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Lyst van inschryvers voor België.
Z.M. LEOPOLD I, KONING DER BELGEN.
Z.K.H. DE HERTOG VAN BRABAND.
De Heer Minister van Binnenlandsche Zaken.
De Heer Gouverneur van Oost-Vlaenderen.
De Heer Burgermeester van Gent.

Aerts, F.X., notaris-klerk, te Dendermonde.
Beernaert. notaris, te Alveringhem.
Bergmann, burgermeester, te Lier.
Berlemont, voorzitter der Maetschappy de Leeuw van Vlaenderen, te Kortryk.
Billiet, letterkundige, te St Nikolaes.
Bivort-Crowie, We., boekhandelaerster, te Gent.
Blockhuys, onderwyzer, by Brussel.
Blommaert, Phs., letterkundige, te Gent.
Bocxstael, Rosalie, vrouw H. De Smet, te Assenede.
Boone, F.A., letterkundige, te Gent.
Boosten, Matth., student, te Leuven.
Bormans, J.H., professor by de Hoogeschool, te Luik.
Broeckaert, letterkundige, te Wetteren.
Byl, Gustaef, te Dendermonde.
Callebaut, Karel, kommies, te Gent.
Carton, C., priester, te Brugge.
Ceulemans, J.B., onderwyzer, te Antwerpen.
Claeys, Prosper, student, te Gent.
Cnudde, P., timmerman, te Saffelaere.
Coene, P.G., student, te Gent.
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Cogen, Eug., student, te Gent.
Commerga, A.J., ontvanger der Maetschappy van Rhetorika, te Eecloo.
Conscience, H., letterkundige, te Antwerpen.
Coppieters, student, te Brussel.
Cossaert, te Antwerpen.
Daele, A., wisselaer, te Gent.
Daems, doctor, te Noorderwyk.
Dauwe, A., notaris en schepen, te Eecloo.
De Backer, E., te Gent.
De Baets, P., advokaet, te Gent.
De Borchgrave, notaris, te Bassevelde.
De Brauwere, D., notaris, te Nieupoort.
De Coorebyter, D.M.G., kandidaet-notaris, te Capryk.
De Croeser de Berges (Burggraef) provinciale opzichter van het lager onderwys,
te Brugge.
De Clercq, K., student, te Gent.
De Clercq, L., gemeente-ontvanger, te Eecloo.
De Cuyper, L., beeldhouwer, te Antwerpen.
De Deyn, P.J., oud notaris, te Ninove.
Degerickx, E., schryver, te Gent.
De Keghel, kunstschilder, te Antwerpen.
De Laet, J.A., letterkundige, te Antwerpen.
De Meyer-De Proost, commissionnaris, te Gent.
De Hoon, A., ingenieur, te Veurne.
De Hoon, Ed., doctor, te Bassevelde.
De Hoon, J.J., doctor, te Capryk.
De Koninck, te Gent.
De Poorter, student, te Gent.
De Portemont, A., volksvertegenwoordiger, te Geeraerdsbergen.
De Potter, F., letterkundige, te Gent.
De Saint-Genois, J. (baron), schepen, te Gent.
Descamps, K., student, te Gent.
De Schryver Van Haute, boekhandelaer, te Brugge. (2 Ex.)
De Veen, V., leeraer by 's Ryks middelbare school, te Gent.
De Vooght, P.J., doctor, te Elewyk.
De Vos, Constant, byzondere, te Gent.
De Vos, Florent, te Eecloo.
De Vos, J.J. gemeente-onderwyzer, te Denderhautem.
D'huyvetter, burgermeester, te Eecloo.
Dirckx, H., advokaet-avoué, te Eecloo.
Dumonceau, F., sekretaris en onderwyzer, te Middelburg by Maldegem.
Dumont, P.C., letterkundige, te Antwerpen.
Dumortier-Bavay, te Antwerpen.
Dumoulin, boekhandelaer, te Meerhout. (6 Ex.)
Duquesne, boekhandelaer, te Gent. (6 Ex.)
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Ecrevisse, vrederegter, te Eecloo.
Edom, J., boekhandelaer, te St Nikolaes. (3 Ex.)
Engels, August, notaris-klerk, te Eecloo.
Everard, Aimé, student, te Eecloo.
Faut, C., sekretaris, te Ursel.
Fobe, A.N., sekretaris, te Hansbeke.
Gabriels, P., negociant, te Nederbrakel.
Geiregat, P., letterkundige, te Gent.
Gheysens, X., notaris, te Antwerpen.
Hanegraefs, C.B., pastor te Opheylissem, by Thienen.
Heremans, J.F.J., professor, te Gent.
Herremans, boekhandelaer, te Leuven.
Hiel, Emm., werkhuis-bestuerder, te Dendermonde.
Hoste, boekhandelaer, te Gent. (100 Ex.)
Jottrand, L., vader, advokaet, te Brussel.
Janssens, K., te Herenthals.
Kervyn van Volkaersbeke, Ph., schepen, te Gent.
Kesteloot-De Man, gemeente-sekretaris, te Nieupoort.
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Lambin-Verwaerde, sekretaris der Maetschappy van Rhetorika, te Yperen.
Langlois, H. zoon, te St Willebrords, by Antwerpen.
Lebrun - De Vigne, boekhandelaer, te Gent. (6 Ex.)
Lehoucq, pastor, te St Margariete.
Lejeune, D.J. (Ridder), kommissaris der munten, te Brussel.
Lievens, J.J., notaris-klerk, te Zele.
Maes, E., negociant, te Thourout.
Maetschappy der gedekoreerde werklieden, te Gent.
Maetschappy: de Eendragt, te Gent.
Maetschappy: de Hoop, te Meerhout.
Maetschappy: de Olyftak, te Antwerpen.
Maetschappy van Vlaemsche letteroefening: de Tael is gansch het Volk, te Gent.
Maetschappy voor Letterkunde: Kunstmin, te Eecloo.
Maroy, R.E., doctor, te Eecloo.
Michels, E., ontvanger der registratie, te Dixmude.
Minnaert, leerling-onderwyzer, in de normaelschool, te Lier.
Moyson, E., student, te Gent.
Muquardt, C., boekhandelaer, te Gent. (3 Ex.)
Mylemans, negociant, te Lier.
Neelemans, E., byzondere, te Eecloo.
Neyrinck, E., te Iseghem.
Nolet de Brauwere van Steeland, letterkundige, te Brussel.
Owel, K., werkman, te Gent.
Peeters, onderpastor, te Vlezembeeck.
Pierssens, eigenaer, te Bloemendael.
Rens, F., letterkundige, te Gent.
Rogghé, W., boekhandelaer, te Gent. (36 Ex.)
Rommelaere, F., student, te Gent.
Rommelaere, W., student in de Wetenschappen, te Gent.
Sabot, Hippolyte, notaris te Selzaete.
Santens, J., kandidaet-notaris, te Gent.
Serrure, C.A., student, te Gent.
Serrure, C.P., Rector der Hoogeschool, te Gent.
Snellaert, F.A., doctor, te Gent.
Stallaert, K., professor, te Brussel.
Stroobant, notaris, te St Pieters-Leeuw.
Taalminnend Studenten-genootschap: 't Zal wel gaan, te Gent.
Taelminnend genootschap: Zang is dicht, 't Woord is licht, te Dendermonde.
Tessely, onderwyzer, te Nevele.
Temmerman, C.B., raedslid en koopman, te Eecloo.
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Ternest, K.L., onderwyzer, te Wetteren.
Tollenaere, kanonik, te Gent.
Tolliers, D., kandidaet-notaris, te Gent.
Van Acker, K.F., advokaet, te Gent.
Van Ackere, vrouw, geb. Maria Doolaeghe, letterkundige, te Dixmude.
Van Boekel, C.H., letterkundige, te Gent.
Van Boxelaere, bisschoppelyke schoolopziener, te St Nicolaes.
Van Damme-Bernier, grondeigenaer, te Gent. (4 Ex.)
Van den Bossche, S., ontvanger der registratie, te Thourout.
Van den Wyngaert, F., winkelier, te Antwerpen.
Van der Steene, B., bestuerder der Normaelschool, te St Nicolaes.
Van der Heyden, notaris, te Aelst.
Van der Straeten, grondeigenaer, te Hasselt.
Van der Zweep, ingenieur, te Brussel.
Van de Wattyne, burgermeester, te Bassevelde.
Van Dieren en Ce. drukker-uitgever, te Antwerpen. (2 Ex.)
Van In, Joseph, boekhandelaer, te Lier. (4 Ex.)
Van Oosterzee, boekhandelaer, te Antwerpen. (3 Ex.)
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Van Tieghem, werkman, te Thielt.
Van Toers, J., advokaet, te Gent.
Van Uffelen, de kinderen, boekhandelaers, te Antwerpen. (3 Ex.)
Van Wassenhove, Désiré, te Eecloo.
Van West-Pluymers, boekhandelaer, te St Truyden. (2 Ex.)
Varas, F., letterkundige, te Antwerpen.
Velleman-Kesteloot, raedslid, te Gent.
Verest, D., plaetsnyder, te Antwerpen.
Vermandel, E., letterkundige, te Gent.
Vervier, C.A. provincie-raedslid te Gent.
Verziggel, te Zwevezeele.
Vilders, leerling-onderwyzer in de normaelschool, te Lier.
Vlaemsch gezelschap te Gent.
Vlaemsch gezelschap te Zomergem.
Vuylsteke, J., student, te Gent.
Waldack, Vital, byzondere, te Gent.
Wallaert, te Rousselaere.
Watcant, te Opbrakel.
Willems, P., te Rousbrugge
Willems, leeraer by 't koninklyk Atheneum, te Doornik.
Willems, Juliaen, fabrikant, te Eecloo.
Willemyns, landbouwer, te Uccle.
Witkamp, byzondere, te Audenaerde.
Wocquier, L., professor, te Gent.
Wolfcarius, Edm., student, te Gent.

UITGEVER VOOR NOORD-NEDERLAND:
De heer H.J. VAN KESTEREN, boekhandelaer, te Amsterdam, ingeschreven voor
drie honderd exemplaren.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

IX

Levensschets van K.L. Ledeganck.
Indien zich ooit in de geschiedenis der letterkunde een wonderbaer verschynsel heeft
opgedaen, is het wel de bloei der Nederlandsche letteren in België na de omwenteling
van 1830. Te midden van het volk, dat het gebruik zyner eigene tale als eene grieve
tegen
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het voormalige Staetsbestuer had doen gelden, hief op eens een gansche rei van
vaderlandsche zangers zyne Vlaemsche toonen aen, die thands by de vroeger
onverschillige menigte met geestdrift werden aengehoord. Wel waren er onder de
Vlaemsche dichters enkele, die reeds gedurende het bestaen van 't koningryk der
Nederlanden blyken van aenleg voor de poëzy hadden gegeven; doch slechts nadat
de Belgische vlag in de zuidelyke gewesten onverstoorbaer geplant scheen, vertoonden
deze zich in hunne volle poëtische kracht.
Onder de Belgen, die reeds vóór 1830 eene zekere faem in de Nederlandsche
letterkunde hadden verworven, bekleedde KAREL LODEWYK LEDEGANCK eene
voorname plaets. Hy zag het eerste levenslicht op den 9den November 1805 te Eecloo,
eene kleine stad in Oost-Vlaenderen, waer zyn vader, JOHANNES, een niet
onverdienstelyk onderwyzer, tydens de vereeniging van Noord en Zuid een der eerste
was, die de verbeterde methoden in zyne schole dorst invoeren. Zyne moeder,
JOHANNA JUDOCA CODDENS, was eene dier aertsvaderlyke huisvrouwen, wier geslacht
by ons schynt uitgestorven te zyn, en die den vromen pater POIRTERS en den wyzen
vader CATS van buiten kenden. Hoe groot de invloed van LEDEGANCKS moeder, niet
alleenlyk op de vorming van zyn kinderlyk herte, maer tevens van zynen poëtischen
geest moet zyn geweest, leert ons de Dichter zelf, wanneer hy van haer getuigt:
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Aen haer heb ik, myn harp! uw vroeg bezit te danken.
Terwyl zy in de wieg my schommelde onvermoeid,
Zweefde op haer' adem soms een stroom van vreemde klanken,
En met de moedermelk kwam melody gevloeid.
't Was even of haer jeugd, by zomeravondstonden,
In 't suizen van den wind die toonen had gehoord,
Waermeê by 't voorgeslacht zich vreugde en smert verkondden,
En die de stroom des tyds sints eeuwen heeft gesmoord.
En als reeds de ouderdom haer wang met rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied by wylen op haer tong;
Zoodat myn dorst naer zang geene andre bron behoefde,
Dan die voor heel myn jeugd uit hare borst ontsprong.

Ras ontwikkelde zich de knaep, en van zyne eerste jeugd af legde hy eenen
onverzaedbaren dorst naer wetenschap aen den dag, die zich geene moeite ontzag,
om het nagestreefde doel te treffen. Dewyl nogtans zyne ouders door de fortuin niet
waren gezegend, konden zy dien onverzaedbaren dorst in hunnen zoon niet lange
bevredigen, en moest de leerzuchtige LEDEGANCK, wanneer hy nauwelyks de
jongelingsjaren had bereikt, voor zyne toekomst zorgen. Hy verwierf eene plaets van
schryver aen het stadhuis te Eecloo, waer zyn helder oordeel en zyne vaerdigheid in
bestuerlyke zaken hem weldra deden onderscheiden. Zyne ledige uren begon hy dan
reeds aen de beoefening der Nederlandsche dichtkunst te wyden. Ofschoon de
Rederykers nog alom in Vlaenderen heerschten, en met hen PHOEBUS-APOLLO met
de Muzen driemael-drie en den bonten klatergouden stoet van heele en halve goden,
zoo brak de jonge LEDEGANCK met zyn gezond verstand weldra den
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staf over de beuzelachtige, zoutelooze rymelaryen van zyne land- en tydgenooten,
en legde hy zich op de studie der groote meesters uit de zeventiende eeuw toe.
De eerste dichtproeven van LEDEGANCK waren gelegenheidsverzen, en in een
tydvak, dat de Rederyksgilden in België nog uitsluitelyk wierook brandden voor der
kunsten God, en wedstryden uitschreven, kon het niet anders, of zyn herte moest ook
kloppen by het lezen der pryskaerten, die gouden en zilveren borstsieraden uitloofden
voor den besten berymer van onderwerpen, als: de yselykheden van den burgerkryg,
de knagingen van een boos geweten, of de liefelykheid der maend Mei. Al vroeg moet
LEDEGANCK eene zekere vermaerdheid in zyne geboorteplaets hebben verkregen:
tot een bewys daervan strekken de volgende verzen, die aen den veel belovenden
Dichter in 1823 op den 16den December, door eenen letterkundige van zeer kieschen
smaek, den heer C.A. VERVIER, des tyds agent van den algemeenen Rykskassier te
Eecloo, werden toegezonden, en vergezeld gingen van een voor den jeugdigen Poëet
kostelyk geschenk, namelyk de Gedichten van H. TOLLENS:
Ontwring uw lier toch geene klanken,
Uit dankgevoel mij toegewijd!
't Is mij niet, maar U zelf, te danken
Dat gij ook eenmaal Dichter zijt;
Gij voeldet d'aanleg U geschonken;
Gij wist het heilig vuur te ontvonken,
Dat thans door uwen boezem rent,
En dat, door 't geestvervoerend blaken,
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U doet die forsche toonen slaken,
Waaraan men de echte Dichters kent.
Ga voort een loopbaan door te streven,
Die zoo veel zoets op 't uiteind heeft,
Maar denk niet voor U zelf te leven,
't Is voor de Dichtkunst dat gij leeft;
Mag zij steeds uwe liefde boeien
Dan doet zij eens uw borst ontgloeien
In toonen uw- en harer waard,
En Phebus zal, met eigen vingren,
U 't eerloof om den schedel slingren,
Dat hij voor kunst en ijver spaart.

Dat deze voorspelling zoû verwezentlykt worden, toonden de lauweren, die de jonge
LEDEGANCK weldra mogt plukken. De Maetschappy van Rhetorika te Deynze schreef
eenen pryskamp uit, en LEDEGANCK trad in het strydperk, en behaelde den gouden
eerepenning op den 15den July 1827. Alhoewel het bekroonde gedicht: Heil en onheil
der tooneeloefening in den smaek van die dagen zy behandeld, is het nogtans geens
zins van verdiensten ontbloot: het overtreft door gemak van versbouw en kracht van
uitdrukking de nietige rymdichten van dien tyd. Een ander gedicht, een weinig later
(1828) vervaerdigd, de eerste Zwaluw, bewyst boven dien, dat, wanneer Ledeganck
zyne onderwerpen zelf mogt kiezen en uit zyn eigen herte zingen, hy zich dan reeds
tot eene zekere hoogte wist te verheffen.
LEDEGANCK liet het by dezen eersten lauwer niet. In 1828 op den 17den Juny
behaelde hy den eersten prys
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by de Koninklyke Maetschappy van Rhetorika te Brugge met den Lof der
schilderkunst, een gedicht, dat zeker van geene overdryving is vry te pleiten, doch
die welligt meer hare oorzaek vond in de prysvraeg zelve dan in de overtuiging des
Dichters. Niet altyd echter was het lot LEDEGANCK gunstig: eens dat hy weder in het
strydperk was getreden, werd het dichtstuk van zekeren barbier, dat er erbarmelyk
uitzag, boven het zyne verkozen. LEDEGANCK wreekte zich op zynen overwinnaer,
op dichterlyke wyze, met epigrammen: ‘zyn barbIer was niets anders dan een
barbAer: het scheelde maer ééne letter.’
Den 31sten Mei 1830 ontving hy den gouden eereprys, door de Maetschappy van
Rhetorika te Thielt uitgeloofd, voor zyne Linnenmakery, Vlaenderens welvaren, een
voortreffelyk gedicht, waermede hy alstoen veel lof inoogstte, en waerin plaetsen
voorkomen, die men te regte met het fraeije Buitenleven van POOT heeft vergeleken.
In dit gedicht waeit ons reeds de geurige, frissche wasem van de Boekweit tegen, die
de Dichter eenige jaren later met zoo veel kunst en zwier zoû bezingen.
By ministeriëel besluit van den 21sten Juny 1834 werd een nationale wedstryd voor
poëzy uitgeschreven, waervan het onderwerp was de Zegeprael van 's Lands
onafhankelykheid en de lotbestemming des Vaderlands. Aen LEDEGANCK viel
nogmaels de eerste prys ten deel. Eenigen rekenden het den Dichter als eene misdaed
aen,
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dat hy eene omwenteling had willen verheerlyken, die toch niet gansch zyne
goedkeuring kon hebhen weggedragen; doch zeker hadden die van het prysvers nog
geene kennis genomen, en moesten zy later toestemmen, dat LEDEGANCK zich hier
zeer behendig uit den slag heeft weten te trekken. Aen diegenen, welke hadden
verwacht, dat zyn gedicht een smaedvers op het voormalige Staetsbestuer zyn zoû,
antwoordde hy met den Franschen Dichter:
Non, sous quelque drapeau que le barde se range,
La muse sert sa gloire et non ses passions;
Non, je n'ai pas coupé les ailes de cet ange,
Pour l'atteler hurlant au char des factions.

Er zyn eigentlyk twee tydperken in de dichterlyke loopbaen van LEDEGANCK: het
eerste strekt zich uit van zyne eerste dichtproeven tot aen zyne bekrooning in den
wedstryd des Staetsbestuers; het tweede gaet van 1834 tot aen zynen dood. In het
eerste tydperk wordt zyne poëtische vlugt nog meermaels belemmerd door de
rhetorikale banden, ter wyl hy in het tweede tydperk een echt begrip kreeg van de
roeping des dichters. Tot in 1834 beoogde hy met zyne dichterlyke werkzaemheden
uitsluitelyk roem, en konden de Rederykerswedstryden met hunne alledaegsche,
versletene prysvragen hem nog verlokken; sedert zyne bekrooning te Brussel liet hy
alleen zich door zyn eigen gevoel en verbeelding leiden. Hy bekreunt zich niet
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meer over het oordeel dier rymersgilden, samengesteld uit eenvoudige ambachtslieden
of landbouwers, welke niet wisten, wat poëzy is, en den dichter op den zelfden rang
stelden als eenen boogschutter, die op eene boerenkermis den hoogsten vogel
getroffen, of de meeste roozen heeft geschoten.
Wat niet weinig bydroeg, om den kunstsmaek van LEDEGANCK te louteren, was
zyne studie van de grootste dichters onzer eeuw. Het lezen van A. DE LA MARTINE,
VICTOR HUGO, SCHILLER en vooral LORD BYRON bragt eene volkomen omwenteling
te weeg in de letterkundige begrippen van onzen Dichter.
Na zynen zegeprael in den wedstryd des Staetsbestuers, wydde LEDEGANCK zich
gedurende eenigen tyd minder aen de beoefening der vaderlandsche letterkunde, om
zich op droogere studiën toe te leggen. Gaerne hadde hy den graed van doctor in de
regten verkregen; doch daertoe was de kennis der oude talen onontbeerlyk, en
LEDEGANCK had wel by zich zelven eenige nieuwere talen aengeleerd; maer eene
klassieke opvoeding had hy niet genoten. Zoû zulks hem weêrhouden? Neen, door
eigene krachtinspanning, zonder eenigen gids zoû hy het heiligdom der oudheid
genaken en zich ontsluiten! Eene zware taek in der daed, die hy op de schouders
nam, doch niet zwaer genoeg, om eenen man met een karakter als het zyne af te
schrikken. Het is onmogelyk zich de buitengewoone wilskracht voor te stellen, die
hy in het betrachten van
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dit zyn doel aen den dag legde! Wanneer hy het eindelyk zoo verre had gebragt, dat
hy de lessen der Hoogeschool volgen kon, kwam de weetgierige Dichter te dien einde
verscheidene malen in de week te voet van Eecloo naer Gent, en zoo
Bragt hy den dag en soms de nachten door,
Onachtzaem op ontydig lichaemskrenken.

Eindelyk verkreeg hy het loon van zoo veel vlyt en aenhoudendheid. Hy verwierf
op den 10den van Oogstmaend 1835 den graed van doctor in de regten, en zulks met
groote onderscheiding; doch welligt ontving hy dan reeds de kiemen der ziekte, die
hem langzaem ten grave zoû slepen.
Het Staetsbestuer erkende de letterkundige verdiensten van LEDEGANCK, en stelde
hem aen tot lid der kommissie, die de verhandelingen over de spelling der Vlaemsche
tale zoû beoordeelen. Hy bekwam boven dien de plaets van vrederegter te Zomergem.
Daer arbeidde hy aen een werk, waervan by iederen Vlaemschen burger de dringende
noodzakelykheid werd gevoeld. De wetboeken waren sedert 1830 voor den Vlaming,
die alleen zyner moedertale magtig is, gesloten geweest: LEDEGANCK nam voor, ze
in het Nederduitsch te vertolken, en het eerste gedeelte van zynen arbeid zag reeds
in 1841 het licht, en bevatte het Burgerlyk Wetboek. De overzetting van LEDEGANCK
munt uit door tael- en regtskennis, en wordt door des kun-
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digen zeer hoog geschat. Reeds ligt een vierde druk ter perse, en de vorige werden
elk op eenige duizenden exemplaren getrokken. Die lastige arbeid heeft ongetwyfeld
bygedragen, om de borstkwael, waervan LEDEGANCK later werd aengedaen, te
ontwikkelen. Doch zyne liefde voor zyne Vlaemsche broeders, die de wetten, welke
hen besturen, niet eens verstaen konden, was al te groot, opdat hy zyne eigene
gezondheid voor de Vlaemsche zaek niet zoû hebben opgeofferd. Het was insgelyks
gedurende zyn verblyf te Zomergem, dat hy plaets nam in de Provinciale Staten van
Oost-Vlaenderen, en in den echt trad met Jufvrouw VIRGINIA DE HOON, van Capryk,
uit welken echt twee zonen en eene dochter zyn gesproten.
Doch weinig tyds zoû hy het reinste huwelyksheil smaken: op eens openbaerde
zich de onverbiddelyke borstkwael, waeraen hy zeven volle jaren heeft gekwynd.
Hy kreeg weldra de volle bewustheid van de ongeneeslykheid zyner ziekte, maer
droeg ze met gelatenheid, als het eenen Christene betaemt. Harde slagen hadden
bovendien reeds vroeger het herte van onzen Dichter doen bloeden: hy droeg
beurtelings zyne geliefde ouders naer het graf. De gevoelvolle elegieën ter dier
gelegenheid vervaerdigd rekenen niet alleenlyk onder het voortreffelykste, dat wy
van LEDEGANCK bezitten, maer tevens onder het beste, waerop de Nederlandsche
letterkunde in dit vak zich beroemen mag.
In 1839 verzamelde LEDEGANCK zyne verspreide
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gedichten in eenen bundel, die den naem voert van Bloemen myner Lente, en in 1840
verscheen reeds zyn Burgslot van Zomergem, een verhael, dat uitmunt door eene
buitengewoone kracht van voorstelling.
In 1842 verliet LEDEGANCK Zomergem, om zich te Gent als provinciael opzichter
van het lager onderwys te vestigen, een ambt, dat hy met onderscheiding tot aen
zynen dood waernam. By het verschynen van het Burgslot van Zomergem had men
aen dit dichtstuk ten laste gelegd, dat, hoe schoon ook van schildering, het zedelyke
doel al te zeer op het achterplan is verschoven: LEDEGANCK hoedde zich tegen dien
blaem in zyne Zinnelooze, die in 1842 verscheen.
By de instelling der professeurs-agrégés aen de Hoogescholen van den Staet in
1845, werd LEDEGANCK niet vergeten: hy verkreeg insgelyks dien eeretitel. In
tusschentyd, naer mate zyne lichamelyke krachten afnamen, schenen de krachten
van zynen poëtischen geest aen te groeijen. Ter wyl de schoonste dichtstukken, zoo
als de Boekweit, de Bedelaer, de Laster, de heerlykste paerels aen zyne dichterkroon
voegde, naderde hy telkens eene schrede tot het graf. Eindelyk verschenen zyne Drie
Zustersteden (1846), die alles overtroffen, wat den gevierden Zanger, tot hier toe uit
de pen was gevloeid, en welke dan eens al de pracht en den zwier der ode ten toon
spreiden, en waeruit dan weder al het teeder klagende der elegie spreekt, en die steeds
door hunne edele vaderlandsliefde geest-
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drift en bewondering by elken Vlaming, welke een herte in zich voelt kloppen, zullen
verwekken.
Nimmer viel in Vlaenderen aen een dichterlyk gewrocht, een onthael te beurt als
aen de Drie Zustersteden. Ook wanneer LEDEGANCK in Oogstmaend 1846 Antwerpen
bezocht, werd hy aldaer door alwie letteren en kunsten vereerde, met luide toejuiching
begroet.
LEDEGANCK ontsliep te Gent den 19den Maert 1847. Zyn sterfdag was een dag van
rouwe voor elken Vlaming, die zyne tael bemint. Hy had slechts den ouderdom van
41 jaren mogen bereiken! Zyne stoffelyke overblyfsels werden op den 23sten Maert
met de grootste staetsie ter aerde besteld. Afgevaerdigden der verschillende
letterkundige maetschappyen van Vlaemsch België en de Rector der Gentsche
Hoogeschool spraken by die treurige plegtigheid redevoeringen uit.
Op den St Amandsberg by Gent, op eenige stappen afstands van de gedenkzuil
aen eenen anderen stryder voor de Vlaemsche zaek, den geleerden WILLEMS, gewyd,
verheft zich eene door den beeldhouwer J. VAN ARENDONCK kunstig bewerkte
grafstede, die aldaer door de vrienden en vereerders van den verdienstelyken Dichter,
als eene blyvende hulde aen Vlaenderens gevoelvollen Zanger in 1849 werd gesticht.
J.F.J. HEREMANS.
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Lyrische poezy.
De broedermin.
In des aerdryks woestenyen,
Waer de sterfling op zyn' togt,
Dikwyls onder 't hevigst lyên,
Vruchtloos troost en hulpe zocht;
Dáér, by al de kronkelwegen,
In het dorre en stuivend zand,
Lacht een bloem hem lieflyk tegen,
Door de Godheid zelf geplant.
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Ze is een balsem voor het herte,
Door haer' ambrozynen geur;
't Oog, by 't foltren van de smerte,
Poost met wellust op haer kleur:
Nauwlyks kan men haer genaken,
Of zy toovert op den zin
En doet rein genoegen smaken;
Hare naem is Broedermin.
Broedermin! neen, al uw waerde,
Al het zoet, dat gy ons schenkt,
Kent geen dwaze, die op aerde
Niet dan aen zich zelven denkt!
Doel het wee zyn tranen vlieten,
Niemand, die zyn wangen droogt;
Mag hy blyde vreugd genieten,
Niemand, die zyn heil verhoogt!
Maer in eedle vriendenkringen,
Waer gy uwen zetel sticht,
Woont de vreugd der hemellingen,
Daer al aerdsch genot voor zwicht.
Herten snoert uw band daer samen
In een' zuivren, waren gloed,
Dien de deugd zich nooit kan schamen,
En die 't hert vereedlen moet.
De onuitputbre kunsttrezoren,
Waerdiger dan kostbaer goud,
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Die het brein wist op te sporen
En in zich besloten houdt,
Worden daer, op uw bevelen,
Schatten, die de vriendschap biedt;
Heil hem, die ze meê mag deelen,
Wyl hy schenkende geniet!
De eenzaemheid moog' heilryk schynen,
Als haer FEITH zyn bede rigt,
Dan, haer nut zal steeds verdwynen
Voor het nut door u gesticht.
ZY verbreekt met yzren handen
't Snoer, dat mensch aen mensch verbindt;
GY omvlecht met zachte banden
't Hart, dat uwen invloed mint.

1827.
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De laetste Zwaluw.
October strooit, by wind en vlagen,
De gele blaedren langs den grond;
Reeds koud en huivrig zyn de dagen,
En vliegt gy, Zwaluw! hier nog rond?
O vlugt, geliefde! vlugt dees streken,
Door al uw zustren reeds ontweken;
Zet u in betere oorden neêr;
De lente is hier al lang verdwenen;
De lieve zomer ook is henen:
Hier zyn geen schoone dagen meer!
Geliefde, vlugt! geen voedzaem koren
Staet hier meer op het dorre land;
Waer 't ryk en vruchtbaer was te voren,
Vindt gy thans niets dan stuivend zand;
Geen plekje gronds bleef uitgezonderd:
't Is alles naekt en bloot geplonderd;
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Het woud zelfs schudt zyn hulsel neêr.
Blyf in dit oord niet langer zwerven,
Of ligt zult ge er aen honger sterven; Hier is op 't veld geen voedsel meer!
Vlieg heen! men vindt hier op den akker
Geen' vogel meer, die zingen wil;
Niets schynt er levendig, niets wakker;
Maer alles is er dood en stil.
Alleen, op boomen hoog gewassen
Zit eenzaem soms een raef te krassen;
Alleen, by 't windrig, buijig weêr,
Hoort men van verre een jagtroer knallen,
Of 't rundvee loeijen op de stallen; Hier is op 't veld geen vreugde meer!
Vlugt, lieve! want nog luttel weken,
En dan zal 't hier zoo yslyk zyn!
Dan maekt de winter deze streken
Zoo naer, zoo doodsch als een woestyn.
Dan klemt de vorst met yzren handen
De stroomende rivier in banden;
Dan stort de scherpe hagel neêr;
Dan zal de sneeuw natuer bedekken,
En haer tot rouwgewaed verstrekken;
Dan is hier niets dan weedom meer!
Gy hoort wat plagen, welke rampen
Zich hechten aen deez' ruwen grond;
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Hoe alles met den dood zal kampen,
En vliegt gy, Zwaluw! hier nog rond?
O vlugt, geliefde! vlugt dees streken,
Door al uw zustren reeds ontweken;
Zet u in betere oorden neêr;
En als de winter is verdreven,
En als de schepping zal herleven,
Breng, lieve! dan de lente ons weêr!

