensch zoo wille ik zeggen
vele weet en vele en weet gij
niet die in uw lichaamsbootje
door de groote waterwereld
heenvaart
1893-94(?)

[Jesu, uit Uw hert doorsteken]
Jesu, uit Uw hert doorsteken,
liet Gij bloed en water leken:
Jesu heilzaam, door Uw bloed,
ons dit water wezen doet.
1893-94

[Waar gaat men naartoe met de taal?]
Waar gaat men naartoe met de taal?
Noch Vlaamsch meer en is zij noch Brabantsch.
't Gemengsel wordt Hollandsch genaamd
maar hierlandsch en is het noch Hollandsch:
't is Neerlandsch, zoo zeggen ze, en Dietsch
en mag het niet heeten. Wat moet dan
het einde van 't spel zijn? Jan Niets,
met ievers een vod van nen hoed an!
1893-94(?)
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['k En zie u niet]
'k En zie u niet
o vogels vrij
maar 'k hoore uw' rappe
vlerken
den blenden nacht
daar boven mij
in 't hemelruim
doorwerken
Waar komt gij mij
vandaan gereisd
Waar gaat gij heen
gevaren
'k en zie u niet
o vogels alle jaren
7 Dec. '90

[Ik hoore u wel]
Ik hoore u wel
o vogel snel
1893(?)

[De blonde Leije is weêr]
De blonde Leije is weêr
aan 't eeuwig watermalen
1893(?)

['t Is waar en het is wonderbaar voor elk]
't Is waar en het is wonderbaar voor elk
dat eene zwarte koe geeft witte melk.
(Statie Hansbeke)
1893 (?)

[Gaat uw kruisken in 't gemoet]
Gaat uw kruisken in 't gemoet
val' het zwaar 't zal worden zoet
wil' het toch verdragen
of hebt gij liever hier een schop
als later scherpe slagen
1892-93(?)
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[Somtijden wit]
Somtijden wit
somtijden rood
maar altijd even bijster en boos
altijd even
bot gebleven
1893(?)

[Arise, ye Flemings, firm and bold]
Arise ye flemings!
Arise, ye Flemings, firm and bold,
be the story never told
that your saxon blood untrue
struggle was too strong for you!
Wilt, Sassenvolk, door 't waternood
vaneen gedeeld, toch nooit vergeten
dat Vlaamsch en Engelsch, nu gespleten,
was één weleer en volksgenoot.
Dien band en zal geen menschendwang
ontlaten, dien God zelf wou binden:
malkander zal 't eens wedervinden
dat grondgemeen was eeuwen lang.
Vereent u, Engelsch kersten bloed;
vereent u, Roomsch en Vlaamsch geloove,
en geen geweld u dat en roove
wat hou en trou u één zijn doet.
1891

[o God mij zijt gezegend]
o God mij zijt gezegend
terwijl ik u alleene zoek
en bidde in mijn gebedenboek
beneden de appelaren
die een en al hun trouwkleed aan
vol witte en roode blommen staan
met blanke en blijde bloeiselen beregent.
1895
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[Geloofd geprezen]
Geloofd geprezen
van mij en elk ende een
moet Jesus wezen
zoo nu zoo ook nadezen
Voor Hem is mijne liefde
en anders geen!
1890(?)

[De nachtegale en spreekt niet meer]
De nachtegale en spreekt niet meer
't is overvloed van vrome en vrucht
den akker weegt van deugden
het loof vol goud en verruwloos
de slaap bekruipt de leden laf
het jaar is uit het blijde jaar
vergaârt voor 's winters
het blijde jaar is tenden.
Oogst 1892

[Daar moet het zoete en zacht]
Daar moet het zoete en zacht
in zijn te mogen rusten
een volle spante daags.
1892(?)

[Als 't herte vrij van zorgen]
Als 't herte vrij van zorgen
ik wandele in den morgen
betrent den vroegen mei
dan vaart mij allerwegen
een versche reuke tegen
de reuke van de wei
1888

[Om Gods wil, helpt nen armen bloed]
Om Gods wil, helpt nen armen bloed
die verder niet en kan;
die schamel is, die schooien moet
och helpt nen armen man
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En zegt gij dat 't mijn ambacht is
ik bidde u om vergiffenis
om stuiten gaan en doe ik maar
uit nood: 't is biechtewaar!
1896

[Die vroeger lange vingers hadden zaten]
Die vroeger lange vingers hadden zaten
alwaar ze ruggen koekestuiten aten
maar heden rijdt het dievenvolk, wat dingen is dat
te peerd lijk Sinte Maarten, zoo te lande als in de stad.
't Was eertijds nog de moeite weerd te leven
die niet en had en kon, 't is waar, niet geven
maar al die wat had gaf den bedelnare wat
't verandert nu alles, ten boere en in stad.
Nu speelt men piano in stad en te lande
nu gaat men gekleed 't is waarachtig een schande
men danst en men springt en men klaagt overluid
bij heeren en boeren ten honderdsten uit.
Men ziet er met wielen nu tusschen hun beenen
de menschen omverre rijen grooten en kleenen
de strate te nauwe voor al hun beslag
dat zijn me de mannen van 'k wensche u goên dag.
Die vroeger met knikkers nog speelden op strate
ze loopen na Pasters of 't is al te late
om de armoê te houden in 't leven elk doet
zijn beste en de bedelaars nu dragen den hoed.
1896

['k Ben gegaan, 'k ben uitgetreden]
'k Ben gegaan, 'k ben uitgetreden
op de kwade ongangbaarheden
van 't verwinterd ijs dat dooit
boozer bane en bakte 't nooit.
'k Zag nen boer in de eerde kappen
en vervrozen groenseltappen
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beuken met zijn bijle zwaar
uit 't verrotste ... Hei hoe naar
't schoevast leer was weggeschoten
'k Zit weer bij mijn vier en stoken
zonder bout of been gebroken
en 'k en roer van hier niet meer
God zij dank nog dezen keer!
1887(?)

[Och laat believe 't u m'n bitje buiten]
Och laat believe 't u m'n bitje buiten
schoon weêr is 't en ben moê van deur de ruiten
die jongens daar te zien die in vrije vlucht
hun drake aankijken kerkhooge in de lucht
'k en kan niet meer mijn handen en mijn voeten
het wikkelt al ze willen en ze moeten
gaan kijken naar de draken ook misschien
een drake vliegen doen en zitten zien
och vader laat mij uit, en ja 't zoo even
teruggekomen zal ik .........
1897

[En laat mij nu]
En laat mij nu
alleene niet
wanneer gij zoo
mij lijden ziet.
(op een liedtje op 't orgelke)
1897

[Gezwollen, zwart en zwanger zit]
Roste mane
Gezwollen, zwart en zwanger zit
in 't noorderperk te woeden
de winter nog
en bersten (doen?) daar buiten uit
die buischen
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in 't noorden nog te grinzen
het grimme spook des winters dat
in
de diepe noorderkimmen
de zonnelooze kimmen
des noordens zit de winter nog
daar zit de noordsche dwingeland
Lente 1896

[o Wondere wolken wone ik al]
o Wondere wolken wone ik al
- of ben ik nog in 't leven? in uw gevlerkt paleis dat in den hemel hangt
verheven
o Wondere wolken, witgewaasde
en blauwe uitwendigheden
wat is er van verborgenheid gedoken in
uw leden
o Wondere wolken witgewolde
schaapgelijkendheden
en lammeren onbevrucht van wolf- en leeuwentand
1897

[Met volle longen]
Met volle longen
zoo aseme ik, o Heer
nu onbedwongen
den luchttocht in (en) angstig immermeer
naar rust te haken
en lichaams koelte mag
ik weer gesmaken
de frischheid van den dag
Het heeft gedropen
het druppelt nu en dan
de lucht is open
en opengaande kan
mijn herte baden
van boeie en banden los.
1897
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[Hoe groen hoe groen]
Hoe groen hoe groen
is alles nu
zoo boven zoo
beneden
in 't haag
in 't houtin 't akkerland
't zij waar ik kom getreden
het groen or mij
de kroone spant
hoe groen! hoe groen
't komt boven uit de boomen groen
te lijve en voor hun voeten
gaan middel- op- en ondergroen
elkanderen ontmoeten
en meer als vol de blaren aan
de takken en de telgen staan
Het loof het lis en 't waterkruid
de rogge het riet de terwe
en 't wied dat op den akker wast
't is al van eender verwe.
't is al zoo vei zoo malsch zoo versch
zoo gulzig en zoo groen als gers
hoe groen hoe groen
1897

[Den aard van de olie]
Den aard van de olie
zacht en zoet
het scheermes vinnig
scherp zijn doet.
1896
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[Klopt het om de Messe]
Klopt het om de Messe,
luistert naar mijn' lesse,
Toebak zegt, en Bier:
‘Zeere, weg van hier!’
April 1897

[Ik ben Baas en, wilt gij, gasten]
Ik ben Baas en, wilt gij, gasten,
's zondags, naar uw' pinten tasten,
als de klokke roept, komt aan,
ik ben Baas en gij zult gaan!
April 1897

[Als de Pastors klokske klipt]
Als de Pastors klokske klipt,
elkeen naar de Messe wipt;
of, die willen blijven pekken,
'k zal ze bij de krage stekken.
April 1897

[Gij rookers gij snuivers]
Gij rookers gij snuivers
goê ware om weinig stuivers
verkoope ik en nochtans
ter trouwe zonder fransch
geleersd, geschoeid, gekloefd
komt kijkt 'n keer en proeft.
1897

[De zegen Gods, u, mij en al]
De zegen Gods, u, mij en al
die met ons bidt bewaren zal.
1889-900

[Een heel onvast onthouden van]
Een heel onvast onthouden van
de onvaste voeren daar ze mij -
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[Goevrijnacht, als Jesus]
Goevrijnacht, als Jesus
gevangen, gesleurd
vol wonden geslegen
besmet en besmeurd.
1896-97(?)

[Hoe verre buiten al 't bereik]
Hoe verre buiten al 't bereik
der menschelijke macht gesteld
het worden van den zonnedag
1897

[o Maria, welk eene eere:]
o Maria, welk eene eere:
dienstbaar zijn en God den Heere
dragen, zoo gij, moeder zoet,
Jesus, uwen Schepper, doet.
1897

[Die elken vogel voedsel geeft]
Die elken vogel voedsel geeft
gebrek voor mij geleden heeft
1897(?)

[Die nievers zijns gelijke en vindt]
Die nievers zijns gelijke en vindt
voor mij wierd mensche en moeders kind
1897(?)

[Zijn leven stond hij af voor mij]
Zijn leven stond hij af voor mij,
gekruist, en voer in 't graf voor mij.
1897(?)
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Oorspronkelijk en van eersten af
is 't God die mij dit leven gaf
1897(?)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

792

[De wille des Heeren]
De wille des Heeren,
zoo gister, zoo nu,
de wereld zal keeren,
geen ‘individu’.
1897

[En niet uw straffen naar]
En niet uw straffen naar
ons kwalijkdoen gemeten
1897-98(?)

['k En was]
'k En was
nog in
't bestaan
niet, en,
bestaat,
zei God,
mijn kind,
en 'k ben.
1897(?)

[Ons toekome, God en Vader]
Ons toekome, God en Vader,
dat wij immer nader, nader
ons toekome Uw Koninkrijk.
1897(?)

[Moeder stond zij, vol van smerte]
Moeder stond zij, vol van smerte
naast het Kruis en 't brak, heur herte,
dat heur kind daar hangend was.
1898(?)

[Komt, de stem die roept tot u]
Komt, de stem die roept tot u
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[Denkt gij, o vriend, dat dat]
Denkt gij, o vriend, dat dat
niemen en weet
dat in uwen boezem
geborgen daar ligt
het diepste van al
't zij edel 't zij leelijk
't zij goed het zij kwaad
't gezien heeft een ooge en 't
bewaren ontdekken
Hij zal
Juli 1894

[Men durft er nog naar kijken nu:]
Men durft er nog naar kijken nu:
ze is nauwlijks overleden,
ze lacht, of 't ware, en schoonder is
ze, in de eeuwigheid getreden,
als vroeger, daar zij lijdend lag
en leelijk deed.
1897(?)

[Mij schielijk is een vreemde]
Mij schielijk is een vreemde
ontroeringe ingevallen:
is stervende iemand of
ben veeg ik zelf misschien
bestemd om heen te gaan?
1899(?)

['t En gaat geen een verloren]
't En gaat geen een verloren,
geen dingen dat bestaat,
't en wordt geen een geboren,
dat heel en al vergaat. 1897(?)
1897(?)

[Mijn schamel, schamel kind]
Mijn schamel, schamel kind,
hoe geren zou 'k het wezen
van uw eenvoudigheid
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[Broo'noodlijdende]
Broo'noodlijdende,
lam, ellendig;
nooit verblijdende
en onbestendig
1890(?)

[Noch geld, noch wijn, noch brood]
Noch geld, noch wijn, noch brood
en stilt den mensch zijn nood,
daarbij begeert hij ook
met herte en ziele ... rook!
1890(?)

[o Vader, zorgt bevreesd]
o Vader, zorgt bevreesd
dat 't kind u geren ziet
opdat gij nooit en vreest:
dat kind en vreest mij niet.
,
1890(?)

[Waarom bemint u, kind, zoo zeer]
Waarom bemint u, kind, zoo zeer
't zij welke ontaarde ziele,
die kleen zijt, hulploos, arme en teer
1893-94(?)

[En wat baat het slingervuisten]
En wat baat het slingervuisten,
hadt gij nog zoo zware knuisten,
stondt gij nog zoo hooge en sterk ...
1890(?)

[Gij zijt, en zult het altijd wezen]
Gij zijt, en zult het altijd wezen,
zoo God u schiep, een vrije geest
geen lichaam, eene ziel, nadezen
1893(?)
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Ten dorse geschreden, zoo
hing 't harnas
hem loodzwaar om de leden
1897(?)
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[Noch wulvengier, noch evertand]
Noch wulvengier, noch evertand
en vreest, die heeft gezond verstand.
1881-82(?)

[Met uw vuil en stinkend vat]
Met uw vuil en stinkend vat
vol gouden vruchtbaarheden.
1897(?)

[Als ik jong was, zoo verlangde ik]
Als ik jong was, zoo verlangde ik
dag op dag naar iets of wat.
1892-93(?)

[Dien man zie ik geren rusten]
Dien man zie ik geren rusten,
geren slapen gaan.
1892-93(?)

[En zeggen zeker nu]
En zeggen zeker nu,
zoo zult gij, bij uw zelven
1898(?)

[Geen bandenbrekend leven]
Geen bandenbrekend leven
menigvuldiglijk ...
1899(?)

[Heel verarbeid heel vermoeid]
Heel verarbeid heel vermoeid,
zit nabij den boord te wachten
1899(?)
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Hoe eer ik ware dood geweest
hoe min 't hem ha' gespeten
1898(?)

[Maar haalt mij ievers een' die half]
Maar haalt mij ievers een' die half
zoo eerbaar in zijn
1893-94(?)
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[Zoo is uw land]
Zoo is uw land,
zoo weze uw hert.
1882(?)

[Het leven, welk geluk was het]
Het leven, welk geluk was het
met Adam's zonde en zeer besmet?
1893-94(?)

[Kleene visschen, zoo luidt het lied]
Kleene visschen, zoo luidt het lied,
en dappere dieven, en vangt men niet
1893-94(?)

[Handhaaft u brood van hand]
Handhaaft u brood van hand
maar niet van herten.
⇏bp;
1897-98(?)

[Daar is hij, roept er een]
Daar is hij, roept er een,
loopt weg, hij gaat u vangen!
1897-98(?)

[Vol goedheid en vol vriendschap]
Vol goedheid en vol vriendschap
onversleten
1893-94(?)

[Waar haalt hij 't uit, waar haalt hij 't al]
Waar haalt hij 't uit, waar haalt hij 't al
1898(?)

[Hier zitte ik op mijn ongemak]
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Hier zitte ik op mijn ongemak
Mei 1899(?)

[Bij kleener vreugden behelpe ik mij]
Bij kleener vreugden behelpe ik mij
1898(?)

[Niet heel en al en durve ik doen]
Niet heel en al en durve ik doen
1899
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[Bottende, en om uit te bersten]
Erumpunt ...
Bottende, en om uit te bersten
ziet mij al die boomen staan;
zoo de naasten zoo de versten,
zwellen doen ze en zwart nu gaan.
Daar 't nu zwart is, zal 't geworden
lente zijn, van einde te orden,
loopt het nog twee nachten aan.
1897(?)

[Ik hoore heel den nacht]
Ik hoore heel den nacht
het gulzig slokken van
die gote daar
13-2-1899

[Hoe dood, hoe dood]
Hoe dood, hoe dood
in al de levendheden
der lieve lente staat gij daar
onlief alleen
1899(?)

[Hebt toch meêlije]
Hebt toch meêlije,
menschen, meêlije
met de schoone
boomen Gods!
Zillebeke, 1897

[De boomen roepen allen]
De boomen roepen allen,
overluid en lang:
Wat loopt gij, stoere stormen,
boos en bulderachtig
voorbij op onzen hals
1897-98(?)
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[De bleekgroene schaaiaards]
De bleekgroene schaaiaards,
nog nauwlijks geblaârd,
rijên hooge in de hoogte
hun' lochtige vaart
1881-1899(?)

['k Zie u geren blauw en blank]
'k Zie u geren blauw en blank,
blank en blauw geweven
wolken
Wolken die den hemelgang
1899(?)

[De mane zit en ziet]
De mane zit en ziet
dat aan: ze schijnt te zeggen:
't Is avond nu en 't geen
mijn zuster zonne zag
is henen: rust nu wat
en nederleggen
de zorge gaat van dezen zwaren
dag
Steene, 19-10-1898

[Ik wete een hoeksken in]
Ik wete een hoeksken in
den hof en daar geborgen
ontvluchte ik voor 't geweld
der luide levenszorgen.
Verheven is 't van de aarde
op oude bouwselbraken
met boomen overal
omzet en 't zonneblaken
en vindt het 's morgens noch
des middags; op nen stoel
ontduike ik dikwijls daar
en 't geterg
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des werelds
en daar
en vindt des morgens mij
daar zittend immer niet
noch middags; menschenloos
zijt God die mij daar ziet.
Mei-Juni 1899(?)

['t Weêre is helder lauw en zoet]
Pisseblommen.
't Weêre is helder lauw en zoet
zoo 't niet elken dag en doet.
Laat mij in de groene weiden,
bij der hand, u henenleiden,
'k zal u blomkes nu en dan
toogen en gij zult daarvan
laten dit en dat mij klappen
nopens blomkes eigenschappen.
't Blomke dat ik liefst van al
zie en altijd blijven zal
geren zien zoo lange er bloeien,
ziet het daar beneên u groeien,
reis en reis met de eerde, daar
strekt zijn zedig loofgeblaâr,
en men ziet zijn groen verterre
maar van bij en nooit van verre
wilt gij weten hoe ze nommen?
't zijn, met oorlof, pisseblommen.
1891(?)

[Tallen tijden kan men nu]
Tallen tijden kan men nu
versche blommen bloeien zien
bloeien te aller steden
1897-98(?)
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[Bolle kake]
Het carotebijterke.
Bolle kake
roode mond
och, hoe zal 'k het zeggen
witgetande
blij en blond
1893-94(?)

[Steenratjes]
Steenratjes
waar hebt gij
van den nacht
geslapen?
(Op de statie)
1899

[Wat zei dat vinnig stemgepiep]
Wat zei dat vinnig stemgepiep
dat uit dien boom mij tegenliep
en groette
1899(?)

[Men kan aan de dieren]
Men kan aan de dieren
zoo vele doen zeggen,
en spreken ze niet
1899(?)

[De zage zucht]
De zage zucht
en schorpt het hout
in kisteberd, in korsten
1894(?)

[O meulewal, met al 't geheugen]
O meulewal, met al 't geheugen
der schuldelooze onnoozelheid
mij vóór uw' voet en lief geheugen
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[Hoe schoon, hoe schoon]
Hoe schoon, hoe schoon
wat zal ik anders zeggen
hoe schoon hoe schoon
en van geen menschenmacht
(wolke met zwart haar
die er bij lange
klissen uitschiet).
1898(?)

[Zwarte eeken, olmen]
Zwarte eeken, olmen
donkergroene esschen
abeelen die grauwt
1898(?)

[Hoe stille is 't om de stad nu hier]
Hoe stille is 't om de stad nu hier
is 't op de kwaadste dagen
verdragelijk, als 't kiezinge is
of lotinge
1898(?)

[Hoe schoon zijt gij van verre uit uw]
Hoe schoon zijt gij van verre uit uw
beggijnhofboomen
S. Michiels, O.L.V. Torre, 23-2-'99

[De zonne is weg, die liên en land]
De zonne is weg, die liên en land
verblijdt en 't vlugge volk van 's hemels harpenaren
1898(?)

[Den nauwen wegel werpt]
Den nauwen wegel werpt
de zon vol oosterlicht
Kerkhof O.L.V. 1899(?)

[Ze beven door de lucht]
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de duiven
1898(?)
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[Ik ben eens verre weg]
Ik ben eens verre weg
bij donker nacht gereden
1894(?)

[En die eer gedroomde boomen]
En die eer gedroomde boomen
als gewisse boomen zijn
1899(?)

[Eer dauw en dag]
Eer dauw en dag
eer dag en dauw
1899(?)

[De wereld draait nochtans]
De wereld draait nochtans
1899(?)

['t Molenzeil, dat, bruingeboend]
't Molenzeil, dat, bruingeboend
1894(?)

[De wind die uit de stikken waait]
De wind die uit de stikken waait
... zonneleven laait.
1899(?)

[Hebt gij ooit een peerd zien pinnen]
Hebt gij ooit een peerd zien pinnen
1899(?)

[Peerden van de dood gelijk]

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Peerden van de dood gelijk
1899(?)

[Doomend lijk een reukoffrande]
Doomend lijk een reukoffrande
1899(?)

[Wat groot gebouw daarin wij wonen mogen]
Wat groot gebouw daarin wij wonen mogen
(de hemelkom)
1899(?)
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[Brijkroode oude wanden]
Brijkroode oude wanden
1894(?)

[Van boomen die roerloos en schaars]
Van boomen die roerloos en schaars
zichtbaar in den smoor bedolven staan
1893-94(?)

[Ik weune bij de zee]
Ik weune bij de zee
de blauwe zee de baren
ze slaan tot in mijn huis,
en de onafmeetbaarheid
1894(?)

[Welgekomen zijt mij allen]
Welgekomen zijt mij allen
die na duizend ongevallen
op des werelds wilde zee
zoekt en ziet de blijde haven
1894(?)

[o Sneeuw, gewolde dracht]
o Sneeuw, gewolde dracht
der witte wintervelden
1894(?)

[Men hoort dat 't koud is]
Men hoort dat 't koud is
1894(?)

[Gekeend en gespleten]
Gekeend en gespleten
van koude is mijn vel
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[De Maarte komt besneeuwd]
De Maarte komt besneeuwd
1898(?)

[Half rood half groen]
Half rood half groen
de hagen staan:

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

804
half beukenhout
half ieuwen;
ik hope dat
vrouw Lente zal
verneschen en
vernieuwen
dat dood nu is;
intusschentijd
mij willekom
gij winter zijt
omdat gij
Ingoyghem 1884(?)

[De dagen langen, nauw genoeg]
De dagen langen, nauw genoeg
maar toch, ik kan bespeuren
1899(?)

[Gij, winden, kunt o - o -]
Gij, winden, kunt o - o o-o-o-o-oo-o-o-oik bidden kan.
1899(?)

[Gevolgd door de leeuwerke]
Gevolgd door de leeuwerke
boven mijn hoofd
zoo wandele ik geerne in den
morgen
Hij speelt mij zijn leise die
niemand en dooft
die vrij is van zuchten en
zorgen
Hij speelt mij zijn leise en
ik horke der naar
ik ga en hij volgt mij 'k en
weet niet al waar.
1898-99
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[Gekwetste boomen]
Gekwetste boomen
gij berken wit
1898-99

[Zwijgt krakende kraaien ge zijt]
Zwijgt krakende kraaien ge zijt
mij zoo noô
't is zwart en verdrietig
om hooren
de zunne overwint
1898-99

[Ik rechts hoore op de keien]
Ik rechts hoore op de keien
het rellend rolgerol
van liên die hen vermeien
een ganschen wagen vol
die gek zijn in hun zinnen
van buiten en van binnen
Februari 1898

[O stede- en standvaste oude meuniksmoffen]
O stede- en standvaste oude meuniksmoffen
wat schijnt ge mij een beeld
van veile vastigheid;
de Vlaamsche vuist heeft u
eens in den leest getroffen,
u in de scherpe zon te
droogen uitgeleid;
het angstig vier heeft u,
nadien opeengestapeld,
gebakerd ommentom uw leên
en sterk gemaakt,
totdat gij een en al
Brugge, 1899

[Gepind met eenen ouden]
Gepind met eenen ouden
en bruinen scherpen toren
Brugge, 1899

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

806

Puntdicht
O akster, snel van bek, 't Jaer 30, snel van ooren,
komt u ter hulpe en snelt uw snel gekwetter vooren:
Gij spreekt van Snelleghem en van de kerke aldaar:
Waarom niet eer gezeid, snelle akster, en niet klaar?
(Uit 't Jaer 30, 1865)
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Dichterlijke spreuken uit ‘Duikalmanak’
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[Maria, zo zij kerkgang doet]
Maria, zo zij kerkgang doet
met helder zonneschijn,
't zal vriezen, en nog kouder zal 't
als van te vooren zijn.
1886

[Die verduldigheid wilt leeren]
Die verduldigheid wilt leeren,
kijke al naar het Kruis Ons Heeren,
die 't zoo minnelijk verdroeg
dat m' Hem aan een galge sleog;
en die ons verlossen woude
niet met zelvere of met goude,
maar wel met den bloede rood
dat uit zijnder zijden vloot.
1886

[Elk mag wel in zijnen zaken]
Elk mag wel in zijnen zaken,
zien hemzelven rijk te maken;
maar gewillige arremoed
gaat te boven alle goed,
als waarmede elk koopen mag
vreugde, die nooit ooge en zag!
1886

[Eene wale spreekt tot u:]
Eene wale spreekt tot u:
‘Qui bien est ne se remue’.
Wilt ge dat in 't Vlaamsch bedied?
Die wel is en roere'm niet.
1886

[Drie dingen bezwaren mijn gemoed:]
Drie dingen bezwaren mijn gemoed:
't eerste is dat ik sterven moet;
't tweede bezwaart mij nog meer:
't is dat ik niet en wete wanneer;
't derde bezwaart mij bovenal:
't is dat ik niet en wete
waar ik varen zal!
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[Berg op en sla mij niet]
Berg op en sla mij niet,
berg af en spaar mij niet,
en aan de krebbe
en vergeet mij niet!
1886

['t Is een kwâ herder, dit weten wilt]
't Is een kwâ herder, dit weten wilt,
die zijn meesters schapen vilt:
want de lieden, als ge 't wel beziet,
en zijn 's Konings lieden niet,
maar zij zijn Gods, die alles gaf:
de koning en is er maar de herder af!
1886

[Onze lieve Vrouwe, Maagdenkroone]
Onze lieve Vrouwe Onbevlekt
Onze lieve Vrouwe, Maagdenkroone
Onze lieve Vrouwe, wonder schoone,
Onze lieve Vrouwe, 'k ga voorbij,
Onze lieve Vrouwe, bidt voor mij!
1886

['t Leven is ter zelver tijde]
't Leven is ter zelver tijde
kort ende lang;
't maakt de eene blijde en
de andere bang.
'k Zegge vele,
en niemand en spreekt mij tegen:
hoe meer dat het mindert
hoe zwaarder dat 't zal wegen.
1886

[God, die daalde van hierboven]
God, die daalde van hierboven
in Maria, den tempel klaar,
moet U geven
zonder sneven
een goed zalig nieuwe jaar!
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[Jesus is mij lief en niemand el]
Jesus is mij lief en niemand el,
ware ik bij hem zoo ware ik wel!
1888

['s Geleerden mans leven dat zal wezen]
's Geleerden mans leven dat zal wezen
peizen, studeeren ende lezen;
anderen stok, noch schild, noch spere
en zal hij hebben te zijnen verwere.
1888

[Salomon maakt ons gewis]
Salomon maakt ons gewis
dat geen ding zoo goed en is
onder vrienden in 't gemeen,
als ‘ja is ja’ en ‘neen is neen’.
1888

['t Oprecht gemoed is vrij, is zalig en]
't Oprecht gemoed is vrij, is zalig en
verheven;
het onoprechte slaaft, ook midden
in 't bevel;
de deugd alleen, de deugd doet vrij
en vroolijk leven:
hij leeft zoo als hij wilt, die niet en
wilt als wel.
1888

[Houdt u reen]
Houdt u reen,
acht u kleen,
weest geern alleen
en met God gemeen.
1889

[Vrij zijn mag men, waar 't twijfel doet;]
Vrij zijn mag men, waar 't twijfel doet;
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malkaar beminnen, men overal moet.
1890
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[Op Golgotha; voor ons aan 't Kruis]
Op Golgotha; voor ons aan 't Kruis
Gestorv'ne, zegent land en huis;
dat man en vrouw, dat kind en kroost
herleve, door Uw dood getroost!
1890

[Ons leven vloeit]
Ons leven vloeit,
ons leven spoeit;
met een getij
zijn we voorbij.
1891

[Ziet toe van wien gij spreekt]
Ziet toe van wien gij spreekt,
en waar, en in wat zin;
want, is het woord de lippen uit
't en wilt er niet weer in!
1891

[Och, eeuwig, eeuwig - eeuwig is ...]
Och, eeuwig, eeuwig - eeuwig is ...
och eeuwig is zoo lang!
1891

[Een jaar is haast voorbij;]
Een jaar is haast voorbij;
en schielijk wordt vergeten
de maat waarmee ons God
heel de eeuwigheid zal meten.
1891

[O Heere, laat mij dit van U verwerven:]
O Heere, laat mij dit van U verwerven:
te leven in geduld, en in Uw liefde te sterven.
1892
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[Oneindig goed is God]
Oneindig goed is God,
oneindig krank de mensen,
die zuchtend op der aard
den droeven beêweg gaan!
1892

[Dat ik was en is niet meer]
Dat ik was en is niet meer,
dat ik ben is wonder teer,
dat ik namaals wezen zal,
lieve God, daar is het al!
1892

[Hoe schoon is Moeders tranenlach]
Hoe schoon is Moeders tranenlach,
wanneer het kindtje teer,
haar zoent en stamelt: ‘Moeder’ ach,
den aldereersten keer!
1892

[Nieuwe schoen en nieuwe jaren]
Nieuwe schoen en nieuwe jaren
is 't zeer lastig lang te sparen,
nieuwe jaren, oude schoen,
't kwade laten, 't goede doen,
't helpt al die eens, na dit leven,
naar Gods eeuwig nieuwjaar streven.
1893

[Jesu, mijn welbeminden]
Jesu, mijn welbeminden,
wilt mij aan U verbinden,
en laat ons zoo gemeen
dat wij gemeen
zijn een!
1893

[Zoo Christus leefde en stierf]
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Zoo Christus leefde en stierf,
in tranen en verdriet,
zoo zult gij, of ge'n volgt
Hem in den Hemel niet.
1893
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[Sint Jeroon, zeer taalgeleeerd]
Sint Jeroon, zeer taalgeleeerd,
heeft de Kerke Gods vereerd:
geen die in 't Hebreeuwch dien man
nu nog overtreffen kan.
Taalstudenten, vroeg en spa,
volgt hem als uw voorbeeld na.
1893

[Zoete Lievrouwe, laat lang mij leven]
Zoete Lievrouwe, laat lang mij leven,
of nog liever den geest mij geven,
eer ik uw kind, voor mij gedood,
belage, met zake of zonde snood!
1893

[Raphaël, Raphaël, reizigers moeten]
Raphaël, Raphaël, reizigers moeten
U als beschermer en bijstand begroeten;
visschers en blenden betrouwen, met recht,
ook op Uw' hulpe, als zij doen dat gij zegt.
1893

[Jagers, die 't gewere draagt]
Jagers, die 't gewere draagt,
die patrijze en haze jaagt,
uw patroon, sint Hubrecht, vraagt
dat ge eerst wel aan God behaagt,
en om niets uw' ziele en waagt!
1893

[Leopold, des Konings vriend]
Leopold, des Konings vriend
en Patroon, zij wel gediend
van des Konings volk en diet,
maar van 't volk alleene niet!
1893
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[Caecilia, Caecilia]
Caecilia, Caecilia,
'k hoore orgeltale en klank
zo geren, als ik bidden ga,
en zuiveren hemelzang:
o volgden ze al uw' stappen na,
en gingen ze uwen gang
die zingen, o Caecilia,
geheel hun leven lang!
1893

[Zoetlieve Vrouwe van Assebroucke]
Zoetlieve Vrouwe van Assebroucke,
maakt dat ik nooit in mijn kasse en zoeke
beuter of brood, ik en vinde er wat:
Zoetlieve Vrouwe, verleent mij dat!
1893

[Te Kerstdage, rond den blok geleid]
Te Kerstdage, rond den blok geleid,
zette ik mij neder, met vlijtigheid;
zie 'k hem nog eens, het naaste jaar,
God hebbe 's lof en dank voorwaar.
1893

[Ach! eer de mensch een' zonde doet]
Ach! eer de mensch een' zonde doet,
zoo schijnt de daad hem suikerzoet,
maar is de zonde eens half gedaan,
zoo komt alreê de nasmake aan.
1894

[Zal ons schipken land genaken]
Zal ons schipken land genaken,
Jesus moet het zeil bewaken;
zal ons schipken rechte gaan,
Jesus moet ten stiere staan.
1894

[Paulus, die in 't wilde zat]
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Paulus, die in 't wilde zat,
at en dronk zijn zielken zat,
tot dat hij eens, hemeldronken,
ging alwaar z' hem meer nog schonken.
1894
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[Gij zijt Gods en onze Moeder]
Op Maria Lichtmis
Gij zijt Gods en onze Moeder,
God door U is onze broeder,
Maria, ons anker en ons roeder.
1894

[Gij zijt, mensch, gemaakt uit eerden]
Op Assche Woensdag
Gij zijt, mensch, gemaakt uit eerden,
en dat zult gij weder werden,
als eens komt uwe endeldag,
die ook morgen wezen mag.
1894

[Ach wat pijne gij, Moeder, besieft]
O.L. Vr. 7 Weeën
Ach wat pijne gij, Moeder, besieft
als gij uw kind van den kruise hieft!
1894

[Dat God voor ons wierd uw kind]
Dat God voor ons wierd uw kind,
en wij door u zijn verrezen,
Maria, en van de dood genezen,
zoo dunkt wel recht mij wezen,
dat wij u eeren ende gij ons mint.
1894

[Olieslagers, eert sint Jan]
St. Jan in d'olie
Olieslagers, eert sint Jan,
die, op Nero's dwanggeboden,
eens in de olie wierd gezoden,
maar die niet en stierf daarvan.
Moge de olie, als we ontlijven,
ook bermhertig bovendrijven.
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[Cinxenroozen, rood als bloed]
Cinxen
Cinxenroozen, rood als bloed,
hoe gij mij gedenken doet
U, gekroonde martelaren,
die, gestort als roozenblaren,
't legwerk en het eertapijt
van Gods heilige Kerke zijt!
1894

[Kreupel zijn van arms of beenen]
S. Philippus
Kreupel zijn van arms of beenen
wilt het, God, mij nooit verleenen;
maar van mij verwijdert, Heer,
kreupelhertig zijn nog meer!
1894

[Regenschermen, zonneschermen]
St. Medardus
Regenschermen, zonneschermen!
God wilt de arme liên ontfermen
die, noch schoen noch hoedtjen aan,
regen, zonne en al uitstaan!
1894

[Adam heeft het zwaard geslepen]
Adam heeft het zwaard geslepen
als hij naaar de vrucht gegrepen
heeft, die hem verboden was:
kanker-, borst- en ander' zweerden
moesten nu zijn kinders heerden,
waarder geen die 't al genas.
1894

[Alewijn, uwe oogen leken]
Alewijn, uwe oogen leken,
om een onvoorzichtig spreken:
wat een zee, wiesche elk ende een
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[Boosheid breekt door alle banden]
Boosheid breekt door alle banden,
hier en in veel andere landen:
't komt een dag die bindt en breekt
al waar dat er kwaad in steekt.
1894

[Wit als sneeuw zoo wilde ik weven]
Wit als sneeuw zoo wilde ik weven
't brooze stuk van heel mijn leven:
o Maria, ... in dit werk,
Staat mij bij en maakt mij sterk!
1894

[Baardemakers, brave lieden]
Baardemakers mesdag
Baardemakers, brave lieden,
moge 't u noch mij geschieden,
dat er een van 't helsch gebroed
u of mij den baard afdoet!
1894

[Goede Sint Wye, van Anderlecht]
Goede Sint Wye, van Anderlecht,
komt mij ter hulpen, ik ben zoo slecht:
lichaam noch ziele, zoo God mij ziet,
komt mij ter hulpen: 't en deugt al niet!
1894

[De dood en geeft geen een gena]
De dood en geeft geen een gena,
zij voegt den rijkstaf bij de spa,
de kroone bij den vilten hoed:
de onbuigbare alles buigen doet.
1894

[Groote Heer, kleen kind Jesus, die ons al bemint]
Groote Heer, kleen kind Jesus, die ons al bemint,
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doet het open met uwer minnen,
en sluit den Heiligen Geest daarbinnen.
1894
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[O Jesu, allerliefste lief]
O Jesu, allerliefste lief,
ik schenke U mijn herte tot eenen brief,
schrijft daarin, al naar uw belief
en houdt het geheel tot uw gerief.
1894

[Adam, tot ons aller leed]
Paschen
Adam, tot ons aller leed,
deerlijk in den appel beet;
beter vrucht die ons genas
droeg het kruis, die Christus was.
1895

[Gaat van hier, gij zoete luchten]
Gaat van hier, gij zoete luchten,
Zwijgt ook, hemelsche oorgeruchten,
't is me al bitter dat is zoet,
als ik Jesus derven moet.
1895

[Rechtveerdig is de dood:]
Rechtveerdig is de dood:
ze'n spaart noch vorst noch koning,
zij klopt zoowel aan 's Keizers hof
als aan den boer zijn woning.
1895

[Leef moeder, leef vader]
Addio
Leef moeder, leef vader,
Godevolen, al te gader!
1896

[O Jesu, geeft mij moed]
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O Jesu, geeft mij moed,
mijn kruis met U te dragen;
en leert mij dat ik mag
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wat lijden zonder klagen;
dat 't lijden mij verheugt,
maar, kom ik niet zoo ver,
versterkt mij, dat ik maak
ook van den nood een deugd!
1896

[Te Paaschen, te Paaschen]
Paaschen
Te Paaschen, te Paaschen,
kruipen der vele deur de maaschen
die beloven, en die liegen,
en peizen dat ze God bedriegen;
maar eens komt de dag gedaagd,
dat elk loon naar werken draagt.
1896

[Zijt willekom]
Zijt willekom
o Herder goed,
en 't geen gij voor
uw schapen doet
God zelf het u
vergelden moet.
1896

[Heilige Wido van Anderlecht]
Heilige Wido van Anderlecht,
zalig, die u een kroone vlecht,
zalig, die naar uw daden doet,
eerbaar leeft en zijn zonden boet:
helpt hen al die U eere geven,
Heer, in dit en in 't ander leven!
1896
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[Heilige Maria die daar zijt]
Heilige Maria die daar zijt
Moeder ende Maagd, van Kerst gewijd;
vrij van allen zonden en smetten,
wilt op mij, uwen dienaar, letten,
ende mij helpen, wanneer ik sterve
dat ik des Hemels vreugden erve!
1896

[Kerstdagkoeken, Jesusbrood]
Kerstdagkoeken, Jesusbrood,
liggen Maria in heur' schoot:
die ze wilt eten en mag, voorwaar,
niet blijven zitten in zonden zwaar,
maar hij moet ook, herboren, vrij,
zorgen dat hij kind des Heeren zij.
1896

[Mijn hertjen is]
Mijn hertjen is
voor twee te klein:
ik geve 't dus
aan God alleen.
1897

[Wat bate 't al te wenschen]
Wat bate 't al te wenschen?
Zijn 't altijd nieuwe menschen,
't is altijd oud verdriet:
'k en wensche u liever niet
als bij U mogen wezen
voor eeuwig eens nadezen.
1897

[Hemelskoninginne, zijt blij, vandagen]
Regina Caeli
Hemelskoninginne, zijt blij, vandagen,
want Degene, Dien gij hebt gedragen,
is, gelijk Hij had voorzeid, verrezen;
wilt bij den Heere onze voorspraak wezen!
Hallelu-jah!
1897
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[Benauwd van herten, ja]
Maternitas B.M.V.
Benauwd van herten, ja,
't benauwdste dat men vindt,
tot bij de dieren zelfs,
is Moeder voor haar kind.
1897

[De dood en kan mij niet]
De dood en kan mij niet
doen schrikken en doen beven:
alleen de hope houdt
van sterven mij in 't leven.

S. Teresa a. J. 1897

[Geen rijker kroon]
‘Geen rijker kroon
dan eigen schoon’,
zei Ledeganck
al voor lang.
1897

[Die dood is en gekist]
Die dood is en gekist,
tot aan 't laatste oordeel is 't.
Maar kwalijk eens gestorven,
voor eeuwig is 't bedorven.
1897

[Als Jesuken over den boomgaard ging]
Als Jesuken over den boomgaard ging,
het had ze' schootje vol lekkerding,
het deelde met mij,
en 't was er zoo blij:
danke, Jesuke, dank u zij!
1897
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[Nieuwe jaren, nieuwe ruizen]
Nieuwe jaren, nieuwe ruizen,
nieuwe beurzen uit te luizen,
ongemak, en anders niet,
dat op Nieuwjaarsdag geschiedt.
Muizen en ratten, op dees' dagen,
komen de ooren u af te knagen.
1898

[Jesu, van de dood verrezen]
2e Paaschdag
Jesu, van de dood verrezen,
wilt mij helpen wakker wezen;
en zoo'k valle, komt, zoo zaan,
helpen mij, om op te staan.
1898

[Die de wereld verkiest]
Die de wereld verkiest,
zoo dat God hij verliest,
als het komt op een scheiden,
hij verliest ze alle beiden.
1898

[Dat menig mensch eens wel verstond]
Dat menig mensch eens wel verstond
wat loon hij in de alleenheid vond,
ik durve zeggen, tot besluit:
de wereld liep de wereld uit.
1898

[Geen genuchten zonder zuchten]
Geen genuchten zonder zuchten,
geen goê dagen zonder pijn;
kon men teelen honingraten,
wie zou ooit gesteken zijn?
1898
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[Zoete Vrouwe]
Zoete Vrouwe,
helpt al gauwe,
als ge mij van verre hoort
hulpe bidden,
die in 't midden,
zitte van de zee versmoord;
helpt omhooge
mij, in 't drooge, en
neem mijn arme schuite aan boord!
1898

[Velen die in beêvaart gaan]
Beêvaart
Velen die in beêvaart gaan,
verre of naar, vergeten
't geen wij allen wel verstaan
moeten ende weten:
Wij zijn balling, een en al,
balling gaan wij moeten,
eer de dood ons vrijen zal,
lange en vele boeten.
1898

[Van de wiege tot aan 't graf]
Van de wiege tot aan 't graf,
zijt, o Kruis, mijn wandelstaf!
1898

[o Maria, Gods moeder ende maagd]
o Maria, Gods moeder ende maagd,
help mij in alles, dat God behaagt.
1898

[Kleen hert is benauwd eer 't nood doet]
Kleen hert is benauwd eer 't nood doet
Geen hert is benauwd als 't nood doet
Koen hert is benauwd als 't nood gedaan heeft.
1899
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[In handel en wandel]
In handel en wandel,
in zeggen en doen,
zijt recht voor de vuist en
gaat recht in uw schoen.
1899