1828.
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De Linnenmakery, Vlaenderens Welvaren.
Bekroond met den gouden Eereprys door de Maetschappy van Rhetorika
te Thielt, den 31 Mei 1830.
‘Vlaendren! welk een vruchtbaerheid
Heeft natuer, met milden zegen,
Over uwen grond gespreid!
Welk een rykdom aller wegen!
't Oog ontmoet, waerheen 't zich wend',
Groene beemden, gouden baren
Van gebogen korenaren,
Loover, bloesem, zonder end!
Maer wat is dit welig groen,
Ginder golvend langs de velden,
Dat het oog kan poozen doen
Met een' wellust niet te melden?
Als de grasbeemd malsch en digt,
Staet het tenger op te groeijen
En met blauw gebloemt' te bloeijen:
Schoon, verruklyk landgezicht!’
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Vreemdling! 't zacht gekleurd gewas,
Dat zich opdoet voor uwe oogen,
Is het onwaerdeerbaer vlas! Peru moge op goudstof bogen,
En Golkonde op ryk gesteent':
Vlaendren vindt zyn' schat en welvaert
Niet in schitterende delfaerd',
Maer in dit gewas vereend!
Zie dat volk, op welks gelaet
Nyvre vlyt en vergenoeging
('t Merk van deugd) geteekend staet,
By de zucht tot werk en zwoeging;
Iedren dag, elk jaergety
Moet dit vlas hem schatting geven;
Zyn bestaen, zyn lust, zyn leven
Is de Linnenmakery!
In de hutten, die zich daer
Onder 't luw geboomt' verdringen,
Wordt men druk noch ramp gewaer.
Blydschap heerscht er, juichen, zingen!
Aen het vlas heeft elk zyn taek,
In 't bewerken, in 't bereiden:
Ouderdom en kindschheid, beiden
Deelen d'arbeid en 't vermaek!
Daer zit bolle meid en vrouw
Aen het snorrend wiel te spinnen,
Wen, op 't klepprend weefgetouw,
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't Garen tot een duerzaem linnen
Door de mannen wordt gebragt;
En de stof aldaer gewonnen
En geweven en gesponnen,
Dient vaek tot een koningsdragt!
't Zyn niet slechts die hutten, neen!
't Zyn die dorpen en die vlekken,
Tal- en volkryk, niet alleen,
Die het vlas ten bloei moet strekken:
Ga! beschouw 't gewoel, 't gedrang,
In de ryke handelssteden:
Onder al haer werkzaemheden
Eischt het linnen d'eersten rang.
Zie de marktplaets daer vervold
Met die kostbre linnenstukken,
Net en keurig opgerold;
Daer zal u de vreugd verrukken
Die uit aller oogen straelt,
Wyl de wever, met de gelden,
Die hem stedelingen telden,
By den steedling voorraed haelt!
Wyk dan 't woelig stadsgedruisch
Voor de stille waterzoomen
En het murmlend brongesuis
Langs de kronkelende stroomen,
Vindt ge een schoon, een grootsch gezicht,
Waer, in uitgestrekte ryen,

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

12
Op de nat besprengde weijen,
't Prachtig doek te bleeken ligt!
Wend alsnog, voor 't laetst uw' tred,
Waer het dok met handelsschepen
Vol en opgepropt is. Let
Op dat torschen, stuwen, slepen,
Wen het logge kielgevaert'
't Linnen in zyn romp voelt lassen,
Om 't langs de onafmeetbre plassen,
Heen te voeren langs heel de aerd'!
Merk het op! niet slechts tot pracht
Zult ge ons linnen nuttig vinden:
Aen dat weefsel en zyn kracht
Dankt de zeevaert, naest de winden,
Hare vlugheid, haer bestaen:
Zie! gewiekt met linnen vleugelen,
Snelt de kiel (zoo ligt te teugelen)
Vliegend over d'Oceaen!
Vreemdling! ja, de vruchtbaerheid,
Die natuer, met milden zegen,
Over onze velden spreidt,
Lacht, te regt, u lieflyk tegen;
Maer de rykdom, die daer groeit,
Al die wasdom moog' verminderen;
Niets zal Vlaendrens welvaert hinderen,
Zoo slechts 't Linnenmaken bloeit!
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Aen de Maetschappij van Rhetorika te Thielt.
In de prille jonglingsjaren
Lauwren in den stryd te garen,
En zich 't eerloof om de haren
Te zien slingren, is wel zoet;
Maer by eedle kunstminnaren,
Die verdienste aen heuschheid paren,
't Heil der broedermin te ervaren,
Is voor my een hooger goed!
D'eerpalm hadt gy opgehangen,
En ik mogt, voor myne zangen,
Dien van u ten loon ontvangen.
Ja, my streelde zulk een eer; Vriendschap mogt ik by u vinden,
En thans wilt ge, als ware vrinden,
't Snoer dier vriendschap nauwer binden;
O! zulks streelt my eindloos meer!
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Hoe! ik zou uw huld' verstooten!
Neen, met vreugde, kunstgenooten!
Word' die broederband gesloten.
Zy, wier ziel voor 't ware ontbrandt.
Die het schoon der kunst gevoelen,
Die op geestverlichting doelen,
Wat er om hen heen moog' woelen,
Weigren nooit elkaêr de hand!

1830.
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By den schielyken dood van een zesjarig Meisje.
Et, rose, elle a vécu ce que vivent les roses, L'espace d'un matin.
MALHERBE.
Een zeldzaem bloempje, lief en frisch,
Staet, by het zachte morgendauwen,
Zyn teedre bladertjes te ontvouwen,
Daer 't reeds de roem des bloemhofs is.
En wyl het bloempje dus zyn' knop
Ontplooit, om haest in glans te pralen,
En 's kenners lofspraek te behalen,
Staet, met de zon, een onweêr op.
En wyl het onweêr bliksems teelt,
Daelt eene onzichtbre Godheid neder,
En - 't bloempje vindt men niet meer weder. Dit 's, lieve PULCHERIE, uw beeld!...
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Ja, tengre bloem! voor wie deze aerd'
Geen' prys bezat, gewis een engel,
Geen andre rukte u van uw' stengel,
Want gy zyt God en englen waerd!
Ons tranen vloeijen voor u neêr;
Maer gy, gy roept van uit uw reijen;
‘Onnooslen! hoe, wat durft gy schreijen?
Is 't schoonst gebloemt' niet voor den Heer!’

Maert, 1832.
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Uit een Huwelyksdicht.
Wie selig der sein Liebchen hat!
BURGER.
Neen, 't leven is niet slechts ellend,
Zoo als de ellendeling 't wil noemen,
Die 's levens heilgenot durft doemen,
En 't leven nimmer heeft gekend. Voorzeker, zy die vreugde schroomen,
Die, stroef en norsch steeds van gelaet,
Een wereld vlugten, die hen haet,
Die, vriendeloos, eenzelvig, droomen,
Dat elk hier voor zich zelf bestaet;
Zy, die voor kunst en schoonheid koud,
Een teêrgevoelig hart ontberen,
En hier geene andere Almagt eeren,
Geene andre Godheid dan het goud;
Zy, die de stem van hun geweten
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Steeds hooren als een naer geween;
Die orde en regt met voeten treên,
Die aen het misdryf zich vergeten;
Zy zyn ellendig, zy alleen!
Maer voor den man, die heusch zyn trouw
Aen deugd en schoonheid op mag dragen,
En zelf door deugd wist te behagen;
Maer voor de teedre, kuische vrouw,
Die weet een mannenhart te boeijen;
Voor zielen door de min bereid
Tot banden, die de dood slechts scheidt,
Die altyd voor elkaêr ontgloeijen;
Voor hen is 't leven zaligheid!
Zy wandlen langs des levens baen
Vereend, en hand in hand geslagen;
Ze ontwyken samen de onweêrsvlagen,
En lezen bloemen, waer zy gaen.
Zy deelen hoop en vreugde en zorgen,
Zy wisslen kus en blik zoo zacht;
Zy groeten, dus vereend, den nacht;
Zy groeten, dus vereend, den morgen. Gelukkig, wie zoo 'n lot betracht!

1834.
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Zegeprael van 's Lands onafhankelykheid; Lotbestemming des
Vaderlands.
Bekroond met den eersten Eereprys in den Nationalen Wedstryd
uitgeschreven by besluit van den Heer Minister van Binnenlandsche Zaken,
van 21 Juny 1834.
'k Zal in der vaedren tael het vaderland bezingen,
Met Belgies zangrenchoor het strydperk binnentreên,
Waer 't heilig eerloof blinkt, door dichtren aengebeên,
En by den zangstryd daer naer gloriepalmen dingen!
Gy, Dichtkunst! die de ziel aen uwe klanken snoert,
Leer gy my d'echten toon, die harten treft en roert; Gy, die my dierbaer zyt naest 't voorwerp myner zangen,
Stort gy in dit myn lied een vonkje van den gloed,
Die my tot u bezielt; die, hoe de nood moog' prangen,
My voor het vaderland den boezem blaken doet!
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Wie is hy, die daer droef, met wankelende schreden,
Langs onze velden dwaelt? De smart heeft vóór den tyd,
Zoo 't schynt, zyn kruin besneeuwd; - zyn oog gloeit als van spyt; Een kleeding, luttel waerd, dekt zyne ontvleeschde leden,
En 't aenzien gansch ontsierd door d'ongeschikten tooi,
Sleept hy zich hooploos voort, aen schaemte en nood ten prooi!
Doch in zyn' fieren blik, in zyne forsche trekken,
In 't overblyvend vuer, dat uit zyne oogen straelt,
Is iets heldhaftigs, iets dat edel is, te ontdekken! Wie is hy, die daer droef langs onze velden dwaelt?
Ach! gruwzaem is zyn lot!... Zyn wieg stond aen de boorden
Der Weisel, en zyn jeugd, die nimmer dwang verstond,
Vond rust en heil en roem op zyn' geboortegrond:
Was Polen niet de bloem, de perel van het Noorden?
Thans heeft zyn vaderland voor de overmagt gebukt,
Thans is zyn vaderland, onmenschlyk, hem ontrukt;
Zyn heilig erf zag hy tot wreede schennis doemen;
't Werd onder vorsten, als een oorlogsbuit, verdeeld;
Zyn landzaet, die weleer op vryheid hoog mogt roemen,
Waegt thans geen' verdren stap, dan dien zyn Heer beveelt!
Zyn lot is yslyk wreed! Weleer in zyne streken,
Vond hy het zoetst genot by huiselyken haerd,
Maer 's overheerschers kling heeft gâ noch kroost gespaerd,
En hy, hy is alléén des wreeden woede ontweken.
Weleer zag hy zyn' naem geëerd op vreemden grond,
Thans dwaelt hy, wreed vervolgd, Europaes ryken rond,
En vindt er spot en schimp, maer heil noch troost by vrinden;
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Gelukkig zoo hy nog op 't Albionsche strand,
Op Belgies vrye kust mag eene schuilplaets vinden!
Ach! gruwzaem is zyn lot: - hy mist een vaderland!...
En, Belgen! zulk een lot was 't uwe, eer uwe zonen,
Door eendragt, heldenmoed, en gloriezucht bezield,
De boei vermorzelden, die u geketend hield!
Eer onafhanklykheid hun' zegeprael mogt loonen!
Sints eeuwen droegt gy, slaefs, het juk van vreemde magt,
Sints eeuwen werd uw naem, uw deugd miskend, misacht!
En nergens vond uwe eer, hoe vaek gehoond, een' wreker;
Men leverde u als 't erf, den bruidschat eener vrouw!
Of de enkele oorlogskans, hoe weiflend, hoe onzeker,
Besliste meest alleen, wie u beheerschen zou!
Vergeefs dat eens de held, waer 't magtig Rome op roemde,
Die honderd volkren sloeg en dwong in Romes magt,
Uw' onversaegden moed verdiende hulde bragt,
Daer hy u 't dapperste onder al die volkren noemde!
Vergeefs dat later tyd uw' grootschen lof vermeldt,
't Zy 't moedige oorlogsdeugd of eedle kunstdrift geldt;
Vergeefs dat EGMONDS faem naest die eens RUBENS gloorde,
Uw grootheid bleef ontkend, uw vryheid onderdrukt,
En wat van deugd, of eer, of roem u toebehoorde,
Schreef men den vreemdling toe, voor wien gy laegt gebukt!
Thans heeft de dwangdienst uit, - 't verlossingsuer geslagen!
De Godheid, met uw leed, uw deerlyk wee, begaen,
Gordde uwen heldenstoet 't geregte slagzwaerd aen,
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En liet hem d'yzren dwang van uwen erfgrond jagen!
Thans smaekt gy stille vreê na dondrend krygsgerucht,
En ademt gy voor 't eerst in eigen vrye lucht!
Thans mag uw oog verrukt op eigen welvaert staren;
Naer eigen wil en wet, naer eigen wys beleid,
Bestuert ge uw zeden thans, verdedigt ge uwe altaren,
En smaekt gy 't heilgenot der onafhanklykheid!
De noodvlaeg is voorby! Thans stort op uwe beemden
De hemel niet vergeefs zyn' ryksten zegen uit!
De vrucht, die uit uw zweet, uw nyvre vlyt ontspruit,
Geniet gy thans alleen, en deelt ze met geen vreemden!
Thans streelt u veilge rust, want hy, die op dit uer
Uw grenspael schenden dorst, bragt heel Euroop in vuer!
Gaet! vindt uw' nabuer thans: by 't hartlyk welkom heeten,
Zal hy zyn' kus u biên, en drukken u de hand; Thans zyt gy in den raed der volkren aengezeten,
Thans eert heel de aerde uw' naem, - thans hebt ge een vaderland!...
Dus houdt des aerdryks schoot het kostbre goud besloten:
't Wordt eeuwen lang als stof, als nietig zand vertreên;
De wandlaer gaet en peinst, en stapt er over heen,
Gansch achtloos op den schat, waeraen zyn voet mag stooten.
Dan, eindlyk, 't wordt ontdekt; het staet de vuerproef door,
En 't schittert voor het oog in onverdoofbren gloor!
Nu wordt het hooggeschat als 't eêlst geschenk der aerde,
't Strekt nyverheid en vlyt en trouwen dienst ten loon;
't Ontleent zyn' hellen glans alleen aen eigen waerde,
En 't blyft, als de eedle deugd, voor eeuwig rein en schoon!
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Verbeelding! streef met my de snelle vlugt der jaren
Vooruit, en laet myn' geest, door uwe wonderkracht
Ontheven aen deze aerd', op later nageslacht
In volgende eeuwen, zien; laet me in de toekomst staren!
De nevel, die tot nog myn oog omwolkte, zwicht...
God! welk een paradys vertoont aen myn gezicht
Zyn veldelyke pracht, zyn lachende landouwen,
Waerin de zuider wind, als door een Eden, waeit?
Wat zyn die stroomen, die hun bochten daer ontvouwen?
Die steden zonder tal langs hunnen boord gezaeid?
Herken ik in den vloed, die ginder naer het noorden
Zich wendt, den Scheldestroom en zynen slangloop niet?
Vloeit ginder niet de Maes in 't blauwende verschiet?
O! welk een zee van graen ruischt, goudgeel, langs hun boorden,
En lacht den landman toe, die daer zyn' schat erkent!
't Is loover, bloem en ooft, waerheen men de oogen wend'!
Natuer heeft dit gewest ten lusthof uitverkoren;
Hier leent haer de akkerbouw de nooit vermoeide hand,
En beide storten hier, vereend, hun' vollen horen
Als gouden regen uit op 't overvruchtbre land!
Daer ginds, waer Schelde en Lei heur waetren samenmengen,
Daer doet een weidsche stad met majesteit zich op;
Daer voert de nyverheid haer schrandre kunst ten top,
En wondren, nooit gedacht, bestaet ze er voort te brengen! Daer verder, waer de Scheld' zich wendt in breedren boog,
Prykt eene tweede stad, met torens hemelhoog!
Hier is de handelplaets der wereld! duizend kielen
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Verheffen in het dok haer statig mastgeboomt'!
Wie telt de volkren ooit, die op de marktplaets krielen?
De schatten van het oost alhier te saêm gestroomd?
En ginder, waer de Senne aen ryke landgezichten
Een frissche koelte leent, en 't landschap tegenlacht,
Verryzen voor het oog, met morgenlandsche pracht,
Paleizen zonder tal en marmren praelgestichten!
Hier is 't verblyf der weelde, en hare milde gunst
Kroont hier vernuft en deugd, sticht templen aen de kunst,
En leert penseel en lier 's Lands hoogen lof voldingen.
Hy, in wiens forsche hand zich 't roer des Staets bevindt,
Deelt hier zyn weldaên uit, en oogst er zegeningen,
Daer 't land als Vorst hem eert, doch meer als Vader mint!
Wat zie ik? Welk een drang, wat eene ontelbre menigt'
Stroomt, juichend, hier te saêm en doet de zwoele lucht
Weêrgalmen van gezang en schaetrend feestgerucht?
Een zelfde broedermin heeft aller hert vereenigd!
't Is of een deugdzaem volk, dat groot en magtig wierd,
Na eeuwen, nog den stond van zyn geboorte viert!
'k Hoor eendragt, vrede en magt in 't zegelied verkonden,
Dat hier in galmen stygt, ter eer van trouw en moed,
Terwyl de donderstem van honderd koopren monden,
O Belgie! uwen naem op uw banieren groet!...
Ja! 'k mogt, myn Vaderland! dus in de toekomst lezen:
Ofschoon reeds op uw' grond de zon van voorspoed schyn',
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Zoo schittrend zal uw lot in volgende eeuwen zyn,
Zoo onbeperkt het heil, dat u bestemd is, wezen!
Dus spelt de dageraed, die opklimt aen den trans,
Het klare daglicht voor en heldren middagglans!
Dus praelt de lieve lent' met bloem en groenend loover:
Een sombre neveldamp betrekt nog soms de lucht;
Maer in het zomerty zyn damp en neevlen over,
En dan eerst prykt het veld met rype en kostbre vrucht!
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Verjaring.
Dertig jaren zyn daerheen,
Sints my 't eerste licht bescheen!
Wat al stormen, o myn hart!
Hebt gy moedig reeds getart;
Wat al doornen, sints dien stond,
Hebben, bloedig, u gewond!
Juicht gy in uw noodlot niet,
Dat de tyd snel grafwaerts vliedt,
En dat ge op des levens baen
Zoo veel wegs hebt afgedaen?
Vraegt gy niet als een genâ,
Dat ras 't uer der toekomst sla?...
JA.
Maer de neevlen op deze aerd'
Waren soms ook opgeklaerd,
En na 't onweêr en d' orkaen
Loeg de zon u soms eens aen;
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Onder doornen scherp en boos
Pronkte ook wel een frissche roos,
En by 't oopnen van haer' knop
Stilde soms uw droef geklop; Zoudt ge op 's levens kronkelpad
Voor die bloem, waerop ge eens tradt,
Voor die zon, die u bescheen,
Wenschen om terug te treên?...
NEEN.
Maer, myn hart! gy werdt gevoed
Door den reinsten, teêrsten gloed,
Waer het englendom op roemt,
En die de aerde liefde noemt;
Nimmer vondt ge een' maegdenlonk,
Waer voor u die gloed in blonk;
En zoo God, met u begaen,
Nu nog op uw stroeve baen,
Een' der sterflyke englen zond,
Die haer lot aen 't uw verbond,
Die u minde, en met een' lach
Op de rest uws levens zag?...
ACH!

1835.
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Aen de Maetschappy van Vlaemsche Letteroefening, te Gent.
Als de zon, in 't vroegst der lent',
De eerste koesterende stralen
Over 't jong gebloemte zendt;
Als, in pas ontloken dalen,
't Eerste lied der nachtegalen
't Blyde woud weêrgalmen doet,
En het eerst gebladert' groet;
O! dan is de nood voorby!
Uit den doodslaep opgestegen,
Die haer boeide in 't winterty,
Lacht natuer weêr 't menschdom tegen,
En, gelyk een vloed van zegen,
Stroomt de hoop, uit hooger sfeer,
Over 't juichend aerdryk neêr!
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Lang werd Belgies gouden spraek
Als in vreemden dwang gekluisterd;
Lang, door Belgies zonen vaek,
Wreed miskend, gehoond, ontluisterd!
En, door neevlen als verduisterd,
Scheen het, dat geen lentezon
Oit voor haer meer opgaen kon.
Dwaling! - dooft de diamant,
Schoon in aerde en slyk verborgen,
Ooit zyn licht en hellen brand?
Ziet! de nacht van angst en zorgen
Klaert weêr op; een blyde morgen
Schiet op Belgies dierbre tael
Eenen nieuwen lentestrael!
Menig nieuw en versch gebloemt'
Zie ik op den Zangberg telen,
Waer het vaderland op roemt;
Vaderlandsche filomelen
Hoor ik nieuwe liedren kwelen,
En na vrees en angst en smart
Balsemt weêr de hoop my 't hart!
Vrienden! ja der vaedren spraek
Zullen waerde zonen kweeken.
Voor deze eedle, dierbre taek
Voelt ge uw ziel in drift ontsteken,
En, by menig gunstig teeken,
Dat aenstaenden glans verkondt,
Zie ik mede uw kunstverbond!
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Streeft het ingeslagen spoor,
Dat u moet tot glorie leiden,
Vergenoegd en yvrig door!
Eer, genot en roem verbeiden
Al die weldoend licht verspreiden;
En wie ooit uw pooging laek',
Dat hem 't vaderland verzaek'!
Is het waerheid? vordert gy,
Dat ik met u aen zal vangen?
Ach! een ziel van melody,
Die soms overstroomt in zangen,
Als een traenvloed langs de wangen;
Een te diep, te teêr gevoel,
Vergenoegt zulks tot uw doel?
Maer gy eischt! Welaen! myn toon,
Kan hy u genoegen baren,
Zy u willig aengeboôn!
Wen gy op de kunstaltaren
't Geurig reukwerk op doet varen,
Zing ik, 't speeltuig in de hand,
God en liefde en vaderland!

APRIL 1836.
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Aen de Maetschappy van Tooneel- en Letterkunde: Yver en
Broedermin, te Brugge.
Gelukkig, die in onweêrsvlagen
Een veilge schuilplaets vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint!
Ik zag den geest des kwaeds, in akelige vormen
Zich spreidende over de aerd', het menschdom fel bestormen,
En in den uchtendstond van welvaert en van vreê,
De bron vernieuwen van 't pas doorgestane wee.
'k Zag hem meêdoogenloos en orde en wetten tarten,
Om 't vuer van haet en wraek en tweedragt in de harten
Te ontsteken. 'k Zag in angst, hoe hy de driften roert,
En medeburgers vaek tot vyanden vervoert,
Om in elkanders leed zyn vreeslyk doel te treffen:
'k Zag hem den koningsmoord tot zedeleer verheffen,
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En zegelen met bloed zyn ongehoord besluit!
Dit alles zag ik aen, en 'k riep verbysterd uit:
Gelukkig, die in onweêrsvlagen
Een veilge schuilplaets vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint!
Maer naest die schrikbre plaeg, Europa ingedreven,
Zag ik het ryk der kunst in luister weêr herleven,
En bieden levensheil, genot en lauwerblaên,
En als 't Elysium naby een helle staen!
'k Zag in myn vaderland en tael- en dichtkunst bloeijen,
En elken dag den roem van hare grootheid groeijen,
En menig kunstverbond, door haren glans bekoord,
Als templen haer ter eer, gesticht in ieder oord!
Geduld als offeraer in deze tempelwanden,
Smaekte ik steeds reine vreugd by 't geurig reukwerk branden;
'k Ontschuilde daer den drang van staets- en krygsgewoel,
En 'k juichte vaek in 't hart, vol innig bly gevoel:
Gelukkig, die in onweêrsvlagen
Een veilge schuilplaets vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint!
Ja, vrienden! ja, de kunst is 't heilgenot des levens;
Zy prikkel tot de vreugd en troost in smarte tevens!
'k Heb soms een' ruwen toon op de elpen lier gewaegd,
En 't ongekunsteld lied heeft soms u niet mishaegd!
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Die hulde is my te duer, dan dat ik die zou smaden:
Welaen, elkaêr de hand geboden! en de paden
Naer 't heiligdom der kunst te samen opgetreên!
Verachten wy 't gewoel, de wisselvalligheên
Der staetkunde en den sleep van hare ontelbre plagen,
Om aen de kunst alleen genot en roem te vragen!
En wat ook, om ons heen, de twistgeest ooit verzinn',
Herhalen wy, vereend in heilge broedermin:
Gelukkig, die in onweêrsvlagen
Een veilge schuilplaets vindt!
Gelukkig, die in onze dagen
De schoone kunsten mint!

17 JULY 1836.
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Het Klavier.
AEN DEN HEER E. TEMMERMAN.
Oui, je le crois, quand je t'écoute
L'harmonie est l'âme des cieux.
DE LAMARTINE, Harmonies.
Kunstenaer! wanneer uw vingeren,
Zwevende over 't glad klavier,
Toonen door elkandren slingeren,
In verwisselenden zwier;
Weet ge, dat in uwe akkoorden,
Als in wondre tooverwoorden,
Dan een tael zich hooren laet,
Die ons hevig kan ontroeren
En den geest aen de aerde ontvoeren,
Maer die 't hart alleen verstaet?
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'k Wandel, in de lentedagen,
Dikwyls langs het open veld,
Als de gouden zonnewagen
Naer het koele westen snelt.
Langs de groen bewassen zoomen
Hoor ik 't murmlend beekje stroomen,
Dat al kabblend henen vlugt;
En by 't somber avondnaderen
Ruischt de westwind door de bladeren,
Treurig, als een diep gezucht.
Of de halsbel, in de verte,
Klinkt by 't loeijen van het vee,
Of de tortel klaegt van smerte,
En met haer klaegt de echo meê.
Of, gelyk een levend orgel,
Zingt, met onvermoeibren gorgel,
Filomeel de vooglen voor,
Die met haer het bosch bewoonen,
En de vloed van hare toonen
Stroomt de breede wouden door!...
By die duizend maetklankwyzen,
By die stemmen der natuer,
Die uit dank ten hemel ryzen,
Als de smook van 't outervuer,
Treft me een zalig zielsverrukken,
Door geen woorden uit te drukken;
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En wat my alsdan vervoert,
Wat me in hooger' kring doet zweven,
Voel ik, kunstnaer, weêr herleven,
Als uw hand de snaren roert!
Ja, wanneer uw vlugge vingeren,
Zwevende over 't glad klavier,
Toonen door elkandren slingeren,
In verwisselenden zwier,
Dan ontstaen uit uwe akkoorden,
Als uit wondre tooverwoorden,
Beelden, nu eens overschoon,
Dan eens somber, of ontzettend,
Of vertroostend, of verplettend,
Naer de wending van uw' toon!
't Is soms lief als 't appelblozen,
Waerin zich de boomgaerd tooit,
Of als bloesem van de roozen
Zacht op leliensneeuw gestrooid!
't Is soms zwart als nachtlyk duister,
En soms klaer als zonneluister
Aen het oosten opgegaen;
't Zyn soms zomeravondluchten,
Waerin zuidewinden zuchten,
Of 't is 't stormen van d'orkaen!
Ligte noten, blyde toonen
Schildren 't hupplen van de jeugd,
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Of den marsch van heidenzonen,
Of het schertsen van de vreugd.
Trager maetgang, angstig stenend,
Schetst een hert, dat zuchtend, weenend,
Kermt om een ellendig lot;
Of een teêrder klankenmengelen
Leert ons de eeuwge tael der engelen,
Eene vuerge beê tot God!
Dikwyls als de galmen stroomen,
Ongekunsteld, lief en teêr,
Zie ik als in zachte droomen,
Lang verleden dagen weêr.
Hoop en vrees van vroeger leven
Komen voor myne oogen zweven;
Soms houdt my de vreugd geboeid;
Maer meest voel ik op myn wangen
Eenen traen van weemoed hangen,
Die voor vroeger rampen vloeit!
Zeg my, kunstnaer, wat 's de reden
Van de kracht dier melody?
Kunt gy het geheim ontleden
Van uw kunst, uw harmony?
Neen! - natuerlyk is uw spelen,
Als de zang der filomelen,
By het ryzen van de zon,
Als het suizen der zefieren
Door de kruin der populieren,
Als het murmlen van de bron!

1836.
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Het Graf myns Vaders.
I.
Aen den dichter F. Blieck.
Si quis amat, novit quid haec vox clamet.
DE IMIT. L. III. C. v.
'k Herlees, myn waerde BLIECK, op dezen stillen stond,
De lettren, die gy my vóór vier paer maenden zondt.
Ligt vraegt gy, of myn hert dus lang u heeft vergeten,
En of dit vreemd gedrag kan ware vriendschap heeten?
Ach, vriend! beslis niet ras, en houd geen hert verdacht,
Dat zich in 't uwe stort, wyl 't naer vertroosting smacht;
Een hert van teêr gevoel, van kunstdrift en van liefde,
Dat, sints den laetsten groet, dien ik u overbriefde,
Zyn vorig stil genot zoo smertlyk heeft geboet,
Zoo hevig werd geschokt, zoo deerlyk heeft gebloed!
Gelukkig hy, wien God met oudrenliefde zegent!
Zoo dit onschatbaer heil, myn vriend, u nog bejegent,
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Zoo gy nog op dit uer een' dierbren vader hebt,
Die in uw deugd, uw kunst, zyn hoogst genoegen schept,
Die dikwyls niet u spreekt van lang vervlogen jaren,
En die gezondheid paert aen sterkte en gryze haren,
O hef de handen dan, uit dankgevoel tot God,
En, denkende aen uw' vriend, beween zyn treurig lot!
Gerust en ongemerkt, sleet hy zyne oude dagen:
Tevreden met zyn lot, by staets- en oorlogsvlagen,
Bepaelde zyne zorg zich tot den stillen kring
Van vrouw en talryk kroost, waer heel zyn ziel aen hing.
Het zwoegen zyner jeugd had hem, in vroeger jaren,
Gelegenheid ontzegd om wetenschap te garen;
Maer thans, als tot herstel van onherstelbren tyd,
Was heel zyn ouderdom aen de eedle kunst gewyd;
En nu, met jonglingsdrift, in stadige onderrigting,
Te streven naer een' schat van kennis en verlichting,
't Verfrisschend werk te doen, dat hem een moeshof bood,
Of eenig dier te voên, waervan hy dienst genoot,
Dat was nu heel zyn taek, die geene zorg kwam hinderen
Dan 't loven van den Heer, en 't minnen zyner kinderen.
Hy minde ze alle om 't meest, en ieder uit den kring,
Tot wien hy beurtlings sprak, dacht zich den lieveling.
Maer wat myn hert my zegt is dat ik ze al te gader
In teêrheid overtrof, in liefde tot myn' vader.
De jaren vloden heen, in huislyk, stil genot
En onverstoorde rust; en gy ook weet, o God!
Hoe dankbaer zich myn hert in deze rust verblydde,
En, daer 't uw' zegen prees, uw' naem gehenedydde!...
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...................
Nu was myn doel bereikt. Ik kon, met kalm vertrouwen,
Den geest verpoozing biên, en in de toekomst schouwen;
En zoo nog soms een zucht my uit de borst ontschoot,
Het was voor de eedle kunst, die onze vriendschap sloot;
't Was voor het onverstand van Belgies dwaze zonen,
Die stout hun moedertael, der vaedren erfdeel, hoonen,
En die in vreemde spraek, tot schittring proeven doen,
Waermede zy alleen des nabuers spotlust voên!
Of 't was, wanneer ik dacht aen vaders zestig jaren,
Of eenig ongeval aen vrienden wedervaren,
Of andre rampen, niet te ontgaen in 's levens loop.
De toekomst scheen my als een dageraed van hoop.
Het wetboek en de kunst, de vriendschap en myn vader,
Dit zou myn leven zyn en myne vreugd te gader:
Helaes! die vreugd was kort, en alle vreugd op aerd',
Wat is zy dan een wind, die schichtig henenvaert?
October liep ten einde. In weinig avondstonden
Had ik zyn kalm gemoed zoo opgeruimd gevonden.
Hy loeg met moeders ernst, die klaegde, dat de tyd
Niet stil stael en zoo ras naer 's levens eindpael rydt.
Vernoegd ging ik ter rust, en 'k juichte, dat zyn leven
Een heldre herfstdag scheen, die voor geen ramp doet beven;
Maer nauwlyks week de slaep, by de aenbraek van den dag,
Wanneer een stem my wekte als met een' donderslag:
‘Kom spoedig, vader sterft!’ Voor de eerste mael vervolde
Een woord my 't hert met schrik, die 't bloed in de aedren stolde!
Ik vind hem in den arm eens broeders, krachteloos
En de oogen zonder vuer, de wangen zonder bloos.
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Geraektheid, als een storm, viel even op hem neder,
Als 't vuer des bliksems valt op Libans hoogen ceder!
En als hy 't oog ontsluit, daer hy een poos bekomt,
Erkent hy nog zyn kroost, maer voelt zyn tong verstomd,
En mist tot zelfs de kracht, om my de hand te prangen.
Dan zag ik d'eersten traen op zyn verbleekte wangen,
En hoe ik, daer de rouw my 't hert te breken scheen,
Dien stond heb overleefd, kan ik niet melden, neen!
Hy scheen een oogenblik van d'eersten storm t'herstellen,
Maer andre volgden ras, en 't schriklyk nedervellen
Hield by verpoozing aen, tot dat we, in twyfeling,
Ons vraegden, of zyn geest nog aen dit leven hing:
En zes paer dagen moest die schrikbre twyfling duren.
Welk eene oneindigheid van hertverscheurende uren,
Wat nachten doorgewaekt aen zyne legerspond',
Als aen een gapend graf, dat al myn heil verslond!
Dan, die vernielende angst, die stryd van dood en leven,
Was eindlyk minder wreed. Hy was ons weêrgegeven,
Maer even als een wrak, geworpen op het strand,
Of een onkenlyk rif, gemerkt door Godes hand!
Met oogslag wild en woest, de spraek als afgesneden,
En wanorde in den geest en lamheid in de leden! Bywylen vraeg ik my, of deez' myn vader is:
Want gansch een' vreemden aerd vind ik soms by 't gemis
Van 't vorig zacht gemoed: 'k heb hem als een' ontzinde,
Myn moeder dreigen zien, die hy zoo teêr steeds minde,
En daedlyk, als een strael van rede hem bescheen,
Zyn' toorn verkeeren zien in overluid geween!
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Hy leeft nog immer voort. En echter heet dit leven
Te kwynen op deze aerd', reeds half aen de aerde ontheven,
En als de ellendeling, die steeds zyn' grafkuil ziet,
Van niets bewust te zyn dan doodend zielsverdriet? Myn eenge lust is thans, om dagelyks, als pligten
En taek zyn afgedaen, myn' stap tot hem te rigten,
Om hem, als 't overschot van myn geluk, te zien,
Of hem, zoo 't mooglyk ware, een' schyn van troost te biên.
Niet zelden, als zyn tong myn' naem tracht uit te spreken
En enkle wanklank slaet, voel ik myn wang verbleeken;
Maer merk ik slechts een' zweem van glimlach op zyn' mond
Dan smaek ik rein genot, en 'k zegen zulk een' stond!
Zie daer, geliefde vriend! hoe 't lot, op my verbolgen,
Als in een' afgrond 't heil myns levens heeft verzwolgen!
'k Heb lang de diepe wond van myne ziel gestopt,
En lang in stommen rouw myn deerlyk leed verkropt.
Maer thans mogt ik myn hert in dat der vriendschap gieten,
Thans schep ik weder lucht, daer myne tranen vlieten,
En 't denkbeeld, dat ik steeds nog ware vrienden ken,
Maekt, dat ik soms nog juich, rampzalige als ik ben!
Ja, vriend! 'k heb in dit schrift myn' boezem lucht gegeven,
Bewaer het als een blad met heet getraen beschreven,
En kent ge een' waerden vriend, die ook in eenzaemheid
Om 't onverwacht verlies van dierbre panden schreit,
En wiens geschokt gemoed ge een' ligten troost wilt baren,
Verhael hem 't treurig lot, dat my is wedervaren,
Of toon hem dit geschrift, tot leniging van smert,
En 't moge een balsem zyn voor zyn gefolterd hert!