[Sint Pieter is de steen]
Sint Pieter is de steen
daar God op bieuw,
en is 't op hem gebouwd
't blijft altijd nieuw.
1899
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Verklarend glossarium
getrokken uit het Gezelle-lexikon van Prof. Dr
Frank Baur
Dit glossarium vervangt de door Gezelle zelf achter Dichtoefeningen, Hiawatha en
Rijmsnoer aangebrachte woordenlijsten
Aafsch - ruw, wrevelig.
Aai - ei!
Aaien - kussen, streelen.
Aalgans - zwartgans.
Aâm - asem, adem.
Aanbegin - allereerste aanvang.
Aanbeld - aambeeld.
Aande - z. Ande.
Aandsch - eendachtig.
Aaneenstijven - aan elkaar schakelen.
Aangaan - beginnen, ondernemen, aanheffen; - aanzetten; - vertrekken; overkomen, gebeuren.
Aangedaan - gekleed.
Aangeschouw - aanschouwen.
Aangevendeld komen - aangezwierd komen.
Aankleven - raken, betreffen.
Aankruipen - bekruipen.
Aanloeg - toelachte.
Aannaken - aanbreken.
Aanrocht - vl. t.v. aanraken.
Aanschouw - schouwspel, uitzicht.
Aanschouwbaarheid - zichtbaarheid.
Aanschouwen - in 't oog houden, ook beschouwen.
Aansperken - aanvuren.
Aanstaan - te wachten zijn.
Aansteken - aanmaken.
Aantrak - vl. t.v. aantrekken.
Aanverkonden - aanmelden.
Aanvliegen - toevliegen.
Aanvoegen - toevoegen.
Aanzichte - gelaat.
Aanzijds - naast, nevens.
Aar - ader, bloedader.
Aarderijk - aardbodem, land, grond.
Aardig - zonderling.
Aardsch - aardachtig.
Aarkant - ommezijde, andere kant.
Aars - anders.
Aas - voedsel.
Aatje-paais - aai! papa!
Abeelenbane - abeelendreef.
Abeelensprange - tak van den abeel.
Achter - om, naar; - door, doorheen, over; langs.
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Achterdenken - argwaan.
Achterkomen - volgen; ook sterven.
Achtersteken - voorbijsteken.
Acht hebben - opletten.
Achtkante - achtkantige populier, Canada.
Aderdans - klop van het bloed.
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Adret - snugger, wakker.
Adventen - adventtijd zijn.
Aême - aseme, adem.
Aestiva - v. Pars Aestiva - zomerstuk van de brevier.
Af - van; zoo ook; daaraf; af en aan = op en neer; af en toe = aanhoudend.
Afbeeld - afbeeldsel.
Afboomen - versperren.
Afdeelen - overerven.
Afdoen - afwinnen.
Afgedwogen - afgewasschen.
Afgeropen - plechtig afgeschaft.
Afgetorden - aangestapt.
Afgewrocht - moêgewerkt.
Afgrondelijk - onuitputbaar.
Afgrondigheid - onpeilbaar mysterie.
Afgruw - schrik; afschuw.
Afjunste - nijd, afgunst.
Afknuisten - zoo knotten, dat er een knuist blijft staan.
Aflaten - lossen.
Afleggen - schakeeren.
Afmalen - afschilderen; ook: uitmergelen.
Afrennen - leêgloopen.
Afrollen - naar beneden wentelen.
Afspichten - bespieden.
Afwaards - naar beneden.
Afwaai - afgewaaid hout.
Afwandelen - moe doen zijn van 't lang wandelen.
Afwillen - willen dat hij afgebroken wordt.
Afzien - naar beneden kijken.
Afzoeten - verzachten, gladvijlen.
Ahornboom - kleine eschdoorn.
Aker - koperemmer.
Akkerstaal - spade.
Akkervrome - rijpe oogst.
Akkerwied - onkruid.
Akkerzaaite - veldvrucht.
Akster - ekster.
Al - allen; alles; geheel; langs; overal.
Albestaande - volmaakt, geheel bestaande.
Albij - bijna.
Alder - aller.
Aldoordaveren - het heelal doordringen.
Aleventwel - desondanks.
Alf - elf, natuurgeest.
Alfgedrocht - nachtelf.
Algebieden - over 't heelal regeeren.
Alhier - hierlangs; alhier, aldaar = van overal her.
Alhierwaard - naar hier toe.
Alla! - welaan! (zie: allei)
Allaam - werktuig, gereedschap.
Allei! - welaan! (fr. allez)
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Allengerhand - geleidelijk.
Allenthalven - allerzijds, alom.
Allenthenen - in alle richtingen.
Allentwegen - overal; uit alle richtingen.
Alleperten - thuis in allerhande poetsen.
Allertier - allerhande.
Alleszins - allerlei; heel zeker!; in alle richtingen.
Al lichte - weldra; wellicht.
Alommentomme - geheel rondom, alom in 't rond.
Alonder - langs onder.
Alreê - reeds.
Alschoon - overfraai.
Als en als - in het geheel., zonder uitzondering.
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Alsgevals - in elk geval.
Alsheels - alles te zamen.
Alsnu - thans, tot nog toe.
Alsprekendheid - vermogen om alles te zeggen.
Alteenegaar - geheel.
Altegaar - geheel en gansch; allen; door elkaar gerekend.
Altemaal - heelemaal.
Al te mets - soms.
Altijdonvolborentheid - dat wat nooit geheel gebaard = uitgezegd wordt.
Altracie - alteratie, ontzetting.
Altrotsen - alles trotseeren.
Alverdoet - doordraaier, alverteerder.
Alvergankelijkheid - universeele vergankelijkheid.
Alverzettend - alles opmonterend.
Alwezendheid - Universum, heelal.
Alwin - de alwinner, de gelukzak.
Amachtig - mnl.; amechtig = machteloos.
Amerij - Ave Maria; de tijd noodig om dat gebed te zeggen.
Amper - nauwelijks.
Ande, Aande - eendvogel.
Andere - tweede.
Anderen - veranderen.
Ane - aan.
Angborstigheid - aamborstigheid.
Angsten - angstig zijn.
Angstig - beangstigend.
Anneken - volksche naam voor: de maan.
Ankeldiep - tot aan de enkels.
Ankeren - ook hankeren - hunkeren, verlangen.
Appelen - met ronde vlekken beleggen.
Aprillen - lente worden.
Arg - erg; slecht.
Asem - adem.
Asemjagen - om adem snakken.
Ate - eten, spijs; wilde ate (ook: ote) = windhaver.
Autaarvier - offervuur.
Autumnalis - v. Pars autumnalis - herfststuk van de brevier.
Auwe - aar.
Ave Regina - Gegroet o Koningin.
Avedochtsch - een krocht gelijkend.
Avekeer - afkeer.
Aven - afnemen, verminderen.
Aver - voorouder, voorzaat.
Averesch - lijsterbessenboom.
Averesschenooft - de vrucht van de haveresch.
Averulle - meikever.
Avonden - avond worden.
Avondklinken - het angelus luiden.
Avondtrompe - Avondhoorn.
Avondwaard - naar den avond toe.
Avondzang - vespergetijde.
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Aweg - onweg, verkeerde weg.
Azen - voeden.
Baaike - trui, onderlijfje.
Baalgroot - vervaarlijk groot.
Baanloos - ongebaand.
Baantje steken - ijsbaan glijden.
Baard - ijskegel.
Baar worden - openbaar gemaakt worden.
Bacht, bachten - achter.
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Bake - vuisthooge staken; vierbake - vuurtoren.
Bakelen - branden; zich in de zon koesteren; wisselvorm: bakeren.
Bakken - vriezen.
Balg - buik, romp.
Balie - sluitboom.
Balke - straal.
Baloorde - slecht hoorende; verdoofd van den knal.
Balslaan - plots verdoofd worden door een fellen knal.
Bâmesse - feestdag van S. Bavo.; Octobertijd
Bamisblad - herfstblad.
Bamisbont - herfstbontkleurig.
Bamisbosch - herfstbosch.
Bammen - bonzend weerklinken.
Bandroe - wilgen roede.
Bannen - plechtig verkondigen; ook: verbannen.
Banse - romp, lijf.
Banst - zwam, tindel, vonk.
Barensveerdigheid - barenstijd.
Barg - varken; beer.
Bargenspek - varkensspek.
Bark - schors, bast.
Barm(e) - hoop; dijk.
Barnen - branden, schroeien.
Barrig - bar, kaal.
Bassen - blaffen.
Batte - voetpad, smalle wegel.
Bauwen - nadreunen.
Bebassen - aanblaffen.
Bebouwen - bewonen.
Bedaarnisse - bedaring.
Bedegen - vl. dlw. v. bedijgen.
Bedelnare - arch. v. bedelaar.
Bedemaand - Oktober.
Bedeman - rouw-aanzegger, ongeluksprofeet.
Bederfenis - verderf.
Bedied - bescheid; beteekenis.
Bedieden - betuigen; ook: beteekenen.
Bediedsel - beteekenis.
Bedijgen - worden, groeien, sterk worden, gedijen.
Bedoeken - bewimpelen, omfloersen.
Bedrag - inhoud, draagwijdte.
Bedreelen - overstreelen.
Bedrichten - bebouwen, bezorgen.
Bedrijven - stuwen.
Bedroomd - geheel in droomen verslonden.
Beduid - uitspraak, verkondiging.
Bee - beide.
Beegangmatig - als bij een bedevaart.
Beêgeklop - de Angelus.
Beêklok - Angelusklok.
Beeksala - cresson, waterkers.
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Beeldengebouw - monument, beeldengroep.
Beeldig - uitgebeeld, geteekend.
Beenderling - laars; slobkous.
Beerhond - beer; ook: mannetjesvarken.
Bees - bes, bei; - vl. t.v. bijzen.
Beêsnoer - rozenkrans.
Beeten - neerstrijken, zich neerlaten; ook: doopen, weeken, betten.
Began - vl. t.v. beginnen.
Begeven - prijsgeven, aan 't lot overlaten.
Begipt - eigenlijk: door de Gypten betooverd.
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Begonst - vl. dlw. v. beginnen.
Begrijmen - met roet bestrijken. (vgl fr. grimer)
Beguwen - bespotten, uitjouwen; ook: aangapen.
Beheer - gebied, rijk.
Behinderen - hinderen, deren.
Behoef - voedsel; nooddruft.
Beiden - wachten.
Beitelwerk - standbeeld.
Bekennen - herkennen.
Bekken - snateren.
Bekkeneel - schedel, rotskop.
Beklam - vl. t.v. beklimmen.
Beklijven - groeien, gedijen.
Bekomen - toekomen, noodig zijn.
Bekwame - passend, geschikt; ook: welgevallig.
Belaan - beladen.
Belang - belangstelling.
Belegwerken - als legwerk, mozaïek doen uitzien; met tapijten bevloeren.
Belenden - aanlanden, terecht komen.
Beles - vermaning.
Beleven - leven schenken.
Bellen - blaffen; ook: schellen.
Beltrom - tamboerijn.
Bem - ben.
Bemaand - belezen, bezworen met tooverspreuken.
Bemachtigen - de macht schenken.
Bemel - dwerg, kabouter.
Benaspeuren - op de proef stellen, bespieden.
Bepronken - pruilen tegen.
Beraad - besluit, maatregel.
Beraad - drijfveer, beweegreden.
Berd - plank; eetbord; tafel.
Berdzager - houtzager.
Berecht - gerechtigd.
Bereed - bereid, gereed.
Berekken - bezorgen, beredderen.
Berentee - berenklauw.
Bereukwerken - parfumeeren.
Bergewaard - tot bergtoppen zoo hoog.
Berggedrocht - bergmassa.
Bergzaam - gastvrij.
Beriestok - draagberriestok.
Berijkdommen - verrijken.
Berk(e)laar - berk.
Berken - uit berkenhout.
Berkenbol - berkenstam.
Berkmei - meitak, loovertak van de berk.
Bermen - hooge golven vormen; hoog opslaan.
Berren - bernen, branden.
Berschen - jagen, barsch doen; slaan.
Beruwrijmen - met ruwen rijp bedekken.
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Beschaffen - gadeslaan.
Bescheeden - antwoord geven.
Beschik - raadsbesluit, voorbestemming.
Beschut-schutting, veiligheid.
Beseffelijk - vatbaar, begrijpelijk.
Beseffenis - bewustzijn, besef.
Besieft - vl. t.v. beseffen.
Beslag - kale drukte.
Besletsen - een gesleept voetspoor achterlaten.
Bespegelen - z. spegelen.
Bespeiten - bespatten.
Bespichten - bespieden.
Besport - bespot, bespat.
Bespraakt - belasterd.
Besproken - belasterd.
Bestaan - verwant zijn; durven ondernemen.
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Besteken - beramen.
Bestrekken - zich uitstrekken over.
Bestrievelen - bestrooien.
Betegenen - te gemoet komen.
Beterten - betreden.
Bet na - nader, in de buurt.
Betrappen - verrassen.
Betrent - omtrent.
Betuinen - insluiten.
Beuk - deel van het kerkgebouw tusschen twee rijen pilaren.
Beuklaar - schild.
Beurelen - brullen.
Beuren - dragen; gebeuren.
Beurte-wisseling, verandering.
Beuter - boter.
Bevertote - beversnoet.
Beveursten - vorstpannen of vodden leggen op een dakstoel.
Bevroed - bewust.
Bewaarling - beschermeling.
Beweertuigen - bewapenen.
Beweldigen - overmeesteren.
Bewonderd - met verwondering geslagen.
Beworp - ontwerp.
Bewrocht - bewerkt.
Bezaaidhede - bezaaide akker.
Bezabberen - overstippelen; bekwijlen, bemorsen.
Bezeeuwen - met losse aarde overstrooien.
Bezeke - besje, beitje.
Bezichten - als met de zeef of zift overstrooien.
Bezinnen - bezorgd zijn om, op 't oog houden.
Bezomerblommen - met zomersche bloemen bestippelen.
Bezund - met zon beschenen.
Bezweerman - toovenaar.
Bidder - bedelaar.
Bidsnoer - rozenkrans.
Bidsteê - tempel, kapel.
Biechtewaar - zoo waarachtig als in de biecht.
Bie'enherder - bijenteeler. imkar.
Bien - bijen.
Bieren - bier drinken.
Bietjesstekker - bijtjesvanger.
Bieuw - vl. t.v. bouwen.
Bignonia catalpa - trompetboom.
Bij - nabij; door middel van; per; na; vergeleken met; te.
Bij aldien - indien, vermits.
Bijbinden - aanhechten, aanvoegen.
Bijder - comparatief van bij; nader.
Bijgelijken - vergelijken met.
Bijleggen - terzijde leggen, oversparen.
Bijster - armzalig; ongekunsteld ook: donker, verloren.
Bijsteren - bijster, vuil worden, vol onkruid groeien.
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Bijten - afsteken (v. kleuren!).
Bijze - vlaag, zwerm.
Bijzen - snorren, gonzen; opvliegen; heftig rondjachten.
Bijzond - wilde os.
Bikkelen - aanzwellen, uitspringen.
Bilk - met grachten omheind weideland.
Bindien - intusschen.
Binnen best - veilig.
Binnenlander - bommeltrein.
Binst - tijdens; ook: te midden, in 't hartje van.
Bitje - Westvlaamsch van beetje.
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Bitter - roet, schoorsteenzwart.
Blaai - wind, kale drukte.
Blaarde - rijk bebladerd.
Blaas - windstoot.
Bladerig - looverig, bladerrijk.
Bladerval-rijzen der bladeren.
Bladstaf - bladstengel.
Blak - bloot (van het land gezeid).
Blame - smet, schande.
Blank - glanzend, schitterend.
Blauwendig - blauwachtig.
Bleekgebold - bleekstammig.
Bleekgemond - blankhuidig.
Blekken - met groote oogen dreigend kijken.
Blekworm - glimworm.
Blend - blind; donker.
Blessen - vlekken ww.
Bleuzekake - blozende wang.
Bleuzen - blozen.
Blijdag - feestdag.
Blijdenis - blijdschap.
Blijdzaam - blijde.
Blijvenskracht - uithoudingsvermogen.
Blindgelast - met den last der blindheid geslagen.
Bloedverwig - bloedkleurig.
Bloeie - bloesem.
Bloeien - rood schijnen.
Bloeimaand - Mei.
Bloeloos - bloedeloos.
Blommen - bloeien.
Blommenschijve - bloemschijf.
Blomgebloei - bloesemdracht.
Blomgelijk - bloemachtig.
Blomme - bloem; figuurlijk: de zwarte leeuw op gouden veld.
Blommenstaf - bloemstengel.
Blommestaal - bloemstengel.
Blonk - stomp, krachteloos.
Bloos - blos.
Blootakker - onbebouwd veld.
Bluisteren - schroeien, zengen.
Blusschen - uitdoen; van zonde zuiveren.
Boeg - schoft, borst; voorsteven.
Boeie - afdak, bijgebouwtje.
Boekstaf - letter.
Boenen - kleuren, wassen.
Boenkruid - kleurkruid.
Boeren - heftig te keer gaan.
Boerengedoe - hofstede.
Boeten - aanleggen, aanmaken; onderhouden, verzorgen; voldoen.
Boetschap - boete.
Boetsen - boetseeren.
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Boffen - pochen, grootspreken.
Boffer - snoever.
Bokken - stooten, sterk aanslaan.
Bol - boomstam, tronk.
Bolgekruind - rond van kruin.
Bolk(e) - ondervest.
Bollaard - knotwilg.
Bolrusch - riet dat bij dikke stammen groeit, b.v. bamboe, rotan.
Bombommelen - donderen.
Bondtje - busseltje
Bonke - tros; grove massa; knoest, schonk.
Bonte-abeelen - grillig bewegen gelijk abeelenloover.
Bontgeboend - veelkleurig geschilderd.
Bontgepint - veelkleurig opgesierd.
Boodschapsdrager - missionaris.
Boogde - gebogen, bochtig.
Boom - lichtstraal; bodem; het H. Kruis.
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Boomen - stralen; met den scheepsboom vast maken.
Boomenreke - boomenrij; dreef.
Boomenstriepe - boomenperspectief.
Boomgewaai - het waaiende, bewegende deel van den boom.
Boomverlies - afval van de boomen; bladerval.
Boomvertoog - boomenschouwspel.
Boomvrij - uit of boven de boomen.
Boonaard - boonenveld.
Bootallaam - werktuigen om te booten, scherpen.
Boozen - boos maken of worden; slecht gelegen zijn.
Borelingske - pasgeborene.
Borgen - ontleenen.
Borne - bron.
Borsten - zonneborsten, zich bakeren in de zon.
Borsteling - zuigeling.
Borstgemeene - gevoed aan dezelfde borst.
Bortelen - stroomen, borrelen.
Boschgeschil - boschkrakeel, boschruzie.
Boschhoen - fazant.
Boschvrij - buiten, uit of boven het bosch.
Boschwere - boschkant.
Bosse - schietbus, springbus; ook: wielnaaf.
Bot - bundel, bussel.
Bot - dom; hobbelig; onbehouwen.
Botgebold - stompstammig; grofstammig.
Botten - springen; uitloopen; bot zijn of doen worden.
Bouwselbrake - bouwval, puinhoop.
Bouwste - bouw, constructie.
Bovenperelen - meer schitteren dan; overtreffen in glans.
Braân - mv. van bra, kuit.
Brake - onbebouwd, wild liggende grond.
Braken - braakliggen.
Bramel(e) - braambessenstruik.
Brandsage - brandende koorts.
Brandsmoor - veenrook.
Brandspijze - brandstof.
Brandsteê - vuurhaard.
Brandtocht - brandvoorraad.
Branke - tak.
Brasgierigheid - onmatige trek naar brassen.
Breebuikte - breedbuikig.
Breeuwen - alg. nl. voor: kalfaten.
Breingewelf - schedel.
Breinomroerend - dolzinnig makend.
Breken - zwingelen, booten (v. vlas).
Brieschen - briezen, zacht toewaaien.
Brieuwen - vl. t.v. brouwen.
Brijkrood - rood als baksteen.
Brimmelen - lichtjes vriezen.
Brimmen - brommen, gonzen.
Broekland - moeras.
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Bron - vl. t.v. branden.
Bronnenhoofd - sprong van de bron.
Broodaat - gezel.
Broodbeestig - aartsdierlijk.
Broodnoodlijdende - uiterst arm.
Broodwinder - broodwinner; stut en steun.
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Brouwen - komploteeren.
Bruidvaard - vrijage.
Bruien - werpen, gooien.
Bruiloften - uithuwen.
Bruiloftjunste - bruidsgeschenk.
Bruiloftsfooie - huwelijksfeest.
Bruingeboend - bruinkleurig.
Bruinoogd - bruinoogig.
Bucht - fut, kracht.
Buchten - kwellen.
Buchtgeven - katoen geven, pittig, krachtig optreden.
Buiken - bijenkorven.
Buischen - te keer gaan; luidruchtig bonken, rumoeren.
Buiten - boven.
Buitenwaardsch - uiterlijk.
Bukleer - bokleder.
Bul - bol, boomstam.
Bulderachtig - al bulderend.
Bunsel - luur, luier.
Bunselen - in schooven binden; in de luren of luiers doen.
Busch - bosch.
Caffiemoor - koffieketel.
Calumet - rookriet en v.d. vredepijp.
Canteclaar - middeleeuwsche naam van den haan.
Carotebijterke - worteletertje.
Casselkoe - koe uit de buurt van Cassel in Noord-Frankrijk.
Castien - kastijden.
Catalpaloof - trompetboomblad.
Choor - kerkkoor; zangkoor; te choore gaan = een zang aanheffen.
Choorewijs - als in de koor.
Christenweerd - den kristen waardig.
Cinxendag - Pinksteren.
Coaster - hulppriester, Coadjutor.
Cornus - kornoeljeboom.
Cosen - ook: kosen = kozijn, neef.
Cuerensch - van de gemeente
Cuerne bij Kortrijk.
Cume - nauwelijks, amper.
Cytisus laburnum - klaverboom, goudenregen.
Da - daar; ook: dat.
Daaglijkheid - alledaagsch gedoe.
Daar - daar waar; ook: toen, terwijl.
Daartoe - daarbij, daarenboven.
Daarvan - daarom.
Dag - licht; levenslicht. Den dag voorbij = gestorven; - verre in dagen gevorderd
= in gevorderde zwangerschap.
Dagdoovend - lichtverdoovend, verduisterend.
Dagen - dag worden.
Daghuurdief - luiaard, zonneklopper.
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Dagkeerse - zon.
Dagkrans - krans der uren.
Dagmaal - daguur.
Dagstriemen-morgen worden.
Dagvaart-dagreis; ook: proces.
Damp - subst. nevel. adj. dampig, nevelig.
Dampreus - stoomtuig.
Dampsmoor - dichte nevel.
Dan - maar; ook: tusschenwerpsel voor verwonderde ondervraging.
Dapper - snel; ook: druk en overvloedig.
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Dar - vl. t.v. derren, darren - durven.
Dat - tot; opdat; dat - wat; ook: als, indien.
Daveren - dreunen; ook: trillen, trillend licht afgeven.
Daze - paardenvlieg.
Dee - deed.
Dede - dit.
Deelman - notaris.
Deelmannen - verdeelen door bemiddeling van den notaris.
Deemster - dumster.
Deemsterheid - deemstering.
Deernesse - treurigheid, verdriet.
Dei - vl. t.v. doen; ook dee.
Deizen - deinzen.
Delgen - uitwisschen.
Dellinge - dal.
Deluwen - loodverwig maken.
Dempen - krachteloos, schadeloosmaken; onderdrukken
Den dien - degene.
Der - daar.
Derder - ten derde.
Derdeure - er door.
Derdewerf - ten derden keer.
Dere - leed, letsel, pijn.
Derelijk - zwak, mager, krachteloos.
Derf - kleurloos, bleek.
Derfblauw - vaalblauw.
Dermen - spuitslangen.
Derne - deerne, jong meisje.
Derren - durven.
Derschen - dorschen.
Derscherdeun - dorschersdans.
Dertel - dartel.
Dertiendag-driekoningendag.
Derven - derf worden, tanen, verbleeken.
Des - daarover, daarom.
Deugd - moed.
Deun - genoegen, vermaak; danspas. Zijnen deun in iets hebben,
deunscheppen in iets = op iets gesteld zijn, genot hebben van iets.
Deunen - weergalmen, dreunen.
Deurdoen - doordraaien, verkwisten.
Deurevaren - dóórloopen.
Deurmijterd - aangevreten van den houtworm.
Deurwaards - weg.
Diamanten - tot diamant maken; als diamant doen uitzien.
Dichterweerd - waard door een dichter bezongen te worden.
Dichtslot - rijmraadsel.
Dicken - dikwijls.
Die - is gemeenslachtig als relativum ook na onzijdig!
Dienaar doen - eerbiedig buigen; v.d. een flinken dronk doen.
Dienstelijk - nederig als knechten.
Dienstraad - voorwerpen noodig tot den eere-dienst.
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Diepen - in de diepte dalen, neerduiken.
Diepgekeeld - dieptonig.
Diepversteenen - tot diep in den grond bevriezen.
Dier(e) - duur en duurbaar.
Dier staan - kostelijk zijn.
Diet - ook: died = volk.
Dievige - dievegge.
Dij - aan jou.
Dijkedelver - dijkwerker.
Dijs - de oudgerm. oorlogsgod Tyr.
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Dikkens - dikwijls.
Dikmaals - dikwijls.
Diks - dikwijls uit: dikkens.
Dimpelen - dijzelen, terugvloeien.
Dingelen - wemelen, trillend lichten.
Dingen - enkv. voor: ding; kleedij.
Dinken - dunken.
Dinne - dun.
Distelen - distels groeien.
Djakke - zweep.
Djakken - met de zweep kletsen.
Djoos - stakker, sukkelaar.
Dobbelen - dubbelzinnig doen.
Dobbelkroes - speelnap.
Dobbeltoe - kromgegroeid. ineengekrompen.
Docht - vl. t.v. deugen.
Doegsch - handelbaar.
Doeken - met een doek bedekken.
Doel - hoop door het onderste v.d. boom opgewoelde aarde.
Doel - beschutting voor aardvruchten en akkergetuig.
Doene - doening, handelwijze.
Doenlijk - mogelijk.
Doeven - dof geluid geven.
Doezig - zacht. gedwee.
Dokke - rouwbloem of scabiosa; ook: kliskruid.
Dol - kwaad.
Dolen - zich vergissen, misdoen, dwalen.
Doling - vergissing; ook: verdwaling.
Dollemaand - Februari.
Dommelen - verward rommelen.
Domp - damp (subst. en adj.).
Dompen - omdampen.
Donderbaarde - donderbare; donderbaard.
Donderbusse - kanon.
Donderduw - donderslag.
Dondermaand - Juli.
Donderroe - bliksemafleider.
Donkelen - duikelen.
Donkerbaaide - baai, roodbruin.
Donkeren - donker zijn of worden; donker maken.
Doodbetalen - afbetalen, geheel en al verrekenen.
Dooddoen - uitdoen, uitdooven.
Doodemaand - November.
Doodkeien - doodkegelen, met keien dooden.
Doodsantje - doodsprentje.
Doof - dof, glansloos.
Doogen - verduren; zich verwaardigen.
Dook - vl. t.v. duiken.
Doolién - geesten van afgestorvenen.
Doollage - drasgrond, moeras.
Doom - damp, domp, stoom.
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Doômans-voetschoeleêr - boomzwam.
Doomen - wasemen, stoomen.
Doôn - dooden.
Door - over.
Doorbakelen - doorgloeien.
Doordelven - doorgronden.
Doordoornen - met doornen doorsteken.
Doordragen - laten doorschemeren.
Doordronken - doordrenkt.
Doorgaan - doordringen.
Doorgeeselen - met geesels doorstriemen.
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Doorgeslegen - vl. dlw. van doorslaan.
Doorhakkelen - doorboren, als een zeef doen uitzien.
Doorketteren - doorklateren.
Doorlijden - doortrekken, voorbijgaan.
Doorluchtig - doorschijnend.
Doormiddagen - doorstralen met middagklaarte.
Doorneschen - kletsnat maken.
Doornuft - doortrapt.
Doorprenten - diep inprenten.
Doorsprietelen - overstralen.
Doorstekken - doorprikken.
Dooven - doof worden.
Doovig - dof, glansloos.
Dopken - kleine, lichte aanraking.
Doppen - doopen; op en neer gaan als een dopper in 't water.
Doppen - druppen.
Doppen - duwen.
Dorpsgenootschap-gemeente.
Dorren - verdorren.
Dorse - rug; ten dorse = op een rijdier gezeten.
Dortel - tortelduif.
Do'st - dorst, durfde.
Douw doen - slapen (kindertaal).
Douwen - duwen, wiegen.
Dracht - wat de boom aan bladeren, bloemen, vruchten draagt.
Draf - wat overblijft van 't gebrouwen mout.
Drake - slang; papieren vlieger.
Drakenaar - oplater van papieren vliegers.
Drakendier - stoomtrein.
Drakengalle - slangengift.
Drakentote - drakenmuil.
Drank - vl. t.v. drinken.
Dreegen - dreigen.
Dreelen - streelen.
Drendelen - drentelen, doelloos kuieren.
Dretsen - spatten.
Dreun - wildschallend verhaal.
Dreupel - druppel.
Dreupelde - in droppen, dropsgewijs.
Dreupelen - druipen.
Drevelen - draven, heen en weer loopen.
Driesch - gemeenteweide, braakland.
Drieschling - paddestoel.
Drift - warme toegenegenheid; ook: het drijven, de jacht.
Drijf - gang, voorspoed.
Drijfsnee' - fijne stuifsneeuw, sneeuwjacht.
Drillensmoe - moegedrild, moe geloopen.
Drinkbaarheid - drank.
Drinkelijk - drinkbaar.
Drinkvat - beker.
Droei - vl. t.v. draaien.
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Droes - drommel, duivel.
Drogenaar - bedrieger.
Drol - droes, spook.
Drom - inslagdraad van het weefsel.
Drom(ke) - knipsel van garen.
Drommen - overkropt zijn.
Dronk(e) - adj. bedronken.
Droomgeschemer - droombeelden.
Dropel - druppel.
Druistig - driest, wild.
Drukkelijk - bedrukt.
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Drummer - beer (architectuur), contrefort.
Duc nos quo tendimus - leid ons naar ons doel.
Duchteloos - vreesloos.
Duchtig - vreesachtig.
Duik - schuilplaats.
Duikelaande - duikeend.
Duiksel - schuilhoekje.
Duikske-weg - schuilevinkje, verstoppertje.
Duinhille - zandheuvel.
Duist - duizend.
Duisterheid - geestelijke dorheid.
Duisterling - nietig schepsel; zoon der duisternis.
Duizel - duizelig makend.
Duizendverwigheid - bont kleurenspel.
Duizendwendig - duizendkleurig.
Dul - dol.
Dullen - dol, grillig doen.
Dulst - stoot, slag.
Dumster - halfdonker.
Dunnen - dun maken; v.d. splijten.
Dwagen - strijken, schilderen, wasschen. vgl. Mnl. dwaen
Dwang - vl. t.v. dwingen.
Dwee - gedwee; ook: malsch, zacht, buigzaam.
Dweeg - gedwee, plooibaar.
Dweers - dwars.
Dwerschen - doorloopen, dwars oversteken.
Dwersdeur - heelemaal; door en door.
Dwijnen - verdwijnen, slinken.
Dwinger - dwingeland.
Ebben - afvloeien, teruggaan.
Edeldadigheid - adel in het handelen.
Edeldrachtig - nobel van houding; ook: vol rijken bladertooi.
Edeling - edelman.
Eek(e) - eik.
Eekbul - eikentronk.
Eekeldopke - eikeltje.
Eeken - eikenhouten.
Eekenboomsch - id.
Eekentronken-eikenstammen.
Eekhout - eikenhout; eikenbosch.
Eeloos - ongehuwd.
Eeman - echtgenoot.
Eendelijk - zeer groot; schrikkelijk, schrikaanjagend.
Eendelijkheid - verschrikking, ramp.
Eenig - vereend, eenzaam. v.d. beangstigend.
Eenigheid - eenzaamheid.
Eenpaar - eenparig, eenstemmig; onveranderlijk.
Eensch - eenzaam; eensgezind; eender.
Eensgangs - eenmaal, op een keer; plots.
Eensgedaan - gelijk van gedaante.
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Eensloopens - in eenen loop.
Eentwat - iets.
Eentwie(n) - iemand.
Eerbaar - vereerend.
Eerbiedvuldig - vol eerbied.
Eerde - aarde.
Eerdebees - aardbei.
Eerdebeziemaantijd - Juni.
Eerdeboorend - aarddoorborend.
Eerdedonker - zoo donker als onder den grond.
Eerden ware - aardwerk.
Eerdevolk - aardmannetjes, kabouters.
Eerlijk - eervol, vereerend.
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Eers - achterlijf, aars.
Eerselen - achteruitstappen.
Eerstigheid - voorrang in de bestaansorde, die maakt, dat God de oorsprong
van alle wezen is.
Eesch - eisch.
Eeuw-en ervig - altijd.
Eeuwsch - dat eeuwen bestaat; ook: gewoon, alledaagsch.
Eevrouwe - echtgenoote.
Effenaan - pas.
Effenboords - tot aan den boord, gereed om over te loopen.
Effenvloers - waterpas.
Egelpenne - stekel van het stekelvarken.
Egen - eigen.
Ego flos - ik (ben een) bloem.
Eiergoed - uitermate goed.
Eierleg - het voortbrengen van eieren.
Eigenste - zelfde.
Eigenzelvig - eigenste.
Eilandbouwend - een eiland bewonend.
Eindelinge - eindelijk.
Eindverdriet - laatste smart,
Eist - is het. [doodsstrijd.
EI - anders, elders.
Elde - ouderdom.
Elevatieklokke - het luiden van de klok op 't oogenblik dat de geconsacreerde
Hostie en Kelk onder de H. Mis worden opgeheven.
Elkendeen - iedereen.
Ellenden - ellendig zijn.
'Em - hem; zeer dikwijls: zich.
En - niet.
End', ende - arch. en.
Ende - einde; ende en uit hebben - gedaan hebben, aan zijn eind komen. Zie:
van ende torden.
Endeklokke - doodsklok.
Endeldag-sterfdag, doodsuur.
Endelvers - laatste psalm, gebed der stervenden.
Endelvier - het vuur van het laatste oordeel.
Enden - eindigen.
Endlied - doodslied.
Engelrap - zoo vlug als de engelen.
Engelschacht - engelvlerk.
Enkel - eenvoudig, simpel.
Enthoe - eens of anders.
Entwaar - ergens; ook: wellicht.
Entwat, entwie - z. eentwat.
En wel - welnu!
Erdeure - er door.
Erfgebied - erfelijke eigenErfgenot - erfbezit. [dom.
Erggebekt - kwaad-, gramgebekt.
Ergheid - errigheid gramschap.
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Erkenbaar - herken, baar.
Erkennend - erkentelijk, dankbaar.
Erpel - aardappel.
Erre - mis, verloren.
Errewete - erwt.
Errocht - geraakt. (Zuidvl.)
Erumpunt - ze loopen uit.
Eur - elder, uier.
Esa - schande over U.
Es - is.
Euzië - dakafdrup, huisdrup.
Euziedrope - dakafdrup.
Evenaar - balans.
Evenkersten - medekristen, evennaaste in het kristendom.
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Eventwel - niettemin.
Excelsior - hoogerop!
Felgetaald - luidgestemd.
Felheid - heftigheid.
Fijken - staken in den grond bevestigen.
Fijngezicht - fijn gezeefd.
Fijntig - slank en mager.
Fimpelen - ontslippen.
Flenteren - flarden.
Flieflodder - vlinder.
Flinksch - knap, welgemaakt.
Flodderen - op en neêr, weg en weêr bewegen.
Fooi(e) - feest.
Fooien - feesthouden.
Foreest - bosch.
Fraai - braaf; naarstig; als interjectie: - toe! wees lief!
Frankeman - pompier.
Fransch - franschman.
Franschen - fransch praten.
Ga' - gaat.
Gaan - hulpwerkw. voor het Futurum; - geraken (bv. vergeten, verdwenen
gaan); - uit en in gaan bij iemand. = vertrouwelijk verkeeren m.i.; - om dood
gaan = een strijd op leven en dood zijn; te keere gaan = aanvallen.
Gaapziek - slaperig.
Gaar maken - looien.
Gabberen - proesten, brobbelen; van menschen gezegd: proestend lachen.
Gadeslaan - hoeden, bewaken.
Ga en wederga - in paartjes, paarsgewijs.
Gakswijs - kwansuis.
Galgeboom - kruishout.
Galgeboomen - z. galgen.
Galgen - aan de galg doen.
Galgendweil - galgenaas.
Gâloos - ongehuwd; gauwloos, zorgeloos.
G'anderd - veranderd.
Gang - mode, wijze van zijn; te gange = onderwijl.
Gangske - wegje.
G'appeld - zie: appelen.
Garen - vischnet.
Garenprente - afbeelding in garen.
Garwen - gerwen, looien, touwen.
Gastvriendelijk - gastvrij, gul onthalend.
Gauwloos - achteloos, zonder zorg.
Gazen - gasbekken.
Gazette - krant.
Geballingd - verbannen.
Gebaren - veinzen.
Gebed - ten grave gebracht.
Gebedenbeeld - symbool van gebed.
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Gebeen - geraamte, gebeente.
Gebei - wachtens, uitstel.
Gebenediden - zegenen.
Gebeteren - verbeteren.
Gebeurman - buurman.
Gebeverd - tot bever omgetooverd.
Gebezen - vl. dlw. v. bijzen.
Gebied - gezag, bevelmacht.
Gebijt - gebit.
Geblaai - gepoch.
Geb'est - met een bles of vlek voorzien.
Geblonden - uit het oog verdwenen, versukkeld; bij: belenden.
Gebont - bontkleurig gemaakt.
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Geboortevast - aangeboren.
Gebouwen - sterk part. bij bouwen.
Gebouwsel - veldvruchten.
Gebroeder - vgl. gevriend.
Gebroel - broeierigheid.
Gebruiloft - uitgehuwd.
Gedaagd - oud van dagen, oudgeworden.
Gedacht - gedachte; gedachtenis; zin; verbeelding.
Gedeelmand - verdeeld door den deelman (= notaris, testament-uitvoerder).
Gedinken - gedenken.
Gedoen - genoeg zijn; vrede nemen met.
Gedoensel - gedoe.
Gedonsen - vl. dlw. v. dansen.
Gedoogzaam - geduldig, lijdzaam.
Gedoornhaagd - beveiligd.
Gedrag - wat gedragen wordt, de last.
Gedregen - vl. dlw. v. dragen.
Gedruischt - luidruchtig dreigend.
Geduren - duren.
Geelwe - geluw; ten geelwen - naar 't gele zweemend.
Geen - niet.
Geerstig - uit gerst gebrouwd.
Geevaert - typiseerende naam voor: vrijgevige.
Gefasel - knoeiwerk.
Gefriezeld - gekruld, gefriseerd.
Gegaap - gapende muil.
Gegabber - geproest.
Gegeên - vl. dlw. v. geven.
Gegeluwd - geel gemaakt.
Gegif - vergift; ook: dosis medicijn.
Gegraand - met graan gevoederd.
Gegrauwwerkt - in bont gehuld; met bont versierd.
Geheem(e) - mysterie.
Geheemelijkheid - geheim, mysterie.
Gehulpen - helpen.
Gehuw - huw! roepen; gehuil, gejouw.
Gei - lustig. (fra. gai.)
Geil - vol groeikracht; ook: vuil.
Geilheid - groeizame weligheid, groeikracht.
Gejond - vl. dlw. v. jonnen = gunnen.
Gekanst - van kans (gelukkig toeval) voorzien; begenadigd door het leven.
Gekeend - vol kloven door de koude.
Geklauwd - met de klauwen, hier de wielen, vast in de spoorstaven.
Gekloefd - met holsblokken aan.
Gekloeried - dooreengemengd, saamgeklutst.
Gekoningd - tot de waardigheid van koning verheven.
Gekoord - in boeien gedaan.
Gekracht - krachtig.
Gekruiswegd - den Kruisweg gebeden, gegaan.
Geleê - geleide.
Gelegwerkt - in mozaïek.
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Gelet - geleed, van leden.
Gelent - de leuning van een brug, omheining, betuining.
Gelierelauw - zacht gefrazel (van kinderen of vogelen).
Gelieven - willen hebben, genadig ontvangen.
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Geliggen - baren, moeder worden.
Gelijm - het lijmen, het blinken = lijmende zwart; blinkend zwart.
Geluchte - de lucht, het firmament.
Geluk - een vlaamsch geluk - een ongeluk dat nog veel erger kon zijn!
Geluw - geel.
Geluwblaard - geelbladerig.
Geluwen - geel maken.
Geluwgeveld - geel van schil.
Gemakkelijk - mak, lijdzaam.
Gemazeld - gestippeld, gevlekt.
Gemeenheid - gemeenschap.
Gemeesterd - beheerd.
Gemik - beraad.
Gemenscht - mensch gemaakt.
Gemoed - in gemoede bereid; moed ingesproken.
Gemoei - moeite, poging.
Gemurruwd - zacht, gedwee gemaakt.
Genaan! - krachtuitroep, basterdvloek voor: duivels, weêrga!
Genaken - z. naken.
Genâren - naderen.
Genegen - gebogen.
Geniet - genot.
Genoeg - tamelijk, nog al.
Georanjescheld - oranjeschilkleurig gemaakt.
Gepeerd - bespannen met paarden.
Gepint(ede) - versierd.
Gepintsel - sieraad.
Geplogen - vl. dlw. v. plegen; - ook: handelen, zich inspannen.
Gepor - geroer, gerep.
Gepriemel - het puntig uitsteken.
Geraken - bereiken.
Geregeld - streepsgewijs doorregen (als van spek).
Geren - beminnen.
Geren - gaarne, graag.
Gerennen - een afstand geheel doorloopen.
Gerid - rijtoestel.
Gerief - werktuig.
Gerieken - ruiken.
Gerocht - geraakt.
Gerooksel - rookwerk, reukwerk.
Gerre - spleet.
Gerrebekken - eigenl.: den muil breed opspalken; v.d. schreeuwleelijken,
smadend spotten.
Gerruwe - duizendblad.
Gers - gras.
Gersgevonk - fonkelen van gras.
Gershof - grastuin.
Gerskant - graskant.
Gerspeerd - sprinkhaan.
Gersvodde - graszode.
Gerul - geraas, eentonig geronk.
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Geruwrijmd - z. beruwrijmd.
Gerzig - grasgroen.
Geschaal - geschal.
Geschaaljedekt - ruitvormig, dakpansgewijs.
Geschakerd - ruitvormig, geruit.
Gescheen - gescheiden.
Geschemel - vluchtige schittering, glans.
Geschemer - schittering, glans.
Geschorts - tentdoek.
Geschot - geschut.
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Geschoven - leêggedronken.
Geschreven - geschilderd, geteekend.
Geslachten - gelijken, den aard hebben van.
Geslensd - verslenst.
Geslorp - drank, laafsel.
Gesmaken - smaken, door en door proeven.
Gesnabber - getater, gesnap.
Gespegeld - gespikkeld.
Gespel - speeltuig, harp.
Gespellewerkt - als kantwerk uitziend.
Gesperteld - als met sperten (= sporten) voorzien, gesprieteld.
Gespin - spinsel.
Gespot - bespat.
Gespraai - gestraal, geschitter.
Geprakig - welsprekend.
Gespreken - met van - vermelden, gewagen van.
Gesteen - verzamelnaam voor steenmassa's, rotsgebergte.
Gesteen - gesteun, gejammer.
Gestopen - vl. dlw. v. stuipen.
Gestraald - met een angel gewapend.
Gestriept - gestreept.
Getaald - bespraakt.
Getellen - volledig natellen.
Getemmer - bouw, getimmerte.
Getigerveld - gevlekt als een tijgerhuid.
Getogen - opgevoed.
Getorden - vl. dlw. v. terden.
Getouwen - sterk part. bij touwen.
Getribbel - getril, slaapverwekkend gezoem.
Geule - groeve, gleuf.
Geulen - gutsen, stroomen.
Gevaân - gevangen.
Geveld - van vel, van vlies.
Geverruwd - gekleurd.
Geveterd - geboeid.
Gevinden - geheel, voor altijd vinden.
Gevleg - de wimpels en vlaggen.
Gevlugd - gevleugeld.
Gevooisd - gestemd, getaald.
Gevormd - met het H. Vormsel (een Sacrament) voorzien.
Gevrecht - bevracht.
Gevrienden - vrienden met elkander zijn.
Gewaai - de waaiende deelen van de boom; boomkruin.
Gewand gewaad, ook: dwangGewar - verwarring. [juk.
Geweerd - uitgezonderd.
Geweerte - onweer of enkel ook weder; weer en wind.
Gewei - wild, wildvang.
Geweld - kracht, macht.
Gewerden - worden; ook: gebeuren, betijen.
Geweste - hemelrichting.
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Geweugen - gewegen - mennen.
Gewijgd - vl. dlw. v. wijgen = wijden.
Gewolk - wolkenmassa.
Gewormd - slangachtig.
Gewoven - vl. dlw. v. weven.
Gezaamd - vereenigd.
Gezabber - motregen; gezeever; v.d. gekus.
Gezapig - kalm en rustig.
Gezeisel - verhaal.
Gezepen - vl. dlw. v. zijpen.
Gezeteld - geïntroniseerd, gezagvoerend.
Gezijp - het aanhoudend zijpen, afdruppen.
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Gezwanst - gestaart.
Ghinat - ghi ne hat; gij en haddet.
Giep - vl. t.v. gapen.
Giftelijk - mild, geefachtig.
Gijzelsteen - gevangenis.
Gilgeren - gichelen.
Glariebalgen - een blanken glimmenden ‘balg’, of romp vertoonen, gelijk
bepaalde vischsoorten.
Glavietip - speerspits, zwaardpunt.
Glazen - glas doen worden; glanzig maken.
Gletsen - uitschuiven.
Gloeren - gluren, loeren.
Godevolen - adieu! vaartwel!
Godssamaar - zomerdraden, herfstdraden.
Godsprake - priesterschap.
Godvast - in God bevestigd.
Goedendag - humoristische naam van een middeleeuwsche strijdknots.
Goedhals - goeiert.
Goedjonstigheid - gunst, vriendelijke gezindheid.
Goelijksch - gulhartig.
Goevrijnacht - de nacht na Witten Donderdag, in de Goede Week.
Golpe - gulp; zwelg, braaksel.
Golpen - gulpen.
Gong - vl. t.v. gaan.
Goor - drab, slijk.
Gooren - slijkerig, vuil zijn of worden.
Goudgeelwe - goudgele.
Goudgeluw - goudgeel.
Goud(e)ware - goudstof, goudwerk.
Grafhout - lijkkist.
Grafputman - grafdelver.
Grasmaand - April.
Grauwwerk - grijs bont, grauwe pels.
Graven - met de beelden van graven versieren; als graaf voorstellen.
Graven - begraven.
Gravenveld - kerkhof.
Grei-verlangen. (vgl.fra.gré).
Greinrood - scharlaken rood.
Grep(pe) - slootje, goot.
Grieken - Grieksch praten.
Grijm - roet, roetzwart.
Grijmte - korenbrand, de bekende graanziekte; v.d. grijmtauwe = korenaar die
aan grijmte lijdt.
Grijper - hand, klauw.
Grijslawerke - grasleeuwerik.
Grim - grimmig; schrikkelijk, wild.
Grimmen - zwart kijken, gramschap toonen.
Grimsel - roet.
Grinzen - grijnzen.
Groef - grof.
Groeibaarheid - groeikracht.
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Groeien - worden. (vgl. eng.
Groeite - groeikracht. [grow).
Groen - verliefd.
Groengemeid - met groene loovertakken.
Groengeveld - groen van schil.
Groenseltappe - groentenstompje.
Groeven - vl. t.v. graven, begraven.
Grondig - diep, als ondergrond.
Gronsen - ronzen, ronken.
Grootboffer - grootspreker, pocher.
Grootgaan - zwanger zijn.
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Grootgemoedheid - grootmoedigheid, edele gezindheid.
Grootheer - grootvader, voorvader.
Groot liegen - dapper, schaamteloos liegen.
Grootschheid - hoogmoed.
Grouw - gruwelijk, gruwzaam.
Grouwbaarheid - gruwelijkheid.
Gruw - schrik, afgrijzen.
Guimen - z. kuimen.
Gulde - gilde.
Gulpe - scheur, spleet.
Gummen - z. kuimen.
Guwen - geeuwen, gapen; v.d. staren.
Gypten - Bohemers.
Ha', hae'n - had; hadden.
Haafden - vl. t.v. haven.
Haaghout - struikgewas.
Haaien - keeren, wentelen.
Haaientand - tand van Squalus carcharias, den menscheneter.
Haal - ademhaal; v.d. opzang; ook: zwaai.
Haar- en daarwaards - her en der.
Haargespertel - het dooreenwarren der haartjes.
Hagelbijze - hagelslag, hagelvlaag.
Hagelslaan - hagelbuien vallen.
Hagelslag - hagelbui.
Hagewijs - haagvormig.
Hairel - vlasstengel.
Halfgezwegen - gemompeld, gepreveld.
Halfvoornoens - half in den morgen.
Halp - mnl. vl. t.v. helpen.
Hals - wil; uit vrijen halze = vrijwillig; op den hals staan = op het leven
aankomen.
Hamersmete - hamerslag.
Hand - uitdr.: te hand - terstond.
Handalaam - werktuig.
Handbericht - richting bij der hand.
Handgedaad - gewrocht, werk der handen.
Handgeklak - handgeklap.
Handzaam - knap, welgevormd.
Hangel - hanger, hengel v.d. ketel boven den open haard.
Hangelroe - hengelroede.
Hankeren - hunkeren.
Hankerzalig - hunkerachtig.
Happe - bijl.
Hardgevuist - hardhandig.
Hardversteenen - dichtvriezen.
Harentaren - van h. = van hare ent te dare = van hier tot ginds.
Harik - onkruid.
Harop - strijdkreet.
Harpen - de harp bespelen.
Harpenaar - harpbespeler.
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Harpeslaan - de harp betokkelen.
Harst - hars.
Have - haven.
Haven - landen, toevluchtshaven vinden; vgl. eng. to harbour.
Haveren - van haver.
Hazegrauwen - tusschen licht en donker zijn.
Heemelijk - heimelijk, mysterieus.
Heemnisse - geheimzinnigheid, mysterie.
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Heemvaard - tehuisreis; ook: dood.
Heengescheikerd - her en der gegooid, uiteenverspreid.
Heengeschreven - uitgeteekend.
Heenhalen - doorhalen, destilleeren.
Heerdewaards - naar den haard.
Heerdvier - haardvuur.
Heeren - beheeren, heerschen over.
Heeten - gebieden; ook: bieden; beteekenen.
Heideren - weêrlichten.
Heien - hei! roepen.
Heildiedig - geluk voorspellend.
He'j - heb je.
Hellemen - weergalmen.
Helmet - de helm.
Heltegoed - helftegoed, gemeenschappelijk goed, betwist goed.
Hemelbake - lichtsignaal.
Hemelblomme - zon.
Hemelboogsch - veelkleurig als de regenboog.
Hemeldauw - morgendauw.
Hemeldieflijk - als een hemeldief.
Hemelen - tot een hemel, hemelsch gelukkig maken; ook: in den hemel zijn.
Hemelkom(me) - luchtgewelf.
Hemellawerke - leeuwerik.
Hemelling - hemelbewoner.
Hemelmeter - astronoom.
Hemelmondig - hemelsche monden waardig.
Hemelpand - perk, gewest des hemels.
Hemelperk - hemelgrens, horizon.
Hemelschale - hemelsche beker.
Hemelspegel - hemelspiegel.
Hemelsteen - hagel.
Hemelstoel - troon van den hemel.
Hemelstriepe - streep, strook hemelsblauw tusschen wolken.
Hemelvaut - hemelgewelf.
Hemelvier - zonnevuur; bliksem; vuurwerk.
Hemelvonke - zonneschittering.
Hemelwagen - de zonnewagen.
Hemelzuchtig - heimwee voelend naar den hemel.
He'n - hebben.
Henenbersten - uitbarsten.
Henendruischen - wegstormen.
Henengaan - tanen, verduisteren.
Henenleven - wegsterven.
Henenmalen - met losse hand teekenen.
Henenspoeien - weg haasten.
Henentien - wegtrekken.
Henentuimen - bij tochten wegvaren.
Henenvagen - wegvagen.
Henenvimmen - voort tassen, mijten, schelven maken.
Henenzinken - wegzinken.
Heranderen - wijzigen.
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Herdeloos - onduldbaar.
Herden - verduren, verdragen, uitstaan.
Herelke - vlaspriempje.
Herfaselen - herbaren, doen herworden.
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Herfstmaand - September.
Hergeboortedag - dag der heropstanding.
Hergroenen - weer groen worden.
Herklank - vl. t.v. herklinken.
Hermaakselen - van gedaante (doen) verwisselen.
Hermenschen - weêr mensch maken.
Herontwekken - herontwaken.
Hersendol - in de hersenen geraakt, wildzot.
Hersendwingsel - inspanning der hersenen; najagen van hersenschimmen.
Hertalen - herzeggen.
Herte - moed; ook: binnenste, merg.
Hertebrand - hartsliefde.
Hertenhanke - hertebouten.
Hertkeerend - walgend.
Hertogen - met de beelden van hertogen voorzien; als hertog afbeelden.
Hertuiten - opnieuw toeten.
Herwaardsover - naar hiertoe.
Heuning - honig.
Heutelen - saamhokken.
Hev'et - heeft het.
Hiemalis - v. Pars hiemalis - winterstuk van den brevier.
Hierlandsch - inheemsch.
Hiernederwaard - hier op aarde.
Hiervoortijds - vroeger.
Hiet - vl. t.v. heeten.
Hieuw - vl. t.v. houwen.
Hille - heuvel, duin.
Hindekalf - antiloop.
Hingstdier - hengst.
Hinne - hen.
Hippelen - huppelen.
Hittig - hitsig, driftig.
Hobbeldobbelen - heen en weêr golven.
Hobbeltobbel - hobbelte hobbel = bult over bult; al dooreen.
Hoendersmesdag - hoenderkermis.
Hoenderteen - hoenderklauw.
Hofbeluik - omtuinde boomgaard.
Hofgat - uitrijpoort van de hoeve.
Hofgebouw - gebouw van 't hofgezin, pachthoeve.
Holde - hol, uitgehold.
Holme - hooge aanslibgrond, riviereiland.
Hommel - hoppe (Humulus lupulus).
Hommelzap - hoppebier
Hompeldompel-hals over kop.
Hong(en) - vl. t.v. hangen.
Honingen - verzoeten.
Honingstede - plaats waar honing verzameld wordt; bloemtrossen.
Hoofd - wil, koppigheid.
Hoofdgewaai - waaiende kruin van een boom.
Hoogbestemd - met een hooge bestemming.
Hoogeerweerdig - z. hoogweerdig.
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Hoogen - opbieden.
Hooggevooisd - hoogstemmig.
Hooghielde - hooghakkig.
Hoogkerke - koor, hoogkoor.
Hoogmorgenen - laat in den morgen worden.
Hoogtijdsfooie - kermismaal, hoogdagstractatie.
Hoogweerdig - H. Sacrament in het Tabernakel; geconsacreerde Hostie.
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Hoogweerdiglicht - Godslamp of bestendig lichtje voor het H. Sacrament in de
Roomsche kerken.
Hooigers - hooigras.
Hooimaand - Juli.
Hoor, ook: hore - slijk, modder.
Hoorendoof - slecht van gehoor.
Hoorenspel - fanfare.
Hopperen - het hooi in hoppers stapelen.
Hore - slijk, slib, modder.
Horken - luisteren.
Hors - ros, hengst, paard.
Horselbie - horzel, wesp.
Horsenvleesch - paardenvleesch.
Hossebossen - rumoeren als van zware wagens op de straatsteenen.
Hostieblomme - margriet, groote ganzebloem.
Houdelijk - uitstaanbaar.
Hout - woud.
Houtdood - dood tot in de houtvezels.
Huichelen - snerpend schreien, huilen.
Huiden - heden.
Huischen - hitsen, sissen.
Huisgeheem - huisbinnenste, gezinsmysterie.
Huiswaardwindsch - waar de landwind, de wind van de eigen streek waait.
Huiswerk - gebouw.
Hukken - hurken; ook: hinken.
Hukwijze - gehurkt.
Hulder - hun lieder, hun.
Hulpen - helpen.
Huptede-oude vl. t.v. huppen.
Hursel - horzel.
Hurtske - stekelvarken.
Hutsen - schudden, doen wippen.
Hutten - in hutvormige kapellen opstellen v.h. vlas.
Huwen - ‘hu!’ roepen.
Iep - iepenboom. Ulmus campestris.
Iep(e) - dorenbes, hiep, roode hagebei.
Ieuwe - iebeboom of taxis.
Ieverands - ergens.
Ievers - ergens; zooiets als.
IJele - ijdel, ledig.
IJfteblad - klimop.
IJsgekertel - verzameling ijsnaalden.
Imber abiit - De regen bleef achter.
Inblauwen - binnensmokkelen.
Inbooren - doorboren.
Inbreken - breken, overwinnen.
Indachtigheid - ingekeerdheid, bezigheid met de Godsgedachte; ook:
herinnering.
Indiaan - kalkoen.
Ineengevlokt - saamgepakt.
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Ingeblonden - terechtgekomen; bij: belenden.
Ingekelderd - diepliggend.
Ingetorden - vl. dlw. v. intreden.
Ingewandig - inwendig, binnenste.
Ingongen - vl. t.v. ingaan.
Inhebben - bevatten, beteekenen, belang hebben.
Inklassen - inklissen, invoegen.
Inmennen - binnen voeren.
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Inne - in.
Innedoen - opdoen.
Innewaard - naar binnen toe; innerlijk.
Inontbiên - binnen verzoeken.
Inslag - inslaggaren.
Insnoeren - breidelen, intoomen.
In speculo - In een spiegel (beeld).
Insperelen - insluiten.
Inte - inkt.
Inverhuizen - inwijken.
Inwijken - binnenvluchten.
Ipersteê - de stad Ieper.
'J - hij.
Jaarkrans - krans der maanden.
Jaarmesse - de mis der verjaring.
Jachtgevaarte - jachtavontuur.
Jagersspel - jachtgenot.
Jasmijnen - seringen. - kruidnagelbloem
Jeghen - tegen.
Jeunen - gunnen.
Jok - juk.
Jongde - jeugd, jeugdige leeftijd.
Jonnen - gunnen.
Jonste - gunste, vriendelijkheid.
Joufrouw - jonkvrouw, juffer.
Judasgeld - verradersgeld.
Junste - dat wat gegund wordt.
Kaafgat - z. kavegat.
Kabotseke - schedelkapje.
Kachtelen - veulens jongen.
Kakeldier - hen.
Kalk der oogen - het wit van de oogen.
Kamuisvel - zeemvel.
Kapoteken - kapmanteltje.
Kardatse - kardoes.
Kardoefel - aardappel.
Kariën - het gekir van de legsche hen, wanneer ze een goede legplaats zoekt.
Karkant - omhang van den hals, halsketting.
Karmen - kermen.
Kauwe - kraai.
Kave - schouw, schoorsteen.
Kavegat - schoorsteenholte.
Kavele - kieuw.
Kavelen - verdeelen.
Kaveloos - zonder schouw.
Kaw! - Neen!
Keeraafsch - schuin, verkeerd; z. kraafsch
Keeren - afweren, terugjagen; ook: wenden, wentelen, veranderen.
Keernen - karnen.
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Keerwijs om - averechts.
Keiaard - mal, zot, gek mensch.
Kempe - ook: kimpe en kampe - strijder.
Kenen - kiem zetten, kiemen; ook: splijten van de huid in den winter.
Kennen - bekennen, erkennen.
Kerf - kerfdier, insekt.
Kerjoel - karjool, oogstfeest.
Kerjoelen - vreugderoepen uitgalmen.
Kerkewerk - metsel- of timmerwerk aan kerken; v.d. zorgvuldig, sterk werk.
Kerktorre - kerktoren.
Kerkwegel - kerkpad.
Kermesse - kermis; feestmaal.
Kerstekind - onlangs gedoopte zuigeling.
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Kersten - kristen.
Kertelen - ijskristallen vormen.
Kerven - afhakken.
Kerzelaar - kerseboom
Ketseweg - trakelpad.
Ketteren - ontronde vorm van kwetteren; v.d. weergalmen.
Keure - kans, gelegenheid, ter keure = ten believe.
Keuvel - stok met bolvormig uiteinde, waarop de weerhaan staat; ook: het
afgerond dakwerk.
Keuvelen - in keuvels of kovels opstellen van vlaskapellen of hutten.
Keverken - insekt.
Kezen - aas van den grond pikken.
Kezzelspeur - kiezelweg.
Kibbelkappelen - kleurentinten ineen doen vloeien.
Kiezinge - verkiezing.
Killen - koud maken.
Kinderenwachter - opvoeder,
Kinderfooie - doopfeest.
Kindsch - kinderlijk.
Kindskindskind - achternaneef.
Kinmerk - geslachtsteeken.
Kisteberd - hout voor doodskisten.
Kittelbloedig - hittig, prikkelbaar.
Klaar - volkomen, geheel; zuiveruit.
Klabakken - klapperend geruisch maken.
Klachtig vallen - beschuldigen, verwijten.
Kladde - vlek.
Klakke - pet, muts.
Klakkebosse - knalbus, bekend kinderspeeltuig.
Klakken - klappen, kletsen.
Klam - vl. t.v. klimmen.
Klamp - klomp.
Klampe - houten, ijzeren of steenen belegstuk.
Klank - vl. t.v. klinken.
Klappen - praten.
Klapper - pocher, praatjesKlaren - ledigen. [maker.
Klauwaart - historische naam: aanhanger van de gemeentelijke partij in de
Middeleeuwen; thans: flamingant en volksgezind.
Klaus - strofe.
Klaverdriesch - weide, na den hooitijd met klaver bezaaid; klaverveld.
Klaveren - met de klauwen werken, klauteren.
Kleene - klein; vernederd.
Kleenen - verkleinen
Kleengebeedtje - schietgebedje.
Kleenheid - geringheid; nederigheid.
Kleenhertig - laf.
Klemmen - klimmen.
Klenkeren - klinkeren.
Klesse - haarklis.
Kletteren - klateren; ook: klauteren.
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Kleunen - luidruchtigkloppen.
Kleutergat - kloterkindje, kloterspaan.
Klingen - klinken, schellen.
Klinken - schellen; doen schellen; schallen, weerklinken.
Klissen - als klissen ineenvoegen.
Kloefe - holsblok.
Kloekte - sterkte, versterkend middel.
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Klokgebed - angelus.
Kloktorre - klokkentoren.
Kloppen - kleppen.
Kluchtenaartje - kluchtenmaker.
Kluksen - klotsen.
Klutteren - met gerucht dooreen schudden.
Knape - boodschapper, b.v. van een gilde.
Kneeuwelen - herkauwen.
Knerzelen - knarsen.
Kneuteren - kirren zooals de niet zingende vogels doen.
Knevelbanden - knevelen, in de boeien doen.
Knijzen - wisselvorm van kniezen; v.d. drenzen; ook: knagen (v. pijn b.v.) en
pruilen (v. weer en wind!).
Knoezeldiepe - tot aan de knoezels of enkels.
Knok - been; takstomp.
Knokke - kruispunt van de wegen.
Knoteren - z. kneuteren.
Kobbenet - spinneweb, spinrag.
Kobbenetsch - als van spinwebben.
Koekebrood - kermisbrood.
Koekestuite - snede kermisbrood.
Koeklikoe - haangekraai.
Koekoet - koekoek.
Koekoetblom - koekoetsbloem. Bedoeld is echter de Caradamine pratensis of
pinksterbloem.
Koekoeten - roepen als de koekoek.
Kofke - z. koofke.
Kokelaar - goochelaar, toovenaar.
Koko-koho - de uil.
Kolderkake - kaakstuk van een kolder of halsberg.
Kolve - krijgsknots.
Komen - worden.
Koningsweg - rijksbaan, groote steenweg.
Koningswoord - koninklijk besluit.
Konnen - kunnen.
Konst(e) - kunst.
Koofke - kuifje.
Kooie - zooveel stuks gevogelte als er in een kooi kan; v.d. ook: school, troep
vogels.
Koolzwarten - met houtskool teekenen.
Koorenauwen - korenaren.
Koorenen - koren dragen, voortbrengen.
Koornaard - korenakker.
Koornemaand - Augustus.
Koornzaaite - bezaaide korenakker.
Kooveken - z. koofke.
Kopermare - telegrafisch bericht.
Kopermond - klok.
Kopwulge - knotwilg.
Korrel - midden, kern.
Korste - ook: karste = plankschaal; schoeibord.
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Korts - onlangs, voor kort.
Kosen - kozijn.
Kost(en) - vl. t.v. kunnen.
Kot - gevangenis.
Koten - hokken.
Kozen - vl. t.v. kiezen, aan de wetgevende verkiezing deelnemen.
Kraafsch - uit: keeraafsch; verkeerd.
Kraaischuw - vogelverschrikker.
Kraal - parel.
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Krabbe - tros.
Krage - halskraag; ook: bergkant, bergpad.
Kraken - rauwe kreten slaken b.v. van roofvogels.
Kramen - karmen, kermen.
Krampen - krempen, krimpen(?).
Krane - kraanvogel.
Kranebeeshout - struik der krakebessen of blauwbessen (Vaccinium myrtillus).
Krank - zwak.
Kranken - ziek zijn; ook: ondergaan, minderen.
Kranselen - met kleine kringen in- en dooreen loopen.
Krebbe - krib.
Krempen - krimpen.
Krenken - krank worden en doen worden.
Krepel - kreupel.
Kreuke - plooi.
Kreupelen - kreupel maken.
Kreupelhertig - dubbelhartig, onoprecht.
Kreusch-hol, uitgehaald, ledig
Krevelen - kruipen, krieuwelen.
Kriekelaar - kerselaar.
Krielen - krioelen.
Krielgedierte - insekten.
Kriemelend - krioelend, wriemelend.
Kriepen - zeuren, klagelijk jammeren lijk een zwakkeling; z. knijzen.
Krifte - kreeft.
Krijgersgast - oorlogsman.
Krijgsgebaar - krijgsgewoel.
Krijschen - weenen.
Krikke - kruk.
Kri-kri-krieken - kirren van den sprinkhaan.
Kriksteen - steen, kern van de krikke of wilde sleepruim.
Krimpend - wrang.
Krinkelde - kroezig, gekruld.
Krinkele winkele - met kringen en zwenkingen.
Kroenekranen - den kranendans dansen.
Kroes - gekruld, kroezelig.
Kroezelen - krullen, rimpelen.
Krokke - nachtwikke, wilde wikke.
Krommenisse - omweg, kronkel van de weg.
Kroone - lijkkrans.
Kroonen - een hooge borst zetten; ook: kroonhalzen.
Krop - de hals van 't vischnet.
Kruidag - dag waarop gekruid d.i. gewied wordt.
Kruiden - wieden, onkruid uittrekken.
Kruidenaar - kruidmenger, genezer.
Kruiduitslaan - ontspruiten der kruiden.
Kruisgebed - gebed met uitgestrekte armen verricht.
Kruisgedaantig - kruisvormig.
Kruiswijs, vaanwijs - overlang en overdwars, in alle richtingen dooreen.
Kruisken - zegen met den duimtop op het voorhoofd.
Krulhairde - met gekrulde haren.
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Krullejes - Brugsch diminutief v. krulletjes.
Kuilen - opkronkelen.
Kuimen - kuchen, zuchten, zwoegen van inspanning.
Kummen - z. kuimen.
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Kunstvierwerker - vuurwerkmaker.
Kurren - z. kariên; ook: koeren, kirren.
Kwa - kwade.
Kwaadzaad - slecht zaad.
Kwadied - het kwaad, slecht volk.
Kwakkel - kwartel.
Kwalijk - slecht.
Kwalster - groote lijstersoort.
Kwaweêrgek - stormnar.
Kwaweêrzot - stormmaker.
Kwedelen - kweelen, zingen.
Kweekenoot - kweekvee, kweekgoed.
Kweken - kwekken, kwaken.
Kwellen - wellen, opwellen, kwel(m)water doorlaten.
Kwellen - kwijnen; ook: grijnen, kniezen.
Kwelligheid - ziekelijke toestand.
Kwenenzang - leuterliedje, oude wijfjespraat.
Kwietelen - wisselvorm v. kwedelen, kweelen.
Kwinken - kwinkeleeren, zingen met trillers.
Kwiste - uitdr. te kwiste gaan = verspild worden.
La - lade, schuiflade voor de schietspoel in 't weefgetouw.
Lachtale - geestigheid.
Lachtje - lachje, glimlach.
Lafheid - loomheid, broeierige hitte.
Laget - git.
Lammen - verlammen.
Lancie - lans.
Landewaard - in het land.
Landziek - vol heimwee.
Langde - lengte.
Langen - langer worden of maken; verlangen.
Langlijdend - lang durend, sterk.
Langs - met ad v. -s = lang; z. uitdr. als: langs om meer.
Langst - langs.
Lanke - flank.
Lante - olielamp.
Lapke - kleine uitgestrektheid gronds.
Lastertalen - kwaad spreken.
Lastigheid - ongemak.
Laten - verlaten.
Late varen - laat staan! a fortiori, hoe veel meer dan nog!
Lauwen - lauw maken, milder maken.
Led - lid.
Leden - geleden, voorbij.
Ledig - lui.
Lee - leide, geleide; ter lee = lijdelijk, gedwee.
Leeder - ladder.
Leedschap - leed.
Leedzaam - lijden barend.
Leefte - nooddruft.
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Leefvermogen - levenskracht.
Leêg - ledig, lui; ook: laag.
Leêggang - luiaardij.
Leeggebouwd - laaggenesteld.
Leeggevooisd - laagstemmig.
Leegheid - luiheid, lusteloosheid.
Leekske(n) - lekje, druppeltje.
Leelijk doen - akelig doen, teekens van groot lijden geven.
Leelijk zien - kwaad kijken.
Lee'n - leiden; ook: geleden, verleden.
Leêre - z. leeder.
Leering(e) - studie, les.
Leertocht - onderrichtsreis.
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Leest - baksteenvorm.
Leeuwenfel -sterkals leeuwen.
Leeuwerk(e) - leeuwerik.
Leeuwerken - slaan, tuiten gelijk de leeuwerik.
Leeuwig - als leeuwen.
Legervastheid - sterke legermacht
Leggen - vervlakken, doen dalen.
Leggen - vloeren b.v. in een worstelpartij.
Legschgezind - broeilustig.
Legtapijt - mozaïekwerk.
Legwerk - tapijt; mozaïek.
Legwerken - als mozaïek doen uitzien.
Leidsmannen - opvoeden.
Leise(ne) - lied; leisenen - zingen; ook: de les lezen.
Leken - afdruppelen, druipen.
Lekken - likken.
Leme - houtschilfertjes v.d. bast, die uit het vlas dienen gezwingeld.
Lentemaand - Maart.
Lepel - gietlepel waarmeê het bleekend lijnwaad besproeid wordt.
Lerke - leeuwerik.
Let - letsel, schade.
Letten - verletten; verhinderen.
Lettenbrake - ledenbreuk.
Letter - ruttel, weinig.
Leu - gespitste fransche uitspraak v.h. lidw. le.
Leugenmarten - leugens verkoopen als op de markt.
Leuren - afnemen v.h. daglicht.
Leuringe - avondschemering.
Leute - lust; plezier, genot.
Leutig - plezierig, blijmoedig, opwekkelijk.
Leveling - microob, nieteling.
Levendheid - levenskracht, levend wezen; levenslust.
Levenswonne - levensweelde.
Levinge - leefte, voedsel.
Lezen - bidden; mechanisch gebeden opzeggen.
Lichaamsrampe - kwetsuur.
Lichaamsvrechte - lichaamsgewicht, last.
Lichtbeeldman - fotograaf.
Lichtdrukmaal - fotografie.
Lichtgeschater - lichtgebral, lichtschittering.
Lichtprente - fotografie.
Lichtvertoog - schouwspel v. licht.
Liedersprake - zangtaal.
Liedtjeszangerije - marktzangerspoëzie.
Liefdebengelke - Cupido.
Liefde-inspreker - trooster.
Liefgetal - ook: liefgetallig = lieftallig.
Lijden - duren; - uitkomen, daar zijn; - voorbijgaan; ook: verduren.
Lijdenschap - lijdensweg.
Lijdtje - danspas.
Lijen - z. lijden. Eensilbig!
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Lijf - onderlijfje; ook: leven.
Lijf dragen - leven.
Lijfboot - levensboot.
Lijfgeest - levensgeest; ook: bewaarengel.
Lijfgenoot - behoorende tot hetzelfde lichaam.
Lijfsgewand - binnenste v.h. lichaam.
Lijkdeure - kerkdeur langs waar het lijk wordt binnengedragen.
Lijke - in lijkeliggen - gestorven, maar nog niet begraven zijn; ook: over aarde
liggen.
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Lijkvat - lijkkist.
Lijkvier - doodenvuur.
Lijmen - glanzen, blinken.
Lijnwaadpand - zeildoek.
Lijs - zacht, zoetjes; ook: onzwaar, dun.
Lijste - pijler, stutbalk.
Lijsterdiet - volk der lijsters.
Lijsteren - zingen als de lijster.
Lijvelijk - met lijf en al, heelemaal; ook: aanhoudend.
Lijze, lijzig - z. lijs.
Lillen - de vinnen zacht bewegen.
Lindenlane - lindendreef.
Linken - loeren.
Lisch - z. lizze.
Lizze - lang, zwaardvormig blad van lisch e.a. waterplanten.
Locht - lucht.
Lochtgeveder - luchtpluimsel, wolkjes.
Lochtgeweld - wind.
Lochtheid - lichtheid.
Lochtig - hoog, die de lucht invaart.
Lochting - tuin, hof, moestuin.
Loech - ook: loeg - vl. t.v. lachen.
Loed(t) - vl. t.v. laden.
Loen - Colymbus arcticus, een noordelijke moerasvogel.
Loeverig - broeierig, dof.
Lofweerde - lofwaardig.
Lomme - bijt in het ijs.
Lommerwelf - loovergewelf.
Longertocht - ademtocht.
Loofgeween - bladerval.
Loopgetouw(e) - spinwiel, waarop men loopt; fiets.
Loopke(n) - stukje land.
Loos - bedriegelijk.
Loove - looverhut.
Looverbedde - bladerbed.
Looveren - loover schieten.
Lork(e) - lariksboom.
Los - ook: losch - lynx.
Losboeten - door boete verlossen.
Losgerocht - losgeraakt.
Losgetoomd - met lessen breidel.
Losmergelen - zoodanig afteren dat het loskomt.
Losvoets - met beweeglijken voet, losvoetig.
Lotjen - naam van een merrie.
Lucht - geur, reuk; licht.
Luchten - kijken, staren met groote ‘lichten’ of oogen.
Luchtgebouw - hoog gebouwd nest; ook hemelgewelf.
Luiboomen - luieren.
Luide-helder, licht, blinkend; helderopklinkend.
Luiden - verluiden, weërklinken; ook: schitteren, blinken.
Luidgekeeld - schelkleurig.
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Luiken - look, geloken; toe doen.
Luimen - luim, gadinge, lust, begeerte hebben en toonen.
Luisteren - kijken, naar, nazien, beschouwen.
Luisterlijk - luisterrijk.
Lust - wellust, zonde.
Lustig - wellustig; ook: aangenaam, prettig.
Lutsen - schommelen.
Luwen - luwde, geluwd = luiden, luien (van klokken).
M' of Me' - men; ook: wij.
'M - hem.
Ma' - maar.
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Maagdekroonen - afbeelden, met de maagdekroon gesierd.
Maagdengroen - eerste lentegroen.
Maagdenpelder - baarkleed voor ongehuwden (wit en blauw).
Maagschap - familie.
Maalbaarheid - vermogen om te malen (niet om gemalen te worden!).
Maander - profeet.
Maarte - dienstbode, meid.
Macht - bij de machte = overvloedig.
Made - z. maduwe.
Maduwe - maaigras.
Mahizauwe - aar van het Mahiz.
Mahizveme - mahizbladscheede.
Mak(ke) - herdersschop, herdersstaf.
Maken - (van vogels gezegd) nest bouwen.
Male - maalvlek.
Male - ruggetasch, knapzak.
Malen - schilderen; eentonig, zeurend neuriën; wervelen, draaien. Voor: malen
en melden, vgl. Oudn. mála = zeggen.
Malgemoed - gezind om dwaasheid te doen.
Malgemutst - met de gekskap gekleed; gekkensgezind, minnemal.
Mallik - (manlik, malk) elk; mallik achtereen = elk na den ander.
Mammothsch - als van een mammoet.
Manewijs - wijs, geleerd in zaken die de maan betreffen.
Manke - gebrek.
Mannenkeeste - de kiem van een man.
Mannenkroon - vrouw.
Manschap - diensthulde.
Mantelschrooden - plooien, lobben.
Mantelworp - mantelplooi.
Marbel - marmeren.
Marbelsteen - marmersteen.
Marbelstik - marmerstuk.
Marder - marter, wezel.
Marleene - Magdalena.
Mart - markt.
Martelaren - met beelden van martelaren beschilderen; ook: met de attributen
van 't martelaarschap afbeelden.
Mascher - korenziekte.
Ma(s)schen - mazen.
Masthout - dennenbosch.
Matgekruid - moe van onkruid te wieden.
Me' - met.
Me - mijn; men; wij.
Med - mede; med'al = in 't geheel.
Meda - geneesheer.
Medal(len) - heel en al.
Medeen - dadelijk.
Medeheid - meevaller, voorspoed.
Medespoedigheid - meêvaller, voorspoed.
Meêleeden - medeleiden.
Meelijen - medelijden; - tweesilbig.
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Meeninge - bedoeling.
Meerder - grooter.
Meerlaar - merel.
Meerst - meest.
Meerzen - vermeerderen.
Meêslaan - meêvallen, in 't goede verkeeren.
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Meeste - grootste.
Meêsteken - meêvallen.
Meesteren - medisch behandelen, genezen.
Meêvaart - voorspoedige vaart.
Meezen - zingen als de mees.
Meezenfrakske - pluimage v.d. mees.
Meiden - op meisjes verzot zijn.
Meien - Mei worden.
Meisen - meid, vrouwelijke dienstbode; ook: dochter, meisje.
Meivee - vee dat in Mei te grazen wordt gezet.
Mengelkwelen - harmonisch samenzingen.
Menigen - vermeerderen, vermenigvuldigen.
Menigszins - verscheiden, op verschillende wijze.
Menigverwig - veelkleurig.
Menigwendig - veeltintig.
Me 'n roeks - dat is mij eender, onverschillig; z. roeken.
Menscheling - kleine mensch.
Menschend - menschelijk.
Menschendwang - menschelijk opzicht.
Menschenkramer - venter v. menschen.
Menschenloos - zonder gezelschap.
Menschenvame - menschenhand.
Menschgedaantelijk - in de gedaante van mensch.
Menschgemoei - bemoeizucht der menschen.
Menthe - munt (de plant).
Merelaan - merel.
Merelen - fluiten gelijk de merel.
Merelhaan - valsch etymologische spelling voor merelaan.
Merlaar - z. meerlaar.
Mes - angel, stekel.
Mesch - mest.
Meschhoop - mesthoop.
Meshinauwa - knecht; letterlijk: pijpdrager.
Messe - H. Mis.
Messing - mesthoop.
Messingbekken - mestvaalt.
Meten - toemeten.
Meugen - mogen; kunnen; smaak vinden in.
Meulewal - molenbarm.
Meunik - monnik.
Meuniksmof - monniksmof = naam van een oude baksteensoort.
Meuzievlugge - muggenzwerm.
Mezie - mug.
Meziegolven - muggenzwermen.
Midbâmesse - half October.
Middagsterre - zon.
Middenen - middelpuntzoekend, gericht zijn op.
Middenmaagd - maagd der maagden.
Middenvast-in 't centrum van alles.
Midzomer - te, - in 't hartje van den zomer.
Mijde - schuchter, voorzichtig.
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Mijdspreuke - euphemisme.
Mijdzaam - schuchter, wantrouwig.
Mikken - pinkoogen; nauwgezet berekenen.
Mildmondig - met milden lach.
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Minderachtig - minderend, tanend; minderwaardig, flauwer.
Mingelmalen - vervloeien, dooreenvloeien.
Minke - fout, vlek, iets wat ontbreekt.
Minken - verkleinen, verminken.
Minnebode - liefdeboodschapper.
Minninge - vrijage, bruidswerving.
Minste - geringste, kleinste.
Misachtend - minachtend.
Misdienen - slecht dienen.
Misdragen - in zwangerschap verkeerd dragen.
Misgrei - misnoegen. (zie: grei).
Misraak - tegenslag.
Misterten - mistrappen, mistreden.
Mistoogen - verkeerd aanwijzen.
Misvond - tegenvaller.
Miszaken - verzaken.
Miteren - met een miter of bisschopshoed voorzien.
Moedeloos - gemelijk, sikkeneurig.
Moegebrield - moê gemorst; brielen - morsen.
Moegebuischt - z. buischen.
Moegelezen - moegebeden.
Moegemoeid - uitgeput van vermoeienis.
Moegeplonst - moe van door 't water te plonsen.
Moegerept - moede van 't verkondigen.
Moegesmeten - moegeslagen; z. smijten.
Moeporren - moede werken.
Moerazen - zich uitputten in 't geweld.
Moerdauw - veendamp.
Moêren - onweêr broeien.
Moergebinte - grondvest; eigenl. stutbalk van een dakstoel.
Moerland - het land der moerassen.
Moerpilaar - moederkolom, stutpijler.
Moete - passende tijd, snipperuurtje; rust, vrijaf. (vgl. Hd. Musze).
Moeten - mogen.
Mogen - kunnen.
Molde - aarde.
Moldebuil - aardhoopje.
Molke - zuivel.
Molkenblomme-stremselvlok.
Molkenroom - room van zuivel.
Molkenvol - vol met zuivel.
Mond - uitdr. te monde gaan = naar wensch gaan.
Monden - smaken.
Mondsgemeene - spreekwoordelijk.
Mondsprake - dialect of tongval.
Monkelen - glimlachen.
Monkelplooien - den mond tot een glimlach vertrekken.
Mooien - oppoetsen, versieren.
Moor - waterketel.
Moordallaam - moordtuig.
More - slijk, slib.
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Morgendoom - morgenwasem, nevel.
Morgenen - morgen worden.
Moschbie - hommel, mosbij.
Mosche - ook: mosch = mos.
Mote - grachtdijk.
Moude - z. molde.
Moze - slijk.
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Muffelen - schransen, overvloedig eten.
Muit - gefluister, stemgerucht; z. ruit.
Muizelzak - doedelzak.
Muizen - mediteeren, overwegen.
Mul - losse aarde, stof.
Muldersmeel - bloem van den molenaar.
Mulzig - zacht als mul.
Munk - monnik.
Murke - murik of muurkruid, de muurbloem: Stellaria media of Anagallis arvensis.
Murwe - rijpe.
Muschen - doen, tjilpen lijk de musch.
Na' - naar.
Naaldefijn - haarfijn.
Naaldevast - kompaszeker.
Naamkondig - vermaard, bekend.
Naar - na. Zoowel voor ‘post’ als ‘versus’ gebruikt. Soms ook: dichtbij; - bijna.
Naarzen - benaderen, naderen.
Naast - t.t.v. naarzen.
Nabeeld - schaduwbeeld, herinnering.
Nabeeten - neerstrijkend volgen.
Nachtalf - nachtgeest, nachtspook.
Nachtbuurte - voor: nachtbeurt, wachttijd i.d. nacht.
Nachten - vernachten; ook: nacht worden.
Nachtsch - nachtelijk.
Nadelbout - glazenmaker, libel of waterjuffer.
Naffel - navel.
Nagelblomme - anjelier.
Nagetij - najaar, herfst.
Nagevolg - nasleep.
Najaarsdoom - herfstwasem.
Najaarsveite - herfstsappigheid.
Najaarsverwe - najaarstint.
Najaren - herfst worden.
Naken - aanraken; minder vaak: naderen.
Nakend - naakt.
Nakomen - naderen.
Nalijks - nauwelijks, bijna.
Namen - noemen.
Nanoen - namiddag.
Napoetsen - nabootsen.
Napogen - trachten na te doen.
Nauw(e) - spaarzaam, nauwziend; ook: nauwelijks.
Navond - avond met voorgevoegde n-.
Nazen - naarzen = naderen.
Ne - en (ontkennend).
Nederbinden - geboeid onderdrukken.
Nederen - glooien, hellen.
Nederen - zich vernederen.
Nedernijgen - neêrbuigen.
Neerschrijden - afstijgen, neerdalen.
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Nederslachtig - nederig.
Needre - nederig.
Neêrgebeden - biddend geknield.
Neêrgestopen - vl. dlw. v. stuipen = bukken.
Neêrgezwakt - ingestort.
Neerstig - volkomen; vlijtig, naarstig; ernstig; in 't neerste = in ernst.
Neêrstuipen - zich bukken.
Neêrzank - vl. t.v. neêrzinken.
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Neffens - nevens.
Negenduist - negen duizend.
Negge - scherpe boord; het scherp van een snijdend voorwerp.
Nenemoesha - liefste.
Neren - voeden, onderhouden.
Nesch - frisch, nat, vochtig, sappig.
Nesschen - bevochtigen, nat maken.
Nest - uitdr. nesten zoeken = ruzie stoken; in nesten zitten = verlegen zijn; bed.
Nesten - een nest bouwen.
Nestgezind - broeilustig.
Neunen - loeien.
Neuslap - lel.
Neuzelen - ronken; ook: snuffelen.
Neuzelok - neusgat.
Nevelduisternis - donker, gesloten weër.
Ne wicht te meer - tegenovergestelde van: niettemin.
Ngh! - ja!
Niemandsvriend - verstooteling.
Niemen(e) - mnl. vorm voor: niemand.
Niepken - z. iepe.
Niet, nieten - niets.
Nietheid - niets zijn.
Nietje - onaanzienlijk, onbeduidend wezen; insekt, microob.
Niets maken - vernietigen, te niet doen.
Nieuwemaar - nieuws, bericht.
Nieuwjaarmaand - Januari.
Nieuwjaarnacht - oudejaarsavond.
Nieuwjaarnuchten - nieuwiaarmorgen.
Nieuwling - novice.
Nievers - nergens.
Nijdig - fel, strijdlustig.
Nijdschap - afgunst, nijd.
Nij'g - nijdig, heftig; zeer.
Nikken - knikken.
Nillens - niet willens; uws nillens = tegen uw wil en dank.
Nippend - op 't punt te vertrekken.
Nipte - op 't kantje af; amper, rakelings.
Nochte - noch.
Noegzaam - genoeglijk, aangenaam.
Noenen - noen worden of zijn.
Noensch - van den middag.
Noesch - schuinsch.
Nog - desondanks.
Nokken - knoopen; haken, breien.
Nomen - ook: nommen - noemen.
Noo - noode, ongaarne.
Noo(de) hebben - ongaarne zien.
Nopke - nope - stoot, opwekking; ook: knopje, bloemknop.
Nuchter - frisch, ongerept.
Och(te) - of.
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Octoberboom - z. bamisbosch.
Octoberziek - herfstziek.
Oede - Wvl. spelling v. oude.
Oefenperk - oefenplein, schietplein.
Oest(e) - oogst; ten oeste = in de oogstmaand.
Oesten - inoogsten.
Oestgetij - oogsttijd.
Of - als, indien; alsof; tenzij; indien ook, zelfs indien.
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Ofte - of.
Oliebouw - oliefabriek.
Ombeveren - in bever veranderen.
Omblanken - onder water zetten.
Omboodschappen - uitnoodigen, oproepen.
Omgang - zijnswijze, manier om zich voor te doen.
Omgeleden - voorbijgegaan.
Omgeschingeld - z. schingelen.
Omgewend - in het tegenovergestelde verkeerd.
Omhoogehelpen - ophelpen, steunen.
Omhoogeschijveren - draaiend in de hoogte zwieren.
Omhoogvonken - opglimmen, vonken opwerpen.
Omhoogewaard - naar boven.
Omkavelen - uitdeelen, bij verdeeling toewijzen.
Omkommeren - met kommer bevangen.
Omleegeleggen - neêrleggen.
Omleegewaard - beneden.
Omlijden - rondgaan, ronddraaien, de ronde doen.
Ommebuischen - omver stooten of gestooten worden.
Ommedoen - rondgaan, omgaan, uit den weg gaan.
Ommeleggen - omspitten.
Ommeloop - kringloop.
Ommen - Mnl. om hem.
Ommendom - ook: ommentom = geheel rond.
Ommentomme - z. ommendom.
Ommezwakken - omzwikken, omslaan.
Om niet - gratis, zonder reden.
Omslaan - omvatten.
Omsteend - ommuurd.
Omvaakt - loom, slaperig.
Omverrevagen - afhooien.
Omverrevellen - neerhalen; te gronde werpen.
Omwentelen - schudden.
Omzien - waken, zorgen.
Omzwakken - ineenzakken, omslaan.
Onaangedaan - ongeraakt, niet getroffen.
Onaangemoeid - onverlet, onaangeroerd.
Onaanschouwbaar - onzichtbaar.
Onachtelijk - niet achtbaar.
Onafgrijzelijk - schrikwekkend.
Onaway - op! ontwaak!
Onbang - moedig.
Onbegersd - grasloos.
Onbeguwd - onmiskend, niet misprezen.
Onbelaân - licht.
Onbeladen - niet bewasemd, niet bedampt.
Onbelet - ongehinderd; niet vertraagd.
Onbemoeid - ongehinderd.
Onberoerbaar - onbeweeglijk, niet te verschrikken; - onberoerd in - zonder
angst om ...
Onbestaan - niet-zijn.
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Onbevroedheid - onbewustheid, redeloosheid.
Onbevrucht - onbevreesd.
Onboos - zachtaardig.
Onderhave - aardveil, hondsdraf, Glechoma hederacea.
Onderstand - nooddruft.
Ondrooge - nat.
Onendig - oneindig.
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Ongangbaarheid - onbegaanbare weg.
Ongansch - niet gaaf, in slechten toestand.
Ongebaard - ongeboren.
Ongeblaêd - ontbladerd.
Ongedaagd - jeugdig, onverouderd.
Ongedaan - onverzorgd.
Ongedicht - niet op dicht gesteld, onberijmd.
Ongedoevig - stormig, onstuimig.
Ongehier - z. ongier.
Ongekunstenaard - ongekunsteld, niet door den vakman bewerkt.
Ongelenigd - onophoudend, zonder stillen.
Ongelijk - aanzienlijk, onevenredig.
Ongelijkbaar - onvergelijkelijk.
Ongemeden - niet vermeden.
Ongemeulend - ongemalen.
Ongeminkt - onverminkt, niet verminderd.
Ongenaakbaar - ontastbaar; v.d. onstoffelijk.
Ongenaakt - ongerept, onaangeraakt, maagdelijk.
Ongepijnd - ongekneed, niet opengestreken.
Ongeraakt - ongerept, maagdelijk.
Ongeren - ongaarne.
Ongespot - onbespat, onbevlekt.
Ongesproken - zonder spreken.
Ongestuim - onstuimig
Ongetal - ontelbare menigte.
Ongetelbaar - ontelbaar.
Ongevalscht - onvervalscht, oprecht.
Ongevonden - zonder te vinden; ook: nog niet ontdekt.
Ongeweld - groot getal, overmacht.
Ongeweldig-nog niet krachtig.
Ongewissighede - onzekerheid.
Ongewonnen - nog niet verwezenlijkt.
Ongezelschap - afwezigheid, eenzaamheid.
Ongezien - nooit gezien, onvergelijkelijk.
Ong'hier - z. ongier.
Ongier - niet aangenaam, schrikkelijk, wanschapen, wangedrochtelijk.
Ongruw - insekten, krielgedierte; ook: monster, zeegedrocht.
Onkeerbaarheid - onafwendbaarheid.
Onkruiden - wied, onkruid dragen of voortbrengen.
Onkwalijk - dat niet kwaad is.
Onlief - onvriendelijk.
Onliefgetal - z. liefgetal.
Onliegbaar - onloochenbaar.
Onlijdbaar - waar men niet aan voorbij kan; z. lijden.
Onlijdbaarheid - onvatbaarheid voor lijden.
Onlustigheid - lusteloosheid, geestelijke dorheid.
Onmanhaft - laf.
Onmenigvoud - niet samengesteld.
Onmijdbaar - onontkoombaar.
Onnaambaar - onnoemelijk.
Onomzetbaar - onwankelbaar trouw.
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Onontaard - zonder verandering.
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Onraad - bederf, vuilnis, modder; ook: gevaar en schade.
Onrecht - kronkelig; - ongelijk (vgl. Hd. Unrecht).
Onroerbaar - onbeweeglijk, onveranderlijk.
Onroomsch - niet gebruikelijk te Rome.
Onruchtbaar - geruchtloos, onbekend.
Onschamel - onbeschaamd, schaamteloos.
Onschoonheid - leelijkheid.
Onspeur - slecht spoor, verkeerde weg.
Onspoed - tegenslag, ongeluk.
Onspoedig - traag.
Onstilder - minder stil.
Ont - ook: ont als = tot, aan.
Ontbeiden - verwachten.
Ontbroederen - ophouden broeders te zijn.
Ontbrommen - brommend ontsnappen.
Ontdekt - niet bedekt, bloot.
Ontdelven - met wortel en al uitspitten.
Ontdonkeren - uit het donker helpen.
Ontdragen - rooven, ontrukken.
Ontedelen - van zijn adel berooven.
Onteederheid - barschheid.
Ontel - datgene wat niet telt in een kansspel; niet.
Ontfermhertigheid - barmhartigheid.
Ontfermnisvol - barmhartig.
Ontfimpelen - ontslippen; ook: ontsnappen.
Ontgaan - uitgaan, sterven;
Ontgâren - scheiden.
Ontgelden - betalen, voldoen.
Ontgeven - opgeven, loslaten, verschoonen van; twijfelen; weigeren.
Uitdr. zich iets ontgeven = opgeven naar iets te zoeken of iets te willen doen.
Ontginnen - beginnen, aanheffen.
Ontginsteren - ontvonken.
Ontgrijmen - ontdoen van grijm(sel) = roet.
Ontheffen - verlossen.
Onthemelen - doen ophouden hemel te zijn.
Onthier - tot vóór kort.
Onthoonen - door hoon ontrukken.
Ontijd - wantijd.
Ontjeunen, ook: ontjonnen = misgunnen.
Ontkeeren - veranderen, met de bijgedachte van ontbinden, bederven;
afwenden.
Ontkinderen - van kind berooven.
Ontknotten - Iosmaken.
Ontlachen - door lachen wegnemen.
Ontlaten - los, vrij laten, bevrijden; ook: losgaan.
Ontletten - ontwrichten.
Ontlijven - dooden.
Ontlossen - verlossen, losmaken.
Ontluiden - ontklinken.
Ontluiken - ontbinden, los doen; opendoen.
Ontluiken - uiten.
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Ontmaakselen - alle fatsoen, alle gedaante ontnemen.
Ontmaken - vernietigen, doen ophouden te zijn.
Ontmergd - uitgemergeld.
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Ontmoeten - te gemoet komen.
Ontmooien - alle schoons ontnemen.
Ontodderen - z. onttodderen.
Ontplooschen - van de schil ontdoen.
Ontpluiken - ontplooien.
Ontraken - ontsnappen.
Ontpriemen - openbloeien.
Ontroerlijk - ontroerend.
Ontscheiden - uit elkaar houden.
Ontschermen - al schermende ontrukken.
Ontschudden - verjagen.
Ontslegen - vl. t.v. ontslaan.
Ontsnoeien - (109) plots ontrukken.
Ontsnoepen - snoepend, snoeperend weghalen.
Ontspannen - los worden.
Ontsprang - vl. t.v. ontspringen.
Ontspringen - ontwijken; opspringen.
Ontsteken - opruien.
Ontsteld - verward, oneffen geworden.
Ontsterven - door de dood ontvallen.
Onttodderen - losscheuren, ontbinden.
Ontvaan - ontvangen.
Ontvallen - afvallen van; te kort doen, in gebreke blijven.
Ontvaren - ontloopen.
Ontvechten - door een gevecht ontrukken.
Ontvieren - van vuur berooven.
Ontvinden - kwijt geraken, de herinnering aan iets verliezen.
Ontvong - vl. t.v. ontvangen.
Ontvreesd - van alle vrees ontdaan.
Ontvrienden - zonder vriend vallen of doen zijn.
Ontvrijdommen - van de vrijheid berooven.
Ontvroomen - ontmoedigen, ontkrachten.
Ontwaken - ontwekken, wakker maken.
Ontween - in tweeën.
Ontweigeren - ontzeggen, weigeren.
Ontwekken - ontwaken, wakker worden; soms ook: wakker maken.
Ontwelkerd - verwelkt.
Ontwennen - ontaarden.
Ontwentelen - loskomen uit iets.
Ontweren - ontrukken door strijd; ook: verbieden, beletten.
Ontwerren - ontrukken aan de verwarring van.
Ontwerven - afwinnen.
Ontwijderen - door verwijdering ontrooven.
Ontwinteren - ophouden winter te zijn.
Ontworden - ophouden te zijn.
Ontzeggen - weigeren; ook: afwijzen, betwisten.
Ontzicht - ontzag.
Ontziend - eigenl. onziende = onschoon.
Ontzienen - onschoon maken.
Ontzoeten - ophouden zoet, braaf te zijn.
Ontzoond - van zoon beroofd.
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Ontzorgen - van zorgen ontheffen.
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Ontzwam - vl. t.v. ontzwemmen.
Onverbeid - zonder verwijl, dadelijk, zonder uitstel.
Onverdoold - den weg niet bijster, niet verloren.
Onverheerbaar - onoverwinnelijk.
Onverkeerd - onbedorven.
Onverkenbaar - niet te herkennen.
Onverlet - zonder verlet; zonder ophouden; ook: onverhinderd.
Onversaafd - zonder vrees.
Onverscheên - ongescheiden.
Onverspleten - één, ondeelbaar.
Onverstaan - onbegrijpelijk.
Onverwaten - onveroordeeld, ongedoemd, niet in den ban.
Onverwist - onbewust, onwetens; onverhoeds.
Onvindbaarheid - rariteit.
Onvolkend - niet volledig te kennen.
Onvriend - vijandig.
Onvrij - slaafsch, verslaafd.
Onwandelbaar - onveranderlijk.
Onweerd - onwaardig.
Onweêrmaker - ruziestoker.
Onweêrstelbaar - onvervangbaar, niet te vergelden.
Onweetbaar - geheim, onkenbaar voor altijd.
Onwerelijk - onafwendbaar.
Onwetenschap - onwetendheid, waanwijsheid.
Onzen tween - onder ons beiden.
Onzocht - onzacht.
Onzoet - bitter.
Onzwarter - minder zwart.
Oogentroost - opbeuring.
Oogenwonne - genot voor de oogen.
Ooi - schaap.
Ooienwolle - schapenwol.
Ooit - altijd; te eenigertijd, eenmaal.
Ook - immers.
Oorbegin - allereerste begin.
Oorbericht - richting bij 't gehoor.
Oordtje - duit.
Oorije - erfelijke stam, geslacht.
Oorijen - afstammen van.
Oorkondschepe - bewijsstukken.
Oorlof - met oorlof - met permissie - beleefdheidseuphemisme.
Oorlogsomroer - krijgsgewoel.
Oorlogstraal - angel van den oorlog.
Oosterdeure - de windstreek waar de zon opgaat.
Oosteren - Paaschtijd, Paschen.
Oosterlicht - morgenlicht.
Oosterlied - paaschlied.
Oostermaand - Paaschmaand, April.
Oostermorgen - Paaschmorgen.
Op - tegen; over; te.
Opendei - opendeed.
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Openklakken - openknallen.
Opgaderen - verzamelen.
Opgestanden - opgestaan.
Opgetogen - weg van de aarde, in een visioen.
Oppe - op.
Opperal - Opperheer; Heer van alles; God.
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Oppergaai - koningsvogel.
Optikken - oppikken.
Opwaardstriemen - omhoog veren, in de hoogte stralen.
Oranjeschellen - oranjekleurig maken.
Orde(n) - spits; rangorde, stand. Uitdr. van ende torden = van eind tot spits,
over heel de lengte.
Orduin - arduin.
Orgelen, orgelslaan - het orgel bespelen.
Orsehand - paardenhand.
Ovenbuur - ovenhuis, bakhok.
Overand(s) - overhand, beurtelings.
Overdaan - overspannen. geforceerd.
Overdadig - overdreven, overvloedig.
Overeeuwd - eeuwenoud.
Overen - veroveren.
Overheer - opperheer.
Overhoofd(e) - overvloedig; ook: boven.
Overkant - overeind, omver; op den smallen kant.
Overkerren - overkijken; kerren = scherp toezien.
Overlaan - verlaan = bezwaard, overlast.
Overlochten - overgeuren.
Overmachtigen - overweldigen.
Overreizen - voorbij reizen.
Overrugge - ruggelings, plat op den rug.
Overstoffelijk - bovennatuurlijk, geestelijk.
Overwaar - voorwaar.
Overwolken - bewolkt worden.
Paaien - stillen.
Paaispijp(e) - vredespijp.
Paalhout - de meet.
Paarzaam - paarsgewijs.
Paaschzunne - de zon van Paschen.
Padel - roeiriem.
Pak - zijnen pak maken = bezig zijn met sterven.
Pale - grens; v.d. ook: streek.
Palmendag - Palmzondag.
Paluw - zwartachtig blauw, paal, loodkleurig.
Pander - broodkorf.
Panderen - met een pander of broodkorf rondloopen.
Pardoenen - het pardoen- of vergiffenisklokje kleppen, nl. 's morgens, 's middags
en 's avonds, voor het Angelusgebed.
Parli-parla - humoristische voorstelling van het koeterwaalsch.
Pas - oogenblik; op 't zelve p. - juist op dat moment.
Pascentur in aethere servi - dan zullen de herten in de lucht weiden.
Patene - gouden schoteltje voor de H. Hostie in de Mis.
Payene - Mnl. voor: sussen.
Pede - ook: peê = wortel, tronk, knots.
Peerdeboonstaal - stengel v.d. paardeboon.
Peersch - paars.
Pegelen - peilen.
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Peisteren - weiden, grazen.
Peizen - peinzen; peist toch! = stel je voor!
Pekkel - pikkel.
Pekken - met pik bestrijken; ook: oppikken, azen.
Pekkig - pikhoudend.
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Pekzwart - pikzwart.
Pelder - baarkleed.
Pelderen - in een baarkleed hullen.
Pele - pel, schors.
Pelen - pellen, schillen.
Pemican - gedroogd rendierof buffelvleesch.
Penningkeerse - oordjeskaars.
Penningwerk - stempelbeeld, beeldenaar.
Pepel - vlinder, vivouder.
Perelschulpe - paarlemoer, parelschelp.
Perkel - wilde perzik.
Perkelboom - wilde perzikstruik, Amygdalus persica.
Perre - z. te perre.
Perte - part, poets.
Pierelen - foppen, schemeren als met een fopspiegeltje.
Pieren - met toegeknepen oogen staren.
Pijlde - pijlvormig, dun, recht en lang als een pijl.
Pijlen - zoo vlug als een pijl vliegen.
Pijlschot - pijlschutter.
Pijnboompere - sparappel.
Pijnboomperse - lange stam v.d. den.
Pijnboomwappers - sparappels, mastentoppen.
Pijnbosch - dennenwoud.
Pijne - moeite.
Pijnen - al lijdende gaan; ook: moeite doen; persen, kneden.
Pijploof - scheerling, pijpkruid.
Pikke - kortgesteelde zeis.
Pilaarbeende - met beenen lijk pilaren.
Pimpermeeske - pimpelmees.
Pinkernaalde - waterjuffer, libel.
Pinnen - den scherpen voorkant van de hoef in den grond stampen, zooals
paarden doen; zwaar arbeiden.
Pinte pante - lalwoordjes.
Pinten - versieren; vgl. N. pyntje.
Pisseblomme - paardsbloem.
Plasch - plas.
Plaschend - plassend.
Pit - put.
Pitelerken - slipjasje.
Platanus orientalis L. - Oostersche plataan.
Plinkelen - waarschijnlijke drukfout voor: pinkelen.
Plogen - vl. t.v. plegen.
Plokhaar - pluksel, pluisjes.
Plooschen - ontbolsteren, ontschorsen.
Plotsen - plonzen, plompen.
Plunteren - verscherpt uit: plunderen, buiten.
Poeren - poederen, porren, pogen.
Poge - poging.
Poldermoere - door de zee aangeslibde grond.
Poldersage - polderkoorts.
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Polken - met de hand de aarde omroeren, om 't kruid uit te halen; ook bakeren
(van hennen gezeid).
Pollaks - strijdbijl.
Polsen - met den polsstokslaan.
Polygonum aviculare - varkensgras.
Ponke - spaarpot, geldkous.
Pooizen - wisselvorm van fooizen - vooizen, stem geven.
Poper - bies, riet.
Poppe - vuurwerk-maquette.
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Pore - watervlek in een bevroren sneeuwhoop.
Porre - uitwas, wrat.
Porren - hard moeite doen; ook: aanzetten.
Prazelen - met halve stem zingen, neuriën.
Preusch - trotsch.
Priemke - dun scheutje.
Prije - prij, kreng.
Prochie - parochie; v.d. ook: dorp.
Pronken - pruilen.
Puipe - pijp; ook: kaarsenhouder, hoedje van een kandelaar.
Pulsslaan - polsslag.
Purperwendig - purperachtig.
Pyrus - perelaar, Pyrus Japonica Thunb.
Questie - wie weet, misschien.
Quis nos separabit? - wie zal ons scheiden?
Raal - ook: reel = dun, schraal.
Raar - zeldzaam.
Rake - roep, roem.
Rakelen - rakkelen, rammelen, bonzen.
Rampe - snede, kwetsuur, schram.
Rampen - met rampen teisteren.
Rampgezin - ellendige familie.
Rampmartelie - marteling door rampen.
Rankgewas - slingerplant.
Rantel - onzin.
Rapgevlimd - met rappe vinnen.
Rappig - snel, vlug.
Rauwgetaald - ruwstemmig.
Rauwgetand - ruwtandig.
Re(e) - uit: rede = rit, uitstapje in zee.
Rebbe - ribbe.
Rechtevoort - immerdoor; direct.
Recht toe recht aan - zonder uitstel.
Rechts - juist, pas.
Recht zoo - juist toen; ook: juist zooals.
Reden - rekenschap.
Redens - praatjes.
Reehuidbolk - ondervest, vest uit reehuid.
Reeken - reiken, reikhalzen.
Reekwijs - op een rij, in serie.
Reen(e) - rein.
Reesemen - in bundels binden.
Reeuwgeest - de dood.
Reeuwrooven - lijken plunderen.
Reeuwzang - doodenlied.
Regenbeeld - nabootsing van regen.
Regenleger - de regenvlagen.
Reien - jagen, drijven, gelijk het zand bij fellen wind langs het strand doet.
Reilde - ook: rilde = slank, rank en tenger.
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Rein - regen; v.d.: reinboge = regenboog.
Rein en slein = regen en motregen.
Reinen - regenen; v.d. reinen en sleinen.
Reinval - regenval.
Reis - effenboords, boordvol.
Reis en reis - op gelijke hoogte; effen.
Reisgave - teerspijs, doodenspijs.
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Reisgevaarte - reisontmoeting, avontuur.
Reisspijze - teerspijs, viaticum.
Reit - wier, waterplanten.
Reke - reeks, rij; regel.
Rekwijd - zeer wijd.
Rellen - ook: rullen = ratelen, rumoeren; eentonig vlotfrazelen; stroomen.
Relgepoog - leuter-, ratelpogingen.
Renne - schommel.
Rennen - schommelen, touteren.
Rep - beweging. Rep noch zeg - stap noch woord.
Reppen - rap maken.
Requiescat in pace - Hij ruste in vrede
Retse - ook: rotse, rootse, rits = Perzikkruid, Polygonum persicaria.
Reukallaam - reukgerij, reukvaten.
Reuken - wisselvorm van: ruiken.
Reukwied - welriekend kruid.
Reunen - kreunen.
Reuzelen - ruiselen, ruizelen.
Reuzen - rijzen = uit-, afvallen.
Reuzenrot - leger der reuzen.
Reuzenzegge - sage der reuzen.
Ridde - koorts.
Ridder - ruiter.
Ridderen - trillen, daveren, wankelen.
Ridderspeur - rijweg.
Riddervee - rijdieren.
Riest - plek waar riet wast.
Riester - ploegblad.
Rijfelspel - waagspel, dobbel-, werp-, trijfelspel.
Rijm - rijp.
Rijmen - rijp vallen, ijzelen.
Rijmgepoog - dichtoefening.
Rijmram - kletspraat.
Rijmsnoer - rijmdiadeem.
Rijmvast - in rijmen gevat.
Rijsche - risico, kans.
Rijsnote - oogst van de wilde rijst.
Rijspeur - wagenspoor.
Rijzel - dunne tak.
Rimpelde - rimpelig.
Rinde - schors (vgl. Hd.).
Ringelen - met ringen overschilderen.
Rinkelrellen - luid kwetteren; eigenl.: met den rinkelhoepel rondloopen.
Rinkelroeien - rondzweven in ringen.
Rochelpot - grolpot, grommert.
Rochte - vl. t.v. raken.
Roden - roeien, uitroeien.
Roe - roede = ra; zweep; rust.
Roede - boom, stam, galge.
Roeien - vliegen.
Roekeloeren - roekoeën als de duiven doen.
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Roeken - vreezen, zich om iets bekommeren; roekeloos wagen; waaghalzen.
Roepwoord - stopwoord; vogelroep.
Roer - geroer, beweging.
Roergeruchte - geknal van geweren.
Roerstok - roerspaan.
Roest - het nachtlager van vliegend wild; ook: korenschimmel, een ziekte v.h.
koren.
Roggestaal - roggestengel.
Roke - reuk, geur, aroom.
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Roklijf - corset, ondervest; hier: gewaad.
Rom - roem.
Rommen - roemen.
Ronkelen - korren.
Ronsen - ronken; z. gronsen.
Roobaard - het roodborstje of robijntje.
Rooblad - wilde wingerd.
Rooi - last, moeite.
Rooien - moeite doen, zwoegen.
Rook - rookstoffen, tabak.
Rookboom - rookkolom.
Rookhoorn - pijp.
Rookstaf - pijpsteel.
Rooloof - roodblad, roode wingerd.
Roomstrate - melkweg.
Roozewied - klaproos, Papaver Rhoeas.
Rost - ros.
Rot - zeegeruisch.
Rotelen - droog, ratelend geluid geven.
Rouwgeplogentheid - begrafenisgebruik.
Rouwig-treurig, rouwmoedig.
Ruchtbaar - luidruchtig.
Ruddren - ruiters.
Rugge staan - iemand den rug leenen om omhoog te klauteren.
Ruggen - roggen.
Ruien - roeien, werpen, slingeren.
Ruin - ruinpaard.
Ruinenstaf - rune, oudgermaansch letterteeken.
Ruit - zacht stemgeluid; ruit noch muit = niet het minste gerucht.
Ruiten - piepen, zachtjes fluiten.
Ruize - z. ruze = last, moeite.
Rukgeweêrte - rukwind.
Rulle - meikever.
Rullen - ronken, ratelen; z. rellen.
Rund - bast, schors.
Runden - runderen.
Rundervee - staldieren.
Runenreke - rij, reeks van runenteekens.
Runselblomme - z. molkenblomme.
Rusch(e) - zode, schadde.
Rusten - doen rusten, rust schenken.
Rustewaard - naar de rust.
Ruwen - ruw worden; oneffen worden van een veld, door uitpriemen van de
kiemende gewassen.
Ruwrijm - de tot rijp geworden neveldamp.
Ruwrijmen - bevriezen van nevel of dauw aan takken en op daken.
Ruze - moeite, last; ook: krakeel.
'S - des, daarover.
Saamdutsen - saambinden tot een dot.
Saamgevind - vliesvormig, door vliezen verbonden.
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Saen - Mnl. voor: zaan.
Salix vitellina-gele wilgenwis.
Sambucus nigra - vlier.
Samenhorten - heftig samenstooten.
Samenstaan - samenwerken.
Samijtwerk - sameetweefsel, zijdefluweel.
Sas - Sakser.
Scaet - Mnl. voor: schaadt.
Scellen - Mnl. voor: schillen.
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Schaai - rank.
Schaaiaard - lange, ranke boomstam; in Fr. Vl. n. de zachte iep, Ulmus
Campestris.
Schaalje - schalie, deklei.
Schaapgelijkendheid -schaapgelijke wolkgedaante.
Schabbig - sleetsch, versleten. Vgl. Hd. schäbig
Schachtelen - schikken.
Schadrouwen - in schwadrons voortrukken.
Schaduw - ook: schauwe. Uitdr.: dat 't schaduw geeft = bovenmatig, overvloedig.
Schaffen - acht geven.
Schakel - couplet, strophe.
Schald - dichter.
Schalk - knecht, dienaar.
Schamel - onschuldig, onnoozel; ook: arm, nederig, armoedig.
Schandeboom - kruishout.
Schank - wisselvorm v. schonk = schinkelbeen; - ook vl. t.v. schenken.
Schapentrop - troep schapen.
Scharmsaks - oorlogsbijl (bij: schermen).
Scharre - ploegschaar.
Scharten - krabben.
Schauw(te) - schaduw; dat 't schauwe geeft = bovenmate.
Schaverdijnder - schaatser.
Schavier - werkelijke brandramp.
Scheefgelaan - gekromd onder den last.
Schee(n) - scheide(n).
Scheeman - scheidsrechter.
Scheemringe - dwaalweg, vergissing; ook: wangeloof.
Scheerwiel - toestel om 't gras te scheren.
Scheikeren - verdeelen, verspreiden.
Scheister - glans; ook: klank, geschetter.
Scheisteren - grooten glans, of klank geven.
Schel - aardkorst (vgl. Hd. Scholle).
Schemel - schemer.
Schemelen - schemeren.
Schemerworm - glimworm.
Schemerzien - met schemerende oogen kijken, als door een waas zien.
Schendigheid - schande.
Schene - sporen, rails.
Scheren - met de tong wegnemen, gelijk de graasdieren; het garen onder het
weven opzetten; ontwinden, afrollen, spannen. Uitdr.: een ouden top, een
grijzen vadertop scheren = oud worden, een hoogen leeftijd bereiken.
Scherf - schaal, bord.
Scherlinge - schrijdelings, scharlings.
Schermen - ijdele drukte verkoopen.
Schermik - apengestalte; scherminkel = leelijk, mager, oud mensch.
Scherp(e) - werktuig; ook: zwaard, wapen.
Schetterbekken - luidruchtig roepen.
Schetteren - schitteren.
Schier - plots, onverhoeds; spoedig, dadelijk; zoo pas; schier of morgen =
eerlang, voor kort.
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Schiere - groote splinter.
Schiere - prachtig, pralend; zuiver wit.
Schiergevaar - gevaar op 't kantjen af.
Schierlijk - netjes, propertjes(?); ook: plots, onverhoeds.
Schiervatbaarheid - bijna grijpbare mist.
Schif - binnenste houtvezellaag van het vlas.
Schiften - verhuizen(?), vervaren; uiteenrafelen.
Schijveren - gonzend ronddraaien.
Schilde - verschillend van kleur, veelkleurig, bont.
Schilderschoon - schilderachtig.
Schillen - schelen.
Schingelen - schommelen.
Schingen - schijnen.
Schinken - schenken.
Schipbrake - schipbreuk.
Schippe - schup, schop.
Schipvoogd - kapitein.
Schoe - schoen.
Schoer(en) - vl. t.v. scheren; uitdr.: schoeren raad - beraadslaagden.
Schof - voorbijschuivende wolkmassa.
Schonk - been.
Schoon of - hoewel.
Schoone spreken - vleiend aandringen; smeeken.
Schormen - snel en overvloedig aan- of wegstormen.
Schorpen - snijden (bij: scherp).
Schorre - arduinplaat of kalksteenschilfer aan de brugpijlers.
Schortsel - tentdoek.
Schot - geschut, verweermiddel.
Schoud - schuld.
Schou'rke staan - den schouder bieden om iemand omhoog te helpen.
Schouw - schuw = bang.
Schragen - ook: schraven = schrobben.
Schrank - beslotenheid, beluik.
Schranken - schuin afwijken.
Schraven - met gerucht schuren; schrobben.
Schreemen - schreeuwen, weenen.
Schrepen - schrapen, krabben.
Schreve - lijn, streep.
Schrijfberd - schrijfplankje, wastafeltje.
Schrijne - kist, doodskist; ook: relikwiekast.
Schrijven - schilderen, teekenen.
Schrijverke-watertor, Gyrinus Natans.
Schrijwiel - fiets.
Schrikbaar - vreesaanjagend.
Schrikbeenen - schrijlings, met uitgestrekte beenen springen.
Schrikkelmaand - Februari.
Schrikkeloos - niet te verschrikken.
Schrikken - vreezen; ook: afschrikken.
Schudderachtig - licht beweeglijk, steeds aan het schudden.
Schuimbarme - barm, hoop, ophooping van schuim.
Schuimgetopt - in schuim opkruivend.
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Schuiverluit - schavuit, schelm.
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Schulden - beschuldigen.
Schurde - geweldig, onstuimig, wild.
Schurskleed - schorsbekleedsel.
Schurve - ettervoor, etterwonde.
Schuw - afkeerig; afschrikwekkend; schuw zien = wild kijken of uitzien.
Schuwen - verschuwen, verjagen.
Sempervivum tectorum L. - donderbaard.
Sere - Mnl. voor: snel.
Sererum erit. - Het wordt helder weêr.
Serlamen - ‘sprekende’, naam voor Ser (= Heer). Lamen (= eigenl. Lomme,
Guillaume, Willem) = lammert, luiaard. LammeGoedzak.
's Halfvoornoens - ten halve den voormiddag.
Shaugadaya - bangerik.
's Heiligdags - op den hoogdag, kerkelijk feest.
Sichten - sedert, sinds.
Sijfelen - zijpelen.
Sijperen - zijpelenderwijs bespatten.
Silderloof - selderblad.
Slacht - gelijk, zooals, naar den aard van.
Slachten - gelijk zijn aan, den aard hebben van.
Slachtmaand - November.
Slag - wagenspoor.
Slager - vlerk.
Slag om slinger - wild en heftig dooreen; om strijd.
Slaggelings - plots.
Slaghout - hakhout.
Slagwoord - stafrijm.
Slavenhals - lijfeigene, knecht.
Sleek - wisselvorm v. sluik (?); bij DeBo = effen, boordevol.
Sleep - schuins hellend.
Slegge - z. slein. Allittereerend paarwoord: Slegge en sleine.
Slein - motregen, uitvallende mist.
Sleinen - motregenen.
Slekke - slak.
Slekkenbuur - slakkenhuis.
Slenzen - verwelken.
Slep(pe) - slip, jaspand.
Sleuter - sleutel.
Slieren - slibberen, glijden.
Sliet - stalhok; ook: slaapvertrek in den stal.
Slijten - uitrukken, oogsten.
Slinden - verslinden.
Slingervuisten - wild om zich heenslaan.
Slinker - linker.
Slinks - links.
Slobberen - hoorbaar slurpen.
Sloepe - slop, hol, sluipweg.
Slokeren - verslenzen.
Slom - scheef.
Slooven - de mouwen opstroppen.
Slot - kloosterslot, clausuur; gevangenis.
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Slot - raadsel.
Sluimerziek - slaperig.
'S maals - te male, in één keer; met een dagje gelijk.
Smaldeelen - kleinzen; verdeelen.
Smed - smid.
Smete - worp.
Smijten - slaan.
Smodderig - modderig.
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Smokkelweêr - motregen.
Smokkelwederen - motregenen.
Smoode - effen, glad (vgl. Eng. Smooth).
Smooren - mistig zijn.
Smouten - instrijken, inzalven.
Smuiken - zwaar mistig zijn.
Snabbelen - snappen.
Snabberen - ook: snebberen = met den bek geluid geven.
Snee - sneeuw.
Sneeuwschoejaartijd - omschrijving voor winter, November.
Snel - fraaigebouwd, schoon van gestalte.
Snelgerij - sneltrein.
Snelkoetse - Express-trein.
Snetsen - snateren.
Snijberd - versnijschotel.
Snoeberen - snoepen, snoeperen.
Snoef - snof, snufje; modegekheid.
Snoeien - snijden, snerpen (b.v. v.d. wind); v.d. snel varen, rukken.
Snoer - zweeptouw.
Snoeren - snerpen; omspannen.
Snokken - snakken.
Snood - armzalig.
Snuisteren - snuffelen.
Snuiver - snor.
Soe - Mnl. voor: zij.
Som - sommige.
Sorbus aucuparia L. - haveresch, kwalster.
Soun - kluiten, mv. v. sou, sol.
Spaan - melkteel, ook: splinter.
Spaarsvat - wijwatervat.
Spade - laat.
Spalte - spleet, reet; vgl. Hd.
Spaman - delver, aardewerker.
Spane - toets (v. klavier b.v.).
Spankelen - ook: spankeren -pronken, als een spange of gouden sieraad.
Spannen - aanspannen, verstandhouding hebben; ook: in boeien slaan.
Spante - tijdspanne.
Sparen - verschaffen, bezorgen.
Sparke - sprankel.
Sparkelen - z. sperken.
Sparken - sprankelen.
Speeldam - speelplaats.
Speerzen - spaarzen, besproeien, bespatten.
Spegel - spiegel; spegelnat - waterspiegel.
Spegelen - spiegelen.
Speije - Mnl. speye, spoye voor: schutdam, sluis.
Speite - spuit.
Speiten - spatten.
Spel - tooverkracht. Vgl. Eng.
Spelen - roeren, bewegen.
Spelle - speld.
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Spellewerken - kant weven.
Spennen - ook: spenen = tot vrucht zetten.
Sperel - tak; ook: sluitpin.
Sperhoofd - dennentop.
Sperhout - sparrenbosch.
Sperke - sprankel, vonk.
Sperkelen - z. sperken.
Sperken - droog openknappen (b.v. v. rijp koren); spranken afgeven.
Sperreboomsch - eigen aan de dennen; als van dennen.
Sperrebotte - sparappel.
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Sperrelaar - sparreboom.
Sperrewapper - sparappel, zaadomhulsel v.d. spar.
Spetteren - rond- of uitspatten.
Spicht - specht.
Spichten - spieden, loeren.
Spieden - bespieden.
Spier - brijzel, kruimel.
Spier(e) - boomscheut.
Spiet - spies.
Spijtig - boos, kwaadaardig.
Spille - scherpgepunte houtspaander; ook: hoofdtak.
Spinde - voorraadkast.
Spinnen - ijlings en draaiend wegslippen.
Splenter - splinter.
Splierder - boomsnoeier.
Spog - spuwsel.
Spon - zog, moedermelk.
Spotten - plekken, vlekken.
Spraaien - schitteren, sterk blinken.
Sprang - vl. t.v. springen.
Sprange - wisselvorm v. spranke = de ijzeren vertakkingen boven een
schietpers.
Spree - sprei.
Spreekdraad - telefoon.
Spreekwoordmatig - sententieus, als in spreuken sprekend.
Spreeuwen - doen als de spreeuw.
Sprietelen - spruiten, stralen, straalsgewijze uitschieten.
Springen - doen ontploffen.
Sprinkelen - besprenkelen.
Sprooi - broos, bros.
Spuigen - spuwen.
Staal - star; staal kijken = staroogen.
Staal - stengel, stam; - ook: kracht, sterkte, moed.
Staalschoe - stalen schoen; schaats.
Staan - het = stander; - ww. stoppen, ophouden.
Staf - letter; stafrijm.
Staken - met staken onderzetten, schooren.
Stal - gestalte.
Stallichtreke - rij stallantaarnen.
Stamdood - dood tot in den stam.
Stameren - stamelen.
Stamgelijk - gelijk aan den stam.
Stammig - tot vollen stam gegroeid, volgroeid.
Standvast - duurzaam.
Stap - elken stap = op ieder oogenblik; stap aan stede = dadelijk, op staanden
voet; stap van stede = een stap van de plaats weg.
Stappans - dadelijk.
Stapsteen - hulpmiddel.
Stava - staf; staak; baar goud.
Stavel - post, pijler.
Staven - in letterteekens vastzetten.
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Staven - voorzien met een bisschopsstaf.
Staze - halve kous, slobkous.
Stedevast - aan de plaats bevestigd.
Steeg - steil; steiger.
Steegeren - steigeren.
Steiteniet - deugniet.
Stekelstafd - met doornige takken.
Stekende - duidelijk.
Stekken - pakken, grijpen, rooven.
Stekvogel - roofvogel.
Stelk - stengel, stam.
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Sterfree' - gereed tot sterven.
Sterfvrij - bevrijd voor den dood.
Stergerol - sterrenwenteling.
Stergesprietel - krioelend stralen van de sterren.
Sterre - voorhoofd (vgl. Hd. Stirn).
Steuring - steur, steurvisch.
Steurwaard - vaart op de steurvangst.
Stier - stuur, roer.
Stieren - sturen.
Stiet - stuit, het stuiten. Den stiet bieden = tegenhouden.
Stijde - stram, stijf.
Stijf - zeer, danig.
Stik - stuk; akker.
Stik - bewijsstuk; Uitdr.: bij man en stik = bij getuigenis van menschen en
documenten.
Stoel - struik van een heester.
Stok - kantklosje.
Stole - de stola of schouderschapulier dien de priester boven het roket draagt.
Stomp - bot, afgekapt.
Stomperen - struikelen.
Stonde - purisme voor: uur; soms ook: oogenblik.
Stook - vl. t.v. stuiken, storten, vallen.
Stool - vl. t.v. stelen.
Stoomgerid - stoomwagen, trein.
Stoop - vl. t.v. stuipen, neêrbuigen.
Stooren - ruiken; ook: hinderen; vergrammen.
Stoppelde - stoppelig, bestoppeld.
Straal - angel; ook: het scherp, de punt.
Stralen - steken met den angel; ook: nijpen.
Strammen - stram maken.
Strange - strand; ook adj.: heftig, fel, sterk, forsch.
Strangen - sterker worden.
Streke - gereed, klaar.
Strekel - strijkstok of steen om de zeisen te wetten.
Strem - stram.
Stresse - haarvlecht.
Streuvelen - te berge rijzen of staan (v. haar of pluimen).
Streuvelhaar - rechtstandig, stoppelig en weêrbarstig haar.
Striemen - strepen vormen; ook: voorbij ijlen.
Striepe - streep.
Strije - gekibbel, gestrij.
Strijkinge - strijkster.
Stringe - streng, leidzeel.
Stubbelen-vechten, worstelen.
Stuiken - vooroverstorten, aanstooten, vallen; tassen.
Stuipen - bukken, zich neerlaten.
Stuite - snede brood, boterham.
Suffrage(tje) - doodsprentje.
Swanselen - heen en weêr bewegen van 't water.
Swatelen - zacht geruisch maken.
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'T, Et - er.
T' - te, tot.
Taalberoofd - sprakeloos.
Tachentig - tachtig.
Tafelberd - tafelblad.
Takeldwang - de gebondenheid v.h. schip aan het takelwerk; takelkracht.
Tale - stem; beteekenis; tint.
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Talen - spreken, uitdrukken, beteekenen.
Tallen - tot alle; op alle.
Tallertijd - te allen tijde, altijd.
Tanden - tanden krijgen; ook van tanden voorzien.
Tanden - van zich afbijten, gezagvol handelen, krachtig toespreken.
Tanen - den glans doen verliezen; reeden v. leder; plagen.
Tap - sparappel.
Tas - hoop, schelf.
Tatelen - tateren.
Tavond - van avond.
'T - (vgl. Hd. es) er.
'tDoet - sterke bevestiging = toch wel!
Te - tot; in; op; als; met; door middel van.
Tee - teen.
Teeg - vl. t.v. tien = trekken.
Teekendraad - telefoon.
Teekenmatig - in den vorm van teekens.
Teele - teil, aarden pot.
Teenegader - heel en al; ook: plots.
Teener - te eener, tot een; als.
Teêrgezapt - zoetsappig.
Te gare - samen.
Tegelen - tikkelen, met tikjes van het penseel bestippelen.
Tegenblaken - toestralen.
Tegendjakken - antwoorden met den kletsoor of de zweep.
Tegenen - tegenwerken, kwalijk behandelen.
Tegenstaan - tegenspreken, weêrstaan; vijandig bejegenen.
Tegensteegeren - weêrstreven, tegenspreken.
Tegensteken - mishagen, tegenstaan.
Tegenvaart - tegenspoedige vaart.
Tegenvrijdster - tegenpartij, medevrijdster.
Tegenzeg - tegenspraak.
Tel - getal; datgene wat telt bij een kansspel.
Te lijve - op den stam.
Te lijzer spraken - met fluisterstem.
Telg - kleinere tak.
Telling - telliedje, dat bij 't kantwerken gezongen wordt en waarvan elke strophe
met een getal begint.
Tem - tam.
Te mets - nu en dan.
Te mijde - mijdzaam, schuchter.
Temmen - bedwingen, beheerschen; v.d. temperen, matigen.
Ten - naar, voor den.
Tend - tot, aleer.
Tend - ten einde; ten slotte.
Uitdr.: tenden alle straten = ten langen laatste.
Tendenleven - uitleven.
Tenden uit - heel en al; heel in de verte.
Tendenwaards - naar de uiteinden toe; naar de dood.
'T en waar van - zonder, indien niet.
Te perre - kop over hals, met de beenen in de lucht.
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Ter - vóór een tijdsbepaling = het naaste. B.v. ter weke; ter jaren - volgend
jaar.
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'T er - verscherping van der daar.
Terd - trap; ook: tred.
Terden - ook: terten = treden.
Teren - ook: terren = rijten, rukken.
Terruwe - tarwe.
Terruwstaal - tarwestengel.
Terruwstelk - tarwestengel.
Terruwstruik - tarweplant.
Terwaard - tarwe-akker.
Terwillen - omdat.
Tes - Mnl. vorm voor: het is.
Teuge - dronk.
Teuteren - zuigen.
Te were - weerbaar, strijdvaardig.
Te wille - onderdanig.
'T gone - hetgeen.
Themwaards - tot zich.
Thoope - bijeen.
Throon - hemelgewelf.
Tichelsteen - zerk.
Tienste - tiende.
Tieren - groeien, wassen; ook: luide roepen.
Tigervellen - bestippelen als een tijgerhuid.
Tijd - tijdwijzer, uurplaat.
In tijden = bij tijds.
Tijdeloos - onbestendig, kort van bloei.
Tijdkrans - krans der tijdsindeelingen.
-tje - diminutivum van -je.
Tijelijk - tijdig, vroeg.
Tijloos - vergankelijk, kortlevend.
Tik-stip, vlekje; ook: moment.
Tinkelen - zacht neêrtikken.
Tinten - tasten, voorzichtig, aanraken, een wondepeilen.
Tjelpen - tjilpen.
Tjok - boomstoel met wortels.
Tnegentig - negentig.
Tobbe - waschkuip, badbekken.
Tobbelen - struikelen, stommelen.
Toe - tot, te; bij; welaan!
Uitdr.: nog niet toe = nog niet eens zooveel.
Toef doen - tracteeren, rijkelijk onthalen.
Toegenaamd - bijgenaamd.
Toekomen - behooren.
Toen - z. ton.
Toetellen - toemeten.
Toeven - verzorgen; trakteeren.
Tog - imper. v. tiegen.
Tokken - aankloppen.
Ton - toen; ook: dan.
Tongeberoofd - sprakeloos.
Tongen - een tong geven.
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Tongenhamer - wouwelaar.
Tons - z. ton.
Tonzen - te onzen, naar onzen (huize).
Toog - disch, toonbank.
Toogen - toonen.
Tooverbeenderlingen - tooverlaarzen.
Tooverdoeve - toovertrom.
Tooverloove - tooverhut.
Toovertik-betooverende aanraking.
Toppende - topvol.
Torden - z. orde(n), spits.
Torre - toren.
Torrebrand - torenbrand.
Torreveerdig - klaar om op den toren geheschen te worden.
Tot - te; ook: als.
Tote - snoet z. drakentote, wulventote.
Touteren - schommelen.
Touwdwang - kracht van het touwwerk op een schip.
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Touwen - slaan, rukken; trekken; ook: looien.
Traangestroomsel - het vloeien der tranen.
Tragen - vertragen, inhouden; talmen.
Trak - vl. t.v. trekken.
Trakelwegel-trekpad, jaagpad.
Tranen - hars afgeven.
Tranenwinder - tranenwinner, - bezorger.
Transe - retranchement, loopgracht.
Trape - hinderlaag.
Trappelen - loopen, stappen.
Treffelijk - deftig.
Trek - stoot, slag.
Tribbelen - beven; met drie klokken beiaarden (v.d. tribbel); wisselvorm v.
trippelen.
Trijfelen - beuzelen; bedrog plegen in 't kansspel.
Trijfeling - beuzeling.
Trockene - Mnl. v. trok hem.
Trompe - trompet.
Troost - aalmoes.
Trop - troep, kudde.
Troppelen - in kudden bijeenkomen.
Troppen - troepen.
Trotsende - trotsch, hoogmoedig.
Truisch - tros, krans, kwispel.
Truizel - krans, kroon.
tsjiemaan - kano.
Tspetemi - Mnl. voor: het spete mij.
Tuchten - tucht leeren, dwingend opvoeden.
Tuide - vl. t.v. tuien = trekken.
Tuieren - voorttrekken aan de touwen.
Tuigen - tijgen, trekken.
Tuimelperte - tuimeling.
Tuischaard - kansspeler.
Tuit - kop, hoek; tuit noch vlerk zien = niets meer onderscheiden; ook: uiteinde.
Tuk - poosje slaap; aanraking; tik.
Turk - naam van den waakhond.
Twaren - inderwaarheid. Mnl.
Tweederlings - als tweelingen.
Tweenegde - tweesnedig.
Tweêrhande - tweeërlei.
Tweersch - dwars; v.d. onwelwillend.
Twijfelzonnig - aarzelend, v.h. weêr in de lente.
't Zij waar - eender waar.
't Zij welke - eender welke.
Uitbreken - bekend raken; voor 't eerst uitvliegen; van vee: den stal verlaten
na den winter.
Uitdoogen - uitstaan, tot het einde dulden.
Uitdruipen - uitregenen.
Uiten - uitdragen, begraven.
Uitewaard - naar buiten.
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Uitgebezen - vl. dlw. v. uitbijzen = buitenstormen.
Uitgedoofd - verstomd.
Uitgedoogd - compromisvom van: uitgestaan en gedoogd.
Uitgedord - verdord.
Uitgespaard - uitgezonderd.
Uitgespan - uitspansel.
Uitgetorden - vl. dlw. v. uittreden.
Uitgeven - uitdrukken.
Uitgeweerd - uitgezonderd.
Uitgewrocht - uitgewerkt, uitgevoerd.
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Uitpijnen - uitzwoegen.
Uitrennen - ledigloopen.
Uitslaan - uitloopen, botten.
Uitspreekbaarheid - uitdrukkingskracht.
Uitsteken - vooraf beramen, bij bestek toemeten.
Uitstorf - vl. t.v. uitsterven.
Uitstroomen - uitloopen, botten krijgen.
Uitstropen - leegplunderen.
Uitvaartmesse - begrafenismis, lijkdienst.
Uitval - uitslag, uitkomst.
Uitveerde - uitvaart, begrafenis.
Uitverzinnen - uitdenken, uitfineeren.
Uitvlieten - leegloopen.
Uitwaardsgaan - ook: den uitkomen = de lente.
Uitwaardsgang - lente, uitkomen v.h. jaar.
Uitzeggen - buiten wijzen, verbannen.
Uitzetten - vertrekken, een reis beginnen.
Uitzoeten - temperen, verzachten.
Vaân - vangen.
Vaarbaar - zeevaardig.
Vaartuigen - vervoeren te water.
Vadde - vod, lap, vel.
Vaddig - lui, vadsig.
Vaderlander - naam van een bepaalde aardappelsoort.
Vage-veeg, wreef; vage vogeldwalend, verloren vliegend.
Vaken - slaap hebben.
Vallen - gebeuren.
Vallend - dor (v. hout).
Valuw - vaal.
Vame - vadem, handmaat.
Vâmen - met de hand meten.
Van aver te aver - van geslacht tot geslacht.
Vangenis - kerker.
Van nu voort - voortaan.
Vand - vl. t.v. vinden.
Van ende torden - z. orden.
Vangsnoer - strik.
Van Houthem - ‘sprekende’ naam voor: vrek.
Vare - vrees.
Varen - ervaren, ondervinden.
Varings - plots; welhaast.
Varoest - oogst der varens.
Varwe - kleur, verf.
Varwekoe - een koe die wel gekalfd heeft, maar het niet meer kan.
Vasch(e) - vezel.
Vaste - aanhoudend, snel.
Vastesnakken - met een snok of snak aangrijpen.
Vastigheid - vastheid.
Vastsperelen - met een sperel (- sluitpin) vastmaken.
Vederen - als gevederd zijn.
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Vedervolk - vogelen.
Veedte - veete.
Veeg - laf; stervensgereed.
Veelte - veelheid.
Veerde - vaart; ook: weg.
Veerdig - gereed; ook: krachtig, flink; volkomen.
Veêrgefluit - het vleugelzwiepen.
Vei - malsch; welig, overvloedig en sappig; groeizaam.
Veil - veilig.
Veiligen - beveiligen.
Veinoots - gezellen.
Veintjen - ventje.
Veister - venster.
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Veite - weligheid, groeizaamheid; vruchtbaarheid.
Veltsteen - silex, vuursteen.
Veme - bladscheede, lischblad.
Vendel - flard.
Vendelvellinge-neêrlaag, velling v.h. vendel.
Ver - Mnl. vorm voor: vrouw.
Verafgronden - verdwijnen in den afgrond.
Verarbeid - door werk uitgeput.
Verbauweren - verbazen.
Verbazen - verschrikken.
Verbei - uitstel, respijt.
Verblenden - verblinden.
Verborgen - borg staan voor.
Verbreeden - verbreiden.
Verdapperen - sneller worden of maken.
Verdonkerd - verscholen.
Verdrag - harmonie, verhouding.
Verdreegen - dreigen.
Verdreegsel - dreigement.
Verdreigen - afdreigen.
Verduizendmalen - in duizendsten kleinzen.
Verdwingen - door dwang verijdelen.
Vereend - eenzaam; v.d. somber, schrikwekkend; ook: vereenigd.
Vergaan - verkeeren, veranderen.
Vereenig - z. vereend.
Vergaren - zich verzamelen.
Verheeten - verhitten.
Verhemeld - naar den Hemel verhuisd; gelukzalig.
Verhemelen - tot een hemel maken of worden.
Verholentheid - mysterie.
Verhuisgezind - tot een gezin geworden, gemaakt.
Verhuwelijken - trouwen.
Verijdelen - ledig maken; in schimmen zich oplossen.
Verjogen - vl. dlw. v. verjagen.
Verkeerd - veranderd, ontaard, bedorven.
Verkeersel - geestverschijning, spook.
Verkennen - herkennen.
Verkleen - vernedering.
Verkloeriën - dooreenklutsen.
Verkonkelen - verruilen, tersluik verwisselen.
Verkreuken - verfomfaaien, verfrommelen.
Verkruipen - van ontsteltenis stilstaan (van het bloed).
Verlanden - uitwijken.
Verleed - verleid.
Verlegen - bang.
Verlekkerlippen - watertanden, snoepziek zijn.
Verleven - doorleven.
Verlorenbrood - overgegeven lichtmis, doordraaier.
Vermaanziek - sententieus; graag in spreuken sprekend.
Vermaren - als nieuws verspreid worden.
Vermeerzen - z. meerzen.
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Vermonden - vertellen.
Vermoorden - beschadigen.
Verna - v. Pars Verna, lentestuk van den brevier.
Vernaarzen - nader brengen; ook: nader komen.
Verneschen - verfrisschen; met levenssappen voorzien.
Vernibbelen - zich doodhunkeren, sterk verlangen.
Vernieten - voor niets houden.
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Vernoegd - verzadigd.
Veroolijken - ongeldig, onbruikbaar maken of worden
Veroorbaren - ook: veroorboren = verorberen.
Veroorkonden - op documenten staven.
Veroorlogen - in oorlogvoeren uitputten.
Veroud - verouderd.
Verpalmen - van draaghand veranderen.
Verpreuvelen - opfleuren, opmonteren.
Verreppen - bewegen, roeren.
Verrijzenissen - doen opstaan uit het graf.
Verrooken - in rook opgaan.
Verrunseld - gerimpeld.
Verruw - verf, kleur.
Verruwen - kleuren, schilderen.
Verruwloos - kleurloos.
Verruwpracht - kleurenpraal.
Verruwspijze - kleurpoeder.
Verscheên - scheiden, splijten; ook: verschillend.
Verschijnsel - verschijning z. verkeersel.
Verschrak - vl. t.v. verschrikken.
Verslegen - vl. t.v. verslaan.
Verslonden - geheel opgaand in; afwezig met den geest.
Versmijten - verwerpen.
Versmoorde - verdronkene, drenkeling.
Versmooren - versmachten; verdrinken.
Verspaden - vertragen.
Verstanden - begrepen.
Verstrooide - ordelooze, verspreide.
Verterden - z. terden.
Verterre - vertreedsel, datgene wat vertrapt wordt; of eerder corruptie uit:
parterre?
Vertierd - verzorgd.
Vertijloos-verveeld, onprettig.
Vertijloosheid - verveling.
Vertoog - schouwspel.
Vertoogen - toonen.
Vertorden - vl. t.v. vertreden.
Vertragen - talmen, dralen.
Vertrak - vl. t.v. vertrekken.
Vertweelingen - ontdubbelen.
Vervorderen - voortzetten, voort maken met.
Vervroomen - moediger maken; of worden.
Vervrozen - bang, verlegen.
Verwaaid - verward.
Verwampumd - met wampumperels geheel omhangen.
Verwandelen - veranderen.
Verwassen - vastgroeien.
Verwaten - hoogmoedig van zin; ook: verdoemd.
Verwezen - veroordeeld.
Verwezend - ontdaan, doodsbleek.
Verwigheid - kleur, tint.
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Verwisseling - uitwisseling, mangeling, ruil.
Verwortelen - met de wortels vastgroeien.
Verzaaien - verspreiden, uiteenwerpen.
Verzeggen - mis-zeggen.
Verzet - vermaak, pret.
Verzettig - aangenaam, prettig.
Verzijpt - druipnat.
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Verzin - uitdenksel.
Verzomeren - een zomersch uitzicht hebben of geven.
Veter - boei, ketting; koord.
Veteren - met een veter bevestigen; boeien.
Veugelgoed - vogelgoedje, vogelwereld.
Veurst - vorst, nok.
Vichtig - vijftig.
Vier - vuur.
Vierbake - vuurtoren.
Vieren - vuren, vuur afgeven.
Viergespuig - vuurspuwen.
Vierspijze - brandstof.
Viersteen - vuurkei.
Vijvouder - vlinder.
Vijzevazen - nonsens vertellen.
Vilte - kluwen van wortelvezels.
Vilvee - slachthuisvee.
Vimme - vin.
Vinder - dichter.
Vinkbuur - kooi voor vinken.
Vinken - slaan als een vink.
Vischel - vischje.
Vischgetemmer - vischgeraamte.
Vissel - z. vischel.
Vive - opgewekt, levendig.
Vlaaien - stroopen, afpersen, villen.
Vlagen - bij vlagen neerstorten.
Vlake - strooien schutsel; vlakke, platte kiewklep.
Vlame - Vlaming.
Vlamme - kaars.
Vlampe - walm, rook.
Vlassen - vlas dragen, voortbrengen.
Vleer - vleder, vleugel.
Vlei vleiel, vlegel.
Vleiel - z. vlei.
Vlender - flard.
Vlere - vlerk.
Vlerik - vlerk.
Vleriken - vlerken aandoen.
Vlienderboom - vlier.
Vlies - lichte nevel, wasem.
Vlietgers - drijfgras; Glyceria fluitans.
Vliggeren - her en der vliegen.
Vlindermuize - vleermuis.
Vlindertakken - vliender-, vlierboomtakken.
Vlintsteen - vuurkei.
Vloe - vloed.
Vloedmark - oever, vloedgrens; strand.
Vlokkenvlage - sneeuwjacht.
Vlotbalke - drijfhout.
Vlotgers - vlietgers.
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Vluchten - ook: vlechten, vlichten = doen schuiven.
Vlugs - plots, fluks.
Vluwe - een soort groot, plat vischnet.
Vodde - graszode.
Voederbladen - loofvoedsel.
Voedselvol - rijk aan voedsel, voedzaam.
Voedsterland - teelbodem.
Voege - plooi.
Voere - manier, gebruik, zede - ook: weg.
Vogelbuie - vogelenzwerm.
Vogelnebbe - snavel, bek.
Vogelvee - neerhofdieren, pluimgedierte.
Vogelvitse - wilde wikke; Vicia hirsuta.
Vogelvlijtigheid - vlijt van vogels.
Vogelzate - zitplaats, woning voor de vogels.
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Voldienen - naar believen dienen.
Voldingen - triomfantelijk winnen.
Voldoen - voleindigen.
Voldoeninge - afrekening, betaling.
Volkonden - volledig, naar behooren, verkondigen.
Volleesten - volle gedaante geven.
Volloven - voldoende, naar verdienste loven.
Volmetsen - voltrekken, optrekken.
Volmondig - uitbundig.
Volrijzen - geheel opgaan.
Volstandig - volledig, volkomen.
Volstormen - heel stormig zijn.
Voltoogen - geheel toonen.
Volvechten - geheel doorstrijden.
Volveerdig - kant en klaar, geheel gereed; ook: zeer bereidwillig, gedienstig.
Volwaken - doorwaken.
Volwerken - geheel afwerken.
Volzeeuwen - volzaaien, volstrooien.
Volzingen - doorzingen.
Vongt, vongen - vl. t.v. vangen.
Vonk - tondel, tonder.
Vonke-straal, genster; levenskracht.
Vonkelen - fonkelen.
Vonnisdeure - pretorium, gerechtszaal.
Vooize - wijsje, melodie.
Voorbeschik - voorbestemming, voorzienigheid.
Voorbijscheren - voorbijsnellen.
Voorbijsnoeren - snel voorbijvaren.
Voordenken - door voorkennis toedenken.
Vooren - voor, voorop.
Voorenstaan - voorgaan, leiden; ook: verdedigen.
Voorenzijn - een voorsprong hebben op.
Voorgetij - voorjaar, lente.
Voorgevecht - voorhoede, eerste rangen van 't gevecht.
Voorheden - vroeger.
Voorjaren - lente worden.
Voorland - dijkland, uiterwaard; ook: straatstoep.
Voorleden - verleden.
Voorts - voort, weg.
Voorvolk - voorgeslacht, voorvaderen.
Voorweg - verst vooruitliggende weg.
Voorwinter - vroegwinter.
Voorzinnig - bedachtzaam.
Voos - bedorven; ledig, vol luchtgaten.
Vorderen - bevorderen, begunstigen.
Vorke - bliksemflits.
Vorken - met de vork werken.
Vorste - nok, hoogtepunt.
Vort - rot, verrot.
Voute - voutkamertje of hooger gelegen slaapvertrek; ook: gewelf.
Vouwte - z. voute.
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Vrecht - vracht.
Vreend - z. vereend.
Vriendaardig - vriendelijk.
Vrienden - bevriend zijn.
Vriendenzoen - verzoening.
Vriendtoeviglijk - minzaam en gedienstig.
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Vriesgans - wilde gans.
Vrij - waarlijk.
Vrij - fraai, lief.
Vrijboeten - al boetend bevrijden.
Vrijdanken - door bedanking vrij maken.
Vrijen - bevrijden.
Vroed - wijs, verstandig.
Vroedheid - schranderheid.
Vroegjaarssleuter - sleutelbloem, Claytonia virginica L.
Vroegjaren - lente worden.
Vroegmaal - ontbijt.
Vroete - dierensnoet.
Vrome - rijpe oogst.
Vromigheid - moed.
Vroomen - sterken, aanrijpen.
Vroomgekeurde - deugdzaam bevondene.
Vroomgezind - sterkmoedig.
Vroongedrocht - grootsche schepping van God.
Vrouweling - vrouwjongen, geëffemineerde kerel.
Vuilen - minderwaardig zijn of lijken.
Vuisten - vuisten maken, dreigen.
Vuistrecht - dwang, recht door geweld opgedrongen.
Vul - vol; vuls arems = met den vollen arm.
Vulte - volheid, verzadiging.
Vunzig - licht ontbrandbaar.
Vuurboom - denneboom.
Vuurboomwapper - sparappel.
Wa' - was; ook: wat.
Waaier - vlieger, plakwaaier.
Waaispaan - waaier.
Waan - leugen.
Waarheidziek - hunkerend naar waarheid.
Waar hier waar daar - nu en dan; hier en daar.
Waarnemen - bejegenen, behandelen, verzorgen.
Waarvan? - waarom?
Waarzeg - profetie.
Waasland - slibland, aangeslijkt land.
Waaspoel - slijkpoel.
Wabberen - lichtjes waaien.
Wabeno - toovenaar.
Wach - wee!
Wacharme - och arme!
Wachten - bewaken, beloeren.
Wadem - uitwaseming, walm, damp.
Wagen - bewegen, in roere zijn.
Wagenbosse - de naaf van een wagenwiel.
Wagenschene - spoorrail.
Wagenslag - wagenspoor.
Waggelwolken - volzitten m. drijvend, log wolkenschof.
Wak - vochtig.
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Waken - bewaken; ook: ontwaken.
Wald - woud.
Wale - Mnl. v. wel.
Wambaais - wambuis.
Wampum - kleine schelpjes die de Roodhuiden als geld en als sieraad
gebruikten.
Wanbehagen - afgunst, nijd.
Wanbeklijf - misgroei.
Wanbetaald - niet of onvolledig betaald.
Wanen - verminderen, inkrimpen.
Wangebof - pocherij.
Wangedaantenis - monster.
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Wangeloove - bijgeloof; ongeloof.
Wangezind - slecht gehumeurd.
Wanhagel - onbehaaglijk.
Wanjaard - slechterik; deugniet.
Wanlicht - eklips.
Want - wen, wanneer.
Wanvermaard - slechtgefaamd.
Wapper - stok, mattenklopper.
Wapper - mahizbot, sparappel.
Wargespin - warkluwen.
Warigheid - waarheid.
Wasch - was.
Waschte - wasch, waschgoed.
Watergang - watervloed.
Waterkonkel - waterkolk.
Waterland - moeras.
Waterleike - watervlietje.
Watermuile - verslindende openstaande zeebare.
Waternekker - nikker.
Waterspeite - waterspuit.
Watervee - de visschen.
Waterwiel - draaikolk, water konkel.
Wazig - grazig, grasrijk.
Weddemaand - Augustus.
Wedding - drinkstede, waadplaats.
Wederbauwen - nabauwen (v.d. echo gezeid).
Wederbellen - terugblaffen.
Wederdeunen - weêrgalmen.
Wederga - weêrgade.
Wederher - opnieuw.
Wedermaat - tegenhanger.
Wederpaar - echtgenoot.
Wederspoedigheid - tegenspoed.
Wedersprake - aanspraak, conversatie, antwoord.
Wedertale - antwoord.
Wedervers - tegengave in verzen.
Wederwijf - tooverheks.
Wederzingen - tegenzingen.
Wederzwoegen - her en der zwoegen.
Wedewaal - vogel auriolus, goudvogel.
Wee - weide.
Weegekarm - weeklachten.
Weemoedvuldig - sterk den weemoed opwekkend.
Weer - weer = hetzij ... hetzij ...
Weêrbieden - tegenbieden.
Weerdschap - gelag bij eenen weerd; z. fooie; ‘banket’.
Weêrends - van weerszijden.
Weêrgalen - weergalmen.
Weêrgave - vergelding, wraak.
Weêrgedaante - tegenhanger, dubbelganger.
Weêrgekomene-dwalendeziel.
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Weêrhelmen - weergalmen.
Weêr... of - hetzij... hetzij.
Weêrszins - in beide beteekenissen, richtingen; beiderzijds.
Weertuig - schild.
Weervolk - soldaten.
Weêrzang - tegenzang.
Weêrzetten - tegenzetten.
Weêrzien - wantrouwen.
Weêrzonne - tegenzon, beeld van de zon.
Wegbree - weegbree, Plantago major.
Wegel - kleine weg.
Weg-en-wederen - heen en terugvloeien.
Wegge - wig.
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Wegkrempen - inkrimpen; zich klein maken.
Wegspinnen - ter sluik en ijlings wegloopen.
Wegzitten - verscholen zitten.
Weiger - spaarzaam; ook: gesloten, wantrouwig.
Weigerachtig - als met tegenzin, wantrouwig.
Weiliên - weiman = jager.
Weiten - weiting = gaai.
Wekkeren - op den wekker (beiaard, rammel of réveiluurwerk) spelen.
Wekkerspel - beiaard.
Welbehagendheid - welbehagen.
Welgenoegte - welbehagen.
Welgespend - welgespaand, stevig gezet als vruchtbeginsel.
Welgezindtig - goed gehumeurd.
Welken - verwelken.
Wel staan - bevriend zijn met.
Welster - handschoenleer.
Welzijn - genade, voorrecht.
Wenden - omkeeren, omspitten.
Wentel - winkelwentelen - in grillige zigzags draaien.
Wentelas - wentelende massa.
Wentelwerren - verward wentelen; tegenworstelen.
Wentelwielen - kringen, draaien.
Wepel - ledig.
Were - verweer.
Wereldbraam - stekeligheid, doornachtigheid van het wereldsche.
Wereldjager - ontdekkingsreiziger.
Wereldstrik - bedrog d. wereld.
Wereldstroom - zee, oceaan.
Weren - verwijderen, wegdoen; plukken, inhalen van den oogst; ook: weg
rooven; afweren.
Werf - keer.
Werfhout - soort van kruipwilge.
Werk - pluisjes van hennep of vlas.
Werk - uitdr.: bij denwerke = op de plaats, ter plaatse; van den werke weg =
ver weg, buiten bereik; te werke komen = in 't werk gesteld worden.
Werkbaar - in staat te werken.
Werken - vestingen.
Werkmansdingen - werkpak.
Werp - wisselvorm v. werf.
Werre - war, verwarring.
Wers - wars, afkeerig van; ook: slechter dan.
Wertse - drankje, afkooksel.
Westervier - de roode zonnegloed in 't Westen.
Westerwezen - westen.
Westerzwepe - z. zwepe.
Westgenegen - naar 't Westen toenijgend.
Wete - kennis, bericht; de wete laten (ook: doen) = berichten.
Weteloos - onwetend.
Weten - uitdr.: van iets weten = onder iets lijden; willen weten = bekennen.
Wetendheid - wetenschap, kennis.
Wetheer - rechtsgeleerde.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Weunen - wonen.
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Wezen - aangezicht.
Whippoorwill - engelsche naam van den Amerikaanschen geitenmelker
(Caprimulgus).
Wicht - iets; z. newicht.
Wichtelijk - kinderlijk.
Wichtelooze - niets wegende.
Wied - onkruid.
Wiegewagen - schommelen.
Wiel - kring; zonnekring.
Wiel - wijle, sluier.
Wielen - kringen, draaien; rollen.
Wielman - fietser.
Wiemke - dwerg, kabouter.
Wier... wier - hetzij... hetzij.
Wierookregen - bezegening met wierook.
Wierooktas - wierookvat.
Wies - vl. t.v. wassen = worden.
Wiezen - zacht suizen.
Wigwamschorte - tentdoek of kleed.
Wij - te wi = tot wat, waarom!
Wijberg - gewijde, heilige berg.
Wijch - strijd, oorlog.
Wijdag - heiligdag.
Wijdauw(e) - wilg, Salix vitellina.
Wijdauwrijs - wilgentak.
Wijg - strijd, veldslag.
Wijgand - vechter.
Wijgdrank - tooverdrank, gewijde drank.
Wijgen - vechten.
Wijgen - wijden.
Wijgman - soldaat.
Wijgvolk - strijders.
Wijlen eer - eertijds.
Wijls - bijwijlen; nu en dan.
Wijmaand - December; omdat in die maand priesterwijding gebeurt in de R.K.
Kerk.
Wijngaardbeze - druif.
Wijngelage - priesterkransje waar wijn geproefd wordt.
Wijnman - wijnstoker.
Wijs - uitdr.: wie is 't wijs? = wie kan het weten?
Wijsterwaster - overhoop, alles dooreen.
Wijte - huif.
Wijzen - uitwijzen, uitmaken; bewijzen.
Wikkelen - heen en weer bewegen; het wikkelt al - alles leeft eraan.
Wikkelwakkelwaaien - losjes op den wind bewegen.
Wil - uitdr.: te wil = ter beschikking, strijdensgereed.
Wildrijs - het rijshout.
Wildrijs - wilde rijst.
Wildut - wil je 't.
Wildvang - vangst van de jacht.
Wildwasch - het wilde struikgewas.