APRIL 1836.
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II.
Aen den dichter F. Rens.
How blessings brighten when they take their flight.
YOUNG, Nightthoughts.
Wat vergt gy van uw' vriend, dat hy zyne uren wye
Aen 't altyd nieuw genot der schoone poëzye;
Dat hy den teugel viere aen zyn verbeeldingskracht,
En idealen scheppe, al zingend, als hy plagt?
Helaes! het eenig beeld, dat uwen vriend voor de oogen
Thans zweeft, in sombre kleur, en naekte treurvertoogen,
Dat overal hem volgt, waer hy zyne aendacht stuer',
En dat hem niet verlaet in 't middernachtlyk uer,
Is 't beeld van dood en graf, van pynlyk, droef verscheijen,
Het is zyns vaders beeld!... Ach, laet hem, laet hem schreijen!...
Ach, vriend! wy zyn dan niets hier op ons nietig erf,
Waer alles eenmael leeft, opdat het eenmael sterv'!
Waer nimmer strael des lichts kan zonder schaduw blinken;
Waer elke blyde dag in donkren nacht moet zinken;
Waer ieder frissche roos, die soms nog 't oog bekoort,
Verwelkt, op éénen blaes van d'adem van het noord;
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Waer elke lentezon, die 't aerdryk schynt te troosten,
Welhaest in gloed verkeert, om 't aerdryk fel te roosten;
Waer nauw de gouden herfst een rype vrucht ons biedt,
Als hem de winter volgt, die bloem noch vrucht ontziet,
En roos en distelstam met d'eigen sneeuw komt dekken,
Die aen de schepping tot een lykgewaed moet strekken!...
Wy zyn elk oogenblik getuigen van dien dood,
Die steeds het leven volgt gelyk een reisgenoot,
Die noch verandring kent, noch wisselvalligheden,
En 't eenig zekér is der dingen hier beneden! Van alles onbewust by onz' geboortestond
Zyn we even als de plant, die opschiet uit den grond,
Gevoelloos, zonder zucht of neiging. 't Dierlyk leven
In ons te ontwikklen eischt en lang en moeilyk streven;
Maer jaren vaderzorg en jaren moedersmert
Zyn noodig om den geest te ontwikklen en het hert.
En nauwlyks wagen wy een' stap op eigen schreden,
En nauwlyks opent zich ons oog voor 't licht der reden,
Wanneer een' galm gelyk, die echoos na zich laet,
'tGeen ons heeft voortgebragt alreeds niet meer bestaet!
Of blyft een enkel spoor van onzen oorsprong over,
Het is dat plekje gronds, ontbloot van gras en loover,
Waerop, by 't jongst vaerwel, zoo menig traen me ontviel,
Waerop ik vaek des nachts, in myn verbeelding, kniel,
Dat my zoo diep ontroert, wanneer ik 't kerkhof nader,
En waer myn oog op leest: Deze aerde was uw vader!...
Deze aerd' myn vader! Hoe! eene inborst, een gemoed
Zoo zacht en rein als 't licht van d'eersten morgengloed;
Een levensloop zoo ryk in deugden als in dagen;
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Zoo vol van liefde en troost als vreemd aen morrend klagen,
Gansch een bestaen van hoop in Godes wet en wil;
Dit alles zou deze aerd' bedekken, koud en kil?
En ik, ellendeling! ik, die geen goed ter aerde
Gewild hadd' voor een' stond, die hem genoegen baerde,
Ik, die geen glorie zocht dan in zyn' lof alleen,
En van wiens teedre ziel de myne een weêrglans scheen, Ik zou, gelyk een kind door goochelspel bedrogen,
Myn hert en mynen geest en heel myn zielsvermogen
Dan hebben uitgestort en vruchtloos saem geprest
In een verganklyke asch, waer geen gedaent' van rest?
O God! vergeef het hun, die immer twyflen konden,
Of aen dit leven wel een toekomst zy verbonden?
Zy hebben nooit bemind! of 't voorwerp van hun' gloed
Is hun nog niet ontscheurd, hun hert heeft niet gebloed! Zy hebben niet, als ik, de vreugde van hun leven,
In 't plegtig uer des doods, den afscheidskus gegeven;
Zy weenden niet, als ik, op hunner oudren graf;
Vergeef het hun, o God! hun twyfling was hun straf! ...................
Waerom den band gerukt van myn nog open wonden,
En u 't verhael gedaen van zyne laetste stonden?
Hebt ge ooit, van 't strand der zee, by lieflyk zomerweèr,
Als de avondstilte heerscht op 't uitgestrekte meer,
En 't gloeijend west zich baedt in eene zee van stralen,
Hebt ge ooit de zon alsdan in 's waters schoot zien dalen?
Zoo stil, zoo zacht, zoo kalm, zoo vol van majesteit
Was zyn verscheidingsuer, zyn vaert naer de eeuwigheid! Terwyl de zomer week, by 't vallen van de bladeren,
Had ik zyn krachtverval, zyn einde allengs zien naderen,
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En uitgeput van wee, droeg reeds zyn oog den dood,
Wanneer de stroeve pligt een afzyn my gebood,
En van zyn sponde rukte, om hem, na vier paer dagen,
Nog eenmael weêr te zien, en dan... naer 't graf te dragen!
Ja, 'k zag nog eens hem weêr. Hy had den dood weèrstaen,
Als om my 't laetst vaerwel te biên vóór 't henengaen.
De stomheid week een wyl, die hem zoo lang bedroefde;
Hy had myn' naem genoemd, al vragend waer ik toefde.
Ik vond hem afgetobd aen 's levens verste grens,
Welhaest een' reinen geest, doch nu nog lydend' mensch.
Nog klopte hem het hert, nog hield zyn oog zich open;
Maer heeft hy my erkend? Helaes, waerom niet hopen?
Aen zyne peluw stond, van waken afgemat,
Myn moeder, die met my en myne zuster bad.
Een priester bad met ons, en sprak in stilt' die woorden,
Die vol van weemoed zyn, als vreemde harpakkoorden,
Maer die den stervende, door sterkte en heiligheid,
Verkwikken op den weg, die uit dit leven leidt.
Hy zegende, en voor 't laetst, hem met het heilig teeken,
Het anker onzer hoop, waerby wy allen smeeken,
En dan?... Helaes! wie vraegt wat verder is geschied?
Daer ginder is zyn graf, en wat hy overliet!...
't Was of deez' wreede schok voor my heel de aerd' vernielde,
En 'k weet niet, welk een geest van twyfling my bezielde,
Totdat in Godes huis, by 't knielen aen de baer,
De wanhoop my ontweek. Ik merkte voor 't altaer
Het Godgewyde licht, de zwarte lyksieraden,
De dienaers van den Heer, in sombre rouwgewaden; Hun statig logge stem, die 't lied der dooden zong,
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De rollende orgeltoon, die door de wanden drong,
Dit alles roerde my! 't Was of zyn geest me omzweefde,
En in die galmen sprak, en meldde, dat hy leefde!
'k Bleef dus een lange wyl met hem in onderhoud,
Totdat een hol geplof van aerde op 't doodkisthout
My uit myn mymring trok, en, als een grafstem, zeide,
Dat alles was gedaen, en dat ik vruchtloos schreide!...
Dat is myn lot, o vriend! Ik zoek geen' troost op aerd':
Men wil, dat onze kunst soms vreugde in weedom baert;
Maer 'k heb vergeefs getracht de lykzangsnaer te streelen,
Beproef gy, of uw toon een bloedend hert kan heelen!
En gy, almagtig God! gy, die myn binnenst kent,
Zoo wel als 't zonnenheer aen 't glinstrend firmament,
Gy weet, hoe ik hem minde, en hoe ik bitter treurde,
Sints de engel van den dood den band des bloeds verscheurde.
O gun hem in uw' schoot, als loon van zyne deugd,
Eene eeuwigheid van rust, eene eeuwigheid van vreugd;
Of heeft hy niet geheel... o! laet my 't oovrig lyden,
En moge ik eens by hem uw' naem gebenedyden!

JUNY 1837.
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De Wysheid.
Gy, die op 's aerdryks kronkelbanen
Als schimmen heen en weder rent;
Gy, wandlaers in dit dal van tranen,
O menschen! broeders in ellend'!
Hoort toe: hier is een der akkoorden,
Die cens in Palestinaes oorden
Een' harpslag vormde, in godenklem.
Nog trillen Sions heilge puinen,
En de echoos, op des Thabors kruinen,
Beluistren nog des gryzaerds stem!
Vermeten sterlling, die durft denken!
Gedachte is dwaling en niets meer.
Leef stil, en sterf op zyne wenken;
Want zie, het woord is aen den Heer!
Hy weet, waerom de wereldbollen
Gelyk de golven henenrollen,
In vaste en grootsche harmony;
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Waerom de nacht den dag op zy gaet,
Waerom de mensch in wee voorby gaet;
En, stervelingen! wat weet gy?
Zet u, in schaduw van de linden,
Ter neder by een versche bron,
Waer de adem van de zuidewinden
Den gloed verkoelt der middagzon.
Prest daer, by 't murmlend waterwellen,
Prest daer de purpren muskadellen,
Waer 't heilverwekkend nat in blinkt;
En geeft u, onder 't groenend loover,
Van hand tot hand den beker over,
Waeruit men hertenvreugde drinkt!
En, even als ge in bloemsieraden
Een roos verkiest, zoo schoon als frisch,
Zoo kiest een maegd, die langs uw paden
Gelyk een bloem ontloken is.
Zwelgt u aen haren adem dronken,
En baedt u in haer kuische lonken,
Terwyl gy hare tressen vleit.
Aenbidt en mint! dit is het leven,
Dit is de wysheid, en daerneven
Is alles schyn en ydelheid!
Maer zoo, gelyk de regenvlagen,
Die 't jong gebloemt' ter neder slaen,
U Godes hand heeft neêrgeslagen
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Buigt dan het hoofd, en stort een' traen.
Een traen gestort voor zyne voeten,
Zal eerder zynen toorn verzoeten
Dan 't reukwerk, dat van 't outer stygt.
En 't maetgeschal van zang en snaren
Wordt min gehoord by de englenscharen,
Dan 't needrig hert, dat zucht en zwygt!
De sterren rollen stil hare assen
Langs 's hemels ongekende baen;
Naer de ongepeilde waterplassen
Stroomt zacht en eenzaem de Jordaen;
De wind klapt zyne onzichthre vlerken,
En, onbedacht op streek en perken,
Doorrent hy luchtgewest en grond;
De blaedren, door den storm gedreven,
Zyn onbewust, waerheen zy streven,
Doch dwarlen met de orkanen rond!
En gy, waerom hier op deze aerde
Uw dagen afgesloofd in pyn?
Een dag, die is, heeft meerder waerde
Dan eeuwen, die te komen zyn!
Vaert immer voort, o stervelingen,
En gaet, waer uwe vaedren gingen,
Gaet slapen by uw voorgeslacht.
Men zegt, dat uit den slaep der schimmen
De dood eens glansryk op zal klimmen,
Gelyk de daegraed na den nacht!
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Lofzang van het Kind by zyne Ontwaking.
O vader, mynes vaders hoeder,
Gy, dien men knielend noemen moet!
Wiens naem, zoo vreeslyk en zoo zoet,
Het hoofd doet buigen myner moeder!
Men zegt, dat deze zon vol gloor
Maer speeltuig is in uwe vingeren,
En dat zy voor uw troon moet slingeren,
Gelyk een lamp voor 't heilig koor!
Men zegt, dat gy in veld en wouden
De kleine vooglen scheppen kunt,
En dat ge een ziel aen kindren gunt,
Opdat zy vroeg u kennen zouden!
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Men zegt, dat gy alleen het weet,
Van waer de kleur komt op de roozen,
En dat geene applen zouden blozen,
Zoo gy den boom niet groeijen deedt.
De gaven, door u toegemeten,
Zyn al 't geschapen voorgezet,
En aen des levens feestbanket
Wordt zelfs geen enkle worm vergeten.
Het ooilam plukt de grasbeemd kael,
De geit herkauwt de klavertopjes,
En 't vliegje zuigt de witte dropjes
Der melk, van 't boordje myner schael!
De leeuwrik heeft het graen tot voeder,
Dat uit de halmen valt in 't zand,
De kwiksteert volgt den ploeg door 't land,
En kindren kleven aen hun moeder.
En om die gaven al te saem
Te erlangen van uw vaderzorgen,
By middag, avond en by morgen,
Noemt ieder eens uw' heilgen naem!
O God! ik mag dien naem ook noemen,
Die 't englendom met schrik vervult;
Een kinderstem wordt meê geduld
In kooren, die uw grootheid roemen!
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Men zegt, dat het hem dikwyls lust
Aen onze beê gehoor te geven,
Ter oorzaek van ons schuldloos leven,
Waervan wy zelv' niet zyn bewust!
Men zegt, dat hy ons liefdeblyken
Veeleer ontvangt dan ydlen schyn,
Dat de englen in den hemel zyn,
En dat we aen engelen gelyken.
Zoo 't waer is, dat hy van zoo wyd
De stemmen hoort, die hem behagen,
Dan wil ik onophoudlyk vragen
Al wat de schepslen 't meest verblydt.
Myn God! geef water aen de stroomen,
En zachte pluimpjes aen de mosch,
En aen het lam een' wollen dos,
En groente en lommer aen de boomen!
Verleen den kranke heul in nood,
En vryheid den geboeiden slave;
Verleen de wees een huis en have,
Den bedelaer een stukje brood!
Aen vaders, die uw' naem belyden,
Verleen een talryk kroost vol deugd;
Verleen my wysheid, en een jeugd,
Die myne moeder moog' verblyden!
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Al ben ik klein, geef my een zacht
Gemoed, gelyk dat heilig kindje,
Dat aen myn bedsponde, uit het printje,
Zoo zoet des morgens op my lacht!
Leg op myn lippen reine waerheid,
En in myn hert een bron van regt;
Dat steeds myn geest, aen u gehecht,
Uw woord verneem' in volle klaerheid!
En dat myn stem ten hemel renn',
Als wierook, die in tempelwanden
U toegezwaeid wordt, door de handen
Van kleine kindren als ik ben!
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De Kluizenaer.
De daegraed heeft de rots met stroomend goud omtogen;
't Gevogelt' zingt reeds: lof en glorie zy den Heer!
Die naem gloeit in myn hert veel eer
Dan de eerste dagstrael in myne oogen!
Voorheen ontwaekte ik nooit dan met ontzind beklag,
Al vragende aen my zelv': wat heden weêr begonnen?
En 'k dacht aen liefde en roem, gelyk een onbezonnen;
Maer 't herte sprak my toe: aen Hem zy elke dag!
Thans geef ik aen den Heer al zyne dagen weder;
Aen hem is elke stond van ieder uer gewyd:
In hem is 't, dat myn hert ontwakend zich verblydt,
In hem legt ook myn hert zich tot de rust ter neder!
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My heugt niet meer, wat zin er in die woorden stak
Van roem, die ras vervliegt, en hoop, die niet kan baten,
En liefde, die verleidt, en schoonheid broos en zwak;
Zy hebben in myn ziel geen dieper spoor gelaten,
Dan 't wolkjen op het spieglend vlak!
Zy zyn voor myn gehoor een spraek van vreemde tongen,
Een onverstaenbaer wangekras,
En 'k weet niet, of zy ooit tot mynen geest doordrongen,
Toen ik nog van hier neder was!
Hoe hoog stygt één gedacht, tot zyne bron gevlogen,
Dat met de vrye ziel het grondloos ruim doorschiet!
Hoe zeer verlicht den geest één vonkjen uit den hoogen!
Het licht verschilt zoo zeer van 't aeklig duister niet,
En wy zyn minder ver, o Heer! van 's aerdryks hoeken,
Dan de ziel, die u wil zoeken,
Van de ziel, die u ontvliedt! Sints ik het drok gewoel der menschen heb vergeten,
Verwierp ik zelfs het brood, dat hunne nieren spyst;
Op 't diep gerimpeld hoofd is ieder hair vergrysd;
Myn jaren hangen zwaer, als schakels eener keten
Om de uitgevaste leên, voor wie de zondaer yst!
Maer nooit heb ik geteld, hoe dikwyls op deze aerde
De zoele lentelucht de velden heeft doorwaeid;
Hoe dikwyls op myn rots de jeugdige aedlaer paerde;
Hoe dikwyls de oude boom zyne eikels heeft gezaeid.
En voor myn ziel, o God! die slechts in u haer kracht heeft,
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Waertoe een stip geteld, dat dag of jaren scheidt?
De tyd heeft slechts één' dag voor die maer een gedacht heeft,
En die in u bestaet, bestaet in eeuwigheid!
De doodsche stilte en 't eenzaem leven,
Bedierven met hunn' roest elk zintuig door en door;
Myn mond weet nauwlyks nog een zwak geluid te geven,
En alle klank is vreemd aen myn verbaesd gehoor.
Myn lichaem, neêrgekromd door bidden en door weenen,
Beproefd door 't zomervuer en 's winters ongenâ,
Is ruw gelyk de kille steenen,
Waerop ik barvoets sta!
Maer stierf in my de kracht, waerdoor het vleesch vaek zondigt,
Het zintuig, dat u mint, groeit daeglyks meer en meer,
Het hoort en het gevoelt, het ziet en het verkondigt
Uw werk van verder aen, uw' naem uit hooger sfeer.
Myn hert stygt voor u op, veel ligter dan te voren,
Daer myn verstomde geest geheel in u verzinkt;
Hoe ruimer dus de tempelkooren,
Hoe scheller 't heilig echo klinkt!
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De Vrede
Pax optima rerum.

I.
Wee den lande,
Dat de heilige eendragt vlugt!
Wee den lande,
Waer verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande!
De Geest des vaderlands steeg opwaert, door de wolken,
Tot voor den troon des lichts, en zuchtte tot den Heer:
‘Bestaet er dan voor 't ryk van deze onzaelge volken
Geen enkle stond van rust, geene ademhaling meer?
En is daer eeuwig 't wit, waer vuer en zwaerd en dolken
Op mikken, als de kryg slaet in Europa neêr?’ - En eene stem doorklonk het ruim van hooger sfeer:
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Wee den lande,
Dat de heilige eendragt vlugt!
Wee den lande,
Waer verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande!
‘Ja, de eeuwen golfden aen, als uit een' poel gestegen,
En vloden, overlaên van dwang en haet en moord;
En telkens als de twist het zwaerd had aengeregen,
En volkren, op elkaêr verhit, had aengespoord,
Om 't ingebeelde regt te staven door den degen,
Sloeg hy zyn wapentent in 't diep rampzalig oord.
Zocht Romer of barbaer den roem of roof der aerde,
Stond een oneerlyk vorst naer 't regt van land of stad,
Of stortte godsdiensthaet op 't menschdom, dat ontaerdde,
Of klom gewetensdwang de hel uit, die hem baerde;
Zy allen snelden dáér, om wraek of prooi of schat,
En hielden er den grond van 't bloed der onschuld nat.
Of woelde een bandloos volk, vervoerd tot koningsmoorden,
En stroomde 't over de aerd' van uit zyn gruwelnest,
Zyn eerste golf brak door tot op de zelfde boorden;
En wou de grootste held, van wien ooit volkren hoorden,
Door schrikbren reuzenstryd zyn noodlot zien gevest,
Hy daegde Europaes magt alweder in deze oorden,
En schokte door zyn' val 't aloude krygsgewest!
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Dus woedde daer de kryg met al zyne yslykheden:
De vreemdling joeg de vlam in de overmande steden,
En waer hy 't veld doortrok, daer bleef een bloedig spoor.
Zyn woestheid vond vermaek in de oogsten te vertreden,
En 't stallen van zyn ros in kerk en tempelkoor!’ - En weder klonk de stem de ruime sferen door:
Wee den lande,
Dat de heilige eendragt vlugt!
Wee den lande,
Waer verdelgende oorlogszucht
Vrede en broedermin verbande!
‘Dan, eindlyk mogt een strael van hoop den storm doorbreken:
De tweespalt, in het hert des landzaets zelv' ontsteken,
Verkoelde, en bitse wrok gunde aen verzoening plaets.
Maer nauwlyks daegt het licht, of zie, de Geest des kwaeds,
Beducht of hem zyn prooi voor altoos ware ontweken,
Spuwt weder uit zyn krocht de vlam des ouden haets.
O God des vredes! hoor, uit de ondermaensche dalen,
Het smeekgebed eens volks in uwe ontferming aen!
Verdryf den woesten kryg uit zyn gescheurde palen;
Vergoed hem 't snerpend wee sints eeuwen doorgestaen;
Verleen een' stond van rust, - o laet hem ademhalen!
Of mag het slechts ten prys van eeuwgen twist bestaen,
Vergun hem 't heil des grafs, en laet zyn' naem vergaen!...’
De Geest des landes zweeg. - En aen de nieuwe glansen,
Die stroomden voor den troon der Godheid om hem heen,
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En aen den mildren toon van 't licht der ethertransen,
Was 't of der heemlen Heer zyn beê genadig scheen.
Hy steeg ter neêr in 't ryk, voor wiens behoud hy waekte,
En daelde er in den kring, den schutsraed van het land.
Een heuglyk raedsbesluit, verzoeningsofferand',
Klonk door der wetten tempelwand,
En - 't outer van den Vrede blaekte!

II.
Gezegend het land,
Waer de moed by de rede
Zyn standerden plant!
Gezegend het land,
Waer de weldoende vrede
De olyvenkroon spant!
Dus klonk nu het hooglied der hemelsche kooren;
En uit de gezanten der eeuwige Magt
Werd een ten heraut door de Godheid verkoren,
Opdat hy den vrede aen het aerderyk bragt'.
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Daer stygt hy ter neder, de zegen der volken,
Door de aerde als verzoener des menschdoms begroet;
Daer stygt hy ter neder, in glans, door de wolken!
En stroomen van hoop golven heen voor zyn' voet!
De wolkenkoets glydt op de geurigste luchten,
Waermede de lente de velden doorwaeit;
Des overvloeds horen stort bloemen en vruchten;
De mantel van licht is met sterren bezaeid.
De krans van olyf siert de goudgele haren,
En graenryke halmen de glinstrende hand;
De lach van de liefde doorzweeft de gebaren,
En alles meldt de aerde des hemels gezant!
Vlecht, maegden, vlecht palmen
En bloemen en halmen,
Ten jeugdigen krans!
Drukt, moedige knapen,
Dien krans om de slapen,
Ten hoogeren glans!
En laet nu, gy allen,
By feestgalm en dans,
Door velden en wallen,
Den jubeltoon schallen:
Gezegend het land,
Waer de moed by de rede
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Zyn standerden plant!
Gezegend het land,
Waer de weldoende vrede
De olyvenkroon spant!
Ja, thans is de eeuwenkring van haet en twist gesloten;
Thans is het ryk voorby van wreede onmenschlykheid;
Thans angst genoeg doorstaen, en bloed genoeg vergoten,
En tranen thans genoeg geschreid!
Wanneer nu de akkerman de velden gaet bezaeijen,
Ziet hy den oogst niet meer als eene onzeekre kans,
En vraegt hy niet beducht, wie 't koren af zal maeijen:
Zyn zicht of 't zwaerd des oorlogsmans?
Wanneer de vader nu de leên ter rust gaet strekken,
Van 't dagwerk afgemat, en zorgen stroef en drok,
Verwacht hy niet, dat hem een naer geluid zal wekken
Van wraekgeschreeuw of noodstormklok!
Wanneer de trouwe vriend zyn' halsvriend mag ontmoeten,
En hem, na lang gemis, een' warmen handdruk biedt,
Schuwt hy niet angstig rond, of ligt zyn liefdryk groeten
Als landverraed wordt afgespied!
Thans mag zich elk gevoel, dat hert en geest veredelt,
Ontwikklen in het licht der ware vryheidsleer;
Thans wordt geen hooge gunst by laeg gemeen gebedeld,
En leidt slechts deugd en vlyt tot eer.
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Thans mag de zoete rust de teedre zielen streelen,
En snoert zy volken saem in heilryk evenwigt;
Verzoening laet ons thans in 's nabuers vriendschap deelen;
Thans worden liefde en eendragt pligt!
Ja, de daegraed is gestegen,
Die het heil der menschheid meldt!
Ja, de hoop stroomt allerwegen,
Als een zachte lenteregen,
Over stad en meer en veld!
't Zaed, dat in de voor mag broeijen,
Zal haest schoon en tierend bloeijen,
En de geur der rype vrucht,
Balsemt eens de zuivre lucht!
Door de vredezon beschenen,
Ongestut door pael noch grens,
Zal de handel aen den mensch
't Rykst genot des levens leenen,
En bekroonen ieder' wensch.
Nyverheid zal geene perken
Stellen aen haer wonderwerken;
Elke hoofdstof eert haer woord,
En voor hare vuerge vlerken
Wordt heel de aerde slechts één oord!
Schoone kunsten zullen streven
Naer een' ongekenden gloor,
Nu haer schutsgod wordt verheven; Dienaers uit haer tempelkoor,
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Gaet! bezielt en doek en marmer
Voor de komst van uw' beschermer!
Gy, die ik met eerbied naek,
Vaderlandsche dichterscharen,
Doet zyn' lof ten hoogen varen,
In het goud der moederspraek!
En, maegden, vlecht palmen
En bloemen en halmen,
Ten jeugdigen krans!
Drukt, moedige knapen,
Dien krans om de slapen,
Ten hoogeren glans!
En laet nu, gy allen,
By feestgalm en dans,
Door velden en wallen
Den jubeltoon schallen:
Gezegend het land,
Waer de moed by de rede
Zyn standerden plant!
Gezegend het land,
Waer de weldoende vrede
De olyvenkroon spant!

MAERT 1839.
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Aen myne Lier.
O dierbre tolk van myne ziel,
Wanneer zy klaer en hel
Van rein gevoelen glanste en blonk!
O speeltuig, dat natuer my schonk,
Aenbeden Lier, vaerwel!
Reeds vroeg behandelde u myn jeugd,
Maer ruw en zonder klem;
'k Heb jaren lang de snaer gedrukt,
Eer ik den toon vond, die verrukt
Als een geliefde stem.
Thans werd myn toongreep minder ruw,
Thans bleef de wanklank weg,
Thans waert ge me enkel zoet genot,
En thans vereischt het nydig lot,
Dat ik u nederlegg'!
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Dat ik u neêrlegge en vergeet'
Als een onnut sieraed,
Als iets, dat aen de jongheid past,
Maer dat by later pligt en last,
Benadeelt en misstaet.
Er is nogtans, by 't zacht gekweel,
U soms een toon ontvloeid,
Die in den zangstryd werd gehoord
Gelyk een ongewoon akkoord,
En de aendacht heeft geboeid.
Er was nogtans in 't maetgeluid,
Dat in uw snaren stak,
Iets vreemds, dat op een teêr gemoed
Soms neêrviel als een tranenvloed,
Of tot een herte sprak.
Op 't hooren van uw toongeruisch
Ontlook myn ziel, zoo zacht,
Zoo teeder als de roozenknop
Bepereld door den regendrop,
Waer eerst de zon op lacht!
Uw klank was de echo van myn hert,
In vreugde of bang verdriet;
Zoo haest dat hert eens juichte in my,
Dan waert gy vol van melody,
Gelyk een zegelied.
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Maer was dat hert aen wee ten prooi,
Of voor gevaer beducht
Van panden, teederlyk bemind,
Dan treurdet gy als de avondwind,
Die door de wouden zucht.
Welaen, myn Lier, de pligt gebood:
Bedrukt leg ik u neêr,
Maer gunt het lot my weder rust,
Eer de ouderdom myn' zanglust bluscht,
Verrukt neem ik u weêr.
Er slaept ligt op de gouden snaer
Nog menig roerend lied;
Maer ach! wat baet aen filomeel
De zangtrezoor van hare keel,
Wanneer de lente vliedt?
En myne lente is thans voorby,
Voorby met zang en spel,
Met jeugd en vreugd en lief en leed;
Thans eischt de zomer zorg en zweet; Aenbeden Lier, vaerwel!

1839.
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Het Graf myner Moeder.
I.
Aen Virginie.
Al is in my geen sprank van 's dichters vuer meer over,
Al is my alle hoop op aerdsch genot ontvlugt,
Al is myn hert verdord als afgevallen loover,
En myn vermoeide borst in weedom afgezucht;
Al heb ik u sints lang met treurig floers omhangen,
Nog eenmael, dierbre harp! verlang ik naer uw' toon,
Gelyk de rouw verlangt naer tranen op de wangen,
Gelyk naer moedertroost een moederlooze zoon!
Aen haer heb ik, myn harp! uw vroeg bezit te danken.
Terwyl zy in de wieg my schommelde onvermoeid,
Zweefde op haer' adem soms een stroom van vreemde klanken,
En met de moedermelk kwam melody gevloeid.
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't Was even of haer jeugd, by zomeravondstonden,
In 't suizen van den wind die toonen had gehoord,
Waermeê, by 't voorgeslacht, zich vreugde en smert verkondden,
En die de stroom des tyds sints eeuwen heeft gesmoord.
En als reeds de ouderdom haer wang met rimplen groefde,
Lag nog een roerend lied by wylen op haer tong;
Zoodat myn dorst naer zang geene andre bron behoefde,
Dan die voor heel myn jeugd uit hare borst ontsprong.
En zoude ik, daer die borst thans de adem is ontweken,
Daer voor alle eeuwigheid de gloed is uitgedoofd,
Waeraen ik, als een licht de dichttoorts heb ontsteken,
Zoude ik thans roerloos staen, als van gevoel beroofd?
Zulks ware ondankbaerheid, zulks myde de Albehoeder!
Haer schim eischt iets terug van 'tgeen zoo mild zy gaf.
Koom, harp! en ween met my op de asch van myne moeder,
Koom, huldig met uw' toon myn offer op haer graf!
De Schepper wist een heil by elken ramp te stichten:
De haegdoorn draegt de roos, de bergrots heeft de bron,
De nacht praelt met een kleed van glinsterende lichten,
En ieder blad des wouds biedt schaduw voor de zon.
De storm, die ceders velt, jaegt misten heen en dampen,
De schrikbare oceaen bergt schatten bovenmaet,
En 't menschdom, samenhang van boosheid en van rampen,
Heeft als een zegening, de moeder tot sieraed!
De moeder! O dit woord viel uit den mond der engelen
Voorzeker op de tong van d'eersten sterveling,
Toen hy in éénen klank, in éénen galm wou mengelen
Al 't edelst, dat uit God in schepslen overging:
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De zachte lydzaemheid, 't verheven zelfverachten,
De balsemende troost in rouw en bange smert,
De liefde in al haer schoon, de liefde in al haer krachten,
En, wat geen tong ooit meldt, het moederlyke hert!
Een hert, dat als een vat vol heilge wondergaven
Den omtrek zalig maekt, waerin 't zyn geuren brengt,
Dat nimmer uitgeput, hoe veel er zich aen laven,
Nog altyd voller wordt, hoe meer 't zyn schatten plengt!
En zoo, zoo was heur hert in al zyn teeder poogen;
Wanneer zy nederzat by haer zoo talryk kroost,
Sprak zy tot ieder oog de zachte tael der oogen,
En ieder had haer zorg, en ieder had haer' troost.
Aendoenlyk was 't tooneel van haer veelvuldig streven:
Een zuigling aen de borst, een spelend op haer' schoot,
Een kwynend in de wieg met angst in slaep gedreven,
Terwyl ze aen andre nog haer gulden lessen bood!
Zy mogten een voor een om hare gunst verlangen,
Of komen al te saem en hangen aen haer zy;
De kring in 't algemeen had gansch haer hert ontvangen,
En nog dacht iedereen: ‘de voorrang is aen my.’
Haer ziel was als de zon, die op de blaedren wiegelt,
Die tevens op heel 't veld en op elk bloempje lacht,
Die zich in d'oceaen en in het dropje spiegelt,
Met even vollen glans en even volle kracht.
O moeder, die zoo lang deze aerd' my hebt verhemeld!
Wanneer de weedom my met looden handen drukt,
Ontwaer ik soms uw beeld, dat voor myne oogen wemelt,
Terwyl het hangend hoofd my op den boezem bukt.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

72
En als ik eenzaem dan door veld en wouden dwale,
En als een zachte wind dan in myn haren speelt,
Zeg, zweeft gy in de lucht, waerin ik ademhale,
En is die wind uw ziel, die my het voorhoofd streelt?
Of als ik soms des nachts, om weêr aen u te denken,
De legerspond verlaet en 't firmament betracht,
Zeg, leeft gy in die ster, die my schynt toe te wenken,
En is dit licht uw oog, dat my dan tegenlacht?
O neen, dit alles niet! Ver boven 't denkvermogen
Van 't zwakke schepslendom is uwe woon gesticht;
Doch alles wat de ziel door klanken of vertoogen
Kan aendoen, brengt me een' schyn, een' zweem van uw gezicht.
De toonen eener harp, de geurige avondluchten,
De kleuren van 't gebloemt', de zilverglans der maen,
Het murmlend brongesuis, en filomeles zuchten:
't Doet alles my een' stond aen uwe zyde gaen.
Maer, ach! een oogwenk slechts, en deze stond is henen,
En 'k stort weêr in my zelv' als in een' afgrond neêr;
Helaes! en my rest niets dan op uw graf te weenen,
Verlaten hier omlaeg, o moeder! tot wanneer?...