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Willekomme - welkom.
Willen - zullen.
Willens nillens - vrijwillig of niet, met of tegen dank; ook: aarzelend, perplex;
volens nolens.
Willewerk - ernstig bedoeld.
Wilzaam - sterkwillig, wilvaardig.
Wimpelen - heen en weer waaien als wimpels.
Windbruid - windhoos, orkaan.
Windeke - windsel, zwachtel.
Windenrad - winden-molen.
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Windenschaar - schaar (werk tuig) v.d. wind.
Windvast - onvast, los als de wind.
Winkelen - zigzag-loopen; krinkelen.
Winken - wenken.
Winterdonst - rijp.
Wintergers - wintergras.
Winterkelte - wintersche kilheid.
Wintermaand - December.
Winterman - sneeuwman, winter.
Wintermugge - sneeuwvlok.
Winterschuw - winterspook.
Winterwaard - met te = naar den winter toe.
Winterwaardsch - dat naar den winter ruikt.
Wispelen - fluitend murmelen.
Wisse - dunne twijg, teen.
Wisselbeurtig - bij beurten afwisselend.
Wisselmoedig - bont, geschakeerd.
Wisselwendig - veeltintig; veranderlijk, afwisselend getint.
Wistelen - fluiten.
Witgekoofd - met witte koove bedekt.
Witgewuld - witwollig.
Witje - wit vlindertje; sneeuwvlok.
Witman - blanke.
Witmansvoetje - andere naam voor: sleutelbloem.
Woden - Wodan.
Woef - vl. t.v. weven.
Woeg - vl. t.v. wegen.
Woei - vl. t.v. waaien.
Woekernest - nest waar 't krioelt.
Woen - Wodan.
Woenswagen - het sterrenbeeld: Wodanswagen.
Woerhaan - fazant.
Wolkendrift - wolkschof.
Wolkgeveder - lichte pluimpjes wolk.
Wolkgevlerk - wolkslierten.
Wolkgewand - wolkgewaad.
Wolksamaar - wolkensluier.
Wolverijn(e) - Amerikaansche veelvraat; Ursus luscus.
Wompel - hoofddoek, windsel.
Wompelblad - plompeblad, Nympoea alba.
Wompelen - met een hoofddoek omwinden.
Wondenvol - vol kwetsuren.
Wonderen - bewonderen; ver wonderd zijn; zich verwonderd afvragen.
Wonderinge - bewondering; verwondering.
Wondernis(se) - wonder.
Wonder varen - zonderling voorkomen.
Wondren - bewonderen.
Wonne - zaligheid.
Wonnegaarde - vreugdetuin.
Wonnemaand - Mei.
Woordenblaai - woordengesnoef.
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Woordenvang - vangst van, bespieding van woorden.
Worden - beginnen.
Worm - slang.
Wormenstraal - wormensteek; ook: slangenbeet.
Wormgedaante - slangenvorm.
Wormgekriel - het krioelen der wormen.
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Worstelbaar - bij machte te worstelen.
Worteldood - dood tot in den wortel.
Wortelwertse - afkooksel van wortelen.
Wouter - vlinder.
Wouwer - vijver, vischput.
Wouwveltasche - tasch uit de huid van den Milvus milvus of wouw.
Wraakgelofte - wraakeed.
Wree - wreede.
Wrikkelen - ook: wriggelen = aanwaggelen.
Wulf - wolf.
Wulge - wilge.
Wulgenreke - rij knotwilgen.
Wulle - wol.
Wulvengier - vraatzucht van wolven.
Wulvenkaas - paddestoel.
Wulventote - wolvenmuil.
Wuppen - wippen.
IJeeste - res gesta, verhaal van een gebeurtenis.
Zaaihede - z. bezaaidhede.
Zaaimaand - October.
Zaaite - bezaaide akker; het gezaaide.
Zaâlrugde - zadelvormig.
Zaan - room.
Zaan - spoedig; so saen = dadelijk, zoo pas; zoo zaan = zoo dra.
Zaarde - teeder.
Zabberen - kwijlend spreken; zingen, neuriën.
Zad - verzadigd; bij kleurnamen: diep.
Zadig - bezadigd; verzadigd; z. zad.
Zageblad - blad v.d. zaag.
Zagemul - zaagsel, zaagmeel.
Zagge - rietgras, Carex.
Zake - is 't zake = indien.
Zâle - zadel.
Zande - zandige oever, strand
Zandhil - duin.
Zandten - korenaren rapen; saamlezen, puren; v.d. allerlei folkloristische
wetenswaardigheden verzamelen.
Zandterslied - lied van de arenlezers.
Zanten - z. zandten.
Zarkske - doodprentje.
Zatschinken - tot verzadigdheid voorschenken.
Zatten - dronken maken.
Zatvel - dronkaard.
Ze - zij, men.
Zeedbaar - zedig.
Zeegbaar - z. zeedbaar.
Zeelen - z. zeeuwen.
Zeelland - zeeuwland, land dat door de zee bestroomd wordt.
Zeem - honig.
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Zeembereidend - honigmakend.
Zeemgebouw - honigkorf.
Zeemoere - aanslibland.
Zeempotje - honigpotje.
Zeer(e) - vlug; uitdr.: elk om 's zeerst = ieder om ter vlugst; al zeer - zeer vlug.
Zeeren - kwalen, smarten.
Zeerot - zeegedruisch.
Zeeuwen - bestrooien; b.v. bezaaide land lichtjes met aarde bedekken; zie Rd
H. VI (1871) 118.
Zeeveren - motregenen.
Zegelvast - bezegeld.
Zegenvol - zegenrijk.
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Zeggenschap - gezegde, boodschap.
Zeggenskrank - onmachtig uit te drukken; zwak in het spreken.
Zegwerk - verhaal.
Zeisel - zeise, zeg, zegsel, zeggenisse; zeggenschap, vertellinge, mare.
Zeisenen - snoeien, snijden.
Zelfontgevend - zich zelf vergetend.
Zelfopstichting - zelfverheerlijking, zelfoverschatting.
Zelfste - zelfde.
Zelver - zilver.
Zelvige - zelfde.
Zender, zinder - sintel.
Zeup(e) - dronk.
Zevengesterre - de Hyades of het sterrenbeeld v.d. Stier.
Zevenhandig - met zeven gevesten.
Zich! - zie!
Zicht - zeeft.
Zichten - ziften; het geluid geven van iets dat gezeefd wordt.
Zidderen - ook: zinderen = trillen.
Ziedhuis - keuken.
Zieken - ziek zijn.
Zielebreken - agoniseeren, den doodstrijd strijden.
Zielenbrand - zielsliefde.
Zielendief - duivel.
Zielenleest - zielsgedaante.
Zielgekwets - zielkwetsuren.
Zien - ook zientje - oogspiegel, oogappel.
Ziende - heerlijke, schitterende; het tegendeel van onziend.
Ziender - profeet.
Zienlijk - zichtbaar, blijkbaar.
Ziften - strooien.
Zij - men.
Zije - spr.: zie = zijde.
Zijpzappen - druipen.
Zikkelwijs - sikkelvormig.
Zilverroeden - gemaakt uit zilveren staven.
Zilverstaafd - met zilveren staven.
Zin - geheugen; ook: verstand; humeur.
Zinderen - z. zidderen.
Zingenschap - purisme voor: kantate.
Zingezangen - zingen en herzingen.
Zo - zoo, zooi, zode, kooksel.
Zoei - vl. t.v. zaaien.
Zoetekom - welkom geheetene.
Zoeten - wetten, slijpen.
Zoetgevooisd - zachtstemmig.
Zoetgevleeschde - zoetvleezig.
Zoeven - snorren.
Zole - aardkluit.
Zom - gezoem.
Zomerdans - St. Jansdans.
Zomeren - zomer worden of zijn.
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Zomerhof - zomertuin.
Zomermaand - Juni.
Zomermeid - zomerlief, meilief.
Zomervier - St. Jansvuur.
Zomerzijpen - zomervlagen, zomerregenen.
Zommer - zomer.
Zompe - drasland, doolage.
Zondennuchter - ongerept, vrij van zonde.
Zonderheid - zeldzaamheid, wonder.
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Zongespan - zonnewagen.
Zonneblend - door de zon verblind.
Zonneblesse - zonnevlek.
Zonnedoek - zonnescherm.
Zonnehingst - paarden vóór de ‘zonnewagen’ gespannen.
Zonnenbloed - zonnerood.
Zonnenregen - regen v. zonnestralen.
Zonnespriet - zonneschichte.
Zonneweg - zonnige weg.
Zonnewezen - het aangezicht v.d. zon.
Zonnewijs - zooals de zon.
Zonneziend - naar de zon gekeerd.
Zoo - zooals, gelijk, van zoodra als; dus.
Zoo... zoo - zoowel... als.
Zoop - zeep; vl. t.v. zijpen.
Zoppekom - papschotel.
Zotten - gek doen.
Zuchtigheid - ziekelijkheid.
Zuilen - sluimeren.
Zuipen - wisselvorm v. zijpen.
Zuipzat - drinkebroer.
Zuivelstrale - gemolken melkstrale; melkscheut.
Zuiverlijk - maagdelijk, kuisch; ook: keurig.
Zulk... zulk - deze... gene; de eene... de andere.
Zulks - zoodanig dat.
Zunne - zon.
Zurkelen - zoetjes fluiten, neuriën.
Zuur - snerpend, guur.
Zwak - lenig, beweeglijk; veerkrachtig.
Zwakken - zakken, zinken, neêr- of dóórzwikken.
Zwallem - zwaluw.
Zwaluwen - doen gelijk de zwaluw.
Zwam - vl. t.v. zwemmen.
Zwank - wankel, onvast.
Zwans - staart.
Zwarigheid - zwaarte, gewicht.
Zwarmen - zwermen.
Zwartfrok - zwartgefrokte priester.
Zwartgezund - in de zon zwart geworden.
Zwelten - sterven (v. dieren gezegd), krepeeren.
Zwepe - zwiepende vlaag, windstoot.
Zwepinge - dakstoeldwarsbalk; stutbalk, voor de kepers van den dakstoel.
Zweren - vloeken.
Zwicht - massa, groote menigte.
Zwichten - vreezen, ontzien; sparen; achteruitdeinzen.
Zwijken - wisselvorm van zwikken.
Zwijnen - zich als een zwijn aanstellen.
Zwingen - zwaaien, wiegelen.
Zwinkelen - z. zwingen.
Zwinkelzwankel - heen en terug wiegelend.
Zwinken - zwenken.
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Zwoei - vl. t.v. zwaaien.
Zwolten - vl. t.v. zwelten.
Zwormen - wisselvorm van zwermen.
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Alphabetisch register van titels en beginregels

De titels der gedichten zijn met een vetter letter gedrukt: waar geen deel is
aangegeven is het gedicht te vinden in het eerste deel)

Aan ...?

Deel Blz.
II 712

Aan Ameet Vyncke

451

Aan de eerweerdige heeren Petrus,
Vitalis en Victor Carlier

50

Aan de eerw. moeder v.d. grauwe
zusters te Rousselaere

63

Aan de landslieden van Ardoye

64

Aan de leeuwerke in de lucht

80

... Aan den Lindeboom

II 697

Aan den voorgaande

457

Aan dezelfde

224

Aan E ...

477

Aan Edmond

586

Aan Gabrielle Verriest

479

Aanhang (bij Tijdkrans)

II 577

Aanhangsel (bij de Zielgedichtjes)

336

Aan H.K.E.

II 756

... Aan Justine Van Doorne

224

Aan L ...

478

Aan Maria

148

Aan Mejuffrouw Constance Teichmann 353
Aanmerkingen (bij Dichtoefeningen)

161

Aan mijn breiend zusterke

II 750

Aanroepinge

18

Aanschouw, met onberoerde schreên

128

Aanschouwt, den wormen nu niet
ongelijk, tot tegen

II 638

Aanschouwt Gods Zoon aan 't Kruise
gedaan

529

Aanschouwt hoe dat ze lacht

512

Aanschouwt mij, hier en daar,

II 513

1)

De alphabetische lijst van titels en beginregels van wijlen DR P. PINTELON werd bijgewerkt.
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Aanteekeningen (op de Zielgedichtjes) 327
Aan u voorwaar had menig man

291

Aan U zij dank, aanbidlijkheid

595

Aanveerdt, o Bruiloftmaagd, zoo rijke aan II 204
hemeldeugden,
Aanziet de Kraaien, die van zaai-

II 712
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896

Aarde laat uw' lenden open,

Deel Blz.
523

Abeelen

II 374

Ach!

394

Ach Boudewijn, uw schoone naam

343

Ach droomen, droomen,

522

Ach, eer de mensch

II 815

Ach, geliefde, u aan te spreken

II 89

Ach Hemellawerke

423

Ach, hemellawerke, waar zit-je gij dan

423

Ach, herontsteekt de lampe toch!

II 761

Ach, hoe dikmaals was 't mijn lot niet

496

Ach, hoe dikwijls ben ik toch gegaan

502

Ach, hoe zijnder veel te vinden

II 202

Ach, Lena lief, daar is

II 164

Ach licht en is het lot van al

521

Ach mij en dij dat laat mij weten

II 773

Ach, mijn bietje, gij zingt zoo schoone,

516

Ach, Moeder, is 't toch waar, en moest
het zoo geschieden,

344

Ach, moeders, moeders, moeders, en
Jerusalemsche vrouwen,

II 637

Ach, 't bitter leven is zoo kort:

232

Achttien vrome mannenkeesten,

II 193

Ach, vier onnoozele schaapkens, 'k laat 325
Ach, wat pijne gij, Moeder, besieft

II 816

Ach, weêrom groent, alhier aldaar,

II 362

Ach, wilt mij gehulpen,

517

Adam heeft het zwaard

II 817

Adam tot ons aller leed

II 819

Adelheid S. Depotter

344

Adest

II 583

Ad multos annos

652

Adolf Couckuyt

341

Adolf Goddaert

308

Adolf, tot u is God vandaag

II 101
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Adoro te

II 329

Advocaat S.

222

Ah! gij hadt zoo geren 't leven

224

Aksternesten

II 684

Albaan-August, August-Albaan,

II 200

Albert Karel Eggermont

228

Albrecht H.M. Benoit-Delbaere

285

Album, uwe naam is valsch,

515

Al dat geboren is moet sterven en 't
bekoopen

261
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897

Al die een hert hebt en hoort dat men
klaagt,

Deel Blz.
646

Al dikwijls in dees droevig dal

58

Aleer het licht ten avond raakt,

II 25

Alewijn, uwe oogen leken

II 817

Alfons A. Tempelaere

275

Alfons Danneels

225

Alfons, gij zijt door God genood

II 84

Alhier, aldaar, wijd uit, wijd om,

II 701

Alijs, hoe lange is 't leên

II 91

Alleen, uit aller oogen

II 29

Allerzielen

338

Alles zweeg ... mijne oog, geloken,

499

Al liefde, en anders niet,

322

Al met eenen keer, ontbonden,

II 598

Alois De Kiere

218

Al omsneeuwd al ombloeid

II 780

Al rood is 't, dat ik zie:

II 673

Als de appels bloeien,

II 441

Als de Pastors klokske klipt,

II 790

Als de ziele luistert

489

Als één verdriet is uitgezucht,

II 359

Als ge moe geplogen,

II 776

Als ge naar het kooren luistert,

II 162

Als gij het zegt ik zal 't gelooven,

II 309

Als ik jong was, zoo verlangde ik

II 795

Als Jesuken over den boomgaard ging

II 822

Als Loyola, de wondere man,

605

Als 't eeuw' ge voor den mensch begint, 278
Als 't herte vrij van zorgen

II 785

Als zorgen mijn herte verslinden,

II 395

Amand Andries

279

Amandine Martin

313

Amandine, uw deugdzaam leven

313

Amas Me

II 332
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Amedeus J.M. Donck

309

Amelberga V. De Vlaminek

296

Amelia Van Severen

226

Amelie Bekaert

255

Andere XXXIII

499

Anna G.M. d'Heygere

288

Anna Katharina Vercruysse

232

Anna, 't is uw' plicht op heden,

II 99

Antwoord (van A. Thijm op Gezelle's
opdracht)

368
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898

Antwoorde aan een Vriend

Deel Blz.
113

Appelbloeien,

II 585

Arise ye flemings!

II 784

Arise, ye Flemings, firm an bold

II 784

Arm Huisgezin

II 348

Armoede lief

II 580

Ars artium

II 593

Aspergen

II 775

Athalie

543

Audite Coeli quae loquor ...

152

August Antonius Natalis Van Doorne 223
August Cam. Beuselinck

277

Auguste Louis Wostijn

265

Aurora

382

Ave Regina

612

Avond

II 537

Avondrood

II 530

Avondstond, mij willekomme:

II 602

Baardemakers, brave lieden

II 818

Baron Ruzette

656

Baron van Zuylen

554

Basileus, in 't grieksch, is koning,

449

Bast van murwe wijngaardbezen

II 620

Bedankt, o kind, vandage of nooit

II 88

Bedemaand

II 239

Bedricht uw land, 'n wilt gij niet

II 522

Bedrog en vreeze niet

II 583

Beminde zuster, ziet die tranen in onze 568
oogen,
Bemint men iemand, recht en wel,

II 660

Bemint niet al

523

Benauwd van herten, ja

II 822

Beneên den schelf, in 't zonneken,

II 563

Berdzagers

II 452
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Bereukwerkt en berijkdomd door

II 156

Berg op en sla mij niet

II 810

Bermhertig weest mij, God,

250

Bertha Louise Huyghe

322

Betaal mij met

526

Betere dagen naken

II 770

Betula Alba, L.

II 488

Beziet die booze katte, hoe

II 713

Bezoek bij het Alderheiligste

415
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899

Bezoek bij 't graf

Deel Blz.
198

Bidden en gebeden lezen,

II 521

Bignonia Catalpa L.

II 670

Bij den jaarhoop weêr al eentjen,

II 42

Bijkans beet de zonne in 't Westen

II 536

Bij kleener vreugden behelpe ik mij

II 796

Bing-bang-bong!

II 590

Binnenleidinge

673

Binst dat wij wachten naar het uur

II 769

Binst het stille van den nacht

138

Bladerval

II 698

Blanche Malfait

234

Blanche Malfait

235

Blanka Sidonia Soete

303

Blank papier, wat schrijft men op uw

489

Blijde kinderen

467

Blijdschap

417

Blijft, smed, je vier omtrent;

600

Blijve in 't Vlaamsch uw' naam niet
ongemeld,

317

Bloeimaand

II 419

Bloembladeren

526

Blomkes, lieve blomkes zoet,

18

Blootakker

II 554

Boerke Naas

607

Bolle kake

II 800

Bonte Abeelen

II 435

Bonte kraaie, waar, och armen,

II 52

Boodschap van de vogels en andere 28
opgezette dieren
Boomen

II 372

Boosheid breekt door alle banden

II 818

Boschreuke, boomreuke,

II 592

Bottende, en om uit te bersten

II 797

Braaf kind van twee brave ouders,

275
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Brand!

II 466

Brandt los, mijn hert, van al dat uw

501

Brevier

II 742

Brief (aan de medeonderwijzers in de
Kath. zondagscholen)

144

Brief

428

Brijkroode oude wanden

II 803

Broodbeestig dier,

II 68

Broo'noodlijdende,

II 794

Bruiloft

568
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900

Bruiloftlied

Deel Blz.
116

Bruno Clement

230

B.S.-1891

323

Buigen of bersten

II 662

Caecilia, Caecilia

II 815

Caecilia, weledele maagd

513

Cantemus Domino Gloriose

158

Casselkoeien

II 513

Celina, Maria, gij dochterkens twee,

II 101

Celina Maria Noppe

237

Charlotte Verougstraete

257

Christ. J.A. de la Croix d'Ogimont

297

Christina Desmet

269

χϱιστος ανεστι

II 730

Chrysanthemen, hofsch gegroei,

II 262

Cinxen

II 690

Cinxenroozen, rood als bloed

II 817

Cito!

II 588

Clementina E. Dendauw

280

Clothilde Desmet

361

Clothilde Ph. Scherpereel

325

Clotilde M. D'Heedene

270

Coleta De Brabander

229

Coleta L. Spillebout

222

Confiteor, ik heb misdaan,

II 766

Confiteor! ik heb mis gedaan,

522

Constantia F. Hage

347

Constantia Terras

272

Cordula - 1863

225

Courtrai!

II 475

Cyriel Naert

291

Cytisus Laburnum

II 664

Cytisus Laburnum L.

II 599

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Daar brandde een keerse van
maagdenwas

587

Daarbuiten in 't gewoel van 't menschelijk 554
betrachten,
Daar gaat een mensch en wandelt op
der aarde

450

Daar hipt en wipt, den tak omtrent,

II 595

Daar is een wondere drank dien elkeen 589
schuwt te drinken,
Daar is hij, roept er een,

II 796

Daar is hij wéér! De deuren toe,

II 564
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901
Deel Blz.
96

Daar kwam er een wagen
Daar lacht een nieuwe zon de nieuwe
velden tegen,

220

Daar liep een dichtje in mijn gebed,

497

Daar moet het zoete en zacht

II 785

Daar staat gij van uw broedren al

II 751

Daar staat hij 't edel hoofd omhoog,

II 247

Daar staat hij, zoo

520

Daar viel mij in 't gedacht entwat,

II 450

Daar wandelde op nen zomerdag

582

Daar zat in 't gers, een blommeken

II 621

Daar zat ne keer een Averulle

136

Daar zijnder die de levensbaan,

207

Dagkrans

II 9

Dank na de heilige misse

595

Dankbaarheid

515

Dank, o die mijn zonden

409

Dank, o God, dat Ge uit het kwaad ook 523
Dapper strijen de musschen tusschen

II 121

... dat blauw 'k en weet nie' wat,

521

Dat de goedheid Gods geweten

II 321

Dat God voor ons wierd

II 816

Dat haar brave ziele in vreden

273

Dat handhaaft de vorke,

II 592

Dat hier en daar en elders leeft,

II 762

Dat ik was en is niet meer

II 813

Dat kruis, dat gij mij gaaft

II 763

Dat menig mensch

II 823

Dat wilde ik weten

II 540

Dat ze altemaal die God verachten,

II 225

Dauwt, o Hemelen, regent, wolken,

114

David

572

De aarde davert en van onder

129

De achtste Stonde

II 637

De Averulle en de Blomme

136
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De Avondtrompe

II 447

De Avondzonne

II 536

De Beltrommel

109

De Berechtinge

99

De bergen smelten en de zee

II 759

De beste kamers zijn 't

II 775

De bladerlooze boomen,

II 114

De Bleekersgast

II 446

De bleekgroene schaaiaards,

II 798
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902

De Blomme
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59

De blonde Leije is weêr

II 783

De Boodschap

II 711

De boodschap uit des Heeren woon,

II 711

De boomen roepen allen

II 797

De boomen staan nog naakt, en in

II 116

De boomen strooien weêr den weg

II 698

De boomen zien zwart, van de zwellende II 122
botten;
De brave Maarten

657

De brave maarten zijn zoo raar,

657

De brave vrouw, de goede moeder

281

De broederhand

367

De bruiloftklokke luidt, de kranzen zijn
gewonden,

II 149

De dagen langen, nauw genoeg

II 804

De Dageraad

II 680

De dag priemt, nauwelijks nog

583

De Dakpannen

II 470

De daverende

II 598

De derde Stonde

II 634

De dertienste Stonde

II 641

De deuren van den Oosten gaan,

II 570

De Donderroe

II 465

De dood

337

De dood en geeft geen een genâ

II 818

De dood en heeft niet onverwacht

313

De dood en kan mij niet

II 822

De dood heeft mij bereid

314

De dood is doof en blend,

306

De dood is onbermhertig

II 302

De dood is onmeêdoogend,

316

De dood klopt altijd voort op rijke en arme 265
deuren;
De dood van Kwasind

809
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De dood, wat is de dood

II 765

De Doornenboom

II 658

De eerde doomt, de biezen leken

II 81

De eerste Misse

605

De eerste ode Horatij

570

De eerste Stonde

II 633

De elfste Stonde

II 639

De gansche wereld weet Zijn almachtige 543
wegen,
De Geesten

813

De geluw-groene weiden,

II 78

De Gypten

614
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903

De goe de goe gedachten
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493

De groote zon, de zomer is

421

De Hongersnood

820

Dei di che furone

II 761

De Jacht op Pau-puk-kiewis

798

De jongen aan mijn vensterruit

II 726

De jubelkroon

286

De Keerse en de koperen kandelaar

587

Deken L. De Bo

280

De kerels, ze waren zoo boos en zoo bot; II 187
De kerzelaar zijn trouwgewaad

II 423

De kloostermaagd

128

De Kobbe

647

De Koning is gekommen

421

De Koning van de Priesters is niet meer 240
De kriekroode zunne

II 26

Delancker is rechts afgereisd,

362

De landsche lucht, zoo vrij en vrank,

601

De leeuw der gulden sporen

II 174

De Leye en zal van mij niet klagen

II 740

De Leye II

677

De Leye leidt mijn oogen, lijze II

587

De Leye ligt zoo stille, alsof

II 677

De Leye slaat dat 't kletst!

II 481

De Leye wentelt, rond en blond,

II 244

De liefde stak me in brande;

551

De lucht weergalme nu

308

De maaier zingt een zomerliedtje

490

De maan die deur

520

De Maarte komt besneeuwd

II 803

De macht ontvalt den mensche aleer hij II 299
't weet;
De Mandelbeke

19

De man, dien God ons gaf, ons nam,

359

De mane zit en ziet

II 798
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De mane zit, in 't henengaan

II 516

De Meiboom

II 424

De meiboom vóór

II 424

De Meimaand, in zijn blij gewaad,

II 142

De mensch en weet vandage niet

269

De Moeder van Pieter Benoit

278

De musschen, weêral, vrij en vrank,

II 679

De musschen zijn aan 't wild gepiep,

II 111

Den aard van de olie

II 751
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904

De Nachtegale
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II 417

De nachtegalen klinken,

II 148

De nachtegale en spreekt niet meer

II 785

De nacht in heure onzichtbaarheid

520

Den avond komt zoo stil, zoo stil,

II 151

Den derden dag, eer 't licht

II 773

Den eersten stap heeft wel gesteld

482

De negenste Stonde

II 637

Den ganschen dag en doet

II 589

Den goeden dag, dien God verleent,

II 104

Den heelen nacht, zoo zat hij mij

II 134

Den hoogen hemelkom

II 598

Denkt aleer gij

523

Denkt gij, o vriend, dat dat

II 793

Den nauwen wegel werpt

II 801

... Den ouden brevier

II 395

De oude kopwulge

II 434

De oude kopwulg', hoort mij melden,

II 434

De oude liedtjes zijn de beste:

II 768

De oude roo dakpannen schijnen zoo
schoon,

II 470

De paden zijn, doo r't lang geweld

II 628

De pikke slaat het kooren af

II 222

De profundis! Klonk de bede,

178

De Puid

651

De puid, weleer,

651

De Ramen

II 431

De ramen staan vol heiligen,

II 431

De Regenbuie

II 564

De Reuze

II 391

De roeispaan in ons handen rustte

II 749

De roep des Heeren

38

De schamele oude boom,

II 658

De scherpe donderroe verdreegt, of waar II 465
't,
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Desideer Johannes Van Haute

220

De Slekke

649

De snee lag op de daken,

504

De Sperretakken

II 667

De sperretakken staan, nabij

II 667

De stappen volgend van

II 289

De sterke vrouw, waar Salomon

488

De straten, ze lagen in stukken gereên, II 244
De Tale des Vaderlands

373

De terwe ziet er zuiver uit,

II 480

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

905

De tienste Stonde
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II 638

De Tijd

II 356

De tijd, aan wiens geweld

II 206

De tijd komt weêr, dat zeggen ze al,

590

De trage ziekte brak intween

225

De trommels slaan,

632

De twaalfste Stonde

II 640

De tweede Stonde

II 633

De uiterste verten der wereld

II 382

De ure is 't end' het plechtig zwijgen

II 773

Deur hore en more moet ik,

II 499

Deur 't haaghout raamt

405

De veertienste Stonde

II 641

De XIV Stonden of De bloedige
Dagvaart ons Heeren

II 631

De verbliksemde boom

II 750

De Vierbake des Levens

56

De vierde Stonde

II 634

De Vier Winden

682

De vijfde Stonde

II 635

De Visscher

II 500

De visscher slaat een stok in 't zand,

376

De vlaamsche tale is wonder zoet,

504

De Vlaamsche Zonen zingen vrij

II 180

De Vlaming staat zijn eigen taal en zeden 495
af;
De waarheid is,

II 582

De Wagen der Tijd

96

De Walen rap zijn aan den hoed

II 743

De Waterspegel

79

De wereld draait nochtans

II 802

De wereld had, met scherp geweld,

237

De wereld heeft zoo menig hert

350

De wereld is een wekkerspel,

II 602
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De wereld wist van hem noch goed noch 277
kwaad te melden;
De wilde wind

II 405

De wille des Heeren,

II 792

De wind de boomen henenvaagt,

II 568

De wind die uit de stikken waait

II 802

De wind die uit het kooren waait,

510

De Winden

II 535

De winden de winden waar vlucht ik

II 754

De wintermuggen zijn

II 341

De wolkenweg bedijgt

II 173
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906

De wolken willen weg, de zee
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II 500

De Zaaidhede

II 523

De zage zucht

II 800

De Zang der Bruiloft

388

De zee, de zee, ze 'n zoeft bijkans

II 535

Deze eerde dronk eens bloed en riep

508

De zegen Gods, u, mij en al

II 790

De zesde Stonde

II 636

De zevenste Stonde

II 636

De zonne alreede is opgestaan,

II 19

De zonne alreede is opgestaan,

612

De zonne boort een gat

II 597

De zonne gaat op,

II 584

De zonne is weg, die liên en land

II 801

De zonne is weg, en 't daglicht
heengevaren;

II 539

De zonne rijst,

II 21

De Zonneschicht

II 412

De zonne vecht! Het noordervolk

II 646

De zonne was gerezen,

II 730

De zonne zit en steekt

II 598

De zonne zit zoo snel

II 110

De zwarte doorenhagen, eindlijk eens,

II 124

Dichten is een gunste Gods

II 766

Dichten is geen kunste kom

II 767

Dichtoefeningen

5

Die aarde, hemel, zee en locht

II 584

Die altijd, eere en plicht getrouw,

246

Die binnen

II 352

Die blommen zijn beschaamd

II 151

Die de wereld verkiest

II 823

Die dood is en gekist

II 822

Die drie-en-dertig jaar,

517

Die elken vogel voedsel geeft

II 791

Die geen taal heeft

518
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Die kindskindskinders ziet

II 753

Die meest van al verdient dat iedereens II 328
gedachten,
Die mijn hert hemint

II 608

Die mijn hert bemint, o konde ik

II 608

Dien Avond en die Rooze

456

Die nievers zijns gelijke en vindt

II 791

Dien man zie ik geren rusten,

II 795

Dien 't niet en deert den naam te voeren 82
Diepe in 't donker groen geborgen

602
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907

Die, rijk gekanst, is arm gebleven;
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222

Die steen weêrsta den tijd, zoo lang

249

Die 't Kruis niet en draagt

518

Die varende vroue

617

Die verduldigheid wilt leeren

II 809

Die verschgeroerde grond

511

Die Viervlaghe

592

Die vroeger lange vingers hadden

II 786

Dit voetjen en dat voetje

II 722

Doee nos orare

II 521

Doctor Waffelaert

628

Doet dit te mijne indachtigheid!

514

Doet hetgeen gij moet

II 763

Doet uit de wolken 't manna dalen,

II 285

Dollemaand

II 56

Dom en dwaas gedolven,

II 72

Donderbare, die daar, stille,

II 369

Dondermaand

II 173

Doodemaand

II 255

Dood was de stam van dat Kruise, en de 183
winden
Doomend lijk een reukoffrande

II 802

Door ongebaande

521

Draagt weg, draagt weg, gezant des
Heeren,

II 291

Drakenaren

II 504

Drank

589

Drie dingen bezwaren mijn gemoed

II 809

Drie Koningenlied

644

Driemaal XXXIII Kleengedichtjes

487

Due nos quo tendimus!