OOGSTMAEND, 1839.
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II.
Aen myne broeders en zusters.
Kinderen, bewaert de geboden uws Vaders, en vergeet niet de wet uwer
Moeder.
PROV. VI. 20.
Geliefden! die als ik uit haren schoot gesproten,
Des noodlots wegen volgt, ver van elkander af,
Herinnert ge u den tyd, dat wy, als tengre loten,
Nog tierden rond den stam, die ons het aenzyn gaf?
Dat nog een zelfde dak ons all' ten wyk verstrekte,
Waeronder zorg en vlyt en liefde een' hemel schiep;
En dat een teedre stem ons elken morgen wekte,
Die ieder tot zyn taek of tot de bede riep? Wy vlogen gansch den dag als vooglen op en neder,
Of peinsden over 't boek, of dartelden op 't gras;
En bragt het middaguer of de avondstond ons weder,
By 't oopnen van de deur vroeg elk, waer moeder was!
En, ach! wanneer ik thans een zuster of een' broeder
Mag weêrzien, schynt het my, als ik hun stemmen hoor,
Dat nog en mond en oog my vragen: ‘Waer is moeder?’
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O dierbren! zulk een vraeg snydt my het herte door!
Waer onze moeder is? Ach! waer, waer zyn de zielen,
Die God in zyn genâ tot 's aerdryks zegen schiep?
Die als de morgendauw een' stond hier nedervielen,
En die hy eindlyk weêr tot haer bestemming riep?
Waer zyn zy, die een rein en schuldloos leven leidden,
In weldoen doorgebragt, het oog op God gerigt;
Die voor een gansch gezin deze aerd' met roozen spreidden,
En stierven met den glans der hoop in 't aengezicht?
Waer is het vaderland der liefde? Waer de bronnen
Der deugden, die heur hert ons toonde in heldren schyn? Daer ginder in het licht, waervan de zichtbre zonnen,
Als dropplen van een' vloed, maer flauwe weêrglans zyn!
Daer worden zy een stem in de onbevlekte kooren;
Daer smelten ze in den gloed van hooger firmament;
Daer dryven ze in den glans van 't oog des Ongeboren,
En juichen ze in een' kring, die tyd noch perken kent!
Ellendig, midlerwyl, die zy op aerde lieten!
Verkwynend als 't gebloemt' van lucht en licht beroofd,
Verstuivend als de blaên, die vallen en verschieten,
Na de onverbidbre byl den stam heeft doorgekloofd!
Wel mogen zy de smert, die hun den boezem griefde,
Verligten door een traen op 't aeklig graf gestort;
Helaes! wat is een traen voor zoo veel teedre liefde,
Voor zoo veel zacht genot als hun benomen wordt!
Wy ook, rampzalig kroost, wy treurden als verlaten,
Toen ons de dierbre pand werd van het hert gerukt:
De rede sprak vergeefs, wat kan haer trooststem baten
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Aen die daer spraekloos staen, door Godes hand gedrukt?
Een is er onder u (ik schryf het voor zyn kinderen),
Dien, als ons noodgehuil hem droef in de ooren drong,
Geen zorg voor aerdsch belang, geen afstand kon verhinderen,
Om nog eens de asch te zien, waeruit hem 't licht ontsprong.
Hy kwam, en vond deze asch met aerd reeds overschoten;
Doch aen zyn weegekerm weêrstond de graver niet,
Die nog haer laetste woon voor hem eens wou ontblooten,
En hem de moederkist in rouw omhelzen liet!
Haer laetste stond nogtans was zienlyk naêr en nader,
En als op zachten tred gekomen. Doch zoo lang
Heur waerde lotgenoot, onze onvergeetbre vader,
Met haer was, gloeide nog gezondheid op haer wang.
Geen grievend herteleed, geen lang en pynlyk waken
Aen 's kranken treurig bed, versloeg haer kloeke ziel;
Maer nauwlyks zag zy hem de laetste zuchten slaken,
Als moed en lichaemskracht op eenmael haer ontviel.
En nu werdt gy voor haer, o teêr geliefde zuster!
Het eenigst wat op aerd' ten troost haer overschoot;
Zy sluimerde op geen dons, in 't hevigst wee, geruster
Dan op den arm, dien gy haer hoofd ter peluw boodt.
Tot aen den boord des grafs geleund op uwe schouderen,
Ging ze aen uw kinderhand van de aerd' naer de eeuwigheid.
En, zuster, heil zy u! want voor die dus hunne ouderen
Beminden, is door God een heerlyk loon bereid!
O dag van bittren rouw, weêr zweeft gy my voor de oogen!
Welke is die bange kreet, die my met wanhoop slaet?
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Op vleuglen van de vrees is de afstand doorgevlogen:
‘Is 't waerheid zieltoogt zy?’ - ‘Ach, broeder! 't is te laet!’
Daer zyg ik neêr ten grond, de vingren in de haren,
Terwyl ik op den vloer een' stroom van tranen pleng:
‘O God! gy woudt my dan den laetsten troost niet sparen,
Haer' zegen! Ach, uw wil is heilig, maer hoe streng!’
Ik knielde voor de spond, waer 't dierbre stof op rustte,
En 'k trachtte te vergeefs te bidden met den geest.
O! toen ik voor het laetst haer 't koude voorhoofd kuste,
Wat ware in dezen kus te sterven zoet geweest!

HERFSTMAEND, 1839.
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Aen myne Egade, met ‘De bloemen myner lente.’
Virginie, dees lentebloemen
Hebben niets om op te roemen,
Niets, dat kenners aendacht boeit;
Maer de kiem, waeruit zy sproten,
Lag my diep in 't hert besloten,
En daer zyn zy teêr ontbloeid.
'k Bied ze u, niet als kostbren bloesem,
Maer als telgen van een' boezem,
Die voor u slechts jaegt en gloeit.
Neem ze, niet als wondre vruchten,
Maer als teelt in zachte luchten
Op uw eigendom gegroeid.

1839.
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Aen myne Egade.
In haer album.
't Waer' vergeefs dit koude blad
Met nog kouder zwart beklad,
Om te melden, welk een' gloed
Gy me in 't herte blaken doet;
Zulks vereischte eene englenhand,
Met een stift van diamant,
En een' inkt van vloeijend vuer
Op des hemels reinst azuer!

1839.
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In myner Egaes Gebedenboek.
Zielsbeminde! wen uw bede
Vurig door de wolken breekt,
Voer de myne op hare vleuglen;
Nimmer wordt vergeefs gesmeekt,
Als de liefde voor de liefde
Tot den God der liefde spreekt.

1839.
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Op Virginies Naemdag.
VIRGINIE!
't Is als feestdag in myn hart.
Waer ik om my henen zie,
Niets is treurig, niets is zwart.
Trots het barre jaergety
Staet natuer in bloei voor my.
Alles is met groen bekranst,
Alles is met licht omglanst,
Door een zielsverrukking, die
Van uw' naem komt, VIRGINIE!
In dien naem
Is myn hoop en myne vreugd.
Rang en schat en ydle faem
Met de droomen van de jeugd,
Zyn ellenden, meerder niet,
By hetgeen, die naem my biedt.
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Alles wat de ziel verblydt,
Alles wat gy voor my zyt,
Al het heil, dat ik voorzie,
Drukt die naem uit, VIRGINIE.
Aen natuer
Dank ik eene teedre ziel,
Waer een sprank van heilig vuer
Als een glans in nederviel.
Doch dat vuer bleef onbewaekt,
En de sprank ware uitgeblaekt,
Had uw naem haer niet gered
En in vollen gloed gezet.
Deze naem blyft, wat geschiê,
Thans myn schutsnaem, VIRGINIE.
Op het pad
Van het leven vond ik vroeg
Eene lier, die 'k als een' schat
Lang aen myne zyde droeg.
Thans hangt ze aen den wand ontsnaerd,
Doch zoo vaek dees dag verjaert,
Vraeg ik voor uw' naem een' toon,
En ik vlecht hem eene kroon,
Die ik u ten feestkrans biê,
Als ik thans doe, VIRGINIE!

1839.
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Vaerwel, begoochelende Jeugd!
Fare thee well, and if for ever,
Stil for ever, fare thee well.
LORD BYRON.
Er is een streek op 's levens kusten,
Wier naem betoovrend is: de Jeugd!
Dáér is 't verblyf der wilde vreugd;
Dáér zyn oäses voor de lusten
En steenrotsklippen voor de deugd.
't Is lang sints ik er aen mogt landen,
Te lang misschien voor heil en rust;
Thans voer ik heen naer andre stranden:
Vaerwel, begoochelende kust?
Die deze streek komt ingetreden,
Onachtzaem op verderf of leed,
Draegt nog het blanke en reine kleed
Der onschuld om de tengre leden:
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De lucht bezoêlt het, eer hy 't weet.
Dan komt de stoel der zinvermaken,
Die vleit hem zacht en streelt hem teêr;
Hy sluimert slechts, en by 't ontwaken
Hervindt hy 't heilig kleed niet meer.
Toen ik ontwaekte, was 't my even
Als of een droombeeld my ontschoot;
't Was of een leven van my vlood,
Dat plaets gaf aen een ander leven,
Waer alles my bewondring bood.
Op myne naektheid zag ik neder,
Ontroerd, en als van ziel ontaerd;
Ik wou naer 't oord der onschuld weder;
Maer ach! daer dreigde een vlammend zwaerd.
Daer zal ik, 't hoofd in beide handen,
Al mymrend, om myn lot beducht;
En 't scheen als of en aerde en lucht
Tot zielsverlokking samenspanden.
Er was muziek in 't windgerucht,
Een golvend licht stroomde uit den hemel,
Natuer spreidde al heur pracht ten toon,
En 'k zag van ver in bont gewemel,
Gedaenten meer dan menschlyk schoon.
Nog eens kwam my de sluimring kozen,
En toen my 't oog weêr openging,
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Zat ik, gelyk een nieuweling,
Het hoofd omkranst met frissche roozen,
In een' der vreugd gewyden kring.
Men bood daer, in vergulde schalen,
Den tooverdrank der wellust rond,
Die 't jeugdig brein zoo ras doet dwalen,
En die zoo diep de boezems wondt.
En nauw was 't helsche gift gedronken,
Wanneer geheel 't onzalig koor
Het denkbeeld zelfs van geest verloor.
Een wilde drift gloeide in de lonken
En brandde tot de zielen door.
Nu rees het maetgeluid der snaren,
En in den ongebonden dans
Viel menig siersel uit de haren,
Vertrapte men zoo menig' krans!
Maer krans en siersel werd vergeten,
En al die nog aen schaemte docht,
Of zedigheid te redden zocht,
Werd als schynheilig uitgekreten
En in de dwaling weêr gebrogt.
Als eindlyk nu de slaep de zinnen
Vermeesterd en vernietigd had,
Was 't slechts om 's morgens t' herbeginnen,
In dolheid even uitgespat!
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Doch wen zy dus in zwymling lagen,
Rees vaek een onweêr in 't verschiet,
Dat nakende gevaer verried: Zy hoorden zelfs 't gestorm der vlagen,
Zy merkten zelfs de bliksems niet!
En vonden zy zich, by 't ontwaken,
Gezeten aen eens afgronds boord,
Zy juichten, dat het donderkraken
Hunn' dierenslaep niet had gestoord!
Ik weet er, die van frischheid blonken,
En wien één stap aldaer gerigt
De doodskleur drukte op 't aengezicht;
Ik weet er, die, in zwym verzonken,
Nooit weder rezen voor het licht!
Ach! 'k weet er weinig, die behouden
Vernachtten in dees gruwbre lucht.
Gelukkig die naer uitkomst schouwden,
En vroeg zich redden door de vlugt!
Ik ook wou vlieden uit dees streken;
Maer, ach! geen dierbre reisgenoot,
Die volgen mogt, alwaer ik vlood,
Die innig tot myn hert kon spreken,
Of die my heul en redding bood!
Dus bleef ik walg en afkeer mengelen
In myn vermoeide en matte ziel,
Totdat op 't laetst, van 's werelds engelen
Er een my onder de oogen viel.
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Zy was aen d'oever neêrgezeten
En daer beveiligd van omhoog.
De liefdelach glom in haer oog,
En 't was of, zonder het te weten,
Haer ziel de myne tegenvloog.
Tot haer gestrekt met beide handen,
Wees zy my 't oord der stille vreugd,
Alwaer wy samen veilig landden.
Vaerwel, begoochelende jeugd!

1840.
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Pauline.
In haer album.
Als ik haer eerstmael zag,
Toen was ze als 't jeugdig bloemenknopje,
Dat uitkiemt onder 't regendropje
Van d'eersten lentedag.
Zy huppelde aen haer moeders zyde,
En spelend, kwelend, altoos blyde,
Droeg steeds haer oog den lach;
Ik denk zoo graeg nog aen dien tyde,
Als ik haer eerstmael zag!
Als ik haer laetstmael zag,
Toen was het knopje doorgebroken,
En tot een frissche bloem ontloken,
De schoonste van haer slach.
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Een volle stroom van vloeibre noten,
Den schellen gorgel uitgevloten,
Bewees wat kunst vermag:
Hoe rein een vreugd heb ik genoten,
Als ik haer laetstmael zag!
Zoo ik haer eenmael zag,
Met jonge bloemen om haer henen,
Die al den glans haer zouden leenen,
Waerop zy hopen mag?
En zoo ik haer dien kring zag laven
Met zulk een' schat van deugd en gaven,
Als in haer ziel steeds lag;
O dan zou God myn wenschen staven,
Zoo 'k dus haer eenmael zag!
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Het Graf.
Het graf is diep en donker,
En hachlyk is zyn rand;
Het dekt met zwarte zoomen
Een onbekende land.
Het lied der nachtegalen
Stroomt in zyn' schoot niet los;
De traen der vriendschap droppelt
Alleen op 's heuvels mos.
Verlaten weeûwen wringen
Vergeefs de handen rond;
En 't kermen van de weezen
Dringt niet tot in den grond.
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Hier woont aen geene zyde
De rust, die 't hert verheugt;
Slechts door de donkre poorte
Komt men tot de eeuwge vreugd.
Het arme hert hierneder,
Van lyden afgetobd,
Erlangt maer eerst den vrede,
Wanneer het niet meer klopt.

1840.
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Volt den Beker nog eens.
Volt den beker nog eens, want nog nooit vóór deez' tyd
Voelde ik vreugde als die thans my het herte verblydt.
Drinken wy! - wie zou niet? - Want ter wereld is toch
In den beker alleen noch verraed noch bedrog!
Ik heb alles gesmaekt van het leven des mans:
My gebakerd in 't licht van een' oogstrael vol glans;
'k Heb bemind! - en wie niet? - Maer, gy herten, verklaert,
Of wel ooit waer genot aen de drift was gepaerd?
In de dagen der jeugd, als het hert, in zyn lent',
Nog durft droomen, dat vriendschap geen vleugelen kent,
Had ik vrienden! - wie niet? - Maer geen tong, die belydt,
Dat er vrienden zoo trouw zyn, o wyn, als gy zyt!
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Onbestendig is 't herte eener vryster en boos;
Alle vriendschap is dwarlwind - en gy blyft altoos!
Gy wordt oud - en wie niet? - maer wat is er op aerd',
Dat steeds krachten als gy met de jaren vergaêrt!
Schoon gezegend met al wat de liefde kan biên,
Zoo wy enkel de schaduw eens meêminnaers zien,
Zyn wy nydig? - Wie niet? - En gy kent zulk geen lot,
Want hoe meer u genieten, hoe meerder 't genot!
Wanneer eindlyk van 't leven geen bloeisel meer rest,
Dan wordt al onze toevlugt de beker op 't lest;
En wy vinden - niet zoo? - als 't voordezen ook was,
De eedle waerheid nog steeds op den boôm van het glas.
Als de doos van PANDORA werd opengedaen,
Ving 't beheer der ellende op het aerderyk aen.
De hoop bleef - deed zy niet? - Maer wat maekt ons die deugd?
Wy, wy kussen den kroes en zyn zeker van vreugd.
Leve lang dan de druif! Te vergeefs snelt de tyd,
Want de jaren des wyns maken de onze verblyd;
Sterven moet men, - Wie niet? - zyn onz' schulden voldaen,
Dan heeft HEBE hier boven nooit ledig te staen!
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De Imitatione.
Lib. III. cap. XIV.
Intonas super me judicia tua, Domine.

I.
Gy dondert over my uwe oordeelen, o Heer!
En myne beendren zyn van angst en vrees geslagen,
En myne ziel verschrikt zoo zeer!
Verbaesd durf ik tot u nauw een gedachte wagen,
Daer zelfs de hemelen niet rein zyn in uw oog.
Zoo gy in englen zelfs de boosheid hebt gevonden,
En hen niet hebt gespaerd, wat of ik worden moog'?
De sterren vielen uit des hemels breeden boog,
En ik, een nietig stof, waer zal ik hoop op gronden?
Die schenen 't goed te doen, die zonken laeg in zonden,
En die hunn' mond het brood der englen mogten biên,
Die heb ik, ach! den draf der zwynen smaken zien!
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II.
Er is dan geene heiligheid,
Zoo gy o Heer! uw hulp ontzeit.
Geen wysheid baet, die gy niet leidt;
Geen sterkte helpt, die gy niet voedt;
Geen kuischheid, die gy niet behoedt;
Geene eigen magt, die ons verweert,
Indien ze uw heilge wake ontbeert.
Verlaten, zinken wy ten grond,
Bezocht, herryzen wy terstond;
Want zyn wy ongestadig, Gy
Versterkt en staet de zwakheid by,
En zyn wy koud en traeg te moed',
Door U raekt weêr het hert in gloed.

III.
Wat moet ik van my zelv' ootmoedig, needrig denken!
Hoe luttel van gewigt, heb ik van 't goede al iets!
Hoe diep stort ik ter neêr in d'afgrond van uw wenken,
Waer ik my niets bevind te zyn, dan enkel niets.
O metelooze zwaerte, onoverzienbre golven,
Waerin ik my verlieze, als niets in al bedolven!
Waer bergt zich dus de waen, de waen van ons waerdy?
Alle ydelheid smelt in uw oordeel over my!
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IV.
Wat is toch alle vleesch voor uw gezicht?
Tergt wel het slyk zyn' eigen' maker ligt?
Hoe zal hy ooit een ydel zwetsen wagen,
Wiens hert in waerheid Gode is opgedragen?
Hem blaest zelfs niet de gansche wereld aen,
Die zich de waerheid maekt ten onderdaen.
Hem roert geen lof, geen handgeklap der menigt',
Die al zyn hoop in God alleen vereenigt;
Want zy die spreken zelv' zyn niet met al,
Zy gaen voorby gelyk hun lofgeschal,
Daer Godes waerheid eeuwig duren zal!
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In een Gebedenboek.
Bid God den Heer, dat Hy in al de herten
Die grootsche deugden stort', die 't noodlot tarten,
In 't uw vereend als in een heiligdom,
CONSTANCE, bid er om!
Bid God den Heer, voor al die schuldloos lyden,
Voor hem, die u zyn vaderzorg blyft wyden,
Voor haer, die uwe jeugd te vroeg verloor,
CONSTANCE, bid er voor!
Bid God den Heer, voor al die schuldloos weenen.
Bid voor den broêr, de zuster en den kleenen,
Dat nooit te zwaer een ramp hun 't voorhoofd frons'!
CONSTANCE, bid voor ons!
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Herinneringen.
Aen mynen vriend E. van Damme.
De fransche Cesar had de burgerkroon
Gedragen op den keizerlyken troon,
En riep zyn dappren op, om in de velden
Van Austerlitz zyn' nieuwen naem te melden:
Toen werd er in een kleine Vlaemsche stad
Een zwak en weerloos kind geboren, dat,
Nog op den arm der moeder rondgedragen,
Reeds daer dien heeten lust verzaden kon
Naer klank en zang, dien 't nooit nadien verwon.
Vriend myner jeugd, wat onbewolkte dagen!
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En toen dat kind een knaep geworden was,
En met zyn speelnoots dartelde op het gras,
Toen hoorde 't, als een onweêr pas begonnen,
Van ver een dof gedommel van kanonnen:
Het was de val eens ryks, eens ryks geboort',
't Was Waterloo, de wereld door gehoord!
De knaep gansch duislig van al 't volksverblyden,
Deelde in 't gejuich van ouderdom en jeugd;
Hy zag de moeders als ontzind van vreugd.
Vriend myner jeugd, wat onvergeetbre tyden!
En als de olyf, herbloeijende in Euroop',
Op 't vaderland zyne eerste vruchten droop,
Hield nu de knaep voor liefste kinderspelen
De nabootsing van kunsten en tooneelen
En by zyn vroegste speelgenoots bevond
Zich een, die in zyn neiging hem verstond,
Dewyl ook hem de drift was ingeschapen
Naer wetenschap en kunst, en hy die drift
Niet koelen kon dan met penseel en stift.
Vriend myner jeugd, herinnert ge u die knapen?
De knaep, nog nauw tot jongling opgegroeid,
En reeds aen stroeve pligt en ambt geboeid;
Ging, na zyn taek, soms dweepend langs den akker,
Een' VONDEL in de band, en vond zyn' makker
Ook daer terug. Des levens lentetyd
Vervloog aldus, meest aen de pligt gewyd,
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In vriendschap en wat liefde soms verslonden;
Soms groenend met een' lauwer, die den moed
In 't jonglingshert zoo ras ontvlammen doet.
Vriend myner jeugd, herinren we ons die stonden!
Maer hoe, hoe donker wordt het! welk een nacht
Omgordt den zuider trans, gansch onverwacht?
Daer blaekt het schrikbre vuer des oproers weder!
Twee troonen wanklen, kraken, storten neder!
De geest des kwaeds blaest uit den staetsorkaen
De vlam van haet en wraek in 't menschdom aen,
En hitst het tot verdelgen op en plonderen. Doch, zie! als op een' wenk van Godes hand,
Ryst uit d'orkaen het lieve vaderland!
Vriend myner jeugd, vereeren wy Gods wonderen!
Wat werd er thans van maet en jongeling? De vlugt der jaren had hun vriendenkring
Meer uitgebreid, en ondanks 't wapenkletteren
Bleef steeds die kring een wyk voor kunst en letteren;
In menig uer van vreugd en van genugt
Versmoorde daer het donderend gerucht;
Wanneer het lot, gansch zonder voorbereiding,
De noodwet sprak tot heel de vriendenschaer,
Die al op eens dan wegstoof uit elkaêr.
Vriend myner jeugd, hoe menig bittre scheiding!
Een gloed naer kennis, die geen' weêrstand vreest,
Brak op dit tydstip door in 's jonglings geest,
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Waer hy te smeulen lag van den beginne:
De wetenschap alleen bleef zyn vriendinne,
En strevend naer haer gunst en op haer spoor,
Bragt hy den dag en soms de nachten door,
Onachtzaem op ontydig lichaemskrenken,
Tot eindlyk, in haer' eerdienst ingewyd,
Hy dus den palm verkreeg van zulk een' stryd.
Vriend myner jeugd, vergeef hem dit herdenken.
Dan ach, hoe helder hy de toekomst dacht,
Hoe meer het lot hem zwaerder slagen bragt.
Nog nauw zag hy een' stond van ruste nader,
Of zie de hand des doods roerde aen zyn' vader,
Zyn' vader, al zyn' roem en heel zyn hert!
En nauw voelt hy wat leniging van smert,
Of de eigen hand hoopt op den doorgestanen
Verkropten rouw, eene andere aekligheid:
Zyn teedre moeder... ach, waertoe 't gezeid?...
Vriend myner jeugd, vergun hem deze tranen.
Hoe bang joeg nu zyn boezem in gezucht!
De harp alleen schonk aen zyn borst wat lucht;
Doch vruchtloos had de lykzangsnaer geklonken,
Waer' niet een troostend licht hem toegeblonken:
Een ster daegde op, die als een baek in nood,
Op hem een' glans van reine liefde schoot,
Die hem een' schat van hoop en zielsvreugd baerde,
Die nu zyn pad verlicht by duisternis,
En in wier gloed hy thans zoo zalig is!
Vriend myner jeugd er is nog heil op aerde!
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Zie daer, o makker van myn vroege jeugd!
Wat uwen vriend van 't wisslend noodlot heugt.
Mogt hem dat lot ooit nieuwe rampen baren,
Wanneer de sneeuw gevlokt ligt op zyn haren,
En zyn gemoed tot mymren is gesteld:
Kom, zet u aen zyn' haerd, niet onverzeld,
En wilt gy dan met één woord hem verblyden,
Of weêr zyn oog doen schittren met een' traen,
Die weldoende is, spreek op uw beurt hem aen:
‘Vriend myner jeugd, herinnert ge u die tyden?’
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Lief Kind! gy wilt, dat ik u melde.
Romance.
Lief kind! gy wilt, dat ik u melde,
Waerom zoo vroeg dit gryze hair;
Wanneer de lent' nauw henensnelde,
Hoe ik niets van de lent' bewaer?
Waerom de nacht vóór 't morgengloren?
Waerom de sneeuw, eer 't winter scheen?
Hoe zou ik nog der jeugd behooren?
Ik heb, helaes! zoo veel geleên!
Wie vraegt der bloem, wat ruw getyde
Zoo ras haer doen verwelken heeft?
Den vlinder, gansch fluweel en zyde,
Wat mist hem op de wiekjes kleeft?
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Wie vraegt, wat onweêr, zwart van vlagen,
De bron beroert, waerin ge u ziet?
Geniet, 't is 't regt van uwe dagen,
Lief kind! maer vraeg, o vraeg my niet!
Maer zoo ooit op uw roozenpaden
Het jeugdig hert u wordt bezeerd,
Gelyk een bloem met dorre bladen,
Waer men met deernis 't oog van keert;
Zoo ooit de rouw uw ziel ontstelde,
Kom aen dees borst zoo afgestreên;
O kom, lief kind! dat ik u melde,
Waerom ik zoo veel heb geleên!
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Vlaenderen.
Inleiding tot een onuitgegeven dichtstuk.
Natuer schonk aen het jong des adelaers
De forsche wiek, om door de wolk te dringen;
Zy schonk aen de opgebloeide jeugd des jaers
Den nachtegael, om 't morgenlied te zingen;
Zy schonk 't penseel aen grootsche kunstenaers,
Om zielen tot bewondering te dwingen;
En my gaf zy de cither in de hand,
Om de eer te melden van het vaderland!
Wie leent myn' geest de wiek der adelaren!
Wie leert myn snaer der nachtegalentoon!
Wie schenkt myn hand 't penseel der kunstenaren,
Tot eene taek, zoo heerlyk en zoo schoon!
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Te vaek ontwyd zyn, Dichtkunst! uwe altaren,
En zoo ik mede, onwaerdig muzenzoon,
Te stout mogt tot uw heiligdommen naderen,
Wyt zulks der drift voor myne aenbeden vaderen!
O vaderland! o Belgie! in den krans
Van kostbre peerlen, die in hellen glans
Uw' naem omflonkeren als glorielichten,
Blinkt eene, voor wier gloed alle andre zwichten:
Ze is als de zon van uwen sterrenkrans,
En dus tot haer moet zich de lofzang rigten.
Haer naem klinkt schoon, als die eens grooten mans:
Menapië weleer, en Vlaendren thans!
Menapië weleer, o ja, die beemden,
(Schoon zy reeds lang naer paradyzen zweemden,)
Die daer, gelyk een zee van golvend graen,
In vruchtbren bloei en ryken wasdom staen;
Die eeuwen her den opgetogen vreemden,
Gelyk een wonder, met verbazing slaen:
Die waren, eer zy hooger licht aenschouwden,
Slechts diepe en metelooze, donkre wouden.
En zy, die eens in pracht en weelde, schier
Al hare zustren mogten overwinnen,
De steden vol van woeling en getier,
Die met een kroon van hooge torentinnen
Daer nu nog pryken, altyd prat en fier,
Gelyk het past aen vroeger ryksvorstinnen,
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Die rezen op uit wier en waterplas,
Met eeuwgen mist omgord en doodsch moeras.
En daer dat volk, dat uit zoo 'n nest van meeuwen
Een Eden wist te scheppen, dat, bezield
Door vlyt en handelzucht en moed van leeuwen,
Een' stond de toorts der volksbeschaving hield;
Dat slechts door weelde ontaerd, in latere eeuwen
Voor de overmagt van andren heeft geknield; Dat volk sproot uit een' reuzenstam van helden,
Zoo woest, maer zoo geducht als hunne velden.
Geducht van wien?... Van Romes wereldmagt!
Ja, hy die, van de koele wester stranden
Tot aen den morgengloed der ooster landen,
Den volkeren uit Rome keetnen bragt, Die CESAR week, als voor een' schrikbren nacht,
Uit deze streek met rood bebloede handen,
En 't plekje gronds, dat ons tot wieg verstrekt,
Bleef van den klauw des aedlaers onbevlekt.
Zy mogten wel, die schittrende barbaren,
Die al te lang des aerdryks geesels waren,
Zy mogten wel een' stond, als plonderscharen,
Met zwaerd en vlam zich werpen op het land,
En dekken heel de grens met bloed en brand,
En brengen jeugd en ouderdom van kant,
En rooven 't vee, als hongerige wolven,
Vaek hebben ze er hun eigen graf gedolven.
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Zy mogten... stil! - wy zyn in 't heilig woud,
Gewyd aen WODAN, God der oorlogsdrommen.
De honderdjarige eiken ryzen stout,
Zoo wyd men ziet, als levende kolommen
Eens ruimen tempels, door natuer gebouwd,
Omhoog, met eene kruin van groene dommen,
De zon heeft nooit door zulk een dak geboord,
Waerin de storm soms aeklig wordt gehoord.
..............
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De Boekweit.
Den wijze is niets gering.
BILDERDIJK. Buitenleven.
Wat een wolk van balsemgeur
Heft zich walmend in den hoogen!
Welk een pracht van bloesemkleur
Biedt zich overal aen de oogen!
Zyn we in Morgenlandsche lucht,
Waer de geur der rype vrucht
Onder versche bloeisels wademt?
Zyn we 't welig oord omtrent,
Waer de Araeb in zyne tent
Ambrozyn en reukwerk ademt?
Zyn we in de eeuwig groene lent',
Waer, in Hyblaes zachte streken,
Bloem en blaên van honig leken?
Wat een wolk van balsemgeur,
Welk een pracht van bloesemkleur!
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In Morgenland en zyn wy niet,
Waer, onder 't groene suikerriet,
De vale schorpioenen kruipen;
Hier ryst geen Hybla, geen Hymet,
Maer ook geen wasem, die besmet,
Geen boomen, die van giftzap druipen.
Wy zyn in Vlaendrens schoone streek,
Waer menig kabbelende beek
Door menig vette weide kronkelt;
Waer menig boomgaerd staet en prykt,
Met menig soort van ooft verrykt,
Dat gloeijend door de blaedren vonkelt.
In Vlaendren, waer het lomrig woud
Den gloed des zomerbrands weêrhoudt,
En koelte wuift op vruchtbre voren; Waer 't breede veld een zee ontvouwt,
Een volle zee van golvend koren; In Vlaendren, waer de boekweit groeit.
Die daer die wolk van balsemgeuren
Doet stygen uit haer bloezemkleuren,
Die kiemt en rypt en - altoos bloeit!
De boekweit! de boekweit! o vlugge Sylfieden!
Die fladdert en wiegelt in dwarlende vlugt,
Gy dartelt voorzeker wel liefst in de lucht,
Waer ge over en weder in boekweit kunt vlieden,
Want gy maer alleen zyt zoo lief als die vrucht!
Komt, rept uwe wiekjes, o blonde Sylfieden!
En fladdert en wiegelt en dartelt om my;
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De toon, dien de lier aen de boekweit wil bieden,
Moet even zoo luchtig en zacht zyn als gy!
Hoe overschoon is de aerd' getooid!
Hoe ryk ligt haer gewaed ontplooid!
De velden, breed en uitgestrekt,
Staen in hunn' zomerdos gedekt:
Een prachtig kleed van bont fluweel.
En 't oog, waerheen 't zich wende of keer',
Poost zacht als op een glansend meer
Van geel en groen en groen en geel!
Van zulk een meer staen ginds, als duinen,
De heuvlen met hun bladerkruinen,
En groeten dus de lage dalen,
Met de orgelstem der nachtegalen:
‘Al schutten we u voor 't buldrend weder,
Al zien wy ras uw' wasdom sneven,
Al staen wy pal en hoog verheven,
Toch zien wy goedig op u neder!’
En hooger dan der heuvlen top,
Stygt uit het koorn de leeuwrik op,
En brengt dus aen den overmoed
Van 't woud der dalen wedergroet:
‘Schoon gy op ons met meêly ziet,
Daer 't schepslendom in onzen schoot
De schatten vindt van 't daeglyksch brood,
Benyden wy uw grootheid niet!’
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O wouden! laet de velden bloeijen;
O velden! laet de wouden groeijen,
En wydt uw' geur en uw geluiden
Den Heer van schepselen en kruiden;
Gy beelden van zyn mild- en kloekheid!
Wie toch zou ooit zich durven roemen,
Al zyne weldaên op te noemen?
Wie telt de bloemen op de boekweit?
En wie telt de byen op al dat gebloemt'?
En wie meldt het wonder, dat zy daer verrigten?
De mensch, om vernuft en vermogen beroemd,
Wat kan hy by 'tgeen de natuer weet te stichten!
Wat 's pracht van vorstinnen by leliënschoon,
En maetklank van snaren by vogelentoon!
Wat 's kleur van 't paneel by den vuerglans, die wiegelt
Op 't water, wanneer er de maen zich in spiegelt!
En wat ooit de scheikunst te mengen bestond,
Om 't fyne verhemelt' des menschen te streelen,
Om wellust te plengen in d'openen mond,
Om vreugde des herten voor laefnis te deelen;
Nog nooit schiep de onmagtige een korrelke graen,
Nog nooit deed ze een enkele wyndruif ontstaen;
Zy perste nog nooit uit de kelken der bloemen
Dat godengeschenk, dat wy honigraet noemen!
Welnu, deze honig, dat manna der aerd,
Zoo ryk in het bloeisel der boekweit verborgen,
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Wordt dáér door de nyvere byen gegaêrd.
Zy streven en zweven van vroeg in den morgen,
En dwalen en dalen in gretige luim,
En domlen en schomlen als homlen door 't ruim,
En kruipen en sluipen in kelken en bladen,
En vliegen dan heen met haer' buit overladen! Dus opent de boekweit, zoo haest als de zon
Den tengeren knop op haer' stam doet ontbloeijen,
Totdat zy verdort, eene levende bron,
Waer kostbare beken van honig uit vloeijen!
En als men op d' akker geen garven meer telt,
Blyft zy nog de lust en 't sieraed van het veld;
Kleedt zy nog de beemden in lachende kleuren,
Volt zy nog den omtrek met smeltende geuren!
Maer wat daevrend gerucht
Wedergalmt in de lucht?
't Is een dreunend geklank
Van geroep en gezang,
En een ploffend geklop
Leidt de juichstemmen op.
Wordt een veldfeest gevierd
Door de schaer, die zoo tiert,
En op tripplende maet
Dus den akkergrond slaet?
Neen, de landman is thans
Noch aen feest noch aen dans,
Maer aen arbeid en zweet,
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Die hy zingend vergeet.
Zyn geliefkoosde vrucht,
Die den regenvloed ducht,
Ligt gemaeid op den grond,
En nu moet zy terstond
Op het zeildoek getorscht,
En met vlegels gedorscht,
Om in zakken vol graen
Van den akker te gaen.
O! het werk is de vreugd
Van de heilige deugd!
En vandaer dat gerucht,
Dat weêrgalmt in de lucht,
En dat dreunend geklank
Van geroep en gezang,
By de klepprende maet,
Die de dorschvlegel slaet.
't Is de zoon van het veld,
Die de zegeprael meldt
Van zyn nyvere hand
Op 't weêrspannige land;
't Is de schat der natuer,
Dien hy bergt in de schuer! Dan, de zomer is geweken,
En de winter, aengesneld
Uit de kille noorder streken,
Heerscht alleen op 't barre veld.
Waer huist thans de gulle vreugde,
Die den veldeling verheugde
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In het schoone jaergety?
Pleegde men ooit feestvermaken
Onder gindsche strooijen daken?
Kom, en treed er in met my!
Zie, de mutserd ligt te kraken
Aen den breeden, warmen haerd,
En 't gezin, met gloênde kaken,
Zit er by en rond geschaerd.
Flus was 't aen den disch gezeten,
Waer 't een feestgeregt mogt eten,
Daer noch specery noch wyn
By behoefde, om alle smerten
Te doen vliên uit aller herten;
En wat mogt dit feestmael zyn?
O! wat zou het anders wezen
Dan 't aertsvaderlyk gebak,
In ons Vlaendren steeds geprezen
Onder 't veldelyke dak?
By de kindren der beschaving
Kent men zulk geen hertenlaving,
Als de boekweitblom hier biedt,
Wen, in de yzren pan gedreven,
En tot malsche koek gesteven,
Wen met melk haer overgiet!
Daer mogt ook ten disch verschynen
Iets meer kostbaer dan de rest:
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't Witte vleesch der vette zwynen,
Die men met de boekweit mest,
En nu drinkt men er in 't ronde
't Zoetste, dat de honig gonde,
D'echten vaderlandschen most;
En men laet in forsche kooren,
't Oude feestlied er by hooren:
‘Ik en vraeg niet wat hy kost!’
En by 't wisslen van de teugen,
Hoort ge, in onbedorven tael,
Spreuken, die de ziel verheugen,
En zoo menig vreemd verhael.
Nu, de huisman groet zyn magen:
‘Vrienden,’ zegt hy, ‘gure vlagen
Meldt de wind, die buiten loeit.
Laet ons dat geloei verdooven,
Door al jueblend God te loven,
Dat by ons de boekweit groeit!’