II 690

Duiven

II 678

Eduard Devettere

246

Eduard I. Van de Beugerie

261

Eduard J.L. Van der Mensbrugghe

316
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Eduard J. Van Elslander

290

Een blomken heb ik staan, nabij

II 433

Een blomme stond te groeien

59

Een bonke keerzen kind

454

Een brave man was hij, oprecht, en in
geen doeken

267

Een dapper man was hij! Ten
Madeleenenvelde

652

Een deuntje willen wij dichten

II 761

Een' de uwe en een' de mijne

II 757

Een Dichtslot

II 757

Een dreupel Poesy

462
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908

Een edel kind wierd
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373

Een Engel schoon

480

Een Engel te meer heeft het leven
verhandeld,

257

Eene Wale spreekt tot u

II 809

Een heel onvast onthouden van

II 790

Een heilig einde, een goed begin,

II 39

... een hulpend hand

523

Een jaar geleên, schier dag op dag,

289

Een jaar is haast voorbij

II 812

Een jong man kan,

324

Een kind ontsliep:

218

Een Koorengraan,

510

Een liefgetallig liedtjen op

II 767

Een meezennestje is uitgebroken,

396

Een rijmsnoer ben ik rijk gebleven,

II 596

Een schalkaard had een bie gevaân

616

Een scherpgetande haak,

II 590

Eens dat ik gezeten was

89

Een stap is 't maar

228

Een vrouw genaakte uw kleed, o Heer, 492
Een wijzer woord

441

Een' witte schorte en binders,

II 63

Een witte spree

II 347

Eenzaam om mij, allentwegen,

II 35

Eer dauw en dag

II 802

‘Eere en lof zij Mudjikiewis!’

682

Eer Ge ooit het oordeel vellen komt,

II 269

Eerste Communie (Gabrielle)

480

Eerste Communie (George)

482

Eerste Communie (Joseph)

481

Eerste XXXIII

488

Eerste Misse van E.L.

634

Eerste Misse van Ivo Callens

621

Eerweerde pater, wijd vermaard,

611
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Eerweerdig hoofd, dat denken doet

II 216

Eerw. H. Aud. Lootvoet

354

Eerw. H. Aug. Delancker

362

Eerw. H. Emile de Monie

310

Eerw. H. Jules Verschaeve

359

Eerw. Pastor Pieter Busschaert

324

Eerw. Pater A.J. Leroeye

348

Eerw. Pater Ameet Vyncke

301

Eerw. Pater C. Lievens

346
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909
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344

Eerw. Pater Leo Marques

Eerw. Zuster Marie Stanislas Moeder 319
Overste van Sint Jansput te Kortrijk
1891
Eeuwelingen

II 456

Eeuwig, ende tallen dagen,

II 597

Eeuwkrans

II 297

Egelentieren roosken, roosken,

511

Ego Flos ...

II 699

Ego Vigilabo

II 539

Eheu! Fugaces

II 584

E.H. Dhoop (1840-1880)

249

E.H. Evarist Priem

583

E.H. Victor van Coillie, 1888

300

Eiergoed zijn ze altemale,

II 233

Eilaas, eilaas,

252

Eilaas, mijn licht is uitgedoofd,

320

Einde en al van mijn bedrijven,

526

Elisa A.M. Terrière

296

Elisabeth

II 349

Elisa, blijft ons nog, schoon door de dood 296
gescheiden,
Elisa Justine Poignie

298

Elk mag wel in zijnen zaken

II 809

Ellendig, al me' leven,

II 461

Elodie De Sloovere

266

Elodietje, moe geleden,

266

Elvina Maria Mulleman

303

Emerentiana Prudentia Claeys

244

Emiel Frans Van Tyghem

228

Emiel Joseph Bossaert

222

Emiel Joseph Carrette

294

Emile J. Vandeputte

345

Emma Maria Prevost

241

En daarmee al

II 651
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Ende en uit heeft

II 776

En die eer gedroomde boomen

II 802

En durft gij mij

400

En durft gij mij van dichten spreken,

400

Engelendale I

635

Engelendale II

641

En hebt gij nog geen land genoeg

II 786

En laat mij nu alleene niet

II 787

En mocht ik maar

II 473

Enne ...

II 502
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910

En niet uw straffen naar
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II 792

En stoort de veugels niet:

II 763

En terdt, al waart gij leeuwenfel,

522

En wat baat het slingervuisten

II 794

En zeggen zeker nu,

II 795

En zoekt ge u zelven geen verdriet,

II 602

Ergo erravimus

387

Ernest P.E. Wallays

315

Ernest P. Vandekerckhove

352

Erumpunt ...

II 797

Eugeen Remi Fiers

227

Eugenie A. Demets

350

Even als het snoer den boge is,

743

Excelsior

75

Excelsior

II 656

Felix A.J. Baron Bethune

245

Felix Jacob Popelier

250

Felix Verniers

316

Ferdinand Maes

347

Ferient ruinoe

II 588

Festina

II 360

Fiat Lux

II 533

Fideline Louise Van de voorde

241

Fideline Marie Verhaege

260

Flora H.M.J.G. Vanderghote

351

Florentia Justina De Roo

226

Francisca Messiaen

242

Frans Bruyneel

285

Fransch Vlanderen, fransch Vlanderen

II 780

Franschen, voor den band geboren,

II 761

Frederyk Decoene

267

Gaat hand en hand, gebroêrs getween

II 90
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Gaat uw kruisken in 't gemoet

II 783

Gaat van hier, gij zoete luchten

II 819

Gaat van mij - o bittere woorden! -

499

Gebannen, gaat en draagt Hij, lijdende

II 634

Gebed

II 735

Gebenedijd zijt gij

II 140

Gebogen hangt het perenhout,

II 508

Geboren, in de Nazaretsche dellinge,

II 223

Geborgen voor des werelds oogen,

321
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911

Gebroeders, duizendmaal
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II 89

Gebroeders, niet in overdaad

II 394

Gedaagde bodemvaste boschgenoten, II 456
Gedichten, Gezangen en Gebeden en 365
Kleengedichtjes
Gedoken diepe in 't stammig groen

II 412

Gedoken half, in 't riet

II 694

Geef mij een potlood en 'k schrijve u de II 756
woorden
Geeft aan beter herte als 't mijne,

II 591

Geeft God uw hert, aleer 't aan mij,

518

Geeft mij van uwe schorse, o Berkboom, 722
Geen bandenbrekend leven

II 793

Geen blijder stonde

420

Geen blijder stonde leven

420

Geen één blad op de boomen! Af

II 554

Geen genuchten

II 823

Geen groen als ander groen,

II 601

Geen' heerdsteê nu,

II 526

Geen kamp, geen wijch, geen strijd

II 777

Geen mensch mij aan en schouwt, en ik II 579
Geen rijker kroon

II 822

Geen zwaarder wegend kruise

521

Geen zwanendons, geen witte zaan,

II 485

Gegrauwdoekt is de grond

II 681

Geheel

II 727

Gekamde koning Canteclaar,

II 136

Gekeend en gespleten

II 803

Geklauterd langs nen terruwstaal,

II 143

Gekruiste God die voor mij staat,

II 607

Gekwetste boomen

II 805

Gekwetst en moe geleden,

II 153

Geld

II 778

Geleefd! roepen ze:

II 614

Geliefden, die ik achterlate

326
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Geliefden, wier geluk op heden geene
palen,

II 246

Gelijk de arme pelgrim getreden komt

II 765

Gelijk de pijl den boog ontvliegt

II 772

Gelijk een been ten honde,

II 712

Gelijk een kranke blom, die op den
autaar staat,

280

Gelijk het brood van terruwen,

500

Gelijk het paaschenblommeken,

226

Gelijk het peerd te stampen staat

75

Geloofd, geprezen

II 785

Gelukkig die gestorven

341
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912

Gelukkig die Gods woord
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493

Gelukkig, die, in 't dorre zand

219

Gelukkig, die, van kindsbeen af,

222

Gelukkig Kind

405

Gelukkig kind, dat van zijn spel,

226

Gelukkig kinderhertje,

II 104

Gelukkig kind ..., hoe zal 'k het zeggen? II 95
Gelukkig, kind, zijt gij, die God

351

Gelukkig paar

296

Gelukkig zijn die al, die God den Heere II 209
vreezen,
Geluwgroene legerscharen,

II 133

G'en trappelt niet genoeg!

II 735

Ge'n weet niet, die in stad gewend

II 493

Ge'n weet niet, gij die leeft,

315

G'en weet niet waar 't u houdt,

II 735

Ge'n weet niet welk een schoonen dag

II 92

Georgette De Witte

295

Gepind met eenen ouden

II 805

Gepoeft, gepaft, ge'n hoort niet el,

II 126

Gerard J.G. Malfait

253

Gerard Joseph Tacquet

300

Germana Van de Walle

297

Getijden

II 688

Getuige van voorleden dagen,

269

Gevlerikt, na der vliegen aard;

II 664

Gevolgd door de leeuwerke

II 804

Gevrienden, laat mij gaan!

345

Gewekt het stramme dichterbloed,

491

Geweldig element der schrikkelijke
baren,

23

Geweldig waait de wind,

392

Gewend, gewaagd,

II 255

Gewijde klok

541

Gewisser als de zon

II 583
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Gezegend ouderenpaar, die 's konings II 208
eere
Gezusterkens, aanschouwt het voedsel II 105
u geboden:
Gezusters, waar vandaan is u de moed II 75
gekomen;
Gezwollen, zwart en zwanger zit

II 787

G'hebt dan ook dat bitter water

421

G'hebt dan weêr een stem gekregen

II 718

Gierzwaluwen

II 665

Gij badt op eenen berg

414

Gij badt op eenen berg alleen,

414

Gij blauwgekaakte wolken daar,

II 648
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913

Gij dichter die de leeuwerk zongt
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463

Gij die God zijt dezer eeuwe,

II 764

Gij die hebt een Schat gevonden,

II 93

Gij, die uw stramme lenden kromt

64

Gij, gildelieden, volgt de vane,

II 184

Gij hebt gehoor en hert genoeg om
dichtertale

477

Gij leeft dan nog

377

Gij leeft dan nog, met eigen hand

377

Gij merelaar met uw zwart habijt

II 762

Gij pleegt een edel liefdewerk, voorwaar, II 349
Gij, priester, zijt het zout der aarde;

506

Gij reikt me een hand

368

Gij rookers gij snuivers

II 790

Gij vraagt mijn arme pen wat zij

II 770

Gij, vrienden, die, bemind en goed,

348

Gij wacht wellicht

525

Gij, winden, kunt o-o- II

804

Gij zegt dat 't vlaamsch te niet zal gaan: 505
Gij zijt de vriend van God, die ouders,
vrienden, magen,

301

Gij zijt, en zult het altijd wezen,

II 794

Gij zijt Gods en onze Moeder

II 816

Gij zijt, mensch, gemaakt uit eerden

II 816

Gij zit gezeteld op ons allen;

604

Gillis L. Steyt

286

Gleba

II 600

Glycine, 'k vroeg mij dikwijls hoe,

II 144

God

II 328

God, die daalde

II 810

God gaf het ons,

223

God geeft den tijd bij dag en jaar,

245

God geve U vijf-en-twintig splenternieuwe II 40
jaren,
God groet u, moeder Anna, want

625
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God hielp het op God helpe 't meer

II 749

God, hoe kan de mensch toch boos zijn, 493
God is daar

411

God is onuitsprekelijk goed

II 729

God liet hen, als twee boomgewassen

227

God maakte eens eenen temmerman,

573

God van al wanneer uw vingeren

II 752

Goeden Dag

531

‘Goeden Dag!’ klinkt eer- en vriendlijk,

531

Goede Sint Wije van Anderlecht

II 818

Goedkeuringe (bij Dichtoefeningen)

169
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Goenavond II 526
‘Goen avond!’ klinkt mij zoete in de ooren II 603
Goe reis!

II 741

Goevrijdag

II 396

Goevrijdag was 't dat ik mijn kind zag
henendragen

237

Goevrijnacht, als Jesus

II 791

Gouden Roozen

213

Gouden roozen, zelden bloeiend,

213

Gouden vat vol edeler reuken

II 742

Grasmaand

II 399

Groengemeide boomen, boven

II 153

Groeninghe

556

Groeninge'ns grootheid of De Slag van II 621
de Guldene sporen
Groeningeveld

II 459

Groeningeveld, waar zijn de dagen,

II 459

Groote Heer, kleen kind Jesus

II 818

Guido Gezelle (Inleiding)

I

Gulden Messe

II 275

Gulihelmus (koster van 't kl. sem.)

219

Gustaaf Adolf Andries

312

Gustaaf E.J. De Jaeger

284

Gustaf Joseph Naessens

257

Ha! beklaagt hem, die, gevangen

186

Hadde ik al de schatten van de

524

Haee olim ... Rousselaere 3n Oest 1882 II 194
Hagedooren

II 416

Hagedooren, diepe en donker,

II 416

Half April

II 648

Half rood, half groen

II 803

Halleluja

II 731

H is Hendrik, K is Karel

II 756

Hand en hand te Kerkewaard

II 100
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Handhaaft u brood van hand

II 796

Handteeken

II 751

Hangt nen truisch

425

Hangt nen truisch hem over 't hoofd,

425

Harlebeke

565

Harlebeke, groene streke,

565

Harop!

II 599

Ha! ... wangedierte,

II 67

Heb's dank, o Heer, dat ik den dag
beken,

II 17
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Hebt compassie!
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495

Hebt ge nog geluisterd

II 228

Hebt gij ooit een peerd zien pinnen

II 802

Hebt gij Tinel,

II 217

Hebt meêlijen

II 675

Hebt meêlijen met de boomen, laat

II 675

Hebt toch meêlije,

II 797

Hector Berat

207

Heel 't westen zit gekibbelkappeld,

II 591

Heel verarbeid heel vermoeid,

II 795

Heere, geeft dat wie, wanneer

II 764

Heere, God van hemelrijken,

492

Heere hoe lang nog

II 721

Heere hoe lang nog Heer hoe lang nog II 721
Heere, komt, ik ben ellendig,

II 766

Heere, ontferm u, Heere, ontferm u,

II 315

Heer, mijn hert is boos en schuldig,

500

Heer Professor,

517

Heer Schimmelpenninck weet van
sparen:

II 62

Heete pootjes

616

Heft uwe stemmen omhoog,

572

Hei da, lieve dreupel water

424

Heidensch lied

613

Heildiedig komt ge, of weêr

514

Heilige Agnes, uitverkoren

II 86

Heilige Maria, die daar zijt

II 821

Heilige Wido van Anderlecht

II 820

Heil, overwinnaar! wees gegroet

97

Heil u, heil u, Koninginne,

II 612

Heil u, moeder,

503

Held des vreden

243

Helena Naert

252

Hemellawerke heet gij, wakkere en

II 117

Hemelskoninginne, zijt blij, vandage

II 821
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Hendrik Conscience

268

Hendrik De Meere

229

Hendrik Lodewijk Benedictus
Groensteen

218

Herfstmaand

II 222

Herfstmaand

II 497

Herhaalt mij nu weêrom dat

II 422

Herman R.U. Van Oye

342

Herteloozen

II 445

Het aardsche vat was al te teêr

218
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Het Beeldschrijven
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777

Het bietje maakt den heuning en

490

Het bloed des volks roept: Vlaamsch!

519

Het Borelingske

II 371

Het carotebijterke

II 800

Het dondert tot onder de voeten mij, 't
dreunt

II 174

Hetgeen ik niet uitgeve en

375

Hetgene een moeder troosten kan,

224

Het Gers

401

Het Getouwe

II 473

Het gulden vlies

II 672

Het Hazegrauwt

II 545

Het Heldenspeur

II 553

Het Hingstdier

II 510

Het honigt en het hemelt mij

II 587

Het ijzer ligt vandaag niet in het vier te
warmen,

603

Het jaar is uit

II 594

Het jonge jaar

II 380

Het jong hout staat, den rugge krom,

II 662

Het Kindeke en het Graf

83

Het Kindeke van de Dood

207

Het Klokgebed

II 467

Het kooren is geborgen

521

Het Kruis

204

Het Kruis ontliet den mensch

204

Het lag gebundseld en gebonden in de 239
dood,
Het land van uw geboorte, 't is

II 284

Het leven is een' Krijgsbanier,

II 321

Het leven is, vol ongevals

298

Het leven is zoo kort, men kan 't

II 763

Het leven, welk geluk was het

II 796

Het licht verlaat ons: dampen doen

II 537
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Het lied, het lied verstaje't niet

II 758

Het lochtgeweld zit vol onaardsche
vlagen,

II 120

Het Manelicht

II 516

Het Meezennestje

396

Het meivee, in den meersch besteed,

II 601

Het moet er uit, en zeggen ga 'k

II 780

Het moordallaam,

294

Het noorden blaast,

393

Het noorden, dat geen' zonne en kent;

II 245

Het oud jaar is gekist,

II 40

Het ruwrijmt, het brimmelt,

II 49
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Het Schrijverke
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42

Het Schrijwiel

II 506

Het Standaardlied

632

Het Stoomgevaarte

129

Het strooien dak, mij wel behaagt

II 597

Het teeken des vreden II

282

Het versch geschoren gers is zoet

II 657

Het vierig gedrochte,

II 475

Het vier, 't gesmolten lood, het kruis, het 229
zweerd, de tangen
Het Vlaamsche Volk

II 617

Het vlaamsche volk

II 189

Het Vlaamsche Woord

71

Het voer voorbij als lichaamloos:

307

Het vrederooken

677

Het water

II 722

Het water heeft mijn ziel gered,

263

Het water is een wonder ding

II 722

Het water schuimt

II 602

Het weezenkind van Sina

62

Het werken was heur lot,

305

Het westen, rood van goude,

II 270

Het Winterspook

II 570

Het witmansvoetje

826

Het zegenen der Bezaaidhede

770

Het zonnelicht is neergedaald

II 27

Heur' trompe steekt de koe: ze is moe

II 447

Hiawadha's Bruiloft

752

Hiawadha's Bruidvaard

743

Hiawadha en de perelveder

734

Hiawadha en Mudjikiewis

698

Hiawadha's Heemvaard

833

Hiawadha's Kindsheid

691

Hiawadha's Rouwbeklag

783

Hiawadha's Schipvaard

722
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Hiawadha's Steurvaard

727

Hiawadha's Vasten

707

Hiawadha's Vrienden

716

Hiawadha zag twee vrienden

716

Hier ben ik

II 439

Hier is de man

II 119

Hier zitte ik op mijn ongemak

II 796

Hij, dichterlijk begaafd,

300
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Hij had des Konings dienst aanveerd,
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352

Hij hief zijn' handen hemelwaard,

354

Hij hinkelde, hij winkelde,

524

Hij is uw zoon, die jonge eerweerde,

II 290

Hij ligt, door uwe schuld, o Lucifer,
gevallen

II 636

Hij placht den scherpen tand van 't staal 290
Hij rees

97

Hij riep, met luider stem,

II 763

Hij stierde vrij en blij, zijn vaartuig op de 309
baren;
Hij was begaafd van God, den Gever en 268
den Nemer;
Hij wist wat werken was

305

Hoe alles leeft van 't minste nat

II 754

Hoe ben ik, louter duisterheid,

II 582

Hoe bitter is 't me u derven moeten,

362

Hoe blij is de arme vogel toen

462

Hoe dikwijls een blad uit mijn album
gescheurd

458

Hoe dikwijls is de schoone zon

II 426

Hoe donkerbruin, mij al

II 591

Hoe dood, hoe dood

II 797

Hoe eer ik ware dood geweest

II 795

Hoe eigen zijn de boomen al,

II 372

Hoe gauw is vijftig jaar in de eeuwigheid II 208
verslonden
Hoe groen hoe groen is alles nu

II 789

Hoe gulzig is het gers

401

Hoe hebt gij losgedaan

358

Hoe helder klinkt

II 467

Hoe helder, zwart op wit, die koe

II 513

Hoe hooge en schoon

270

Hoe kan dat zijn,

II 649

Hoe komt het, dat de lucht,

II 645
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Hoe laat gij, onschuldige boomen, de
hand,

404

Hoe lange al, eer 'k aanschouwen mocht II 368
Hoe langer weg, hoe moeder man,

II 39

Hoe licht is toch de Sparke vier

434

Hoe lief is, op het donker blauw

II 685

Hoe lief is 't, op nen loovertak,

511

Hoe menig boom heeft zijne hand

271

Hoe menig kind, den zelfsten dag

242

Hoe menigvuldig valt het loof de boomen II 258
af!
Hoe menig zaad, uit 's Heeren hand

349

Hoe riekt gij, Bamisbosschen, goed

II 249

Hoe rookt en rijdt het rad gezwind

513

Hoe schittert mij die spa toch, als

II 113
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Hoe schoon de maagd met blinkend haar II 775
Hoe schoon de morgendauw

494

Hoe schoon de weerde schat ook zij

II 766

Hoe schoone, och, hoe veel schoonder II 629
is,
Hoe schoone staat gij daar

II 778

Hoe schoon, hoe schoon

II 801

Hoe schoon is Moeders tranenlach

II 813

Hoe schoon zijn de ongekunstenaarde

II 469

Hoe schoon zijt gij van verre uit uw'

II 801

Hoe stille is 't als de donder dreegt

512

Hoe stille is 't om de stad nu hier

II 801

Hoe vaart Gij

429

Hoe vaart, hoe vaart gij nu, mijn kind,

429

Hoe verre buiten al 't bereik

II 791

Hoe vogelvrij de lucht ook zij

II 774

Hoe vroeger hoe beter in band

II 593

Hoe weet gij 't dan zoo wel ...

409

Hoe weet gij 't dan zoo wel...

469

Hoe wijster waster vliegt de lucht

II 650

Hoe wonderlijk bewegen al

II 600

Hoe zeere vallen ze af

II 547

Hoe zeer is, op den rand, weêrom,

II 366

Hoe zijt gij ons ontvlucht,

316

Hoe zoet is 't om te peizen dat,

483

Hoe zoet is 't tusschen broederen twee 503
Hoe zwart, hoe zwart is, ommentomme II 652
Hoe zwart staan al de boomen in

II 346

Honoré J.B. Jacobs

292

Hoogeerw. Heer D.P.A. De Haerne

317

Hooger als mijn oogen dragen,

488

Hoogweerdige, almachtige goedige
Heere,

574

Hooimaand

II 457

Hoort

399
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Hoort, de winden buischen,

509

Hoort en neemt ons tale in achte,

28

Hoort gij de klokke die 't zelver geklep

II 751

Hoort gij ginds de baren klotsen

II 716

Hoort hoe die twee waterleikes,

399

Hoort nu hoe dat Pau-Puk-Kiewis,

790

Hoort 't is de wind

426

Hoort, 't is de wind, 't is de wind, 't is de 426
wind en
Hooveerdig ras der menschelingen,

II 58

Hortense Leonie Verschuere

260
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920

Hosannah zingt
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II 715

Hostieblommen

II 454

Houdt dat wel in uw gemik:

516

Houdt u reen

II 811

Houthulst

601

Hubrecht, Hubrecht, heilge name,

567

Hulpe

393

Ichthus eis aiei

II 448

IJslandvaarders

II 388

Ik ben baas, en ..., wilt gij, gasten

II 790

Ik ben bij U, Maria zoet,

255

Ik bender zoo dikwijls na bij,

II 584

Ik ben een blomme

II 699

Ik ben eens verre weg,

II 802

Ik ben Maria's kind, voortaan

241

Ik droome alreê

II 611

Ik droome alreê van u, mijn kind,

II 611

Ik ga

II 499

Ik had ne keer nen dicht gemaakt

II 764

Ik heb dat huis gezien,

II 63

Ik heb den Heer gediend,

310

Ik heb gekend dien ouden,
grijsgedaagden,

245

Ik heb mijn Heer en God gebeden,

238

Ik heb nen dreupel dauw gedronken

II 761

Ik heb u kind gekend,

457

Ik heb verlangd met een verlangen

481

Ik heb zoo lang, zoo erre gegaan

II 305

Ik heb zoo neerstig opgelet

II 607

Ik hoore heel den nacht

II 797

Ik hoore 't, gij vogelkens,

II 428

Ik hoore 't klokspel nauwelijks,

II 707

Ik hoore u wel

II 783

Ik hoor, ik hoor het krijgsgewoel

383
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Ik hoor ze zingen in de roozenhagen,

205

Ik jeune mij daarin,

494

Ik kweeke 'en hopperanke

II 778

Ik lag daar, lijdende, uitgestrekt

II 84

Ik leerde uit Moeders blijden lach

II 812

Ik misse U

439

Ik misse u waar ik henenvaar

439

Ik moet allichte entwat gaan doen,

II 552

Ik nimmer meer zal wederzien

II 759
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Ik rechts hoore op de keien
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II 805

Ik schreef een dichtje en zond het u

586

Ik sloeg hem zulk nen daverslag

525

Ik voele alsdat mijn tong herleeft, viva,

610

Ik wandelde, ik wandelde alleen

198

Ik was hetgeen gij zijt, en meer als u
misschien

260

Ik wete een hoeksken in

II 798

Ik wete ik een spegel, een spegel zoo
klaar

79

Ik weune bij de zee,

II 803

Ik wil mij gansch U geven nu

II 711

Ik zag hem eens: hij ging

348

Ik zie der vele dapper loopen

II 775

Ik zoek en zoek schier vruchteloos het
banke vlies

428

Ilex aquifolium L.

II 601

Imber Abiit

II 628

Immensitas

II 600

In de blanke lonken

II 719

In den naam des Vaders, zegen

II 11

In dien tijden, in die stonden,

II 275

In dien tijd zei Hiawadha,

777

In dien tijd, zoo spanden eindlijk

783

In elken vuilen plasch

II 585

In Foco Amor mi mise

551

In handel en wandel

II 825

Inke

525

Inleiding tot Hiawadha

669

In Speculo

II 649

In 't blauwe van den hemel doekt

II 680

In te Speravi ...

II 568

In 't ingewand der aarden, zwart en
zwaar

II 596

In 't kloosterkleed gedekt en opgevat,

231
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In 't land alwaar 't gestroom der
Roosebeeksche Mandel,

38

In 't licht gewaad van vier en twintig reken 594
In 't Riet

II 694

In Vlanderen blinkt de Hemel blauw

10

In Vlandren wast in Vlandren groeit

II 756

Irrequietum ...

II 354

Isidore Peperstraete

287

Is 't mooglijk dat

II 301

Is rood geverruwd water wijn?

II 727

Ja, alleen in ijdelheden

II 729

Jaargetijde

202
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Jaarkrans
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II 37

Jacht

II 543

Ja!, Daar zijn blijde dagen nog in 't leven, 417
Ja en Neen

II 318

Jagers, die 't gewere draagt

II 814

Jam Hyems Transiit

II 362

Jam lucis orto sidere

612

Jam lucis orto sidere

II 594

Jam sol recedit

II 591

Jan B. Benoit

248

Jan Baptist Van Lent

311

Jan Ferdinand Moerman

305

Janneke, mijn manneke,

494

Jantje

II 653

Jaren, maanden, dagen, uren,

336

Ja, 't is mijn ziele die langt

II 759

Jesu

385

Jesu, allerliefste kind,

532

Jesu, gansch alleen gelaten,

385

Jesu liefste Jesu mijn

395

Jesu, mijn welbeminden

II 813

Jesu, op zoo menig plaatse

415

Jesu, uit uw hert doorsteken,

II 782

Jesu, van de dood verrezen

II 823

Jesu, waar 't den mensch gegeven

401

Jesu, weest mij willekomme,

II 99

Jesu, wijs en wondermachtig,

489

Jesus is mij lief

II 811

J.N.A. 1888

299

Joannes Felix De Bal

223

Joannes-Franciscus Callebert

219

Johanna, kind, ook uwe beurt

II 105

Johannes Mulleman

263

Jong Bloed

576
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Jordane van mijn hert

II 234

Joufvrouw Picqueu

663

Jules Ferd. Rosseeuw

267

Jules Van de Putte

231

Julie Hage

289

Julie Marie Derouck

232

Julie M.E.H. Baelde

254

Julius De Stoop

236

Justine Hage

283
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Juvabit!
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II 591

'k Aanbidde U, groote God,

II 329

Karel Const. Sanderville

262

Karel Gustaf Damman

258

Karel J.A.A. De Muynck

239

Karel Joseph Claeys

350

Karel Verriest

339

Katharina Rosa Six

233

'k Ben een Sineesche weeze, een weeze 62
vol ellende
'k Ben gegaan, 'k ben uitgetreden,

II 786

'k Ben teenenmale ontvriend,

II 593

'k Danke U, van het leven, dat

II 766

Keitai Patrôklos

II 602

'k En ete niet, of 't gene ik ete,

II 319

'k En heb niet lang geleefd, maar lang
geleden;

254

'k En heb U niet gekend, maar, dieU
kenden ken ik;

353

'k En heb vandage, o levensbronne,

II 651

'k En hoore u nog niet,

II 123

'k En trok mij al 't geweld niet aan

249

'k En was nog in 't bestaan niet

II 792

'k En zie u niet, o vogels vrij

II 783

Kerkhofblommen

171

Kerstdag

387

Kerstdagkoeken Jesusbrood

II 821

Kerstnacht, of 't koud en donker was,

292

'k Ga geren langs het water droomen

II 775

'k Gebruik uw giften niet, o God,

499

'k Geloove dat Hij leeft, die 't leven schiep 256
'k Groete u, wit als molkenroom,

II 488

'k Groet u, zoete zielke lief,

230

'k Heb menig menig uur bij u

456
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'k Heb reken jaren lang gemaakt

514

'k Heb zoo menigmaal gegaan

338

'k Hoore tuitend' hoornen en

508

Kind eer en nu knaap geworden

698

Klaar bloed en louter wonden,

509

'k Lag ter aarden en 'k aanbad u,

509

Klap-klap-klap,

II 678

Kleen hert is benauwd

II 824

Kleene visschen, zoo luidt het lied,

II 796

Kleene voeten, groote hoofden,

II 772

‘Kleen, kleen kleutergat’

II 753
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Kleengedichtjes
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487

Klinkt en rinkelt de heldere belle,

411

Klopt het om de Messe,

II 790

Knap op! Elk ende een nu, springt

II 543

Koe-Koe

II 432

‘Koe-koe’, de Leye omtrent

II 432

Koe, koe, schoone koe!

II 231

Kolen

II 596

Kom e keer hier

473

Kom e' keer hier, flielodderke,

473

Kom hier, mijn Rozenkrans,

II 753

Komt, blijde kinderen, strooit den grond 378
Komt, de stem die roept tot u

II 792

Komt, die weet van dichten,

520

Komt en haalt ons, wij zijn met te velen 475
Komt, en 'n beidt niet meer,

II 585

Komt, Godvergeetnen, die benijdt

116

Komt Kamaraden

633

Komt, kamaraden, rond mij,

633

Komt, komt, keerselicht ontsteken,

II 274

Komt, o Zonne, en zendt uw' stralen

522

Komt uit met al wat geestig is,

549

Kom! Uit! mijn ooge 'n ziet nie' meer

441

Kon Herman Coene, kon hij uit zijn
grafsteê rijzen

579

Koornemaand

II 477

Kortrijksche mannen, naar Brugge is de II 181
vaart,
'k Peize op al, 'k en peize op U niet,

523

Kreupel zijn van arms of beenen

II 817

Krommenisse

II 714

Kruiske kruiske goed begin

371

Kruislied

529

'k Sta geren te midden

519

Kunstelooze kostbaarheden,

II 580
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Kunt gij, God, den mensch nog goed
doen,

522

'k Versta den eindeloozen rouwe

350

'k Voele een traan mijne ooge ontzwellen II 765
Kwade dag, die al de dagen

189

'k Wil zingen: van drie dingen

II 760

'k Wist een struikske blommen staan,

394

'k Worde elken dag geboren en

II 556

'k Zag zeven zijden zakken staan,

II 600

'k Zal mij van te dichten zwichten,

II 76

'k Zat bij nen boom te lezen,

495
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925

'k Zat in de eerde
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II 775

'k Zie liever die te bergewaard

II 656

'k Zie twee zonnen, elk' heur' weêrga

II 505

‘'k Zie - 't!’ zoo vliggert, vlug te vlerke,

II 654

'k Zie u geren blauw en blank,

II 798

Laat mij ...

II 331

Laat mij, laat mij henenvluchten

II 331

Laat mij, laat mij runenreken,

II 590

Laat ons den Heere bezingen:

158

Laatste XXXIII

509

Laatste Verzen

II 605

Laat Worden

II 486

Lam Gods, het is den eersten keer

II 87

Lampernesse

579

Latere zielgedichtjes

341

Leef moeder, leef vader

II 819

Leeft gij lange of korte dagen,

223

Lentegroen

II 685

Lentegroen

II 386

Lentemaand

II 377

Lente zal 't, eer lang na dezen,

II 688

Leo Clement

271

Leo De Konninck

319

Leo E.P. Lauwers

322

Leo Jan Delbaere

356

Leo ligt daar, neêrgezonken,

356

Leonie Lybeert

281

Leopold, des Konings Vriend

II 814

Leopold E. Vanderghinste

273

Leo Van Robays

291

Leu XXme siecl' ...!

II 350

Leve, leve Moeder lang!

63

Leven is maar leed en lijden,

521
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Lied

646

Liederen, Eerdichten et Reliqua

527

Ligna Silvarum

II 592

Lijk bezekes onder de blaren

II 765

... lijk letteren op

520

L.L.D. 1860

223

Lodewijk Johannes Dewulf

218

Lodewijk K.M.J. van Caloen

358

Loech van liefde, loech van vreugde,

197
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926

Lofzang der Zonne
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574

Logenaar, drogenaar

II 778

Loofgebouw

II 654

Louise Pauline Delanglez

253

Louise Porte

323

Luc. XII, 24

II 712

Luidt op, gij vlaamsche liederzang,

502

Luistert allen, luistert allen,

II 760

Luistert hoe dat Hiawadha

119

Luistert hoe dat Hiawadha

707

Luistert hoe dat Pau-Puk-Kiewis,

752

Luistert, o Hemelen, naar mijne stemme, 152
Lustig, op zijn loopgetouwe,

II 506

Maagdengroen

II 379

Maakt pompen van canons

II 766

Maar eens en liet ik u,

II 589

Maar haalt mij ievers een' die half

II 795

Maar half

474

Maar half en nog niet half gegaan

285

Maar half en nog niet half volend

474

Maar twijfelzonnig lente en is 't,

II 650

Maecenas, overouds koninklijke oudren 570
weerd,
Magdalena V.J.M. Van de walle

247

Mag Vlandrens weerde zoon stoutmoedig 85
Vlandren noemen,
Margarita M.L. Beyaert

355

Margarita, perelschoon,

II 97

‘Margarita’, 't is bekend,

II 85

Margrietje, weggeroofd,

355

Maria

II 336

Maria

II 596

Maria A. Terrière

355

Maria Catharina Ducaté

269
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Marietjen Dewispelaere

357

Maria Elisa Dewitte

282

Maria J.J. Rollier

274

Maria! meer dan mensch

526

Maria, zoo zij kerkgang doet

II 809

Marie Lantoine

321

Marie Louise Courtens

277

Marie Louise Desloovere

275

Marie Louise Rysman

293
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927

Marie Van den Broucke

Deel Blz.
251

Marie Therese Denys

263

Mater!

II 589

Mater Dolorosa

II 551

Mathilda P.J. De Baets

349

Maurits, moedig op, dóór 't leven,

II 102

M.D.V.H. 1891

320

Meester, 'n neemt 't niet kwalijk af

II 229

Meezen

II 443

Meidag

II 423

Meidagweder is 't: alomme:

II 448

Meizang

II 422

Melanie Virginie Velghe

250

Memento Homo ...

II 575

‘Memento Homo’, houdt in uw

II 575

Me'n hebben niet veel meer anders
Vlaamsch

II 763

Men durft er nog naar kijken nu:

II 793

Men hoort dat 't koud is

II 803

Men kan aan de dieren

II 800

Men kan wel geen peerden al loopen
beslaan,

615

Men scheert geen ei,

524

Men spreekt van ‘Gouden regen’, maar II 599
Men zei: De liefde is sterk,

505

Men zei: Gij sterft!

513

Met draken, hedendaags,

504

Met hand en hert vol liefde en troost

II 207

Met kloeken arme, en hand vol zaad,

II 80

Met 't kruis in top

488

Met uitgestroopten arm,

II 549

Met uw vuil en stinkend vat

II 795

Met volle longen

II 788

Met zwart- en zwaren zwaai aan 't
werken door de grauwe,

II 266
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Mevrouwe van Houthulst

602

Michiel, gij zijt vandage uw' broêrs

II 97

Michiel Schoeman

293

Midmorgens, als de zonne zit

II 601

Mietje

II 660

Mij beminde Grijslawerke,

86

Mij kwam 't zoo menig-menigmalen,

355

Mijmeringe

II 614

Mijn broederken, wanneer wij kleene
kinders waren;

II 294

Mijne oogen troost het boomgewaai,

II 514
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928

Mijne oogen zien bij dage,
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II 310

Mijn hert is als een blomgewas,

II 305

Mijn hertjen is voor twee te kleen

II 821

Mijn huis- en echtgenoot,

311

Mijn kinderkens, ik heb u al

293

Mijn oom, die, weerd gekeurd

II 292

Mijn schamel, schamel kind,

II 793

Mij schielijk is een vreemde

II 793

Mij spreekt de blomme een tale

519

Mysterie, kind, mysterie is 't,

479

Milde en goed, zoo wilde ik wezen,

523

Milde en machtig mededoogen,

II 267

‘Mimosa’

II 558

Mimosa, 'k heb, aan menig bed,

II 558

Minneboden, machtig licht,

II 332

Miseremini!

II 593

Mochte mij dat nieuws gebeuren,

II 191

Mocht ik

433

Mocht ik in de ziele U schrijven

430

Mocht ik met een dichtje

433

Mocht ik nooit een dag beleven,

519

Mocht zulk een tale

II 725

Mocht zulk een tale eilaas

II 725

Moeder Aarde, mild en menig

II 603

Moeder, hoe der uit gerocht

II 751

Moederken

II 616

Moeder stond zij, vol van smerte,

II 792

Moe en tendenuit versleten

250

Moet ik, ouders, teerbeminde,

291

Mondamin

119

Morgen, morgen,

501

Morgenstond

398

Morituri

II 252

Mortis Imago

II 556

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

M.T.E.D.P.

283

Muggen

II 413

Musschen

II 679

N. 1891

324

Naar sterren, als de zonne uitschiet,

222

Naar 't kribbeken des Heeren

II 745

Nachtegale schuifelare

II 739

Najaarsverwen

II 492
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Na lang getoef en veel gebei,
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II 61

'n Aven blomkes, moe van spelen,

II 24

'n Betrouwt de jongde niet van uw
gezonde dagen,

275

Nederwaarts in 't avond worden,

691

Neemt en eet: dit is mijn lichaam;

II 285

Neen, en schrijft, op rijm of onrijm

II 764

Neen, vogelloos en blijft de blauwe lucht II 132
niet, ach
Ne keer dat ik achter de baan

497

Ne keer, 't was omtrent 't Alderheiligen, 560
wilt weten
Ne man in Ierland is 't gebeurd

II 768

Nen zwicht van bloêrô bezekens,

II 696

N.N. 1880

341

Ne Sutor

II 600

Ne timeas

II 583

Nevelduisternis

II 681

Niemandsvriend

II 493

Niepkens, op nen roozenboom

II 603

Niepoort

623

Niet

582

Niet heel en al en durve ik doen

II 796

Niet lam en afgeleefd,

II 379

Niet ooit en hebbe ik vrij gezongen,

519

Niet waar, de dichter, 't arme mensch,

496

Niet zwart, niet wild, niet woest genoeg, II 287
Nieuwe jaren, nieuwe ruizen

II 823

Nieuwe schoen en nieuwe jaren

II 813

Nieuwjaar

II 594

Nieuwjaarmaand

II 337

Nieuwjaarmaand

II 39

Nieuwjaarnacht

II 339

Nihil

II 351

Nijgen, buigen doen de boomen

II 595
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Nisi Dominus

659

Noch geld, noch wijn, noch brood

II 794

Noch groen en is noch geluw, dat

II 654

Noch Stokvisch noch Mortier

II 771

Noch wulvengier, noch evertand

II 795

Nog eens

201

Nog eens, o christene studenten,

201

Nog een tijdtje, en tenden is

II 364

Nog eer de blaren schieten,

II 627

Nog ijdel staan de boomen, in

II 684

Nog nauwlijks heft een blomke of twee

239
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930

Nog nauwlijks is een maand of twee
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235

Nog nauwlijks is het groen

II 530

Nog nauwlijks 't halvenweeg

236

Nokke ma' voort

II 750

Non Praevalebunt

376

Non Sia Ver

II 463

Nooit en komt een gier te beeten

813

Nooit en streelde er mijne wangen

113

Nooit geen zwaarder kruise

II 762

Nosce Teipsum

II 580

'n Spreekt van harpe of snaargeluid

496

'n Stelt uw hert,

524

Nuchter nu en nesch zijn alle dingen;

II 381

Nu of nooit

486

Nu of nooit

II 532

Nu, o lied van Hiawadha,

770

Nu zit de zonne

II 618

Nu, zwijgt van Troyen en voortaan

613

o Al te kwade boodschapper,

II 704

o Altijd onbevlekte Vrouwe,

II 612

o Avond-, noen- en morgenmate,

541

o Band, om oost en west te snoeren,

II 713

o Bindt mijn handen alle twee,

II 764

o Blankske, bij uw stervensbed

303

o Blomme, die aan niets en hangt,

II 143

o Boomen, die uw vonnis wacht

II 252

o Brooze levendheid, die 'k, op uw'
vlugge vlerken

II 161

Och arme, ofschoon het leven

299

Och eeuwig, eeuwig

II 812

Och hoe schoone vaart gij daar,

392

Och laat, believe 't u, m'n bitje buiten

II 787

Och Moeder, is dat nu de nachtegaal

II 417

Och, of al de menschen, of ik

524
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Och, Tone, tend de tijd daar is,

II 713

Och, ware ik ...

II 688

Och, ware ik ongevoelig en

II 688

o Crux, ave!

II 580

Octavie Bouve

264

Octavie Rosalie Decoene

237

Octavie S. Devlaminck

276

Octavie Van Acker

231

Octavie V. Maes

326
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931

Octoberboomen
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II 629

o Daglicht, dat aan de oosterkimmen

II 306

o Dankbaarheid, wat zij gij schoon,

639

o Daverende vlamme daar

II 762

o! De teedere hertjes van 't
kindergeslacht,

144

o Dichtergeest

374

o Dichtergeest, van wat al banden

374

O ...! die eene en zelve moeder

150

o Die lange en felle winter!

820

o Dierbaar Kruise Gods,

II 580

o Edel borst, uw weenen doet mij
weenen,

363

O edel herte, o vrije Vrouwe,

II 336

O eerbiedweerdigheid

II 354

o Eerbiedweerdig hoofd

II 48

o Eerdentroost; gebloeide blommen,

II 147

o Engel Gods, die mij bewaart

II 103

o Engelken, dat, weggevlogen,

283

o Engel, wil nog eens mij hulpe en
krachten geven,

44

ø Enkele die nog staat, uit zooveel
wondere steden

II 182

Of branden doen de huizen daar

II 466

Of ik een dichtjen mocht

515

Of ik mijn herte mocht

515

Ofschoon de kloeke Zoon van 't eenmaal 67
machtig Vlandren
o Gij, die aan de wereld zond

II 86

o Gij die wij beminden eens,

202

o Gij dikke, welgekleede, welgevoede
vliege,

II 155

o Gij schoone witte plekken,

II 454

o God, Gij weet mijn hert,

II 551

o God, hoe moest ik dankbaar wezen,

II 594

o God, mij zijt gezegend

II 784
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o God, temmer van de woede

II 735

o Goede God, in welke talen

II 317

o Goedheid, zonder einde of grond,

II 581

o Gouden ahornboom

II 781

o Groote God,

II 439

o Groote God

387

o Gulden hoofd der blijde zonne,

II 22

o Gustaf, wistet gij

II 83

o Heemelijke diepten ...

II 483

o Heemelijke diepten van

II 483

o Heere, laat mij dit

II 812

o Heere, maakt mijn herte sterk

II 318
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932

o Heere, o Heere!
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II 108

o Heere, uw Vleesch en Bloed

II 92

o Heer, Gij mint in ons alleen

II 316

o Heerlijk handgedaad

II 23

o Heide-, heide-, heideveld,

II 598

o Heilig zoete Bloed

II 187

o Holy Pathmos

II 748

o Huis, alwaar 'k mijn eerste leven

II 767

o Jesu, allerliefste lief

II 819

o Jesu, geeft mij moed

II 819

o Jesu, opgeheven

357

o Jesu, 't zielken dat

297

o Jesu, zon vol liefdengloede

II 732

o Kinders van de locht,

II 48

o Kind, gedenkt, vol dankbaarheid,

II 93

o Kind, hoe lange is 't leên

II 91

o Kind van Maria, ten Hemel gevlogen, 277
o, Kon het ooit voor regel gelden

225

o Koning groot, die, ongeacht

II 100

o Konings afgezant,

656

O krinklende winklende waterding,

42

o Kruis, beginsel en volending

II 7

O 'k sta mij zoo geren

406

O 'k sta mij zoo geren te midden in 't
veld,

406

o Kwaad om gaan is 't achter 't leven:

253

o Leeksken licht,

II 76

o Leye lief, wat mocht u boozen;

II 115

o Lenteblomke,

II 81

o Licht!

II 582

o Lied

397

o Lieden van te lande

380

o Lieden van te lande, vrienden al,

380

o Lied! o Lied,

397

o Liefelijke

II 383
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o Liefelijke lentedagen,

II 383

o Liefste aller vrouwen,

148

o Liefste Jesu zoet

II 711

Olieslagers, eert Sint Jan

II 816

O.L.V. van Vlanderen

604

o Machtig voorgeslacht,

II 176

o Maria die daar staat

564

o Maria, Gods Moeder

II 824

o Maria, lofweerde maagd,

II 596
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933

o Maria, welk eene eere,
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II 791

Om een gril geen boone weerd

II 774

o Menigvuldigheid van 't menschelijk
gedacht,

II 308

o Menschenetend steêgedrocht

II 59

o Mensch, uw vriend is God alleen,

287

o Mensch, wat zijt gij groot en kleen,

510

O meulewal, met al 't geheugen

II 800

Om Gods wil, helpt nen armen bloed

II 785

Om Jesu name en schaamde ik mij,

285

Om mijn hoofd, zoo roert en ruischt het, II 588
o Mocht ik

497

o Moeder van die lange en leede en
scherpe zieledolken,

II 641

o Morgenstond, uw blij gelaat,

398

Omverre moet het al!

II 351

o Nachtlijk duister, hupsch gesierd,

II 32

Onbevlekte Vrouwe

II 612

Once more I see the flowery wreaths of II 724
May,
Onder de oude spitse beuken

107

Onder hun' hoeden

II 661

Onder 't duister dak gedoken,

II 348

Oneigene

375

Oneindig goed is God,

478

Oneindig Wezen

384

Oneindig wezen, God,

384

Ongedagteekende gedichten en
onvoltooide ‘Slapende botten’

II 709

O nieuwjaarnacht, onaangenamer,

II 339

Onschuldig kind, na korte dagen

318

‘Ons dagelijksch brood’

II 581

Ons laat den Heere, na de
rouwgeplogentheden,

II 641

Ons leven houdt maar aan een draad:

230

Ons leven vloeit

II 812
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Ons toekome, God en vader,

II 792

Ons wierd op eenen dag, te gaâr,

II 94

Ontferme 't U

II 330

Ontferme 't U, o Heere en God,

II 330

Onwetend en onschuldig nog

227

Onwetendheid, mij dierbaar ding,

II 601

Onze bewaarengel

44

Onze Lieve Vrouwe

II 810

Oogentroost

II 514

o Ongeworden, eeuwig Wezen,

II 313

Oorloge

II 464
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934

Oorspronkelijk en van eersten af
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II 791

Oosteren

II 381

Oostermaand

II 111

o Ouderenpaar, van God gezegend

II 199

Op de bergen, diepe in 't gersland,

677

Op de dood van gelukzaliger
gedachtenisse Pius IX

240

Op de kust van Gitchi Goemi,

734

Op de kust van Gitchi Goemie,

833

Op de kust van Westvlanderen

23

Op de Speije bij nachte

II 718

Op de Wagens

II 344

Opdracht aan mijn weledelen Heer Mr 367
Jos. A. Alberdingk Thijm,
O.E.Q.S.G.R.M.
Op en neêre, in de elzentronken;

II 653

o Pereboom, belaên

II 251

Op Gebroedren

107

Op Golgotha, voor ons

II 812

Op Krukken

II 572

Op Libanon, den reuzenberg

II 603

Op Marcke, waar Sint Brixius vereerd,

II 204

o Priester, die geboren zijt

II 281

o Priester die, na Christi maat,

II 283

o Priester, Vorst, Propheet gekoren,

II 284

Opschrift

338

Op Stake op Steen

412

Osear Willems

353

Oscar Willems' werk geweven

353

O Schoone dagen, ongeweten

239

o Schoone onnoozelheid,

260

o Schoone roos die buiten alle grenzen II 774
o Schoone roozenmond,

II 440

o Schoone, witgetopte baren,

II 237

o Sneeuw, gewolde dracht

II 803
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Osseo

759

O stede- en standvaste oude
meuniksmoffen,

II 805

o Sterren, sterren, hooge en trotsch,

526

o Stil en zwijgend graf,

273

o Stille beke, en stemmelooze,

II 363

o Tierend dier dat hier

II 764

o Tijden van 't verleden,

388

O 't ruischen van het ranke riet

72

Oud Liedeken

II 743

Oudheid

II 355
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935

Oudheidkunde
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II 354

o Vader, zorgt bevreesd

II 794

o Vaderland

II 736

o Vaderland wat schoone naam

II 736

o Vechter, die in 't vaderland,

II 79

Over de bergen en de dalen

II 752

Overal en allenthenen,

512

Over hem Gods handen waken

II 766

Over tafel bij A.V.

594

o Visscher, die uit visschen gaat,

II 388

O vlaamsche held, die honderden,

346

o Vrienden, jeunt me een goed gebed

242

o Vriend wat schaadt of baat het ons 438
o Vrijdag, die den mensch gemaakt

II 186

o Vrije, vlaamsche poesis,

493

o Wankelende oogenwonne

II 45

o Wat is 't toch liefgetal

II 764

o! Wat schoon-, wat bolgekruinden

II 697

o Wierookgraan,

II 479

o Wilde en onvervalschte pracht

II 137

o Wisselwendig groene, en witte, en

II 602

o Wondere wolken wone ik al

II 788

o Wonderlijk mysterie groot,

II 83

o Zielke, schaars gekomen,

288

o Zingend kind, en wist gij 't niet

II 760

o Zoete honing, zeem

II 586

o Zoete lieve hemelster!

526

o Zoete ziel, die 's lichaams leven

297

o Zuivere ziel, gelost uit 's werelds oude 282
ellende,
o Zuster, nu zijt gij

II 85

Paaschen, Paaschen,

II 129

Pachthofschilderinge

89

Panem de Caelo

II 319

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

Paseentur in aethere cervi

II 713

Pas op Mon

465

‘Past op,’ zei Meester Heuverswijn,

II 715

Pastor Boone

67

Pastor Pieter's Feestdag

590

Pater Victor

611

Patroon van Anderlecht, aanhoort

II 227

Paulus, die in 't wilde zat

II 815

Pau-puk-Kiewis

790
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936

Pauline Pharailde De Meere
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238

Pedagogen

II 580

Peerden van de dood gelijk

II 802

Pereat dies!

II 587

Perelmoeder,

II 128

Perels

II 627

Peren

568

Petrus Franciscus Josephus
Salembier

221

Philip Verhulstens Eergedicht

533

Philomena Maria Libbrecht

313

Pieris Brassicae

II 161

Pieter Jacob Scherpereel

271

Pieter J. Boudewijn

343

Pieter Joseph De Baecke

306

Pinte, pante, palingpot

II 767

Pisseblommen

II 799

Platanus Orientalis L.

II 701

Polydor Gij Kind van Vlanderen

461

Polygonum Aviculare L.

II 366

Poucke

431

Poucke, Poucke, uw boomgewelven

431

Priester

450

Principium a Jesu

13

Pro Christo legatione fungimur

446

Prospectus (bij Dichtoefeningen)

7

Purpurea nix

II 603

Quae est ista

16

Questie

II 728

Questie is een aardig woord

II 728

Quid est Veritas!

II 582

Quis enarrabit

II 333

Quis nos Separabit?

II 660
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Rammentati

466

Rammentati, onthoudt 'et wel,

466

Raphaël, Raphaël

II 814

Rechte en zonder krommenissen,

II 714

Rechte neêrwaards,

II 124

Recht toe recht aan den bal gesnapt,

II 588

Rechtveerdig is de dood

II 819

Rechtveerdigen, staat op nu,

II 272

Rechtzinnig, God getrouw,

232
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937

Redemptor is 't dat me u voortaan
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II 283

Reeds jaren hert in hert

522

Regenschermen, zonneschermen

II 817

Regina Coeli

79

Reinaert, ghij die tallen tide

592

Renatus, in Francisci namen,

II 286

René Camille Vermote

302

Requiescat in pace!

II 705

Resurrexi-Zondag

II 773

Ridder Adolf Loosveldt

243

Rijmkes uit de kinderkamer,

524

Rijmram

II 450

Rijmreken, Nageldeuntjes,
Spakerlingen, etc.

518

Rijmsnoer

II 596

Rijmsnoer om en om het jaar

II 323

R.I.P.

226

Robert, ons eenig kind, die ons getween II 89
doet leven
Romanie Declercq

242

Roozenkrans! De blâren vallen,

II 239

Roozenmond

II 440

Rorate Coeli!

114

Rosalia F. Deroost

259

Rosalie A. Huysentruyt

273

Rosalie Sophie Louw

314

Roste mane

II 787

Rust in vrede, rust in vrede,

206

Salix Vitellina, L.

II 528

Salomon maakt ons gewis

II 811

Sambucus Nigra L.

II 668

Samson

II 426

Sa, neemt uw' vlucht en vliegt,

II 312

's Avonds

485
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's Avonds zie 'k de sterren geren,

II 28

Schavende snijdt het staal

369

Scheef is de poorte, van

II 471

Schelde

II 740

Schijn van brood! Hoe kan dat wezen

II 752

Schilderschoon, zoo zijn de verven

II 492

Schippers terugkomst

74

Schoone castanjen, hoe blijde is uw
groen,

II 155

Schoone Nacht

II 529

Schoonheid

II 469

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

938

Schrikkelmaand
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II 357

Schuldeloos blommeke lief

403

Schuwt u zelven meest van al,

II 588

Semel desipisse

II 589

Sempervivum Tectorum L.

II 369

Serenum erit

II 673

's Geleerden mans leven

II 811

's Goevrijdags ratel, rauwgerand,

396

Silvie Coussement

348

Simoen van Cyrenen,

II 635

Sint Hubrecht's dag

567

Sint Jans Vier

II 618

Sint Jeroen, zeer taalgeleerd

II 814

Sint Josephs leere

560

Sint Pieter in de steen

II 825

Sint Pieter op 't laatste avondmaal,

451

Sint Pieter, uw Patroon,

II 103

Sint Willebord, Sint Boonefaas,

II 287

Si scires!

II 583

Slaande rolt het rad daarhenen,

II 344

Slaaplied

II 703

Slaapt gij nog, gedaagde kruinen

II 111

Slaapt, slaapt, kindje slaapt,

513

Slaat nogmaals, o Engel, uw hand aan
de snaren

533

Slachtmaand

II 541

Sla-dood! - Hij ga ter galgenstraf!

II 633

Slapende botten

II 579

Slegge en sleine

II 767

Slijk blinkt

II 767

Smedtjes Gouden Bruiloft

615

Sobrii Estote

394

Soldaten, die, nog jong, terwijl 't
kardatsen dondert,

262

Solitudo

II 579
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Somtijden wit somtijden rood

II 784

Sophie Amelie Leplae

304

Sorbus Aucuparia L.

II 696

Spaman

II 544

Spellewerkend zie 'k u geerne,

II 259

Spreeuwen

II 654

Staat op, 't is 't koninginnenlied,

379

Sta, viator

II 590

Standvastigheid

II 716

Steenratjes

II 800
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939

Stephanie Ameye
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Sterven

II 552

Stille!

II 455

Storme

II 481

Storme op Zee

392

Stort gij ooit gebeden voor

II 769

Straal voort, klare bake

56

Super Flumina

475

S.V.C. - 1881

249

Taalgeleerdheid

449

Tachentig is uitgeblazen,

II 42

Tafelliedeken

549

Tallen tijden kan men nu

II 799

't Aprilt alreê

II 737

Tarda molimina

II 587

't Avondt, 't avondt: trage en treurig

II 597

't Beggijnhofklokske luidt

II 599

't Dondert onder grond. - De graven
gapen. - 't Splijt

II 640

Te Brugge in de oude vaderstad

II 760

't Edele spel der vlugge
schaverdijnders

442

't Eerste dat mij moeder vragen

II 327

Tehuiskomst na de priesterwijding

150

Te jong en niet te jong, eilaas, is hij
geleden

258

Te kerstdage, rond den blok

II 815

Te Kortrijk, te Kortrijk,

576

Te late is het geweend,

II 72

Te Lauwe

653

Te Lauwe, in 't land van leme en vlas,

653

Te Meirelbeke

627

Te midwege op de levensbaan

323

Temmerman

573
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Tenden

II 364

Tenden raad, en tenden reden,

II 241

Tenden uit- en omgezweefd,

II 360

Ten dorse geschreden, zoo

II 794

't En gaat geen een verloren,

II 793

Ten halven afgewrocht,

II 579

Te Niepoort, in het westquartier,

623

't En is van u

II 616

Ten Paradijze geleiden u de Engelen

193

Te Paaschen, te Paaschen

II 820

Ten terwaarde uit, ten boonaarde in,

II 553
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940

Ter Eere van de H.M. Anna
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Ter Inleidinge (tot de Gedichten,
Gezangen, enz.)

369

Terug

II 471

't Er viel 'ne keer

II 609

't Er viel 'ne keer een bladtjen op het
water

II 609

Terwe

II 480

Terwijl ik ligge

II 599

Ter Zaliger Gedachtenisse van de
360
Gesneuvelde, of anderszins
overledene Priesters, Kloosterlingen,
bekende en onbekende landslieden,
enz. - 1898
Te sterven is het niet,

II 771

Te vroeg eilaas, voor ons, is zij
gestorven,

264

Te vroeg gesmaakt, te vroeg ontvlogen, 241
't Geen Noë deed en Haron plag,

II 288

't Geen waarvan de droeve menschen

221

't Getemmer van des menschen leest

231

't Geweld des waters kwam tot in

259

't Goedendagslied

II 747

't Groeit ...

II 490

't Groeit een blomken in de weiden,

507

't Groeit overal entwat:

II 490

't Heeft fel gezomerzijpt, en, water gieten, II 670
't Heeft mij de dood gekost,

362

't Heeft uitgeleefd dat blinde twisten

II 771

't Heelal doordaverend vroongedrocht,

II 442

Theodoor Sabbe

245

Theophiel De Smet

230

Therese Théart

310

The Song of Hiawatha

667

Thor, de god van 't oude Thorhout,

598

Thorhout, Thorhout, heilge stede

II 761
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Tijd is geld weerd, dat is waar;

II 40

Tijdkrans

II 5

Timpe, Tompe, terelink,

516

't Is al te zwaar

II 65

't Is dag; 'k Ben uitgerust:

II 20

't Is de dag en de nacht hier die kampen II 781
't Is de eerste keer, niet waar, dat onder II 291
't Is de Mandel, die in 't stille,

507

't Is donker in 't houtgroen, en 't beukloof 614
is dicht
't Is een kwâ herder

II 810

't Is folly to be wise

II 601

't Is helderblauw, vandage,

II 682

Guido Gezelle, Dichtwerken (deel 1 en 2)

941

't Is hier dat, leên vijfhonderd jaar,
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556

't Is honderd jaar geleên,

II 303

't Is Kerstdag! Neen't, 't en kraakt geen
snee',

II 281

't Is leên vijfhonderd jaren,

II 174

't Is lentegroen genoeg,

II 386

't Is Nacht!

517

't Is nevel koud,

II 525

't Is oorloge, oorloge is 't,

II 464

't Is scherenstijd in 't houtgewas

II 672

't Is schoon, bij 't eerste zonopstaan,

13

't Is schoone, al dat gij zegt, voorwaar;

II 502

't Is stille, Cinxendag en, over 't plekske II 690
vloers,
't Is stille! Neerstig tikt het ongedurig
hangend wezen,

II 299

't Is stille. Rustig ligt

II 257

't Is stille, stille, allengerhand,

II 714

't Is uit nu met droefheid

II 731

't Is waar en het is wonderbaar voor elk II 783
't Is weêrom winter, weêrom donker

II 270

't Is winter, koud en Kerstdag

634

't Is wonder hoe de Brugsche stad

545

't Is wonder hoe men 't oude maar

II 355

't Klooster van Bethel te Brugge

545

't Krieken van den dag is dood,

II 602

't Kwam gewenteld lang en traagzaam

II 765

't Laatste

483

't Leven is terzelvertijde

II 810

't Ligt alles weêrom witgesneeuwd,

II 603

't Ligt alles weêrom witgesneeuwd,

II 45

't Meezeken

II 595

't Meiske, met zijn' teele melk,

II 660

't Molenzeil, dat, bruingeboend

II 802

't Nieuwjaar! Och! 't is altijd 't oude:

II 44
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To a friend on the eve of May 1858

II 724

Tokt op een ijdele ton ton ton,

506

't Oprecht gemoed is vrij

II 811

Torrebrand

598

Tot de Mane

393

Tot de studenten van 't Kleen
Seminarie te Rousselaere

8

Tot de Zonne

391

Tot de Zonne

II 442

Toto en Riri

II 590

Tot wederzien, tot wederzien!

525

Tot zevenmaal rechtveerdig man,

II 637
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942

't Oud jaar is weêr afgeschoten
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II 43

't Pardoent, en op de klokke slaat

509

Traagzaam trekt de witte wagen

175

Tranen

II 525

Tranen

452

Tranen weent de grijze landman,

452

Trede ik nog in 't mul der aarde,

507

't Regent, 't regent,

505

't Regent, 't regent rechte neêrwaard,

II 264

't Scheerwiel

II 657

't Schip zit vast

II 733

't Smoort, het smuikt, het smokkelwedert II 533
Tu es ille Virc

404

Tusschen de twee

II 352

't Verleden jaar heeft, oud en stram,

II 40

't Ververscht mij, in 't geweld gestaan

II 446

't Viel een doodslag uit de wolken

II 750

't Viel water nu genoeg, of nooit!

II 532

't Vriest

II 343

't Was de ure dat de Leeuwerk zoet

174

't Was God, die onze zonden zag,

II 761

't Was ijdel op der aarde nog

II 716

't Was in de blijde Mei,

II 502

't Was 'n ware!

II 715

't Was op nen dampen donkeren dag

II 762

't Was 't Uwe en 't onze, eilaas,

247

Twee Horsen

II 451

Twee namen wete ik wijdbekend

II 769

't Weêre is helder lauw en zoet

II 799

Twijfelzonnig

II 650

Twintig meezenvoetjes

II 443

't Wordt al sterre dat men ziet

485

't Zat, aanzijds den vasten ijsvloer

826

't Zij kort of lang, waarom is 't dat wij
leven,

267
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't Zij van oost en west of waar

II 763

't Zij vroeg of laat

223

't Zij waar ge gaat of staat

II 757

't Zij wie het huis ook bouwt,

500

Uit de diepten

II 707

Uitgekleed, in 't zonnebranden,

II 391

Uit het Italiaansch

205

Uit voller longen

627
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943

Uit zijn groote longerpijpen
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II 510

Uwe ooge, is 't dat ze eenvoudig zij

272

Uw hand heeft mij geschapen,

312

Uw herte uw mond

II 725

Uw stemme, o Heer, hebbe ik vernomen: 218
Uw vlerk aan 't werk

II 763

U zelven kent: 'n zijt ge u niet

II 589

Vaart voort

432

Vaartwel! Dat schoone woord

508

Vaartwel, Vincent! In 't ander leven

325

Vader en Moeder Gezelle

227

Vader overleden

II 704

Van boomen die roerloos en schaars

II 803

Vandage 't kwaad voorziet

II 777

Van den ouden boom

II 549

Van de viervlaghen, die voordesen

617

Van de wiege tot aan 't graf

II 824

Van de wilgen

458

Van Gent naar Geeraartsbergen,

504

Van hier, die twist en tweedracht voedt II 218
Van kindsbeen af getrouw

233

Van Zuylen is uw naam, en eerlijk
erfgenot:

II 96

Varende in een notenschulpken

II 782

Varia

336

Vaste in 't ijs staan al de beken,

II 343

Vele menschen zijn in nood,

503

Velen bidden schoone woorden,

II 242

Velen die in beêvaart gaan

II 824

Velut Umbra

II 368

Verantwoordinge

163

Vereenigd in het graf, hier rusten en
verwachten

338

Vereerd met uw goed nieuws,

515
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Verfoeide tijden, weg van hier

360

Vergeefs zal ooit onschoone hand

519

Vergeet gij ooit het vaderland

II 771

Vergeet hem niet, dien braven man,

319

Vergeet ze niet

263

Verkieslijk is het, duizendmaal,

229

Verleent me Gij uw' hulpe, o Heer,

II 455

Verloochend en verlaten,

II 639

Verlorenbroods

II 714

Verlorenbroods zijn zulke lieden,

II 714
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944

Verloren is 't gepijnd
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II 300

Verloren moeite, onnuttig streven,

228

Verloren, verloren

498

Vermaak en wist zij grooter geen,

318

Veronica, gedoekte en deernisvolle, die II 636
Verre van ouders verre van huis

II 760

Versche graven hier en daar,

II 267

Verschgevelde abeelenboomen

II 374

Vertijloos, al den dag,

II 566

Vertijloosheid

II 566

Victoria Soete

305

Vigilate et orate

II 522

Vijfden van de sture maand

II 763

Vincent Holvoet

325

Virago

II 592

Virginie Joyense

256

Viva Maria

610

Vlanderens kroone

85

Vlienderboom, 't is al verloren,

II 668

Vlucht maar, vogels

II 69

Vlugger als de wind die vliegt,

492

Voetjes

II 722

Vogelzang

II 428

Vol bezekens, onder de blâren, die, rood, II 601
Vol goedheid en vol vriendschap

II 796

Volgt, volgt die u zijn voorgegaan,

II 88

Vol naalden vliegt de lucht,

II 47

Voorbij

II 686

Voorbij die bergen, baanloos, spreidt

II 600

Voorbij is, eer het woord voluit

II 686

Voorbij is 't lijk een zonnestraal,

244

Voor Christo zijn wij boden en

446

Voor drukkersgasten

II 207

Voorhang

II 7
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Voorhang

II 325

Voor niet en droeg hij 't zweerd

293

Voorover, naar den grond gegroeid,

II 544

Vooruit! o edel Vlaamsche kind

II 772

Voor velen is de weg naar Lourdes
hooge steden

251

Voorwinter

II 563

Vox Populi vox Dei

II 174

Vraagt men geld of vraagt men goed,

II 765

Vreest God, maar vriend,

525
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945

Vreugd
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58

Vriendenzoen

II 642

Vrij zijn mag men

II 811

Vroeg avondt het: geleden

II 545

Vroeg uit, en vroeg onder dak,

II 73

Vroegt ge mij van waar ze komen,

673

Vrouw Kobbe zat weleer, eens
voorjaarsmorgens vroeg,

647

Vuistrecht

II 461

Waait mij nu zoetjes,

II 703

Waar gaat Hij heen, dien 't herte mijn

II 633

Waar gaat gij, o geest van de blomme

II 762

Waar gaat men naartoe met de taal?

II 782

Waar haalt hij 't uit, waar haalt hij 't al

II 796

Waar hier, waar elders

II 734

Waar is de tijd naartoe, dat onze
vlaamsche helden

628

Waar is, waar is 't gelukkig oord,

507

Waar is waar is mijn Vaderland

II 755

Waar nu gegaan? De ongansche wegen, II 77
Waarom altijd altijd weenen,

109

Waarom bemint u, kind, zoo zeer

II 734

Waarom, droeve Wilgeboom

19

Waarom en kunnen wij niet

419

Waarom en toefde 't niet,

274

Waarom getraagd? De wolken varen

II 587

Waarom gij wreede leute die lacht

II 753

Waarom het graf bedicht met vlaamsche 280
of andere woorden,
Waarom niet uw geweld gestaakt,

II 486

Waarom over 't volk staan kroonen,

II 59

Waarom 't gebrom

50

Waarom, waarom

II 572

Waarom, waarom bemin ik toch

II 762
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Waar 't leven een gedicht,

342

Waar vaart gij heen, gebekte
vlerkenslagers

II 741

Waar wierd de wondere kunst gevonden II 590
Waar zaat gij dan

II 642

Waar zit die heldere zanger, dien

II 138

Wacharme! En ik ben uitgekropen!

649

Wach-arme, ik, in Jeruzalem u zoekende, II 634
eer veel jaren
Wanhagel is het weêre,

II 131

Wanneer ben ik U naast, o God,

II 540

Wanneer de schipman, afgewrocht,

74
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946

Wanneer het lichaam rust geniet
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II 213

Wanneer ik mijnen name zet

II 751

Wanneer ik nog heel kleene was

99

Wanneer men let of last mij doet

II 755

Wanneer, wanneer zal 't hier, in
Vlanderen,

II 617

Ware Beke

II 363

Ware 'k een bietje en de buiken mijn

489

Ware wijngaard, Jesu-Christe,

499

‘Wat baat den armen mensch dat hij

557

Wat bate 't al te wenschen?

II 821

Wat eere is 't mij te kunnen denken,

II 314

Water dat van God gemaakt zijt,

442

Water dat voorbij mij vaart,

520

Wat groot gebouw daarin wij wonen
mogen

II 802

Wat hangt gij daar te praten

II 157

Wat helpt het al te denken hoe

II 350

Wat hoore ik in de lucht,

413

Wat is de mensch:

II 56

Wat kan een schamel kind

II 94

Wat leert ge mij, van pyramidenspraken, II 31
Wat lijden zonder klagen

II 820

Wat menschenschoonheid geven kan,

II 60

Wat nu gedaan, het schip zit vast,

II 733

Wat, wat zijt gij toch die mensch zijt

413

Wat weegt er op mijn hert

521

Wat weet gij, wijze mensch,

II 583

Wat zei dat vinnig stemgepiep

II 800

Wat zijt gij toch

413

Wat zware zolen poldergrond

II 600

Weddemaand

II 193

Wederwijven

II 656

Weêrom de vrije klok

470

Weêrom de vrije klok geluwd,

470
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Weêrom een quart voorbij, en 't heilig stip 641
genaderd
Weêrom ... Eilaas, 't en zal geen een

339

Weêrom licht en vier gesteken,

II 18

Weêrom! Weêrom! Wie toomt er mij,

491

Weêrstaat er wel iemand

II 356

Weert den wulf:

II 599

Weest welkom, aan den Hemel daar,

644

Weet gij waar de wind geboren,

501

Weg, weg, met de tale,

518

Welaan, mijn weerde dienaar, lang

248
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947

Weldadig Zonneweer

Deel Blz.
II 384

Welgekomen, wel gevonden

II 780

Welgekomen zijt mij allen

II 803

Welhoe, gij wildet, Heer der Heeren,

II 96

Welkom, kindtje, in d'Hemelzalen,

253

Welzalig is de sterveling,

219

Wereld, die maar en

491

Wie geeft mij woordenpracht,

II 243

Wie heeft er ooit het lied gehoord,

607

Wie hoorder de eerste messe,

II 770

Wie is als God!

II 687

Wie is als God zoo wierd het woord

II 687

Wie is er die, met meerder kracht

II 768

Wie is 't, dat blijde en blondgehaard

II 380

Wie is 't die, lijk een dageraad,

16

Wie is 't, die ooit, in woorden, al

333

Wie kander kooren zien

506

Wierook

II 479

Wie weet er Gods beschik,

279

Wie, wie heeft toch, laat mij weten,

138

Wie zal den Africaanschen leeuw
bedaren,

344

Wie zijt gij

472

Wie zijt gij die wet geeft

519

Wie zijt gij, pinkelend sterrenheer,

472

Wij bouwden op uw leven een getemmer 310
Wijdauw, wat zijn uw' wiskens net,

II 528

Wijd en breed in 't volk vermaarde 't

809

Wij dreeven op den

II 749

Wij hoopten beiden dat gij zoudt,

295

Wijl gij ligt en rust en slaapt, Mon,

465

Wijmaand

II 272

Wij minden 't zoo,

300

Wij naderen

II 645
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Wij waanden 't heidensch vak al ver van II 66
ons,
Wij warender vereend

II 194

Wij waren 's eens, van herte en zin

303

Wij zijn dat Volk, wij zijn die lieden

II 747

Wilhelmina, Cora, Nette,

II 41

Willens, nillens, vare ik verder

II 304

Wilt aanhooren kleen en groot

337

Wilt ge een hof vol beukenboomen,

II 690

Wilt gij een vertelsel weten,

II 166

Wilt, Sassensvolk, door 't waternood

II 784
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948

Windbruid
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II 595

Winden waaien wolken wentlen

II 754

Windtocht

II 682

Wintermaand

II 561

Wintermuggen

II 341

Winternacht

II 346

Winterstilte

II 347

Wit als sneeuw zoo wilde ik

II 818

Wit als watte, en teenegader

II 435

Wit en Zwart

II 512

Wit van bol en wit van bast,

II 601

Wolkensnee

II 485

Wolken, 't zijn ... lijk sperreboomen,

II 529

Wonnemaand

II 131

W.R.A.K. 1878

239

Zaaimaand

II 519

Zacht is uw hand, o windeke,

520

Zal ons schipken

II 815

Ze beven door de lucht

II 801

Zeer vergramd was Hiawadha

798

Zeewaard heen, ten Gitchi Goemie,

727

Zegepraal

II 646

Zege, zege, laat ons zingen,

II 211

Zegt mij hoe de sterren worden

II 764

Zeg toch, Moeder, liefste Moeder,

83

Zegt, waar zou 'k belenden mogen,

II 445

Ze hebben hier hem neêrgeleid,

II 705

Ze lagen op het stik,

II 158

Ze slapen nog

407

Ze slapen nog en, 't schijnt, ze droomen, II 407
Ze stappen, hun' bellen al klinken,

II 451

‘Zie, zie, zie,

II 665

Ziel, die God mij schonk, onraakbaar

502
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Zielgedichtjes

218

Ziet gij hoe de zonne neêrwaards

759

Ziet gij traagzaam heen bewegen

II 752

Ziet hoe 't leeft al om end om

II 754

Ziet toe van wien gij spreekt

II 812

Zij gingen hand in hand, gevolgd van
hunne kinderen,

276

Zij heeft de waarheid Gods, Zijn
goedheid ondervonden

257

Zijn eigen Zoon en spaarde' J niet

II 762

Zijn herte zong, van binnen hem,

324
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949

Zijn leven stond hij af voor mij,
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II 791

Zijn tandelooze mond

II 371

Zijn' vuisten, tend den okselen

II 452

Zijt gij nooit in 't donker hol gegaan

II 758

Zijt kind, blijft kind

526

Zijt, Priester Gods, hier welgekomen,

621

Zijt sneller als den hert

II 777

Zijt willekom, o Herder goed

II 820

Zij was de brave vrouwe, erkend van alle 287
lieden;
Zij was den Heere, in 't dagelijksch werk 323
Zij was oprecht als edelsteen,

283

Zij was van jongs aan God, als moeder 304
en als vrouw,
Zij was een' zulke, dat ik niet

361

Zilverblanke Zwanen

II 746

Zilverblanke zwanen, 'k groete u

II 746

Zingen dat willen wij,

525

Zinge wie dat lust te zingen,

490

Zoekt genuchten

510

Zoete lieve Dichterengel,

518

Zoet Lieve Vrouwe, laat

II 814

Zoetlievevrouwe van Assebroucke

II 815

Zoete Vrouwe, helpt al gauwe

II 824

Zomermaand

II 153

Zomermaand

II 437

Zommer

II 441

Zonde

427

Zonde, bittere teugen zijn het

427

Zonder tik of tinte daarin,

516

Zonhoeden

II 661

Zonne, als 'k in mijn groene blaren

391

Zonnenondergang

II 505

Zonnewende

II 433

Zoo Christus leefde en stierf

II 813
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Zoo daar ooit een blomke groeide

173

Zoo de blâren,

II 39

Zoo ellendig zijn,

II 127

Zoo hond en kat malkaar, eilaas,

II 70

Zoo is uw land,

II 796

Zoo is 't in al de rampen

II 774

Zoo kostlijk is de tijd, dat God hem niet 635
en geeft
Zoo lange als God ons land zal Priesters II 289
jonnen,
Zoo menig bitteren dag, van pijnen,

341

Zoo menig blomme

436
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950

Zoo menig blomme zag ik, och
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436

Zoo men soms bij zomernachten

284

Zoo net als nieuwe sneê

II 145

Zoo rechte en vaart ter wiegen uit

397

Zoo spreke en

519

Zoo 't eens was uit Gods hand gekomen, 322
Zoo vreedzaam van geen mensche en
wierd

347

Zoo welkom als de bie

453

Zoo wordt het goud, in 't scherp geweld 271
Zoo zedig, zoo zorgvuldig en

319

Zulk gewil

II 599

Zulma Helena Boutens

318

Zuster Anna, is 't voorwaar

II 106

Zuster Philomene

557

Zwart

II 652

Zwarte eeken, olmen

II 801

Zwijgt krakende kraaien

II 805
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