1844.
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Vrouwenliefde.
De vrouwenliefde is als de waterbronne,
Die, hoe de wintervorst in ys haer boeit,
By d'eersten warmen strael der lentezonne
Weêr opwelt, en nog klaerder, ryker vloeit.
De vrouwenliefde is als de stam der roozen:
Ofschoon de noorder storm al zyne bloeisels rooft,
Heft hy, by 't eerste zachte zefierkozen,
Op nieuw en schooner bloeijend, 't prachtig hoofd.
De vrouwenliefde is trouw als de avondsterre:
Schynt zy vergeefs aen 't blauwe firmament
Ook duizendmael, zy glimt in rust van verre
Totdat een minnend oog den strael erkent.
Die liefde is als de nachtegael in rouwe:
Zy zingt, ook wen van smert haer boezem hygt.
De vrouwenliefde is gansch de ziel der vrouwe,
Die, boven 't graf, onsterflyk opwaerts stygt.

1844.
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Te vreden met weinig.
Te vreden met weinig, en blyde met meer,
Wanneer ik bezocht word door zorg of door zeer,
Flus jaeg ik ze heen, waer myn oog ze bespied'
Met sap in de kan en een vaderlandsch lied.
Zoo haest eene smert komt, dan denk ik altyd:
De mensch is een stryder en 't leven een stryd;
Myn vreugdige luim is myn schat en myn heil,
En vryheid myn leen, voor geen' wereldvorst veil.
Was ooit my beschoren een jaer van verdriet,
't Weêrstond aen een' avond van makkervreugd niet!
Wie, donder! gekomen aen 't eind' zyner baen,
Bekreunt zich des wegs, dien hy af heeft gedaen?
't Geval moge struiklen en wanklen, 't is blind;
't Zy tegen of voor my, ik acht het als wind!
Koom' weelde of kome arbeid, koom' blydschap of pyn,
Myn weêrwraek zal altoos: ‘Wees wellekom’ zyn.
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Schotsche Zang.
Wanneer ge vryen gaet,
Geef acht op wat ik zeg:
Wees nimmer stroef, wees nimmer droef,
Dat jaegt de liefde weg.
Uw meisje, lief en rein,
Wier zeegbre blik verrukt,
Vreest geen gevaer, omdat gy haer
De poesle leden drukt.
O kus haer' roozenmond,
Omvat haer minlyk beeld,
En zie wat vreugd, zoo rein als deugd,
Haer zacht gelaet dan streelt.
Haer schuchter oog, haer blos,
Doen zien, dat gy verwint:
Dan geen gevaer, zegt gy ook haer,
Hoe zeer en teêr gy mint.
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Het Kind des Velds en het Kind der Stad.
Kind van het veld! als veldlucht vry,
En als het zonlicht schoon zyt gy!
Geboren als de lelieknop
Bedauwd door geurgen morgendrop,
Gekweekt in bloemen als de bie,
Gevoed met maetzang op de knie,
In slaep gewiegd op 't windakkoord,
Dat Juny in de wouden hoort;
Ik zing van u! - hoe gaerne zing
Ik van zoo'n lief en aerdig ding!
Kind van de stad! Voor u myn zucht;
Een huisdak is uwe open lucht,
Een bont karpet uw grastapeet,
Een straet uw landweg wyd en breed,
Uw hupplend vee het voetgestamp
Van krygsliên, uw best licht een lamp.
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Door smook en niet door bloem en blaên
Van boomen lacht de zon u aen.
Ik zing van u in rouw. Wie kent
In iets zoo liefs zoo veel ellend'!
Kind van het veld! uw kleine voet
Treedt over de aerdbes rood en zoet;
Ik volg u, om 't gebloemt' te zien,
Dat meest behaegt aen nyvre bien,
De struik, waerop de lyster kweelt,
Wen ze aen haer jongskens voedsel deelt,
Het hol beneên de braem gewroet,
Waerin de haes zyn kleinen voedt,
De balsemende cel, bekroond
Met mos, waerin de hommel woont,
De beek der weî, de koele bron,
Waer 't vischje spartelt in de zon,
Het nestje, waer de vink in broeit,
Dat met den boom schynt meêgegroeid,
En andre wondren, waer myn lier
Geen tael voor kent, die hen versier'.
Kind van de stad! voor u, ach! had
Natuer, zoo mild, noch bloem noch blad.
Een berkmei is uw gulden vrucht,
Een vlieg is gansch uw biënvlugt,
Uw vogel zit zyn leven lang
Gelyk uw haes in een gevang.
Uw fruit, geplukt, wordt by het pond
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Te koop gevoerd de stede rond.
Geen roozenstam met geurig blad
Doorwademt ooit uw wandelpad;
Geen vogelzang, maer schor gerucht
Van trom en kar doorkryscht uw lucht,
By 't wild geschal, dat op de straet
Uit ongebondenheid ontstaet.
Kind van het veld! als 't jonge hoen
Zie ik u hupplen in het groen;
Blyde als de vogel, die zyn vlugt
Het eerst beproeft op lentelucht;
Hel als het zonlicht opgegaen
By 't luide kraeijen van den haen.
Nu loopend, springend in de streek,
Nu vischjes vangend in de beek,
Nu draeijend, als een wiel gezwind,
Nu de echoos wekkend in den wind,
Nu klimmende, en alleen uit spel
Op hoog geboomt': - het doet u wel
Te zitten, waer 't gevogelt' maer
Zyn' troon zet zonder lyfsgevaer!
Kind van de stad en woelge straet!
Bedrog en leed volgt, waer gy gaet;
Voor heuvlen langs uw steenen paên,
Vindt gy slechts hooge muren staen,
Waerover dikke koolsmook hangt,
Die als een rouwkleed u bevangt,
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En alles sluit u af, o kind!
Te saem van zon en dauw en wind.
Of oefent ge u de voetjes wat
Zy slibbren op uw hobblig pad,
En kar en voerman, die er rydt,
Vermanen, dat ge u telkens mydt.
De handel stuwt er ieder ding
Naer zelfzucht in een' wentelkring;
Terwyl de mensch by spel en wyn
Vergeet, wat slaep en daglicht zyn.
Die stroom is voor uw boot te fel,
Daer vaert de sterke kiel slechts wel.
Ontvlied, kind lief! ontvlied de stad:
Gezondheid is geluk en schat;
In elke bloem der velden is
Een les of een geschiedenis;
Op elke grasscheut voor uw' voet
Staen woorden, die, eens wel bevroed,
Van de aerde u leiden kunnen tot
Verblyding, zaligheid en God.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

123

Dronk.
AEN PROF. J.-L. KESTELOOT, OP HET FEESTMAEL ZYN HOOGGEL. DEN
APRIL 1846 AENGEBODEN.

Als men deugd en braefheid viert,
Met den lauwer van de wysheid
En het zilver van de grysheid
Grootsch en heerlyk opgesierd;
Wel hem, die dan wordt ontboden
In den kring der feestgenooden!
Als die kring is saemgesteld
Uit de bloem van Vlaendrens zonen,
Om een' kunstgenoot te kroonen,
Die hen lang heeft voorgesneld:
Wel hem, die alsdan mag roemen,
Zich den held van 't feest te noemen!

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

13

124
Onze broederkring is groot,
Onze held is een dier braven
Die den roem van Vlaendren staven.
Heil en hulde aen KESTELOOT!
Wel ons dat we in gulle togen
Hem ter eere drinken mogen!
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De Ontmoeting.
Nog zie ik haer altoos, omringd van haer vrouwen:
De schoonste onder haer stond zy midden den kring,
En was eene schittrende zon om aenschouwen.
Ik stond slechts van ver, daer de vrees my beving.
My roerde en doorbeefde een wellustig benauwen,
Wanneer hare glans door myne oogleden ging;
Doch, even als mogten my vleugelen voeren,
Voelde ik my gedwongen de snaren te roeren.
Maer wat ik dien stond heb gevoeld en gezongen,
Dat zoek ik vergeefs, en verbeelding is zwak.
't Was of een nieuw zintuig, myn wezen doordrongen,
De heilige tael van het hertgevoel sprak.
De ziel was 't, die lang en te hevig bedwongen,
Op eenmael door al hare windselen brak,
En toonen vond, die in haer grondeloosheden
Lang ongemerkt sliepen en thans haer ontgleden.
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En als nu de harpsnaer reeds lang had gezwegen,
En als nu allengs my de ziel wederkwam,
Dan zag ik een vlam op haer wangen gestegen,
En tweestryd van liefde en van schaemte in die vlam.
Ik vloog in verrukking de hemelen tegen,
Wanneer ik de zoetste der woorden vernam. O, ginder, daerboven, by zaliger kooren,
Kan ik maer die woorden, dien toon weder hooren!
‘'t Getrouwige hert, dat, in onrust verloren,
Nog stil en bescheiden, zich matigt in druk,
Weet niets van zyn waerde, die my kan bekoren;
Zyn' adel verkies ik voor 't blinde geluk.
't Benydbaerste lot zy den schaemle beschoren!
Dat liefde de bloemen der liefde slechts plukk'!
De kostbaerste schat is voor 't hert, dat hem smaken,
En met hem, weêrkeerig, gelukkig kan maken?’

1846.
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De drie Zustersteden.
I.
Aen Gent.
Gy zyt niet meer,
Gelyk weleer,
De trotsche wereldstad, die koningen deed beven;
Gy zyt niet meer dat leeuwennest,
Dat wydgeducht gemeenebest,
Dat tot de volkren sprak, het hoofd fier opgeheven;
Niet meer de bakermat van Vlaendrens heldenmoed,
Niet meer de zetelplaets van weelde en overvloed.
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Uw heerschappy
Is lang voorby,
Met alles wat de glans van heerschappy vereenigt;
Voorby, met al de wonderkracht
Van zelfbestaen en eigen magt,
Die eigen voorspoed schept en eigen onspoed lenigt;
Voorby, met eigen zede en aerd en eigen pracht;
Voorby, gelyk het ryk van een verdelgd geslacht!
't Is lang, sints hier
De leeuwbanier
Ontrold werd voor het oog dier neeringen en gilden,
Die elk, gelyk een legerschaer,
Het harnas gespten in 't gevaer,
En wilden wat was regt, en wonnen wat zy wilden!
Dit tuige Frankryks vorst, dit tuig' Burgonjes huis,
Dit tuige 't veld voor Brugge en dit de zee voor Sluis!
De tyden vloôn,
Sints u een zoon,
De glorie zyner eeuw, een keizer werd geboren.
De tyden vloôn, sints hier ter steê,
Na lang en snerpend oorlogswee,
Het heilig vreêverbond van Neêrland werd bezworen.
O! wie geeft u terug uw telgen van weleer?
Of ziel het vaderland ooit zulke helden weêr?
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O neen, de roem
Is als een bloem,
Die nimmer wederbloeit, wanneer zy eens ontblaêrde;
En in zoo menig' staetsorkaen,
Als over u is opgegaen,
Is de uwe neêrgestormd, en ligt, verwelkt ter aerde.
Al wat gy nog behoudt van uwe aloude faem,
En ongeschonden draegt, is uw aloude naem.
En toch, nog nu
Bemin ik u,
O Gent! gelyk een spruit van adellyken bloede;
Gelyk den ryksten diamant
In de eerekroon van 't vaderland;
Gelyk de schoonste telg, die 't schoone Vlaendren voedde.
Ik min u als 't gebloemt', dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich, dat gy de wieg zyt van myn dierbaer kroost!
Want gy bevat
Nog menig' schat
Van oude Vlaemsche deugd en oude Vlaemsche zeden;
Want gy vergat die tael nog niet,
Die donderde in uw zegelied,
Of klonk in uw geboôn, of smolt in uw gebeden,
En uw gevoel voor al wat heilig is en schoon,
Spreidt gy nog in den glans der heerlykheid ten toon!
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De noeste vlyt
Is nog altyd
Het kenmerk van uw kroost. Aen wriemelende drommen
Verschaft gy 's levens onderhoud,
Het heilig werk, die myn van goud,
Die in uw' luchtkring smookt uit duizend vuerkolommen!
Streefde Albion u voor, Europaes vaste land
Erkent, dat gy de kroon der nyverheid nog spant!
Steeds onderscheidt
Weldadigheid
U boven allen nog, in 't liefderykste plegen.
Gy hebt voor elk gezucht een hert,
En heul en troost voor elke smert,
Voor elken nood een wyk, voor elken ramp een' zegen;
En in de feestzael zelfs, tot zang en dans getooid,
Wordt de aelmoes door uw hand, als bloesem, neêrgestrooid.
Waer schittert toch
De Bouwkunst nog
Zoo heerlyk als by u? Wien vlecht zy ryker kroone?
Uw tempelen van hecht arduin,
Belaên met eeuwen op de kruin,
Zyn hun bestemming waerd, waerd dat de Heer er woone.
Zy wyzen aen het oog de blyken uwer gunst,
Die hen heeft opgesierd met peerlen van de kunst.
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De Wetenschap
Ten hoogsten trap,
Laet ge in een heiligdom van marmren zuilen pronken,
Met pracht omkleed en majesteit:
Terwyl gy der Geregtigheid
Een puikjuweel der kunst, een' tempel hebt geschonken,
Waerop de vreemdeling in stomme aenbidding staert,
En zoo als THEMIS nooit er een' bezat op aerd'!
Iets manlyk schoons
Ligt in uw zoons,
Dat nog aen 't Vlaemsche bloed van vroeger' tyd laet denken,
Iets dat getuigt van manlyke eer;
En uwe dochtren! o! wanneer
Er sommige, onbewust, myn oog met wellust drenken,
Dan denk ik, daer myn blik in zoo veel schoonheid baedt,
‘Uw werk, o God van liefde! is godlyk inderdaed!’
En daerom, nu
Nog, min ik u,
O Gent! gelyk een spruit van adellyken bloede;
Gelyk den ryksten diamant
In de eerekroon van 't vaderland;
Gelyk de schoonste telg, die 't schoone Vlaendren voedde.
Ik min u als 't gebloemt', dat in uw tuinen bloost,
En 'k juich, dat gy de wieg zyt van myn dierbaer kroost! -
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Doch, is het waer?
Hangt een gevaer
U dreigend boven 't hoofd, verborgen onder roozen?
En schoon ge er ligt mogt in vergaen,
Is 't waerheid, ziet gy 't achtloos aen,
En is 't u een vermaek, een slang aen 't hert te kozen?
Is 't waerheid, dat ge juicht by 't delven van uw graf?
Dit alles zy niet zoo! dit keere uw Schutsgeest af!
Gy zyt geen spruit
Van 't lauwe Zuid;
Gy zyt een kloeke telg van 't blonde en frissche Noorden!
En echter zegt men, gy bemint
De zoelte, die de zuidewind
Gelyk een stiklucht blaest uit zyn verpestende oorden,
En merkt niet, dat zy 't gras van Vlaendrens beemden schroeit,
Wanneer ze er aen het zwerk geen donderwolken broeit.
Men zegt, gy mint
Gelyk een kind,
Wat Frankryks hoofdstad teelt van wufte grilligheden,
Van zingestreel en valsche pracht,
Van schynvermaek, en zwier en dragt,
Van wulpsche dartelheid en laf verwyfde zeden.
Men zegt, gy draegt haer juk als een geliefd sieraed,
En deelt den schimplach zelfs, waermeê ze uw' landaert smaedt!
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Men zegt, dat gy
De melody
Van eigen spraek miskent, om vreemden na te zingen;
Dat gy uw gouden moedertael
Uit leeraerstoel en regterzael,
Als ruw en onbeschoft, misdadig laet verdringen,
En dat de dierbre, by de altaren biddend, zwygt,
Of slechts nog, ongetooid, ten stoel der waerheid stygt!
O! heeft dit schyn?
En kan het zyn,
Dat men van vryen grond naer uitheemsch juk wil vlieden?
Dat men aen andren wetten vraegt,
En willig vreemde kluisters draegt,
Als men geboren is, om zelve te gebieden?
Als men op eigen erf een' ongeleenden tolk,
Eene eigen tael bezit, het kenmerk van een volk?
Wie zulks bestond,
Die ondervond
Welhaest de gruwbre straf van die zich zelv' verdelgen:
Om 't magtloos poogen, schimp en spot
By 't nagestreefde vreemde rot,
En smaed by nagebuer en vloek by eigen telgen.
Want die geen onheil ziet in laffe bastaerdy,
Is veil voor vlek en schande, en ryp voor slaverny!
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Geen ryker kroon
Dan eigen schoon!
De roos behoeft geen' glans van blakende robynen;
De malsche wei, geen' roozengaerd;
De blanke zwaen, geen' pauwenstaert;
De fiere boschmonarch, geen bont van hermelynen!
En wat behoeft het schoon der Maegd van Lei en Scheld'?
Gewis geen' vreemden tooi, die haer de leden knelt!
Daerom, o Gent!
Begryp in 't end',
Hoe 't Zuiden niets u biedt dan minderheid en snoodheid;
Dat ge in u zelv' den ryksten schat
Van voorspoed en van heil bevat;
Dat ge een geschiednis hebt, die glanst van eigen grootheid!
En dat uw gouden spraek reeds dan een' MAERLANT vond,
Toen aen den boord der Seine een nieuwe tael ontstond!
Daerom, gedenk
Den heilgen wenk
Van al wat u omringt. Blyf trouw aen uw verleden!
Blyf steeds uw' Vlaemschen oorsprong waerd!
Wees Vlaemsch van hert en Vlaemsch van aerd!
Wees Vlaemsch in uwe spraek en Vlaemsch in uwe zeden!
Uw' roem en uw geluk vindt ge op dien weg alleen,
Met al de heerlykheid der dagen van voorheen!
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En dan, dan zal
Men overal
U minnen als een spruit van adellyken bloede;
U, als den ryksten diamant
In de eerekroon van 't vaderland;
U, als de schoonste telg, die 't schoone Vlaendren voedde.
Dan bloeit ge eens als 't gebloemt', dat in uw tuinen bloost,
En blyft ge, o Gent! de roem, de zegen van uw kroost!

APRIL, 1846.
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II.
Aen Brugge.
‘Wie ooit een doode maget zag,
Den eersten droeven stervensdag,
Eer nog de vinger der vernieling
De lynen heeft gekrenkt van schoonheid en bezieling, Die ondervond, hoe zacht, hoe engelachtig schoon,
't Genot der eeuwge rust op 't wezen ligt ten toon;
En ware 't niet dat oog, verglaesd en onbewogen,
En ware 't niet die wang, met lykwade overtogen,
Waerop de aenschouwer staert, door weemoed overmand,
Hy twyfelde uren lang. Zoo kalm en boeijend tevens
Is 't aenzien van den dood, nog in den vorm des levens, En zoo is 't aenzien van dit strand!’
Dus zong de Bard van Albion,
Toen onder Hellas' milde zon,
Daer hy op vroeger grootheid rouwde,
Hy 't prachtig Griekenland, thans levenloos, beschouwde.
En zulk een sombre toon, en zulk een treurig lied
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Ontwelt my, daer myn oog op uwe muren ziet,
O lang gevierde Maegd der rykste van de steden!
Nog draegt gy 't kenmerk van den adel om de leden,
Nog zweeft om u een strael des luisters van weleer;
Maer, ach! de hand des doods drukt loodzwaer op u neder:
Wel vind ik nog in u het schoone Brugge weder,
Maer 't levend Brugge, eilaes, niet meer!
Wat baet het, dat ge nog altyd
In Vlaendrens tuin gezeteld zyt,
Als u de grafelyke kroone
Van 't hoofd viel, en u liet als een versmade schoone?
Wat baet het, dat uw Hal op d'oceaen nog ziet,
Als haer geen vreemde vlag meer groet of schatting biedt?
Wat baet het, dat gy praelt met ruime en weidsche straten,
Wanneer het volksgewoel ze lang reeds heeft verlaten,
En 't spichtig gras den grond bedekt van markt en wyk?
Wat baet de heerlykheid der woonsten uwer grooten,
Wanneer en deur en raem zorgvuldig blyft gesloten,
Als lag in elke woon een lyk?
Wat baet toch uwer templen pracht,
Wen Vlaendrens vorstelyk geslacht
Daer neêrligt in zyn koopren graven,
Als waer' 't, om uw verval van grooter pracht te staven?
Wat baet, dat gy een' schat van kunstjuweelen toont,
Wanneer de kunste zelve uw' grond niet meer bewoont?
Wat baet nog de eeuwge roem der schoonheid uwer vrouwen,
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Wanneer ze in 't spiegelglas van vreemde wuftheid schouwen,
En wisslen vreemd gebaer voor eigen lief gelaet?
Wat baet, dat zy de tael der vaedren nog doen vloeijen
Als honig uit haer' mond, wen zy die tael verfoeijen
Voor vreemd gekweel, dat haer misstaet?
O diepgezonken vorstenstad!
Eer ooit myn voet uw' grond betrad,
Kende ik alleen u in uw' luister.
Gy scheent my als een ster in 't middeleeuwsche duister,
Welhaest een dageraed, welhaest een helle zon,
Die daegde in 't neevlig West en d'ouden nacht verwon.
Ik zag uit uwen wal de christen ridderscharen
Ten optogt naer het graf des Zaligmakers varen,
En dragen er den roem van Vlaendrens krygsbanier,
En wyzen aen het Oost den weg naer uwe haven.
Ik hoorde gansch Euroop' de faem uws handels staven,
En noemen u een ander Tyr!
Ik zag den glans der ooster pracht
In uwe muren aengebragt,
Te samen met de kennisgaven,
Die 't Oosten had bewaerd van vroeger volksbeschaven.
Ik zag de Vlaemsche vlyt, waer nyverheid uit sproot,
Haer wondren en haar weelde ontwikklen in uw' schoot.
Ik zag de scheppingskracht, waerop de kunsten bogen,
Die weelde en wondren met haer' hemelglans verhoogen.
'k Bewonderde in uw zoons wat hun vernuft bestond;
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En 'k zag een koningin haer' nyd niet wederhouên,
Omdat zy in den stoet van uw volschoone vrouwen
Een' stoet van koninginnen vond!
Maer 't voorwerp myner hoogste vreugd
Was 't schouwspel uwer mannendeugd,
By wie de vryheid werd aenbeden
Naest 's lands aenbeden tael, de spiegel van 's lands zeden;
Te zien, hoe elke hoon, dien beiden aengedaen,
Uit elken uwer zoons een' krygsman deed ontstaen;
Te zien, hoe 't krachtig sein van een paer Vlaemsche woorden,
Die de overweldigers gelyk een' donder hoorden,
Aen 't glorierykste feit van Vlaendren aenzyn gaf;
Hoe, op het wraekgeroep van uwe burgerhelden,
De krygsmoed van den lande ontblaekte in Kortryks velden,
En schonk er Frankryks magt een graf!
Ja dan, dan werdt gy hoog geroemd
En Vlaendrens puiksieraed genoemd:
Dan hieft gy in de wester wereld
Uw kloeke stedekroon, met majesteit ompereld,
Als ryksvorstin omhoog; en niet een handelsteê
In 't oude Euroop', die u geen zusterhulde deê;
Alleen der Dogen stad, verloofde van de baren,
Bestond misschien uw weelde en rykdom te evenaren.
Dan vondt gy in u zelv' de bron van magt en glans;
Dan toondet gy aen de aerd', dat ook uit Vlaendrens beemden
Verlichting op kan gaen; dan spraekt gy fier tot vreemden;
Dan waert gy groot, o Brugge! - en thans!
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O! thans, thans zyt gy waerd beschreid!
'k Herhael het in de bitterheid
Des herten: zonder zuchtend rouwen
Kan geen gevoelig zoon van Vlaendren u beschouwen,
Daer gy, van wat gy waert slechts schaduw zyt en spot.
En wat 's de reden toch van zulk een hachlyk lot?
Gy vielt niet door 't geweld van brandende oorlogswoede;
Gy vielt niet door een' slag van 's hemels geeselroede;
Maer, ach! het eergevoel van uw zelfstandigheid,
Uw' eigen Vlaemschen aerd hebt ge onbedacht vergeten;
Al wat gy dierbaerst hadt voor vreemden pronk versmeten; En daerom zyt gy waerd beschreid.
En daerom is uw ryk vergaen,
Gelyk een veld van vruchtbaer graen,
Waerover 's hemels zegen dauwde,
Zoo lang 't de bouwheer zelf voor eigen teelt bebouwde,
En dat, wanneer 't diens zorg en kunde ontbeeren moest,
Met vreemd gewas bezaeid, door onkruid is verwoest!
En daerom heeft de slaep der dooden u bevangen,
Gelyk de schuchtre maegd, wie vreemde tooisels prangen,
En rooven haer den bloei des levens voor 't gezicht.
O! waer' de twyfling hier veroorloofd! waer' de naerheid
Des grafs, die u omringt, slechts schynbaer, - nog geen waerheid!
Och! waer' 't een sluimer, daer ge in ligt!
Welligt mag men dit hopen, want
Een blyde maer ging over 't land:
Zy meldde, dat ge op 't hooren noemen
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Der namen uwer zoons, waerop gy fier moogt roemen,
Getrild hebt als een maegd, die uit den doodslaep schiet;
Zy meldde, dat de galm van Vlaendrens bardenlied,
Dien zonen toegewyd, uw ziel heeft opgetogen,
En weêr een' levensstrael deed schittren in uwe oogen,
Dat gy u thans in pracht tot feestgebaer bereidt,
Om lang verzuimde pligt en achtloosheid te boeten,
Dat gy de schim van een' dier zonen wilt begroeten
Op de eerzuil der onsterflykheid!
O! zulks verzoet myn dichtersmert!
O! zulks verheugt my 't Vlaemsche hert!
Welaen, laet andermael u tooijen
In d'adelouden gloor! Laet u met bloemen strooijen!
Versier uw gevels met tapytwerk, als gy plagt!
Laet d'achtbren gildenstoet heromgaen in zyn pracht,
Met al zyne eertrofeên, banieren en blazoenen!
Gebied den zegetoon van harpen en klaroenen!
Gebied den klokkenklank van elken torentrans,
En laet het krygstuig die verzellen met zyn' donder!
Nood heel het land ter feest, opdat het u bewonder'
In 't overschot van uwen glans!
Maer ga dit plegtig hooggety
Voor u niet zonder les voorby,
O uit den slaep ontwakend Brugge!
Zie op het roemryk kroost, dat gy thans viert, terugge,
En denk, dat hem zyn Vlaemsche en onverbasterde aerd
Het spoor der glorie heeft gebaend en opgeklaerd;
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Dat nooit zyn grootsch vernuft by vreemden heeft gebedeld;
Dat Vlaemsch beschavingslicht het brein hem heeft veredeld,
En dat op Vlaemschen grond geen kunstbron hem ontbrak;
Dat steeds voor 't Vlaemsche schoon zyne eedle ziel ontblaekte,
En dat het nooit de tael der vaderen verzaekte,
Zelfs dan als 't tot de wereld sprak!
O! moest gy zulk een les versmaên,
Dan waer 't alras met u gedaen;
Dan ware uw levensvonk van heden
De laetste strael der zon, die wegzinkt naer beneden!
Dan wierdt ge in 't vaderland den vaderlande vreemd,
Gelyk een dorre heide in Vlaendrens malsche beemd. Doch neen, by 't zien wat eens uw vroeger zonen waren,
Zal uw vernieuwd geslacht hun grootheid evenaren,
En zoeken eigen heil in eigen deugd en eer,
En leenen u een' glans, die nimmer zal verzwinden;
Dan moge ons nakroost Brugge eens niet slechts schoon hervinden,
Maer schoon en levend als weleer!

MEI, 1846.
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III.
Aen Antwerpen.
O Koningin der Schelde,
Wat overschoone dag,
Toen ik u laetstmael zag!
Gy trokt uw muren uit naer 't lommer van den velde,
En waert gedoscht in feestgewaed,
En droegt den lach op 't lief gelaet.
De wemelende drang van uwe ontelbre kinderen
Scheen me als een digte zwerm van bontgewiekte vlinderen,
Die zich in 't geurig ruim der lentelucht verheugt,
En 'k sprak: hier woont nog heil en volksgeluk en vreugd!
En 's avonds neêrgezeten
Naby den oeverrand
Van uw bekoorlyk strand,
Zag ik een schouwspel, dat geen dichter kan vergeten.
De maen, in reinen zilverglans,
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Hing statig aen d'azuren trans
Zich in het effen vlak des breeden vloeds te spiegelen:
Ik zag op deze vlakte een bosch van masten wiegelen,
Waermede elk werelddeel alhier zyn schatten bragt;
En 'k sprak: hier vloeit nog steeds de bron van weelde en pracht!
En luistrende om my henen
Vernam ik t' allen kant,
De tael van 't vaderland,
Die aen dit schouwtooneel haer maetgeluid mogt leenen.
Zy, lievelinge van uw zoons,
Had op hun tong iets ongewoons,
Want allen scheen de ziel des dichters ingeboren,
't Zy veder of penseel of beitel hun behooren.
My trof hun beeldenspraek, gelyk een krachtig lied,
En 'k sprak: hier ryst de zon van Vlaendrens kunstgebied!
Die levende tafreelen
Ontboeiden al de magt
Van myn verbeeldingskracht,
Gelyk een smeulend vuer, waerin de winden spelen,
En 't uer van eenzaemheid en rust
Vond my, myns zelven onbewust,
De dichterharp in hand, waerlangs myn vingren vlogen,
En 't was my, of 't gordyn der tyden voor myne oogen
Zich opschoof, en 't verleên daer voor my openlag.
Herinring, kom! verhael, wat myn verbeelding zag!
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Waer Vlaendrens landstroom, even
Eer hy uit Belgie dryft,
Een' wyden kom beschryft,
Daer lag een breed moeras, met wier en lisch omgeven.
De vale padde en gladde slang
Die nestelden daer eeuwen lang,
Te samen met de meeuw, die 't digte riet bewoonde;
Wanneer zich eindelyk een plekje gronds vertoonde,
Verheven boven 't nat en voor den stroom beschut:
Een visscher vond het plekje, en bouwde er eene hut.
En eeuwen, eeuwen vlogen...
En op den zelfden grond,
Waer eerst dat hutje stond,
Verhief een trotsche stad haer torens in den hoogen.
En al wat ooit een volk genoot
Van 's hemels gunst, vloeide in haer' schoot,
Gelyk een zegening, te samen. En de wereld
Beminde haer, omdat haer rykskroon was ompereld
Met ongeleend sieraed; omdat zy 't trouwe beeld
Van haren landaerd was, - een vrucht van Vlaemsche teelt!
Zy, Brugges erfgename,
Als koopstad van Euroop',
Begon dien glorieloop,
Die 't vaderland ten top hervoerde zyner fame.
Al vroeg werd de overvloed haer deel;
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En ridderspel en Landjuweel
Getuigden van haer' glans. Haer burgers hadden vorsten
Tot schuldenaers, die zy ten feestdisch nooden dorsten,
En wie zy, voor de gunst, die dus hun overkwam,
Beloonden met de schuld te werpen in de vlam!
Het vuer der jeugd ontbrandde
Den heldenmoed in haer.
By 't naedren van gevaer
Omgordde zy haer borst, ten bolwerk voor den lande.
O! 't was een schouwspel grootsch en schoon,
Te zien, hoe ze een' helhaftig' zoon
Van Spanje weêrstand bood, schoon hy met duizendtallen
Van krygers haer besprong en beukte op hare wallen;
Te zien, hoe lang en kloek zy kampte met den nood,
Eer zy den vrede koos, dien de overmagt haer bood.
O! 'k voelde me in verrukking,
Toen vroeger 'k haer den haet,
De woede en 't laeg verraed
Van d'onbezonnen Gal, steeds vlammende op verdrukking,
Zag straffen met een' heldenmoed,
Die aen oud Rome denken doet!
't Was toen, dat burgerdeugd haer vreeselyke krachten
Ontvouwde, en Frankryks waen in stroomen bloeds deed smachten;
Gelyk de boschleeuwin, die ongenadig woedt,
Wanneer 't haer welpen geldt, op gansch een vreemd gebroed!
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Genoeg van krygstafreelen!
De weêrgalooze stad
Was trotscher op een' schat,
Die minder tranen kost en meer de ziel kan streelen:
Zy smeedde zich een gloriekroon
Van stralen, uit het eeuwig schoon
Van 't beeldende vernuft, wier glans nog nooit verdoofde.
De volkren staerden ze aen, als met ontdekten hoofde,
Want de eerbied van heel de aerd' werd 't onbetwiste deel
Van de eedle bakermat der vorsten van 't penseel!
Het beeld dier vorsten zweefde
Voor my in hellen glans,
En 't was my, of ik gansch
Ontroerd door zulk gezicht, van heilige aendrift beefde!
Ik merkte er een' in hun getal,
Met breeden hoed en kloek van stal,
Voor wien al de andren zich, als voor een' leenheer, bogen.
Zyn vonklende aedlaersblik, gevestigd naer den hoogen,
Scheen door een' stroom van licht der heemlen opgeklaerd.
Zyn naem?... Men vraegt geen' naem vereeuwigd voor heel de aerd'!
Dit 's, Koningin der Schelde,
Wat myn verbeelding zag,
Den overschoonen dag,
Dat ik uw kroost beschouwde in 't lommer van den velde;
Den dag, waerop ik by den rand
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Was neêrgezeten aen uw strand;
Den dag, dat ik verrukt, in 't midden uwer zonen
De tael der vaedren hoorde in onvervalschte toonen.
Zoo schittrend staet uw beeld geteekend in 't voorheen,
En leed het van 't verderf der tyden niet?... O neen!
O neen! gy bleeft die schoone,
Die frissche telg van 't Noord,
Nog fier op haer geboort';
Gy siert nog steeds de kruin met uw driedubble kroone
Van kloekheid, rykdom en van kunst.
Te trotsch voor gift van vreemde gunst,
Weet gy uw schatten steeds uit eigen grond te delven,
En zoekt de bron van heil nog immer in u zelven.
Uw grootsche kunstenroem, die luister uwes naems,
Uw zeden en uw tael zyn steeds nog louter Vlaemsch.
Nog even als te voren
Dreigt gy des vyands magt
Met burgt en wal en gracht;
Nog ryst daer boven u die hoog gespitste toren,
Verbazend als een kunstgewrocht
Van reuzen, statig in de locht.
Nog draegt uw grond den last dier breede stapelbouwen,
Waerin de volkeren hun schatten u vertrouwen;
Nog hebt ge uw handelbeurs, waerin uw rykdom zwol;
Nog hebt ge uw tempelen van kunstjuweelen vol!
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En, even of het ryzen
Van uwe welvaertzon
Nog steeds in luister won,
Omringt gy thans uw' wal met aerdsche paradyzen,
Waer lommerperk en dier en plant
Den lust u biên van 't Morgenland;
En even of de kiel, gedragen door uw Schelde,
Niet spoedig meer genoeg langs hare golven snelde,
Hebt ge u een' weg gebaend tot aen Germanjes stroom,
Waerlangs uw handel zweeft op vleuglen van den stoom.
Doch wat zyn al die gunsten
Van stoflyk heilgenot
By 't onwaerdeerbaer lot,
Dat u beschoren blyft in 't schittrend ryk der kunsten!
Nog nooit is 's grooten meesters geest
Van uwe kindren wars geweest,
En thans veel min dan ooit; want gy vermenigvuldigt
Nog immer in uw' schoot den kunstkring, die hem huldigt;
En heden wyst gy fier op een vernieuwd geslacht,
Waer RUBENS' ziel in gloeit met al haer scheppingskracht!
Bevoorregte en begaefde!
Uw kunstvermogen vond
Nog onlangs op uw' grond
Eene andre bron dan die, waeraen ge u immer laefde;
Een' morgen hoorde 't vaderland,
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Verbaesd, een' juichtoon aen uw strand:
Het was een dichterkroost, dat in uw' schoot ontwaekte.
Dat kroost, waerin de gloed van vroeger barden blaekte,
Zong liedren wonderschoon, als stemmen der natuer,
Als galmen, opgewekt door ingeschapen vuer!
O! laet hun maetgezangen,
Betoovrend als 't geschal
Der vooglen in het dal,
Myn' heeschen gorgeltoon, myn staemlend lied vervangen!
Door hen worde in het pure goud
Der moederspraek uw lof ontvouwd!
Door hen uw roem verbreid tot 's aerdryks verste boorden!
Ik leg de cither neêr, verrukt door hunne akkoorden,
Den veegen bard gelyk, die 't voorhoofd buigt, en zwygt,
Zoo haest een scheller toon uit kloeker borsten stygt!

JUNY, 1846.
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De Bloemen en de Sterren.
Hoe min ik u, volschoone bloemen!
Om wie wy zoo de lente roemen!
Hoe min ik u, o sterren! glans
Der stille nacht aen 's hemels trans!
De wereld is een dubble gaerde:
Gy, lieve bloemen! hebt deze aerde;
En, gouden sterren! u is 't veld
Der heemlen tot een' tuin gesteld.
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Gy, by den dageraed ontloken,
Gy, door Gods englen aengestoken,
Bekoort, bekoort nog lang myn oog!
Schenkt aen myn' nacht het heillicht weder,
O bloemen, sterren van hierneder!
O sterren, bloemen van omhoog!
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De Vlaming heeft geen Tael.
Fragment.
Zy spraken in hunn' overmoed:
‘Dat volk is slechts tot arbeid goed,
Zyn grove geesten houdt het wakker,
Al zwoegend op zyn' groenen akker,
Of baekrend in den zonnestrael.
Waertoe zou zielsgevoel 't verrukken?
Het mist de magt om 't uit te drukken:
De Vlaming heeft geen tael!’ En zulk een ongehoord verwyt
Doordrong des Vlamings hert van spyt.
Hy telde de eeuwen, die vervlogen
Sints reeds zyn spraek- en zangvermogen
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Om rein- en klaerheid werd gevierd,
Terwyl alsnog de kronkelboorden
Der Seine woeste klanken hoorden,
Waer eene tael uit wierd.
En, de armen vouwend, sprak hy luid
Een aental grootsche namen uit
Van Vlaendrens dicht- en taelgeleerden,
Wie eeuwen her de volkren eerden
Als vorsten in het kunstgebied;
En, met de fierheid op de konen,
Zoo dacht hy: ‘zyn wy dan de zonen
Van onze vaedren niet?’
Dit zeggend, greep hy naer de stift
En teekende in gezang en schrift,
Die reine en onvervalschte klanken,
Die hy zyn moeder had te danken.
Hy toonde zyn gewrocht den Wael,
En vroeg hem, na dat Zuid en Noorden
Die toonen met verrukking hoorden:
‘Spreek, hebben wy een tael?’

1846.
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Gent.
Lied.
Wie kent die stad waer alles nog
Van Vlaendrens grootheid spreekt?
Waer ontrouw, valschheid en bedrog
Van schande nog verbleekt?
Die schoone stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
Wie kent de stad door heldenbloed
En burgerdeugd vermaerd?
Die Artevelden heeft gevoed
En Karels heeft gebaerd?
De grootsche stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
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Wie kent de stad, die al haer gunst
Aen nood en rampen toont,
Waer nog en nyverheid en kunst
By zucht naer vryheid woont?
Die waerde stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.
Wie kent de stad, die nog de tael
Der vaedren niet vergat,
Die spotten mag met vreemde prael,
En roemt op eigen schat?
Die fiere stad is ons bekend,
't Is Vlaendrens hoofdstad, Gent.

1847.
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Een Vlaemsch Lied.
Wy zyn de koene Vlaemsche knapen,
Met jeugdig bloed in 't Vlaemsche lyf;
Wy houden niet van lang te slapen,
Noch zitten droomen koud en styf.
Wy minnen de blygeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
De Vlaemsche vreugd en poesle Vlaemsche meid.
Wy minnen, ja, de Vlaemsche zeden,
En dus ook 't Vlaemsche gerstensap;
Het smaekte ons nooit zoo goed als heden;
Lang leev' de bruin beschuimde nap!
Wy minnen de blygeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
Het Vlaemsche bier en poesle Vlaemsche meid.
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Het doel, waerom wy hier vergaderen,
Is 't stryden voor de moedertael.
Wy zingen in de tael der vaderen
Ten spyt van sieur SIGART den Wael.
Wy minnen de blygeestigheid,
Onder ons hier gezeid,
De Vlaemsche tael en poesle Vlaemsche meid.

1847.
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Verhalende poezy.
De Vlinder.
Mais adieu l'aile d'or, pourpre, émail, vermillon,
Quand l'enfant a saisi le frêle papillon,
Quand l'homme a pris son espérance.
VICTOR HUGO.
‘Waerom toch, lieve knaep, dat zuchten?
Waerom die tranen op uw wang?
Zeg, hadt gy eenig leed te duchten?
Maekte u een vreemd verschynsel bang?
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Of toonden u de honigbyen,
Dat wie tot roovery haer naekt,
Niet strafloos haren nektar smaekt?
Of doet een laekbre mensch u schreijen?
Of gingt gy, waer de haegroos bloeit,
En heeft de doorn uw' lust besnoeid?
Och! de onschuld zelf, by haer genugten,
Heeft vaek een' strafbren doorn te duchten! Zeg, lieve knaep! waerom dat zuchten?’
Het knaepje sprak geen enkel woord:
Met d'elboog op een' boomstam leunend,
En 't hangend hoofd dus ondersteunend,
Ging 't in het nokkend weenen voort.
Een arm hing droef hem langs de leden,
En dikwyls staerde 't naer beneden,
En telkens, dat het op den grond
Zyn oog sloeg, zichtbaer diep bewogen,
Borst hem een nieuwe traen uit de oogen,
Een nieuwe zielzucht uit den mond.
In 't einde zyne wangen droogend,
Zyn' tranenvloed te stillen poogend:
‘Neen, vader, wat my dus ontstelt,’
Dus stamelt het, ‘en my doet schreijen,
Is geenszins vrees voor spookeryen,
Noch hangelsteek van honingbyen:
Aen bytjens deed ik nooit geweld,
En 'k wist reeds van in vroeger dagen,
Dat roozen scherpe doornen dragen.
Maer wat my wel te regt doet klagen
Is daer die worm, daer op het gras,
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Die thans van leelykheid doet schrikken,
En nog vóór weinig oogenblikken
Een weêrgâloos schoon diertje was.
Zoo ligt als adem zag ik 't zweven
Op gazen wiekjes, fyn geweven;
Die wiekjes flikkerden als goud,
Op 't wit der lelie neêrgedauwd;
Noch glans, waerop gesteenten roemen,
Noch al de kleurpracht van de bloemen,
Was by zoo 'n vederprael te noemen.
Het rees en daelde en dwaelde in 't ruim,
En zeeg nu op een bloempje neder,
En vloog dan naer een bloempje weder,
En 't scheen, of 't in een' dartlen luim
Zyn vreugde schiep, om zonder poozen
De schoonste bloempjes teêr te kozen. Door iets zoo liefs, zoo ongewoons,
Zoo schittrend, zoo verrukkend schoons,
Gansch in bewondring opgetogen,
Voldeed my eerst de lust der oogen;
Maer ras door andren lust verhit,
Wyl me een te sterk verlangen griefde,
Wilde ik het voorwerp myner liefde,
Het edel diertje in myn bezit.
Ik volgde het in 't onbestendig
En slingrend dwarlen, hupplend na;
Maer al myn streven, hoe behendig,
Kwam by zyn' vluggen zwier te spâ.
Ja, telkens dat ik 't van de tippen
Van bloem of blad te nemen docht,
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Zag ik 't aen myne hand ontglippen
Als schaduwschyn of dunne locht. 'k Was eindlyk moede en afgeronnen,
En zeeg wanhopend in het gras;
Maer 'k had den lust toch niet verwonnen,
Die my in 't hert geslopen was.
't Verlangen was nog even vurig,
En 't diertje volgde ik nog gedurig
Met de oogen na, waerheen het vloog.
Ik dacht, het zou zich nu verbergen;
Doch neen, het bleef my onder 't oog,
En, of het nu myn' gloed wou tergen,
Het kwam my naêr en nader by,
En zwierde en dwarrelde aen myn zy.
En zie! daer kroont het myn verlangen,
Daer vlyt het op myn knie zich neêr.
Ik gryp... en 't diertjen is gevangen;
Neen, thans ontglipt het my niet meer!
Voor geene vreugd, geen goed van 't leven
Had ik deez' dierbren stond gegeven!
Ik vierde myn verrukking bot,
En smaekte een oogenblik 't genot,
Dat 's hemels englen smaken moeten,
Als ze eenen nieuwen engel groeten.
Ja, meer gelukkig dan een vorst,
Drukte ik myn' schat aen myne borst,
En 'k wou nu ook myn' lust verzaden
Met in zyn' glans myn oog te baden:
Ik open myne hand, en staer...
En... 'k walg van afkeer, want... zie daer...’
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Hier wees het knaepje naer beneden,
Maer kon niet voort in zyne reden;
En wat het dus ontsteld bekeek,
Was iets, wat aen een' worm geleek:
Een vlinder met geknotte vlerken,
Waerop geen waes meer was te merken.
‘Myn zoon!’ dus riep de vader uit,
‘De les, die uw verhael besluit,
Is ligt niet vatbaer voor uw jaren;
Doch hoor wat ik u zal verklaren:
Uw vlinder is het levend beeld
Van ydle schoonheid, en 't berouwen,
Dat thans uw borst schynt te benauwen,
Is vrucht, die drift en wellust teelt!’

1833.
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De Weduwe en de Wees.
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De Weduwe en de Wees.
Aen mevrouw van Ackere, geboren Maria Doolaeghe.
I.
(1831.)
Wat zyn er al braven rampzalig gestorven!
Maer wie kent de wegen en 't oordeel van God?
BLANDINE en HELEEN waren paerlen van deugden,
En niets was zoo treurig als beiden haer lot.
BLANDINE was moeder, HELEEN was haer dochter;
De moeder was weduw, de dochter was wees;
Verlamd en vergrysd door de rampen was gene,
Bevallig en negentien jaren was dees.
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Zy zaten en sponnen de vlasrok tot garen:
Een handwerk weleer het vermaek der vorstin,
Sints lang tot de schamele veldhut vervallen,
En nu, laes! te slecht voor het noodigst gewin.
Zy zaten en sponnen. 't Was avond en winter:
De vorst knelde hard; aen heur' haerd was geen vonk.
BLANDINE was eindlyk de rilling niet meester:
Heur hand, gansch verstyfd, werd onmagtig en zonk.
Zy hadden in lang niet een woord meer gesproken;
Maer nu sloeg BLANDINE haer blikken omhoog,
En zag, dat HELEEN hare zuchten verkropte,
En dat er een traen haer ontgleed uit het oog.
‘Myn dochter,’ zoo sprak zy, ‘te regt moogt gy weenen:
Ik heb tot gebrek en ellende u gebaerd.
Gy slyt te vergeefs uwe vingren aen 't garen:
Ons werk schaft geen brood meer, geen vuer aen den haerd.
Natuer heeft u mild van haer gaven geschonken;
Uw deugd is een glans in den maegdlyken kring,
En menig een jongling zocht zeker uw liefde,
Zoo ik, als een rif, aen uw zyde niet hing.
Ik rek tot uw jammer myn jammerlyk leven;
Maer 't uer der verlossing, myn kind, is naby;
Ik voel, dat de koorts meer my treft dan de koude;
Misschien deze nacht nog, en dan zyt gy vry.’
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HELENE barst los in een radeloos huilen;
Zy stort voor den schoot van haer moeder ter neêr,
En vat hare handen, en drukt ze aen heur herte,
En tracht ze te warmen, en kust ze zoo zeer.
‘O moeder, myn moeder! wat komt u toch over!
Gy spreekt als ontzind; maer gy meent het niet, neen!
De hemel, o moeder! zal nimmer ons scheiden,
Want door u en voor u leef ik maer alleen!
Ik zou in den nood...’ maer zy zwygt en vliegt ylings
Het zoldertjen op, en zy scheurt van haer bed
Twee planken, waermeê zy de ladder weêr afstygt;
Zy weet die te klieven, en acht zich gered.
Zy legt ze aen de haerdstede, en rukt uit het stroodak
Een handvol met stoppels, verouderd en droog,
En steekt, onder 't hout, er het lampjen eens tegen,
En krakend en hel stygt de vuervlam omhoog!
Nu schuift 't edel meisje den stoel harer moeder
Tot digt aen het vuer, langs den kant van de hut,
Alwaer eene bedstede alleen voor den regen,
Maer geenszins voor koude of voor wind staet beschut.
Zy vlyt aen de kniên van haer moeder zich neder,
En wyst op het haerdvuer als eind' van den druk,
En daer zy de rilling een poos voelt verzachten,
De onnoosle! zy schreit nu van vreugde en geluk.
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‘Welaen, myne moeder! het leed nu vergeten!’
Dus nokt ze, ‘denk thans aen die wanhoop niet meer;
Maer spreek my nog eenmael van vader en broeder,
Die later wy saem zullen zien by den Heer!’
‘HELEEN!’ zucht BLANDINE, ‘gy zyt my een engel,
Gy dierbare rest van myn vorig genot!
Uw vader en broeder?... Wel zyt gy hun waerdig;
Maer hoede u de hemel, myn kind! voor hun lot!’
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II.
(1812-1831.)
‘De landhoeve, die wy sints jaren bewoonden,
En die wy bebouwden met paerd en met koe,
Verschafte ons een eerelyk brood en wat oovrigs,
Want akker en hoeve behoorden ons toe.
Uw broeder, een jongling van forsche gestalte,
Maer deugdzaem en liefdryk en zacht van gemoed,
Dreef reeds met de paerden den ploeg door de velden,
En maekte de taek van uw' vader zoo zoet.
Maer, ach! 't was de tyd van verderf en verdelging,
Een tyd voor de moeders zoo angstig en naer!
De wereldgebieder vroeg nog eens haer zonen,
En pas werd uw broeder, helaes! achttien jaer.
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Wy hadden hem tweemael door andren vervangen,
Daertoe eerst den oogst en dan de akkers verkocht;
Maer nu werd hy zelf tot de slagtbank geroepen,
En 't was ons, als of men zyn doodvonnis brogt!
Daer werd hem één dag tot bereiding gelaten,
Een dag van verscheurend en doodend verdriet!
Des ochtends daerna ging ik vroeg aen zyn bedsteê,
Om nog hem te omhelzen, maer 'k vond er hem niet.
Wy dachten, hy had aen ons wee zich onttrokken.
Een dag ging voorby in vertwyflenden nood;
Des andren daegs kwamen gewapende mannen,
Die eischten uw' broeder: ‘of levend of dood!’
Ik smolt te vergeefs in den stroom myner tranen,
Uw vader vergeefs sprak van onschuld en regt;
Uw vader, myn kind, werd gescheurd van myn zyde,
En als een misdadige aen keetnen gelegd!
Nu viel ik in onmagt, en 'k heb geen geheugen,
Van 't geen er gebeurd is gedurende een week,
Totdat, op een' avond, uw vader in huis trad,
Die, bleek en vergrysd, een geraemte geleek.
Den morgen nadien ging hy de akkers bezoeken,
Nog altyd door naemloozen kommer belaên;
En, hemel! wat vond hy in 't rypende koren?
Het lyk van uw' broeder door honger vergaen!
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Hy zonk, als verplet, op het lichaem ter neder,
En bleef er bewustloos tot digt aen den nacht,
En laedde dan 't lyk in wat stroo op zyn' wagen,
En toog naer de stad met zoo schriklyk een vracht.
Tot vóór het paleis van den landvoogd gekomen:
‘Gy wildet hem levend of dood in uw magt,
Daer hebt gy hem,’ riep hy, zyn' last nederstortend,
‘En vloek over u en uws keizers geslacht!’
Welligt had hy niets van dien ramp my doen kennen;
Maer 'k drong, woord voor woord, zyn geheimen hem af,
Terwyl, als een boom door den bliksem getroffen,
Hy kwynend verging, eene prooi voor het graf.
Ten laetsten is hy van de ellenden ontslagen.
Ik dacht, by zyn dood, in het wee te vergaen,
En dan zyt gy, spruit der ellende, geboren...
Maer, lieve! de koortsvlam grypt feller my aen!
Ik weet niet, wat neevlen... Ach, spoed u, HELENE!...
Het kruisbeeld... en 'k zegen... Zy hield nog een' stond
Heur hand boven 't hoofd van haer kind; maer de doodstuip
Verdraeide haer de oogen en sloot haer den mond.
HELENE, als uitzinnig, omvatte haer moeder,
En wou haer nog roepen, en dragen op 't bed;
Maer, ach! zy bezweek, by zoo hevig een pooging,
En zeeg weêr ten gronde, vernietigd, verplet.
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En als nu de morgen verrees, was er niemand,
Die 't venster der hut zag ontsluiten, - de dag
Was ver reeds geklommen, wanneer men er in drong,
En ieder verbleekte op hetgeen hy er zag.
BLANDINE was nog in haer' leunstoel gezeten,
HELEEN knielde vóór haer, het hoofd op haer' schoot;
Een lach scheen op beider gezichten te zweven,
Maer beî waren roerloos, en yskoud, - en dood.
Dit was dan het eind' van die englen der aerde!
Dit was dan de kroon van zoo treurig een lot!...
Wat zyn er al braven rampzalig gestorven!
Maer wie kent de wegen en 't oordeel van God?
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Boudewyn van Constantinopel.
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Boudewyn van Constantinopel.
Aen den heere J.F. Willems.
I.
(1200-1205.)
Het daghet in den Oosten.
Oud Volkslied.
Indien ik van des hemels gunst
Een' dierbren pand ooit mogt erlangen,
Dan koos ik uit het ryk der kunst
Een gouden harp voor wondre zangen,
Een harp te voren nooit bespeeld,
Die kleuren uit haer klanken teelt,
En in wier ongekende toonen
Er levende tafreelen woonen.
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Dan zou ik, met de harp in hand,
Den teugel der verbeelding vieren,
En naer het glansend Morgenland
Den opgetogen geestdrift stieren.
Ik zoude, in gloeijende uchtendpracht,
Met eeuwig groene lentedragt
En amberlucht, vol balsemgeuren,
Zyn bloeijende valleijen kleuren.
Ik zou 't als een' onmeetbren tuin
Met ryst- en maïsvelden malen,
Met palmen op der heuvlen kruin,
En versche bronnen in de dalen,
Met ryk gevederd pluimgediert',
Dat eeuwenheugend woud doorzwiert,
Met marmren steden, gouden tempels,
En huizen met porfieren drempels.
Dan zou ik melden, welk een oord
Het bloeijendste is dier paradyzen;
Aen welk een' breeden waterboord
Ontelbre torensspitsen ryzen;
En met wat namen, hoog beroemd,
't Aloud Byzance wordt genoemd;
En hoe de Heiden, Turk en Christen
Om haer bezit lange eeuwen twistten.
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Thans waeg ik het van dit gewest
Der eeuwen sluijerdoek te ligten!
Ik zie een' rykstroon er gevest,
Waervoor alle andre in grootheid zwichten;
En op dien troon van CONSTANTYN
Een' vorst van Vlaendren, BOUDEWYN,
Wiens roem by 't nageslacht blyft leven,
Wiens gruwlyk lot het hert doet beven.
Zyn jeugd was als een lentezon,
Wier glansen schooner dagen melden;
Zyn deugd was eene zegenbron,
Zyn moed was ruchtbaer by de helden.
Natuer was hy een lieflingszoon,
En 't ideael van 't manlyk schoon,
Met krachten, die de boezems wekken,
Zwierde in zyn leden en zyn trekken.
Hy nam der Christnen zegevaen,
En voerde Europaes duizendtallen
Ter vyfde heilge Kruisvaert aen.
't Was luide vreugd in Brugges wallen:
De krygsbanier werd losgerold,
En aller hert met moed vervold,
En aller wensch vooruit gezonden;
‘God wil het!’ galmden duizend monden.
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In Syrië landt Vlaendrens heer.
(Der Grieken ryk lag diep vervallen.)
Het leger rukt, met boog en speer,
Tot voor Constantinopels wallen.
Verdediging, uit schans en muer,
Stort plettertuig en solfervuer,
En dekt den Hellespont met lyken:
De fiere bondgenooten wyken.
Maer Vlaendrens heldenmoed ontwaekt,
En hem gelukt, by stormgevechten,
Waeronder de oude grondvest kraekt,
De sterke burgt tot puin te slechten.
De zege blyft der leeuwenvaen;
Het ryk der Grieken heeft gedaen,
En BOUDWYN, groot door God en wapen,
Drukt Cesars lauwer om de slapen!
Daer zwaeit hy op den grootschen troon
Den scepter over de ooster wereld;
Daer siert hy diadeem en kroon,
Door zyne deugden ryk bepereld;
Daer straelt hem regtsliefde in 't gezicht,
Daer blinkt zyn kuischheid als een licht,
Daer bidt zyn godsvrucht staêg den Heere,
Dat hy den ryksroem steeds vermeêre.
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Helaes! die beê wordt niet verhoord.
Nog nauwlyks heeft de zegeluister
Een poos het nevelfloers doorboord,
Of 't wordt weêr hachlyk naer en duister.
Een onweêr, dreigende in het West,
Hangt boven Andrinopels vest,
Alwaer JOHANNIS, met Bulgaren,
Het oproer sterkt der muiterscharen.
De hoon eischt wraek, de wraek eischt bloed:
De kronklende oorlogsvanen wapperen;
De krygsbazuin jaegt vuer en moed
In 't hert der onversaegde dapperen,
Die dorstig naer de zege zyn;
En boven hen praelt BOUDEWYN,
Hoe hoog hun vederbossen reiken,
Gelyk een ceder boven de eiken!
JOHANNIS beeft, verbleekt van schrik,
By 't naedren van die heerkolommen,
En leest in elken ridderblik
Den dood van zyne ontelbre drommen.
De stryd vangt aen, de muiter vlugt;
Een wolk van pylen dekt de lucht,
En BOUDWYNS zwaerd streeft door de scharen,
Gelyk een zicht door korenaren!
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Maer mist de vyand 't hert eens mans,
Hy kent bedrog en listig veinzen;
Geen moedig stryden is zyn kans,
Maer laeg verraed en schandlyk deinzen.
Hy lokt de Christnen in een' strik,
En 't wordt een hachlyk oogenblik;
Elk ridder vindt tien hurelingen,
Die laf hem onverhoeds bespringen.
Hier helpt geen moed by de overmagt.
't Zyn duizend- tegen honderdtallen;
't Zyn wolven, die hun prooi by nacht
Op eens verscheurend overvallen!
JOHANNIS stuwt zyn horden voort,
Tot stryden niet, maer tot den moord;
En 't dierbre bloed der Christen helden,
Stroomt lauw en rookend langs de velden!
Maer sneuvelde ook de keizer reeds,
Des vyands schrik, de bloem der ridderen?
O neen! ginds blinkt zyn helm nog steeds;
Ginds doet hy gansche drommen sidderen.
JOHANNIS merkt het, en één woord
Jaegt duizend pylen van de koord',
En BOUDWYN valt, en - ryst niet weder.
Stort hy gewond of dood ter neder?
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II.
(1206.)
Wilde, wüthende Triebe
Weekt der reizende Gott.
SCHILLER. - Iphigenie in Aulis.
't Ryke en magtige Bulgarie
Is op weidsche steden prat:
Op Sofie en Nikopolis,
Om haer baden hoog geschat;
Maer het oud beroemd Ternovo
Is de sterke koningsstad.
Daer zyn hof- en lustpaleizen,
Waer men treedt op zyden wol;
Daer zyn tempels van wit marmer,
En bazars van wondren vol;
Maer ook daer, by al die schatten,
Is een aeklig kerkerhol.
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't Heft de ruwe en vale muren
Uit een sterk beschanste gracht;
Onder zyn gewelfde gangen
Heerscht een eeuwig donkre nacht;
Wonder waer' het, zoo de luchtspleet
Ooit een' strael der zon er bragt!
Daer lag op de vochte steenen,
Vaek door Christen bloed besproeid,
Menig braef en edel ridder,
Ruig van baerd en ongeschoeid.
Een lag echter, afgezonderd,
In een breeder cel geboeid.
Hoog en forsch was zyn gestalte,
En zyn hairlok lang en zwart;
Rimplen in het voorhoofd tuigden,
Wat al ramp hy had getart;
Maer steeds meldden nog zyn trekken
De eedle ziel en 't moedig hart.
Maenden waren reeds vervlogen,
En hem mogt geen troost geschiên,
Want hy had geen menschlyk wezen
In 't verpestend hol gezien,
Dan den wachter, die hem daeglyks
't Water en het brood mogt biên.
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Eens, in vurige avondbede,
Zat hy knielend op een' steen,
Als de grendelsloten sprongen...
't Was de wachter niet, o neen!
't Was een vrouw, met sleep en sluijer,
Die hy stil tot hem zag treên.
Wel ontroerde hem 't verschynsel,
Wel verbleekte hy misschien,
Daer een stem als van een' engel
Hem een' zachten groet wou biên;
Maer die 't floers had mogen ligten,
Had iets meer ontroerd gezien!
Hy had zelfbedwang gelezen
Op een' schoonen wenkbrauwboog;
Hy had wangen zien ontgloeijen,
Waer des herten vlam in vloog.
Hy had vonken vuers zien blaken
In een minnend vrouwenoog!
Zy verborg haer diepe ontroering,
En zy sprak: ‘o BOUDEWYN!
'k Ken uw lot en uwe rampen
En uw wreede boezempyn;
Zeg my, of er nog op aerde
Balsems voor uw wonden zyn.’
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‘Zyt ge een wezen uit den hoogen,’
Stamelt BOUDWYN, als verstomd,
‘Die my, in dees grafgewelven,
Als een licht beschynen komt?
Waerom dan u in dit hulsel
Van bekoorlykheid vermomd?’
‘BOUDWYN! 't woord, dat my hier inbragt,
Zeker, is tot meer bekwaem;
Eenmael... maer thans wil ik heengaen,
En wat hielp u toch een naem!
Keer ik, spreek my dan van Vlaendren
En zyn wondren en uw faem.’
En zy keerde meer dan eenmael,
En zy bleef er menig uer
't Manlyk schoon gelaet beschouwen
Als een wonder der natuer;
En zy voedde dus de vlammen
Van het ingeslopen vuer.
En hy sprak haer van dat Vlaendren,
Waer de zon der vryheid gloort;
Waer en nyverheid en handel
Wondren scheppen, nooit geboord;
En zyn tael joeg haer verrukking
Tot in wilde wellust voort!
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Maer wie was dan die verwaende
Gloeijend van onreine min? Zie! daer treedt zy, thans ontsluijerd,
Weder 's nachts de celdeur in,
't Is de trouwelooze RECCA,
't Is Bulgaries koningin!
Met verwardheid in de blikken,
Spreekt zy BOUDWYN toe: ‘o Vorst!
Hoor: JOHANNIS is een monster,
Die naer bloed en tranen dorst;
Maer niet hier in dezen kerker
Wordt zyn zwaerste boei getorscht.
‘Spreek, twee offers kunt gy redden’
‘Wie, Vorstin?’ - ‘Ach, u en my!
U, de bloem der oorlogshelden,
Dien hy doemt tot slaverny,
My, die 't haetlyk schepsel foltert,
Dag en nacht, en nimmer vry!
‘Laten wy hem zyn barbaren
En zyn kroon en bloedige eer.
Laet me u volgen naer het Westen,
Want gy ziet, ik min u teêr.
Spreek, en uwe keetnen vallen,
En gy ziet uw Vlaendren weêr!’
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‘Neen, vorstin, dit is niet is mooglyk!
Aen den Christen is gezegd:
Schendige echtbreuk zult gy myden;
Aen den ridder is gezegd:
Woord of trouw zy nooit verbroken;
En ik staef dat heilig regt.’
‘Hoe gy weigert, BOUDWYN! weet gy,
Welk een schanddood u hier wacht?
Maer een meer gelukkig wezen
Boeit uw diep geveinsd gedacht...
Wee de ellendige, indien 't noodlot
Ooit haer in myn handen bragt! ‘Ach, ik dwael... vergeef my, BOUDWYN!
'k Weet uw gade is by de doôn;
'k Vraeg haer plaets niet aen uw zyde,
'k Eisch geen' rang, myn min ten loon;
Laet my slechts als slave u dienen,
Aen de voeten van uw troon!’
En nu gudsen haer de tranen
Uit het oog, by luid geween,
En nu wringt zy droef de handen,
En zy strekt die naer hem heen;
Doch bedaerd spreekt BOUDWYN: ‘Gade
Van JOHANNIS! laet me alleen.’
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By dit woord vliegt ze op in woede,
Daer haer 't bloed in de aedren ziedt,
En zy schudt de blonde hairvlecht,
Die tot op haer hielen schiet;
Vreeslyk als de boschleeuwinne,
Die haer welpen dooden ziet;
‘Gade van JOHANNIS!’ gilt ze,
‘Ja, 'k vergat myn' rang en pligt;
'k Vlugt voor u zyne echtkoets, lafaerd!
En gy hoont my in 't gezicht,
My, Bulgaries koninginne,
Gy, die, slaef, aen boeijen ligt!
‘En wat spreekt gy van uw Christnen
En hun wet, waermede ik spot,
Ik ben dochter der Tartaren,
En ik eer myns vaders God!
Aen myn' wil hangt dood en leven,
En myn wenk is 't hoogst gebod! ‘Doch nog eenmael, BOUDWYN, red u,
Red ons beiden uit den nood,
En bepael gy zelf uw toekomst:
Met my, weder vorst en groot.
Zonder my, als slaef te sterven!
Spreek, wat is uw keus?’ - ‘De dood!’
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‘Ha! gy veldet zelf uw vonnis!
Maer die dood zal yslyk zyn,
Want by RECCA woonen beulen
Afgerigt op folterpyn;
En gy zult hun kunst ervaren,
Groote keizer BOUDEWYN!’

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

193

III.
(1206.)
Furens quid femina possit.
VIRG. AEn. V.
Een volle jaerkring was verloopen,
Sints keizer BOUDWYNS schrikbren val,
En nog werd, in Bulgaries staten,
Der vreugd de volle toom gelaten,
En nog weêrgalmden stad en dal.
En nog was daeglyks by de krygers
Het klinkend wapenspel in zwang;
Zy zochten, met vereende scharen,
De bergbewoonende adelaren,
En keerden weêr met buit en zang;
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Of schaerden zich in breede ryen,
En toonden hunn' gewaenden glans;
Of veinsden oorlog met elkander,
En overvielen de een den ander',
En braken juichend schild en lans.
Een lentedag zonk aen de kimmen:
De nacht viel op Ternovos wal,
En weder rees er uit de muren
Een nieuw gegolf van zegevuren,
Begroet door luid triomfgeschal.
Dit was het sein der jubelviering;
Want als de zon in 't oost weêr blonk,
Verguldde zy, als bliksemflitsen,
De wimpels op de torensspitsen,
En 't daevrend zegelied herklonk.
JOHANNIS, nog van glorie dronken,
Hield feest in Morgenlandsche pracht;
En wat het Oosten kon bevatten
Van specery en ooft en schatten,
Werd hem ten hofdisch aengebragt.
Daer zat hy by zyn hoftrawanten
Op zyden kussens, ryk gestikt;
Daer dronken zy uit gouden schalen
Den godendrank van Cypris dalen,
Die 't brein beroert en 't hert verkwikt.
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Daer spreidde zich de ryksvorstinne
In haer bekoorlykheid ten loon;
Zy had noch paerlen noch sieraden,
En echter scheen ze in glans te baden,
In waren glans van eigen schoon.
Een hemel lachte in hare blikken:
Zy hield die blikken op den vorst,
En schiep, door woorden en door lonken,
Een zengend vuer van minnevonken,
En joeg dat vuer in 's konings borst.
‘Myn dierbre RECCA!’ sprak JOHANNIS,
‘Uwe is myn roem, myn magt op aerd'!
Uw wil is wet, die niets kan krenken;
En wee den snoode, die dorst denken...!
Waerom dus lang de wraek gespaerd!’
‘O Vorst, gy kent myn teeder herte,
Te ligt bewogen door den nood.
Ik wou een' schyn van troost hem leenen,
En 'k ging schier daeglyks tot hem henen,
Meêdoogend voor een' val zoo groot.
En nauwlyks trad ik enkle malen
Den kerker in, en nauwlyks mogt
Zyn oog den zeedgen sluijer booren,
Of zie, hy deed een tael my hooren,
Die 't schaemrood op myn wangen brogt.
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Vergeefs dreigde ik hem met uw wrake:
Hy ging in 't schaemtloos hoonen voort,
En dacht, in zyn verwoede ontroering,
Op gruwbre middlen tot ontvoering;
Hy sprak van echtbreuk en van moord!
Ik zou hem naer zyn Vlaendren volgen,
En deelen daer zyn magt en eer;
Maer om tot zoo 'n bereik te komen,
Moest ik, o Vorst! uw bloed doen stroomen!...
Afschuwlyk!... help, ik kan niet meer!’ ‘Hoû op, o RECCA! wisch uw tranen!’
Dus spreekt de vorst, ‘zyn uer is daer!
En gy doorluchte feestgenooden,
U wordt een schouwspel aengeboden
Nog ongepleegd en wonderbaer!
Brengt, dienaers! brengt de narren binnen!’ Zy kwamen vreemd en bont gekleed,
En tergden, scholden en begekten
Een' ook met bont en py gedekten,
Maer wiens gelaet hen siddren deed.
Een beeld verplettend om aenschouwen:
Der dieren vorst, in boei gekneld,
Gansch uitgemergeld en bezweken,
Met stof en slyk en bloed bestreken,
Aen wolvenkroost ten spot gesteld!
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Hy kan den hoon niet langer harden,
En roept, daer hy de slaven stoot:
‘Terug! verachtlyk broed van dwergen!
En gy, tyran! waerom dit tergen?
Welaen, gebied, ik wacht den dood!’
‘Het zy zoo! BOUDEWYN van Vlaendren!’
Snauwt hem JOHANNIS bitsig toe:
‘En leer wat ik met aertsverraders,
En echtverbrekende euveldaders,
En eervergeten slaven doe!’
De keizer staeft en wreekt zyne onschuld,
En spreekt: ‘ik sterf, 't geweten vry;
Maer zy die Godes straf moet vreezen,
Maer de ondeugd in een menschlyk wezen,
Daer zit ze, daer aen uwe zy!’
JOHANNIS geeft een schrikbaer teeken
Aen beulen, die zyn' wenk verstaen;
En even als de boschgezellen
Een' forschen woudeik nedervellen,
Zoo vallen zy op BOUDWYN aen.
Eerst klieft de byl hem heide de armen
En jaegt dan beide knieën door;
Het hoofd, daerna, wordt afgeslagen
En voor des konings voet gedragen;
Zyn' romp smyt men den honden voor!...
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Maer zeker by dien gruwbren bloedstroom
Dekte ieder zich van schrik het oog?
O neen! zy raesden, dol en dronken,
Terwyl zy met de schalen klonken,
En woest gejuich steeg luid omhoog!
Maer RECCA dan, die hem zoo minde,
Die als een godheid hem aenbad? Zy loeg met wellustvolle blikken,
Vooral toen zy zyn laetste snikken
Met gretig oog verzwolgen had!
En de ongevoelige JOHANNIS?...
Men zegt, dat hy een' dienaer wonk,
Door wien hy 't bloedend hoofd deed zuiveren,
En dat hy, zonder 't minst te huiveren,
Uit Boudwyns hollen schedel dronk!
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De Hut in 't Woud.
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De Hut in 't Woud.
't Was sprokkelmaend en koud en guer,
De sneeuw stoof voor den wind,
't Werd avond, en geen maenlicht sclieen; Wee hem, die zich op zulk een uer
Nog in het woud bevindt!
En WERNER was nog in het woud
Met jagthond en geweer;
De nacht viel schielyk over de aerd';
En, waer ook WERNER henen schouwt,
Hy vindt geene uitkomst meer.
Heel 't woud, met zyne dorre blaên,
Was aeklig wit gekleurd;
De jagthond snoof vergeefs in 't rond:
Geen voetspoor had hy opgedaen,
Geen' enklen stap bespeurd.
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Daer staet de jager, gram te moed',
Gerugsteund door een' boom,
Met de armen op zyn roer geleund,
Zyn trouwe jagthond aen zyn' voet,
Misnoegd, maer zonder schroom.
Daer staet hy, knorrende op het wild,
Dat hem aen 't dolen bragt,
En op de maen, die niet verschynt,
En op de sneeuwvlaeg, die niet stilt,
En op den duistren nacht.
En menig denkbeeld, stroef en zwart,
Bood zich by hem nu aen;
Hy dacht aen dood en ongeval,
Aen rampen, die zyn minnend hart
Reeds vroeg had doorgestaen.
Op eens fronst hy den wenkbrauwboog,
Als werd hy leed gewaer:
‘Die snoode!’ sprak hy overluid,
Met spyt en woede in 't vlammende oog,
‘'t Is heden zeven jaer!
't Is heden zeven jaer geleên,
Dat zy, voor vleijery,
Myn huwlyksbed bezoedelde, en...
O LEILA! dat uw straf beneên
Uw zware misdaed zy!’
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Nog nauwlyks spreekt hy dus, of, ziet!
Daer springt de jagthond los,
En luistert, blaft en kwispelstaert,
En toont zyn' meester, dat zich iet
Beweegt in 't nare bosch.
Welhaest hoort WERNER zelf 't gerucht
En slaet het luistrend ga:
't Is iemand, die het woud doorbreekt,
En angstig stand houdt in zyn vlugt
Op 't woord van WERNER: ‘Sta!’
‘Ach! stuit geen’ arme, die om hulp
En troost, in overmaet
Van nood, door bosch en velden ylt,
Want mooglyk komt in myne stulp
De priester reeds te laet!
‘Ga waer het gindsche lamplicht brandt,
Daer zult gy 't schouwspel zien:
Een stervende, onbekende vrouw,
Die spreekt van echtbreuk, smaed en schand’...
Ach! laet my, laet my vliên!
Hy vliedt - 't was immer koud en guer,
De sneeuw stoof voor den wind;
't Was avond, en geen maenlicht scheen; Wee hem, die zich op zulk een uer
Nog in het woud bevindt!
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‘Een stervende, onbekende vrouw!’
Zegt WERNER: ‘Echtbreuk, smaed...
Helaes! er zyn dan andren nog!
Welaen, gaen heelen wy den rouw,
En doen we een liefdedaed!’
Hy breekt door sneeuw en struiken voort,
En gaet op 't lamplicht af;
Dat licht glom in een schaemle hut,
Die eenzaem stond in 't eenzaem oord:
Zoo glimt een worm in 't graf!
Hy klopt aen d' ingang van de stulp:
‘O! wie gy wezen mogt!
Treê binnen!’ spreekt eene oude vrouw,
‘En gave God, dat gy hier hulp
En heul en redding brogt!’
Het binnenste der hut vertoont
Aen WERNER een tafreel,
Waer bleek gebrek en diepe ellend'
By stoorelooze zielrust woont:
Op aerd' der armen deel!
De hut, uit leem en klei gebouwd,
Was eerder woest dan kleen;
De sneeuwjagt drong door spleet op spleet,
En schuiflend blies de wind en koud
Door deze spleten heen!

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

205
Aen 't haerdvuer lag een handvol rys,
Gezameld binst den dag,
Dat kraekte en smeulde zonder vlam,
En smolt ter nauw de sneeuw, die grys
Rondom de vuerplaet lag.
Een gryze vrouw, met bleek gezicht,
Bad voor een houten kruis,
Dat boven 't aerden lampje hing,
Hetwelk een doodsch en weiflend licht
Verspreidde in deze kluis.
Aen de eene zy der aerdsteê stond
Een melkgeit lang gehaird:
Des hutbewooners eenigst goed,
Die 't mager hooi t'herkauwen vond,
Voor haer met zorg gespaerd.
Aen de andre zy van 't haerdsteêvuer
Lag op een bed van mosch
Een jonge vrouw in stervensnood;
Zy rukte, in 't laetste levensuer,
Haer lange hairvlecht los.
Als WERNER op dit schouwspel ziet,
Wordt heel zyn ziel ontsteld;
Hy blikt met schrik de stervende aen,
Terwyl zyn oog een traen ontschiet,
Die zyne ontroering meldt.
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‘Zy kwam, omtrent een maend geleên,
Hier dolende uit het woud,’
(Dus spreekt de huisvrouw WERNER aen,)
‘De ellendige wist niet waerheen,
En 't was zoo schriklyk koud!
Zy vroeg een schuilplaets voor den nacht,
En zeide, dat haer nood
Welhaest een einde nemen zou.
Haer stem was zoo aendoenlyk zacht,
Haer oog van schreijen rood.
Haer schaemle kleeding liet wel rouw
En drukkende armoê zien;
Maer heel haer houding, haer gesprek
Verried eene ongemeene vrouw,
Den toon van grooter liên!
De koorts, waer ze aen te lyden scheen,
Verzwakt haer dag aen dag;
Thans zieltoogt ze in haer' laetsten stond,
En hoeft nog 's priesters hulp alleen...
Ach! waer hy toeven mag? Zy deed my soms een droef verhael,
En sprak my van de stad,
Waer ze eens het dierbaerst heil genoot
In de armen van een' teêr' gemael,
Die haer beminde, aenbad.
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En hoe dat heil haer werd ontroofd;
Hoe ze eenmael zich misgaen,
En hare trouw verbroken had;
Hoe ze een' verleider had geloofd,
En haer' gemael verraên!
En hoe die zwarte gruweldaed
Nog nauwlyks was volvoerd,
Of dat een grievend zelfverwyt
Haer oog in tranen had gebaed,
Haer gansche ziel ontroerd.
En hoe zy des verleiders woon
In wanhoop was ontvlugt,
En hoe zy nu, sints zeven jaer,
Als een verlaetne van de Goôn,
Om hare zonden zucht.
En hoe zy in die zeven jaer
Eerst doolde en zweefde in 't rond,
En dan haer handwerk had verhuerd;
En waer zy troost zocht in 't misbaer
Slechts koude zielen vond!
‘En hoe zy vaek, in 't holst der nacht,
Door onrust als gejaegd,
Had voor haer egaês deur geknield,
En daer, in diep gezucht versmacht,
Vergeving had gevraegd!’
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Hier zag de huisvrouw WERNER aen,
En was voor hem beducht:
Hy beefde en wankelde als een riet;
Zyn oog ontvloot een zware traen,
Zyn borst een diepe zucht.
‘Haer' naem heeft zy my niet gemeld,
Noch iets van haer geslacht;
Maer, zie! zy schonk my dezen ring,
Opdat hy myne zorg vergeld',
Myn waken dag en nacht.’
Als WERNER zynen trouwring ziet
Stort hy verplet ter neêr
Op beide kniên, voor 't bed van mosch,
En andre woorden vindt hy niet
Dan: ‘LEILA!... God en Heer!’...
Hy grypt haer koude en bleeke hand,
En drukt die aen zyn' mond,
En voelt dien flauwen polsslag nog,
Die wel niet alle hoop verbant,
Doch 't naedrend eind' verkondt.
‘O LEILA! welk een yslyk lot
Brengt weder ons te saem!’
Zy, als ontwakende uit een' droom:
‘Wie roept my, als ik ga tot God,
En wie, wie kent myn' naem?...’
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‘Ach, LEILA! zie uw' WERNER aen,
Die weêr zyn liefde u schenkt;
Die u verzoening vraegt en biedt,
En wat hy ook hebb' doorgestaen,
Niet aen 't verleedne denkt!
Ach, schriklyk, LEILA! was uw straf,
Uw lyden, lang en zwaer;
Maer zy thans alle leed voorby,
En denk niet meer aen dood of graf:
Wy leven voor elkaêr!’
Zoo haest zy WERNERS naem verstaet,
Ontschiet een nare gil
Haer zwakke en afgezuchte borst,
En met de doodkleur op 't gelaet,
Blyft ze eene poos nog stil.
In 't eind', zy poogt een enkel woord...
Maer poogt het zonder vrucht.
Zy drukt met kracht, in WERNERS hand,
En wyst hem naer een beter oord,
En... loost den laetsten zucht!
Verplet door zoo veel herteleed,
Door wanhoop als vervoerd,
Kust WERNER LEILAS kouden mond,
Wanneer de priester binnen treedt,
Dien dit gezicht ontroert.
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‘Ach, vader!’ spreekt hem WERNER aen,
Zy is der aerde ontvloôn!
Gy mogt haer geen vergeving biên,
Om 'tgeen ze eens schuldig had misdaen,
Ik heb haer die geboôn!’
Nog steeds was 't weder koud en guer,
De sneeuw stoof voor den wind;
't Was avond, en geen maenlicht scheen; Wee hem, die zich op zulk een uer
Nog in het woud bevindt!

1835.
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Fritz en Mathilde.
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Fritz en Mathilde.
I.
Mathilde.
Zy was even vyftien jaren,
Teêr en blond en bleek te saem;
Ryzig was zy van gestalte,
En MATHILDE was heur naem.
't Was nu herfstdag, en de lente
Had haer nog in 't veld gezien;
Sedert kwynde zy aen tering,
En niets kon haer hulpe biên.
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Lang had zy haer kwael geloochend,
Zelfs haer' spiegel niet geloofd;
Maer nu had de trage ziekte
Al heur krachten uitgedoofd;
En zy zette nu geen' voetstap
Uit het vadzig ziekbed meer,
Dan alleen tot aen het venster,
By een' dag van helder weêr.
Op een' klaren, zachten morgen,
Zat zy in haer' leuningstoel,
Gansch omringd van haer gespelen,
En zy sprak, in diep gevoel:
‘Ziet gy, lieve speelgenooten,
Hoe ik vóór myn' bloei verwelk,
Even als de tengre veldbloem,
Die een' worm voedt in haer' kelk?
Ach! wanneer wy in de velden
Dartelden op 't mollig gras,
Zeg my, of ik ooit de laetste,
Of ik ooit de traegste was?
Thans zie ik u, als voorhenen,
Zweven, waer de vreugde u beidt,
Daer men my, met moeite en voorzorg,
Hier rond deze kamer leidt.
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Als wy soms in kringen dansten,
Altoos lustig, altoos bly,
En als FRITZ myn vingren drukte,
Zeg my, bloosde ik min dan gy?
Uwe wangen zyn nog immer
Gloeijend als de dageraed,
En de myne zyn als 't linnen
Van een aeklig lykgewaed.
FRITZ!... ach, noemde ik daer niet even
Zynen naem, voor my zoo zacht?
Hy beminde me als een zuster,
Daer ik hem myn' broeder dacht.
Dikwyls vraeg ik aen myn moeder,
Of ik hem haest weêr zien mag,
Of het schooljaer niet ten einde is,
En myn moeder antwoordt: “ach!”
Teêrgeliefde speelgenooten,
Wat ik u op aerd' benyd
Is uw jeugd niet, noch uw schoonheid,
Die vergaen zal met den tyd;
Noch de vlugheid uwer leden,
Noch de roozen op uw wang,
Noch het vuer van uwen oogslag,
Noch uw stem vol zoet gezang;
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Maer de liefde van een' broeder,
Van een' broeder zoo als hy,
O! dit is een goed der aerde,
Dat ik, zustren! u beny!
En de liefde van een' engel
In den hemel, zal alleen
My misschien hem doen vergeten...
Maer waerom uw droef geween?
'k Voel, by 't zien van uwe tranen,
Dat ik my te zeer ontstel...
- Dat men my op 't bed bewege! Zustren! vaert voor eeuwig wel!’
En de speelgenooten schreiden,
En zy zegen knielend neêr,
En zy vouwden in ontroering
Hare handen tot den Heer.
En zy wankelden dan henen,
Gansch in diep gezucht gesmoord,
En geen woord dan: ‘Ach, MATHILDE!...’
Werd in dit gezucht gehoord.
En by 't naedren van den avond
Hoorde men het dof gebrom
Van de doodklok, in de verte,
En de droefheid was alom.
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II.
Fritz.
Daer is een dorpjen in het land,
Alwaer, op 't eenzaem kerkhof,
Een sombre treurwilg staet geplant.
Men las vóór weinig jaren,
Eer ooit een mes hem had besnoeid,
Nog op de schors twee namen,
Die thans zyn uitgegroeid.
En telkens als 't weêr lente wordt,
En dat de jonge Meimaend
Haer' bloemkorf over de aerde stort,
Dan komt de landjeugd samen,
En plant, by 't schemerlicht der maen,
Een kruisje voor den treurwilg,
En hangt er kransen aen.
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Een gryzaerd, van een' arm beroofd,
Het voorhoofd gansch doorkorven,
En 't vuer der oogen uitgedoofd,
Leunt op der knapen schouders;
En nadat elk eens op de zoô
Geknield heeft, spreekt de gryzaerd
Van FRITZ te Waterloo.
De legers lagen saemgeschaerd,
Gelyk in zomerdagen
Het donderbroeijend wolkgevaert',
Dat opstygt aen de kimmen.
't Was nacht, en alles, alles zweeg,
Behalven soms een wachtroep,
Die in de verte steeg.
Ons heer lag eenen vliet naby,
En dat der bondgenooten
Was verder af, aen de overzy;
Maer 't water, dat ons scheidde,
Lag voor 't geschut des vyands bloot,
En werd, op 't eerste teeken,
Een stroom van vuer en lood!
Een jongling was by 't regiment
Slechts sints een' dag gekomen:
Hy scheen den vorst niet onbekend,
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En had tot hem gesproken;
Zyn lip droeg nog geen knevelhair,
Zyn wending en zyn trekken
Verkondden zestien jaer.
Hy was wel ryzig, scheen wel koen,
En zag wel fier in 't ronde,
Als iemand, die iets grootsch zal doen;
Maer zyn gestalt' was teeder,
En zyne huid was nog zoo bleek,
Dat hy, zelfs onder 't wapen,
Een jonge maegd geleek.
Wy stonden voor de legertent
By ons gezaêlde paerden,
Reeds lang aen 't oorlogsvuer gewend;
De scherts ging door de rangen,
En de oude krygers, ruw en bits,
Ontlastten hunnen spotlust
Op jongen blonden FRITZ:
‘Wat lief en aerdig kindje komt
De veldheer ons te zenden!
Heeft hy zyn LAÏS dus vermomd,
En wil hy haer doen stryden?
Wanneer straks de eerste donder knalt,
Ziet, dat gy haer geen leed doet,
Als ze in bezwyming valt!’
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Een tweede riep: ‘het arme kind!
Hy zal 't zyn moeder klagen,
Dat hy geen donzen bed hier vindt!’
Een derde: ‘welk een krygsheld,
Die bluft en suft, en gruwt van drank!
Welhaest valt hy aen 't schreijen
By d'eersten wapenklank!’
Dus gaet de spotterny in 't rond.
Maer, ziet! daer is de veldheer,
Die draeft op 't witte ros vóór 't front.
Op minder dan een' oogwenk
Is elk te paerd, en alles stil.
Hy eischt, in aller haeste,
‘Een' man van goeden wil!’
‘Ginds’ spreekt hy, ‘in 't naburig veld,
Aen de overzy van 't water,
Moet aenstonds dit herigt besteld,
En 'k wacht reeds naer het antwoord!
Waer is hy, die niet schrikt voor 't vier,
Die roemryk wenscht te sterven?’
En eene stem roept: ‘Hier!’
Verstomming is op elks gelaet,
Daer jonge FRITZ vooruit stuift,
En moedig voor den veldheer staet.
Hy spreekt nog weinig stonden
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In stilt' tot hem, en groet hem eerst,
En snelt dan heen naer 't water
Door 's vyands vuer beheerscht!
Men zegt, dat hy alsdan den vorst
Zyn noodlot had herinnerd,
Dat hy een loon bedingen dorst;
Men zegt, dat zyn gefluister
Alleen op dood en grafsteê liep,
En dat hy, henenspoedend,
MATHILDES naem aenriep!
Nauw was hy aller oog ontvloôn,
Of daedlyk rees de vuervlam,
En hoorden wy den klettertoon
Van 's vyands karabynen.
Wy dachten, dat de jonge borst
Zyn eind' reeds had gevonden:
Geen die nog spotten dorst!
En, na een kwart uers ongeduld,
Werd weder 't vuer vernomen,
En door 't geschot de lucht vervuld;
En weinig stonden later,
Verscheen daer weêr de jonge held,
Bebloed en gansch onthavend,
En zonder paerd, in 't veld.
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Door duizend hoeraes bly begroet,
Treedt hy al wanklend nader,
En sleept zich tot aen 's veldheers voet.
Hy reikt hem nog het antwoord
Van 't opperhoofd van 't ander heer,
Maer voelt zyn kracht bezwyken
En stort verplet ter neêr!
De vorst, verstomd op zoo veel moed,
Gebiedt vergeefsche hulpe:
Hy baedt en smoort in eigen bloed!
‘Wat vergt gy, dappre jongling?
Eisch voor uw loon vry alles af!’
En FRITZ, den adem loozend:
‘Een plaets by haer... in 't graf!’
Alleen den veldheer was 't bekend,
Wat deze woorden meenden: Het lyk werd in de legertent
Tot nader' tyd bewogen; Het sein borst los uit ons kanon,
De krygsbazuinen klonken,
En Waterloo begon!
De gryzaerd zwygt. Een diepe zucht
Ontrolt zyn forsche longen;
Hy heft een hand nog in de lucht,
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(Zyne andre bleef op 't slagveld,)
Als wou hy nog den vyand slaen;
Maer daedlyk zygt zy neder,
En vangt een' warmen traen.
De knapen knielen nog eens neêr,
En torschen op hun schouders
Den gryzaerd naer zyn veldhut weêr.
De maegden bidden langer
Voor 't kruisjen in den maneschyn,
En zeggen, dat MATHILDE
En FRITZ hier boven zyn;
En dat elk teederlievend paer
Hun noodlot moet benyden,
Daer ze eeuwig leven met elkaêr,
En zoo men beider namen
Thans op de boomschors niet meer vindt,
Dat zy in aller herten
Te dieper staen geprint!

1836-1838.
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Het Burgslot van Zomergem.
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Aen myn' Schoonvader J.F. De Hoon.
Er was een tyd, dat ik met vreugd de lier besnaerde:
't Was toen ik door die lier wat meer dan lauwren gaerde;
't Was toen haer toon my soms den weltevreden lonk
Eens dierbren vaders schonk.
O! wen ik op de snaer verblyd de vingren drukte,
En door een krachtig woord zyne eedle ziel verrukte;
Wen ik de kunst vereerde als bron van zyn genot,
Hoe zalig was myn lot!
Geen wonder, als het graf nu gaepte tusschen beiden,
Dat ik van 't werktuig zelf van vorig heil wou scheiden.
Zulk een herinringsbeeld beneep myn hert te fel,
En 'k zeî der lier vaerwel.
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Een' enklen zielzucht wilde ik op de snaer nog stemmen,
Een' zielzucht om den prang des boezems wat te ontklemmen:
De toon brak treurig los als 't afscheid van een' zoon,
En heilryk was die toon.
Ja, heilryk was die toon; want op den wind gedragen,
Werd hy van u gehoord, en kon hy u behagen.
Ik zag, dat in de ziel, die 'k op uw trekken las,
Iets van myns vaders was.
En sints ik ondervond, dat in uw vaderherte
Een schat van balsem ligt voor kinderlyke smerte,
Heb ik me aen u geklemd, gelyk, als 't noodweêr wast,
De drenkling aen den mast.
En sints ik in den kring van al uw kroost gezeten,
U met den zelfden naem als al uw kroost mag heeten;
En sints ik in dien kring een bron van liefde vond,
Genas myn hertewond.
En sints ik heb beproefd, dat ook in 't ryk der kunsten
De weg is tot uw ziel, het middel tot uw gunsten;
Dat u 't gevoel bekoort in zangen uitgespat,
Heb ik de lier hervat.
Ik heb de lier hervat, om weêr, in eigen toonen,
De deugd te aenbidden en het misdryf fel te hoonen;
Om, waer myn oog het spoor van goed of kwaed mogt zien,
Myn hulde of smaed te biên.
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Daer dwaelde ik langs het veld, en 'k zag den grond beladen
Met teekens van 't bedryf van vroegere euveldaden,
En 'k juichte, dat een licht op onzen leeftyd blonk,
Waer barbary voor zonk.
Doch verontwaerdiging, in myne ziel ontsteken,
Wilde over 't oud geweld in gloênde woorden spreken,
En 'k stemde een lied ter schets van een' gevloekten tyd:
U zy dit lied gewyd!
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Het Burgslot van Zomergem.
I.
Siegfried.
‘CLARA! zyn de sleutelbossen
Van het burgslot hier gebragt?
Ik vertrouw die aen geen wacht.
O! 't zyn tyden van verwoesting,
En 't zal stormen dezen nacht!’
't Duister van een' winteravond
Hing reeds mistig over de aerd',
Toen graef SIEGFRIED, grys van baerd,
Binnen trad met deze woorden,
En zich wendde tot den haerd;
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Tot den haerd van een der zalen
In zyn breed gewelfd kasteel,
Dat, met valbrug en rondeel,
Prykte in Zomergems waranden
Als een lommerryk priëel.
Nog geen lamp- of waslicht gloorde:
Slechts een smeulend mutserdvuer,
Vlammen schietend kort van duer,
Blikkerde, uit de breede haerdsteê,
Soms als weêrlicht op den muer.
En graef SIEGFRIEDS lange schaduw,
Die by elke vlam ontstond,
Danste dan de muren rond;
Daer hy, met gevouwen armen,
In het vuer te blikken stond.
‘Ja, 't zal dezen nacht nog stormen,’
Voer hy in die houding voort:
‘'k Heb een vreemd geruisch gehoord,
En ik weet niet, welk een rilling
My door al de leden boort?
Maer wat zit gy daer zoo eenzaem,
En het vensterraem zoo digt,
CLARA! zonder vuer of licht?
En waertoe die zwarte sluijer,
Die u hangt voor 't aengezicht?
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Treurt gy weder om uw moeder?
Och, haer loopbaen was volbragt!
Zie! 't is dezen zelfden nacht
Twintig jaer, sints ik haer loste
Uit haers ouden vaders magt!
O! dan waren 't andre tyden!
Wel werd soms een maegd geschaekt,
Maer aen de eer werd nooit verzaekt;
't Ging op ridderlyke wyze,
En de vreê was dra gemaekt.
Toen ik op myn ros haer voerde,
Was 't in heldren maneglans;
En haer vader, uit zyn trans,
Kon van ver haer kleed zien waeijen
Nevens my en myne lans!
‘En des morgens na myn waegstuk
Ging ik tot den vader heen,
En 'k verwon hem door gebeên.
Slechts op myne vraeg naer bruidschat
Was en bleef zyn antwoord: “Neen!”
Echter, ziet gy, lieve CLARA!
Dat gy daerom niet te min
Schatryk zyt als een vorstin,
En dat u de streek mag zeegnen
Als een weldoende engelin.’
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By die woorden zweefde een glimlach
Op graef SIEGFRIEDS ruw gezicht;
Doch, zyn degen opgeligt,
Hield hy schielyk naer het venster
't Ras ontvlammend oog gerigt.
Ja, 't zal dezen nacht nog stormen!
'k Ril en huiver keer op keer;
Zeg, wat hoorde ik daer alweêr,
Even als 't getoon eens horens
Wedergalmen heinde en veer?
O! 't zyn tyden van verwoesting!
Niets is veilig op het land,
Sints die vlek van d'adelstand,
Sints die aertsschelm, KOEN VAN RAEPSBURG,
Dag en nacht zyn strikken spant.
Daer hy onder 's Ruwaerts benden
Voor den eersten waeghals gaet,
En den Franschman al eens slaet,
Is hem alles, meent hy, geoorloofd
Op al wat hem tegenstaet.
Daer hy, hoog en fier van houding,
Blank van huid en zwart van baerd,
Weet te steigren op zyn paerd,
Is hy, denkt hy, de eerste jonkvrouw
Van het gansche Vlaendren waerd.
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Dorst hy niet, de trotsch vermeetle!
Daer gy zat aen myne zy,
By het laetst tornooispel, my
Naer uw hand, o CLARA! vragen?
Naer eene edelvrouw als gy!
CLARA! stil en onbeweeglyk
Blyft gy als een beeld van steen!
Ik eerbiedig uw geween;
Maer wat blikkert daer als yzer
Dwars door uwen sluijer heen?’
SIEGFRIED stapte tot den sluijer,
En bleef digt er voren staen;
Doch hy roerde dien niet aen,
Want hy vreesde zyne dochter,
Als zy wegsmolt in getraen.
En hy sprak: ‘Ja, zoo verwaten
Is die basterd, en zoo stout
Dat hy op uw hert vertrouwt;
Als hadt ge ooit, by schaersche ontmoeting,
Zonder blozen hem beschouwd!
Ziet gy, kind! dees forsch gespierde,
Dees myne onbevlekte hand,
Slechts aen God en vorst verpand?
Eer ze uw hand legt in de zyne,
Eerder ploegt zy 't akkerland!
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Ziet gy, kind, dit gouden zegel,
Vlaendrens leeuw op blauwen grond,
My door 's vorsten gunst gejond?
Eerder drukte ik 't in myn hersnen,
Dan op zulk een echtverbond!
Ziet gy, jonkvrouw,’ - (en hy boog nu
't Hoofd den sluijer zeer naby)
‘Dezen kop? Hoor, eer zal hy
Voor diens booswichts voeten liggen,
Eer dan gy aen zyne... Ai my!...’
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II.
Koenraed.
Wat? wat schort er aen graef SIEGFRIED,
Dat hy gilt gelyk verstikt?
Valt beroerdheid op hem neder,
Dat zyn oog zoo aeklig blikt?
Vliegt zyn dochter hem in de armen,
Die dus plotsling hem verschrikt?
Neen! geene onverwachte krankheid
Heeft op eens zyn bloed gestremd;
Neen, zyn dochter - o zyn dochter,
Is thans tot geen scherts gestemd;
Neen, maer ziet gy d'yzren handschoen,
Die zyn' trotschen nek omklemt?
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Ziet gy daer die vlammende oogen
En dat forsche mansgestalt,
Waer graef SIEGFRIED onder bukt, en
Als een blok ter neder valt?
Hoort gy 't scherp getoon diens horens,
Die door 't ruime burgslot schalt?
Jonker KOENRAEDS yzren handschoen,
Jonker KOENRAEDS hoog gestalt
Is 't, waeronder de oude SIEGFRIED
Als een blok ter neder valt;
Jonker KOENRAEDS zilvren horen
Is het, die door 't burgslot schalt!
Ja, de sluijer vloog aen flarden,
Die hem dekte, daer hy zat,
En zyn hand had, als een springslot,
SIEGFRIED by de keel gevat,
Eer die 't woord had uitgesproken,
Dat hy op de lippen had!
En nu stond hy daer in 't pantser,
Gansch door yzer als omschorst;
En hy drukte, fier en dreigend,
Eenen voet op 's graven borst,
En hy zag op d'overraste
Als een zegepralend vorst!
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O! 't was vreemd hem aen te schouwen;
Want aen trekken, teeder schier,
Huwde de eedle jonge ridder
D'echten mannelyken zwier;
En nu zweefde op deze trekken
Eene ziel van vlam en vier!
Jonker KOENRAED was van inborst
Tevens wreed en zacht en rond;
Zacht, wanneer hy aen zyn wenschen
Niemand wederstrevig vond;
Gruwlyk wreed, wanneer het minste
Aen zyn' stalen wil weêrstond.
O! 't was aeklig hem te aenschouwen
In deez' vreeselyken stand;
Met den graefs ontwrongen degen
En zyn zegel in de hand;
Aeklig als de held, die 't speerhout
In den oopnen draekmuil plant!
‘Ha! hardnekkige! al te lang is 't,
Dat ik dynen hoon verkrop;’
(Dus snauwt KOENRAED hem in de ooren,)
‘Spreek, wat geeft gy liefst thans op,
Uw door my aenbeden dochter,
Of dyn' hatelyken kop?
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Spreek! (terwyl myn trouwe lyfknecht
Met de jonkvrouw henen rent),
Hangt gy d'afdruk van dit zegel
Aen dit kostlyk perkament?
Zweert gy op dit heilig Kruisbeeld,
Dat gy my als zoon erkent?
Zweert gy op dit heilig Kruisbeeld?...’
SIEGFRIED wrong zich in het rond,
Grypende in de sneê zyns degens,
Dien hy boog tot op den grond; Doodlyk wit was heel zyn aenzicht,
Wit als 't schuim op zynen mond.
‘Zweert gy, eer myn manschap nadert,
Eer het licht u wordt ontroofd? Hoor! men komt, de vouten daevren...’
SIEGFRIED wendde nog eens 't hoofd,
En zyn borst maekte een geluid, als
Werd er 't leven in gedoofd.
En nu sleepte wreede KOENRAED
By het hoofd hem uit de zael.
Maer waer bragt hy zynen vyand,
En wat was diens laetst onthael?
Loosde hy zyn jongste zuchten,
Onder KOENRAEDS moordend stael?
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Ach, dit kan geen stervling weten:
Want in 't oude, sterke slot,
Zyn er diepe wenteltrappen,
Is er menig donker kot;
En wat ooit aldaer gebeurd is
Weet alleen de groote God!
Luttel stonden nadat KOENRAED
Met den ouden graef verdween,
Kwamen vier vermomde knechten
In de breede zael byeen,
Alwaer weinig stonden later
De eedle jonker zelf verscheen.
Hel en vreeslyk was de vlamme,
Die zyn oog in 't duister schoot,
Toen hy sprak tot zyn vertrouwden:
‘Is 't volvoerd wat ik gebood?...’
‘Eedle ridder!’ was het antwoord,
't Slot is u, en alles dood!’
‘Alles, ja!’ sprak een der mannen,
‘Doch terwyl ik straks u zocht,
Hoorde ik even daer iets ramlen
Als een keten, zoo my docht,
Ja, het scheen me, als hoorde ik huilen
In eene onderaerdsche krocht.’
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‘Gy hebt niets gehoord,’ riep KOENRAED,
Niets dan 't huilen van den hond! Hoort! van al wat hier gebeurde
Vall' geen woord u uit den mond!
Wie van u dit mogt vergeten,
Leefde zynen laetsten stond!’
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III.
Clara.
Hoe schittert, in den lentemorgen,
De lelie in haer' sneeuwen dos!
Maer, ach! daer ryst een buldrend weder,
En 's avonds ligt zy kwynend neder,
Ontkleurd en van haer' stengel los!
Zoo schynt zy een geknakte bloeme,
Zy die daer in den leunstoel ligt;
Nog flus zoo frisch en schoon en bloeijend,
Nog flus de wang van roozen gloeijend,
En thans de doodwade op 't gezicht!
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Het hoofd valt, slingrend, rugwaerts over,
En stort de blonde haervlecht neêr.
De handen zygen onbewogen,
Verglaesd staen de ongesloten oogen,
En, ach! haer boezem schokt zoo zeer!
‘Hou stil!... laet zoo dit paerd niet hollen...
My draeit het hoofd van zoo'n' galop!
O vader!... o! laet hem het leven...
Want liefde alleen... maer 'k zie u beven...
Ach! alles draeit en danst... hou op!...’
Dus roept en raeskalt zy by poozen,
Tot eindlyk al heur kracht bezwykt,
En dat de slaep, de troost der droeven,
Die balsems voor het hert behoeven,
Zyn vingren op haer oogleên strykt.
Zy slaept. En eene in 't zwart gehulde,
Een bleeke maegd zit aen haer' voet,
Die uit een boek met gouden sloten,
En by een lamp uit goud gegoten,
Haer beê ten hemel stygen doet.
En reeds zat ook die maegd te sluimren,
Reeds schoot de lamp een bleeker vlam,
Wanneer, gelyk een geest verschenen,
En zachtjes stappende op de teenen,
Een jongling tot den leunstoel kwam.
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Wat was hy schoon van leest en trekken!
Wat blonk zyn kleed van pracht en weeld'!
Hy hield de muts met zwarte pluimen
Eerbiedig onder beide duimen,
Als stond hy voor een heilig beeld.
Hy boog zich tot de slapende over,
En kuste 't voorhoofd haer zoo teêr.
Dees kus verrukte en schokte tevens:
Hy bragt de bron van 't leed des levens,
De zelfbewustheid in haer weêr.
De jongling knielde aen hare zyde;
En zy, ontwakende in gezucht,
Sloeg om zyn' hals haer bevende armen:
‘O Moeder Gods! wil ons beschermen!
Gy, KOENRAED! hier? - Ach! spoed u, vlugt!’
‘Ja, CLARA! hier aen uwe voeten;
Maer,’ sprak hy, ‘niet van hier gevlugt!
Hier in de stad der ARTEVELDEN,
Met wie we aen vorsten wetten stelden,
Is niets wat onze liefde ducht!’
‘O hemel! in zyn winterwooning! Spreek op, toch niemand is gesneefd?...’
‘De mannen vielen op elkanderen,
En sneefden de eene door den anderen;
Maer 'k zweer, de graef uw vader leeft.
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Hy leeft, doch was in woede ontstoken.
Het schuim brak, wit, hem uit den mond,
Met eenen vloek op al zyn magen,
Terwyl, door hooger hand geslagen,
Hy magtloos neêrzonk op den grond:
Ik heb hem aen de wilde woede
Van myne knechten losgerukt.
Op morgen keer ik tot hem weder;
Ligt dat ik zynen trots verneder,
Zoo nog één pooging my gelukt!’
‘O ja!’ riep CLARA, ‘keer, keer weder;
Maer laet, o laet my met u gaen!
Opdat ik zyne kniën kusse,
Opdat ik zynen wrevel susse,
Zyn hert vermurw' door myn getraen!
Den Hemel roep ik tot getuige,
Dat ik geen trouw u heb beloofd,
O KOENRAED! dan op uw verklaren,
Myn' vader van geweld te sparen,
Geen hair te krenken van zyn hoofd!
Gy weet niet, wat gy my doet lyden!
Ik voel het, wat gy deedt is slecht;
Doch liever duizendmael te sterven,
En liever, KOENRAED! u te derven
Dan vaders zegen op myn' echt!
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Vergeving! o vergeving, vader!
Voor 't kind, dat u vergrammen dorst,
Voor 't kind, dat laf u dorst ontvlugten!...’
Haer stem, verdoofd door diepe zuchten,
Smoorde in de golving van haer borst.
‘O dierbre CLARA!’ sprak de jonker,
‘Al wat gedaen is, is gedaen!
En zie, vergun my slechts drie dagen,
En 'k doe uw hert geruster slagen:
'k Breng u des graven jawoord aen!’
Met deze tooverende woorden
Kwam haer een weinig kalmte weêr:
Zy was wel steeds nog droef en treurend;
Maer 't was niet meer zoo hertverscheurend:
Haer weedom was geen wanhoop meer.
En 's avonds van den eersten dage
Kwam KOENRAED tot zyn mingenoot,
En sprak: ‘Ik vond den graef te bedde,
Doch twyfel niet, of men hem redde,
Hy nam het voedsel, dat ik bood.’
En 's avonds van den tweeden dage:
‘Thans kom ik hoop en vrees u biên;
De graef is, ja, in nood van sterven,
Maer 'k mogt van hem reeds 't woord verwerven,
Dat morgen gy in schrift zult zien.’
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En 's avonds van den derden dage:
‘Ach, liefste! aen alle blydschap paert
Een droefheid zich in 't menschlyk leven:
Zie hier wat my de graef wou geven;
Maer, ach! de graef rust onder de aerd'!’
Nu reikte hy aen de eedle jonkvrouw
Een geel en blinkend perkament,
Waerop ze, in 't roode was gedreven,
En ryk op zyden lint gesteven,
Heurs vaders zegel gaef erkent.
En by dit zien en by dit hooren,
Valt 't meisje in 's jonglings armen om,
Als of, van lucht en licht verstoken,
Ze op eenmael de oogen had geloken,
Zoo magteloos, zoo bleek, zoo stom!
Geen wonder, want dees sterke ontroering
Was plettrend voor een vrouwenziel;
't Was al de vreugd van 't minnend herte,
En al de foltring van de smerte,
Die tevens op haer' boezem viel!
Zy had de zeegning harer liefde
Gezien op 't perkamenten blad;
Maer met dien zegen kwam te gader
De laetste zielzucht van een' vader,
Dien zy zoo zeer beleedigd had.
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Nu liet haer KOENRAED aen haer droefheid,
Die, dacht hy, 's nachts bedaren zou;
Doch toen hy 's morgens haer kwam groeten,
Was niemand in 't vertrek te ontmoeten,
Geen spoor van maegd of edelvrouw!
En 't was nu vreeslyk om beschouwen,
Hoe hem het hair te berge steeg!
Hoe hy verbleekte, en onbewogen
De wimpers stonden van zyne oogen,
En hoe verschriklyk dat hy zweeg!
In 't einde ontsluiten zich zyn lippen:
‘Ontrouwe,’ zegt hy, ‘die my vliedt!
O! hebt gy, meent ge, een wyk verkoren,
Waer u myn oog niet op zal sporen,
O! dan kent gy nog KOENRAED niet!
Onnoosle! 't is te laet berouwen!
Hier vindt ge u, eer een maend, weêrom;
Dat zweer ik, ja, by de asch der dooden,
Al waert gy in de hel gevloden,
Al waert gy in een heiligdom!’
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IV.
Het klooster.
A KEMPIS! of wie gy ook wezen mogt,
Die 't schoonste boek aen de aerde hebt gegeven,
Dat ooit door menschenhanden is geschreven!
(Van elders is de heilge Schrift gebrogt;)
Wat zacht genot stroomt van uw zuivre bladen,
Waerin de reine ziel volop kan baden!
Wie leerde u zulk een' toon? waer haeldet gy
Dien hemelval van woorden en gedachten,
Zoo zoet als neêrgevloeid uit englenschachten,
Die gansch de ziel vervolt met melody?
Waer hoordet gy dien galm van andre stranden? In d'echo van uw ruime kloosterwanden!
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Het klooster, ja, is als een heilig strand,
Een wykplaets voor de wereld en haer stormen,
Die menig levenshulk in wrak hervormen,
Eer zy in 't oord van haer bestemming landt, Een schuilhoek, waer geen dolle driften naken,
Waer Godes englen op de herten waken.
Gezegend dan, die 't onberouwd vaerwel
Aen 't leven zegt in d'uchtend van het leven!
Gezegend, die, door hooger' wenk gedreven;
Den hemel vindt in eene kloostercel, Den hemel vindt in krankheid te behelpen,
In deugd te voeden, in getraen te stelpen!
Maer wee, en driemael wee den onverlaet,
Voor wien zoo 'n heiligdom niet is geheiligd,
Voor wien zelfs dáér geene onschuld is beveiligd,
Voor wie er boosheid pleegt en loos verraed.
Laet God een wyl hem zyne straffe derven,
Hy zal voorzeker op geen rustbed sterven.
Nadat de storm nu CLARA nedersloeg,
Was zy verplet tot zulk een' wyk gevloden,
En haer werd heul en troost aldaer geboden.
Zy stortte tranen van den morgen vroeg,
En als de metten in den nacht begonnen,
Steeg nog haer weeklagt by 't gezang der nonnen.
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Dus gingen dagen en dus weken om;
Een volle maend was dus byna vervlogen,
En CLARA kwynde zienlyk voor elks oogen:
Zy kreet haer oogen blind, haer' gorgel stom.
Een plant gelyk, die langzaem kleur en vormen
Verliest, door 't knagen van geheime wormen.
En de eerbiedwaerdige overste van 't sticht,
De moeder, gansch onrustig en verlegen,
Zag in dit ongewoone misbaerplegen
Een raedsel, door geen gissing opgeligt;
Zy wenschte, vooraleer iets te onderwinden,
Den raed eens wyzen, heilgen mans te vinden.
Welras bood zich daertoe gelegenheid:
Kerstavond kwam, wanneer de ontschoeide vaders,
In biecht- en predikstoel als zielenraders,
Ten klooster met verrukking zyn verbeid.
En nu verscheen er een, zoo uitverkoren
Van aengezicht als nooit verscheen te voren.
Zyn hoog gestalt had niets, dat wereldsch scheen,
Maer droeg het merk van vasten en gebeden;
Een bruine mantel dekte zyne leden,
Een grove koord omgordde deze leên.
Geen hairlok hield zyn breede kruin verholen;
Zyn voeten droegen niets dan harde zolen.
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De vader was niet jong, hy was niet oud;
Zyn woord was schaersch, maer streng en onbewimpeld,
En echter scheen zyn voorhoofd diep gerimpeld,
En hing op zyne borst de baerd vergrauwd.
Wanneer zyn vingren 't heilig teeken maekten,
Was 't of zyn neêrgeslagen oogen blaekten.
't Was duister, toen hy aenklopte aen de poort,
Waer hy met needrig' eerbied werd ontvangen:
De moeder liet om zyn bezoek verlangen,
Wen zy verheugd zyne aenkomst had gehoord.
Hy kwam, en zegende de neêrgeknielde,
Wie zyn gelaet met diep ontzag bezielde.
‘O vader! gy komt zeer ter goeder stond;
Uw' raed heb ik thans noodiger dan 't leven.
Aenhoor 't verhael, dat ik u trouw zal geven,
En laet myn' pligt my leeren uit uw' mond:
't Is nu omtrent een volle maend geleden,
Dat ik, reeds laet, werd om gehoor gebeden.
Het was een jonge maget, zoo onsteld,
Zoo rood beschreid, zoo afgemat van krachten,
Dat zy verdoolde in woorden en gedachten.
Haer vader leed om haer, zoo 't scheen, geweld,
En stierf. Zy bad om in ons heilige orden
Door my als nieuwelinge aenvaerd te worden.
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Zy is, ik twyfel niet, van hoogen rang.
Haer kleeding en haer goud en haer juweelen
Verkondden zulks, al wou zy het verhelen.
Sints schreit en zucht zy, dag en nachten lang,
En al die haer genaken uit ons midden,
Die smeekt ze om voor haer' vader toch te bidden.
Zy wil om haren vader alles doen,
Wat ooit op aerde boetelingen deden,
En lyden al wat boetelingen leden;
Zy wil zich slechts met brood en tranen voên;
Zy wil, in 't kort, tot alles zich verbinden,
Om eens hierna hem weêr te mogen vinden.
'k Vroeg toen vergeefs, hoe dees haer vader hiet:
Ik dacht, de tyd zou zulk een smert verwinnen,
En dan... maer, ach! thans moet men iets verzinnen,
Want ook de tyd werkt op haer wanhoop niet.
O vader! help myn kommernis verligten,
Wat zal men met de ellendige verrigten?’
‘Eerwaerde!’ sprak de vader, ‘wie dan God
Straft reeds alhier beneên de snoode zonden?
En wie dan Hy kan 't menschlyk hert doorgronden?
Voorzeker schuilt iets kwaeds in zulk een lot.
't Woord “vader” lag alleen dan op haer lippen?
En hoordet gy geen' naem haer ooit ontglippen?’
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‘De zustren meldden my, dat ze in haer' droom
Den naem van KOENRAED eens...’ - ‘Hou op! straks nader,’
Sprak zeer gezwind en half ontroerd de vader;
Doch niets verried in hem den minsten schroom:
‘Gy ziet... Maer eer ik myn gedachte ontvouwe,
Is 't noodig, dat ik 't voorwerp zelf beschouwe.’
Twee van de zustren leidden CLARA voort,
Haer' leunstoel plaetsend voor des vaders voeten,
Die sprak: ‘Myn dochter, om uw smerten te verzoeten...’
Maer als die stem door 't meisje werd gehoord,
Was straks haer oog gevest in 's vaders oogen,
En was de roep: ‘O KOENRAED!’ haer ontvlogen.
En zy bezweek. Beroofd van alle kracht
Viel ze op den grond in harde zenuwschokken.
‘Gy hoort het,’ sprak de vader onverschrokken,
‘De ellendige is reeds in des boozen magt!
Die naem is niet de naem van haren vader:
Bidt voor 't bezeten schepsel allegader!’
Hy maekte een kruis, en allen deden dus.
‘Welaen! dees plaets gereinigd! - Werpt een deken
Op haer, en laet me alleen.’ - De zustren weken
Al bevend tot der dood verschrikt, en flus
Daerna vernamen ze een gerucht ter straten:
Een daevrend rytuig had de poort verlaten...
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De stille zielenvreê kwam na dien stond
In 't klooster weêr, nog kalmer en geruster;
Doch lang nadien, ging nimmer eene zuster
Ter plaets, waer CLARA neêrviel op den grond,
Of haestte zich van daer met rasse schrede,
En sprak voor de arme zondares een bede.
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V.
De bruiloft.
Snelt, wakkere landjeugd! naer Zomergem henen,
Men siert er de huizen met mei en festoen.
Komt, maegden en knapen! de dag is verschenen,
De lucht is zoo blauw, en het gras is zoo groen!
Ziet gy daer die logge muren
Met de breede gracht er voor,
En die hachlyke rondeelen
Met die smalle spleten door?
Ziet gy daer die blauwe daken,
Waerop drie paer torens waken?
't Is oud Schouwburg, sterk en schoon,
Vroeger 't hof der Tempelheeren,
En nu laetst graef SIEGFRIEDS woon.
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Komt, vlytige landjeugd! van daeg niet gesponnen,
Van daeg niet geweven, laet wiel en getouw!
Komt, maegden en knapen! de dag is begonnen,
Het gras is zoo groen, en de lucht is zoo blauw!
En, daer dieper in de wouden,
Ziet gy daer dat ander slot
Uit zyn breede waetren ryzen,
Als een sterk omschanste grot?
Midden zyn driedubble grachten
Hoeft het wapentuig noch wachten,
Hoe 't geweld er rond moog' woên.
't Is het zomerhof van RAEPSBURG,
En de heer heet Jonker KOEN.
Hoort, zangrige landjeugd! de vogelen kwelen;
Zy groeten de Mei en de ryzende zon.
Zingt, maegden en knapen! in bosch en priëelen,
By suizende koeltjes en murmlende bron.
Ziet, daer stygt de fiere jonker
Op zyn hagelblanke ros,
Midden in zyn feestgenooden,
All' in glinsterenden dos.
Ja, hy liet de forsche leden
Met fluweel en goud bekleeden,
't Hoofd met eenen vederbos.
Ziet, zy rennen al te samen
Op 't naburig Schouwburg los.
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O blozende landjeugd! op stengel en blaêren
Biedt al het gebloemte u zyn' geur en zyn' gloed.
Ylt, maegden en knapen! om bloemen te gaêren,
Zoo jeugdig en frisch als uw jeugdig gemoed!
En op Schouwburg zit de jonkvrouw
(Eenig kind uit SIEGFRIEDS bloed,
Die zoo schielyk is verdwenen,)
Midden in den juffrenstoet,
Die haer kleedt in zyde en kanten,
En haer siert met diamanten,
Als een vorstelyke bruid.
Ach! hoe komt op zulk een hulsel
Hare bleekheid aeklig uit!
Vlecht, bloeijende landjeugd! uw bloemen tot kransen,
En strooit ze op den vloer der kapel van het slot;
En eer gy op 't mollige grasplein gaet dansen,
Buigt eerst daer uw kniën eerbiedig voor God.
Een kapel in 't graeflyk burgtslot
Glanst van licht en kostbaerheid.
Ziet, de jonker en de jonkvrouw
Worden beide er in geleid.
Ziet, hy voert ze ten altare;
Ziet, zyn hand omvat de hare;
Ziet... maer welk een hol geklag
Ryst van onder de aerd' naer boven?
Huilt de wachthond dus by dag?
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Is de edele roos koningin van de bloemen,
Haer waerdigste troon is de borst eener bruid;
Kiest, maegden! de schoonste, waerop gy kunt roemen,
Kiest de eêlste voor CLARA VAN ZOMERGEM uit!
Beider herten zyn vereenigd:
Beide keeren in de zael,
Waer hun 't puik van Vlaendrens adel,
In den ryksten kleederprael,
Dien de weelde ooit kon bedenken,
Wenschen aenbiedt en geschenken.
Alles schertst en stoeit om 't meest;
Slechts de bruîgom schynt verlegen.
Want de bruid blyft als ontgeest.
Heft, maegden en knapen (geen wacht zal u stooren)!
Komt, heft op het voorhof uw veldzangen aen,
En doet uwe stemmen, in talryke kooren,
Aen 't jeugdige paer uwe wenschen verstaen!
Dan, de disch wordt aengekondigd,
En voor 't kostlyk feestbanket,
Wordt, rondom de zware tafel,
Ieder naer zyn' rang gezet.
Naer oudvaderlyke zede
Zegt men voor den disch een bede,
En dien stond is alles stil...
Maer daer huilt alweêr de wachthond,
Of van waer dat hol gegil?
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Gy, knapen! zult 's bruidegoms gaven vermelden,
Van leest en van trekken zoo zwierig en groot!
Hy is van 't geslachte van Vlaenderens helden,
Die voeren voor zinspreuk: de zege of de dood!
Waerom gaet de bruîgom henen?
Waerom keert hy kort nadien?
‘Hy zal,’ spreekt hy, ‘niet meer huilen:
'k Heb zyn krocht van brood voorzien.
'k Had sints dagen hem vergeten,
En hy heeft op de yzren keten
Zyne tanden bot geschaerd.
Doch waertoe daeraen te denken,
Is een hond onze aendacht waerd?’
Gy maegden! uw zang zal de deugden bekroonen
Der edele bruid, zoo aenminnig van geest;
Zy is van de schoonste van Vlaenderens schoonen,
Maer schooner van hert en van ziel dan van leest.
Nu wordt weêr geschertst, gezongen,
En gejuicht met vollen mond;
Nu gaet vreugde en boert aen tafel
Met de volle glazen rond;
En de heeren worden kozend,
En de juffers worden blozend;
En van alles wordt gehoord,
En van alles wordt gehandeld:
Van graef SIEGFRIED slechts geen woord.
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't Gaet wel! - Wen de schaduw zich breeder gaet spreijen,
Wen frischheid en koelte de lanen doorstroomt,
Daer hoort men den doedel en schelle schalmeijen,
Die lokken de jeugd onder 't lomrig geboomt'.
Eindlyk valt nu de avond neder,
En het zilverlicht der maen
Lokt het jeugdig paer naer buiten,
In de digte lindelaen.
Diepe stilt' heerscht om hen henen,
En de bruid barst los in weenen:
‘'t Is of hier iets aekligs schuilt,’
Zegt zy, KOENRAEDS arm omvattend,
‘Hoort gy, hoe die hond weêr huilt?’
En maegden en knapen, in zwierige kringen,
Verlaten de dreven op zachter geluid,
En nu hoort men slechts in de verte nog zingen,
En nu sterven toonen en stemmen ook uit.
‘O die bloedhond!’ antwoordt KOENRAED,
‘Die u zoo veel schrikkens baert!
'k Zal zyn krocht nog dieper delven,
'k Zal hem metslen onder de aerd'.
'k Zweer, zoo lang hy nog zal leven,
Zal hy geen geluid meer geven,
Dat ooit klimmen zal tot ons!
Kom, geliefde! laet me u troosten,
Kom, ons wacht het zachte dons...’
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En nu heerscht de stilte en de nacht over de aerde;
Geen blaedje, dat ritselt, geen windje, dat zucht;
De nachtegael slechts stemt zyn lied in de gaerde,
En stort melody in de geurige lucht.
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VI.
De ontdekking.
't Is treurig in het nest te schouwen,
Waeruit de tortel is gevlugt,
Die, van haer wederpaer gescheiden,
Daer op den dorren boomtak zucht;
't Is treurig, wen twee jonge roozen
Te samen op één' stengel blozen,
Te zien, als de eene is afgerukt,
Hoe de andre zich al kwynend bukt.
En treurig is 't, in Schouwburgs muren
Te zien, hoe SIEGFRIEDS spruit, bedroefd,
In eenzaemheid het hoofd laet hangen,
Gelyk een plant, die lucht behoeft.
En waerom brengt dus de edelvrouwe
Haer dagen door in druk en rouwe?
Waerom? Ach! zie, zy bleef alleen:
De ridder haer gemael ging heen.
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En waerom ging de ridder henen,
Waerom liet hy zyn gade in pyn?
O! weet gy niet, dat Frankryks benden
Alweêr op Vlaendrens bodem zyn?
Voor hunne woede is niets beveiligd,
Voor hunne wraek is niets geheiligd;
In vlammen vliegt de schrik hen voor,
Vernieling merkt in bloed hun spoor.
En weet gy niet, dat ARTEVELDE,
De tweede van dien grootschen naem,
In Roozebekes vruchtbre dalen,
De Vlaemsche heermagt brengt te saem?
Hy liet zyn forsche roepstem schallen,
En op die stem zyn duizendtallen
In 't yzren harnas opgestaen,
Om 't vreemd geweld te keer te gaen.
Ook op die stem heeft KOEN VAN RAEPSBURG
Zyn strydbre knechten saemgeschaerd,
En hen voorzien van schild en slagtbyl,
Van boog en schicht en lans en zwaerd. Terwyl men hem den helmhoed haelde,
En 't witte ros ten optogt zaêlde,
Is hy gekomen tot zyn gâ,
En heeft gezegd: ‘Geliefde, ik ga!
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Ik ga, waer 't vaderland zyn zonen,
Waer my de roep der eere daegt;
Ik ga, opdat van 't erf der vaedren
Het vreemd gespuis word' weggevaegd;
Opdat ons Vlaendren in de wereld
Met d'ouden eernaem blyv' bepereld!
Ik ga! Gy ziet welhaest my weêr
Met roem en zege, of - nimmermeer!’
En wat zy om zyn' hals mogt hangen,
Gesmoord in overstelpt gevoel,
Hy kust in haest heur op de lippen,
En legt haer in den leuningstoel.
En dan is hy te paerd gestegen;
Maer, als beducht en als verlegen,
Heeft hy, zich buigend tot een' knecht,
Hem stil en fluistrend iets gezegd.
Doch wat hy hem heeft aenbevolen,
Is een geheim, dat niemand kent;
Alleen zag men zyne oogen dreigend
En gloeijend op den knecht gewend.
't Was nauw, dat enklen ietwat hoorden,
't Geen uitliep op dees luttel woorden:
‘Vooral zie toe, dat hy niet huil',
Of anders wacht u zelv' de kuil!’
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En daerom is 't, om zulk een scheiding,
Dat de edelvrouw in tranen smelt;
En daerom is 't, dat zy hare uren
Als lange droeve jaren telt;
Dat zy thans treurt gelyk de tortel,
Die zucht op een' verdorden wortel;
Dat zy verkwynt en schiet haer' bloos,
Gelyk eene afgeplukte roos.
Ook 't jaergetyde is bleek en treurig,
(Een beeld van haer ontsteld gemoed,)
De najaerszon schynt door de neevlen,
By wylen slechts en zonder gloed;
De stormen en de regenvlagen
Verduisteren de korte dagen,
En in 't ontbladerd houtgewas
Heerscht slechts der raven ruw gekras.
Allengs is nu de dag gekomen,
Zoo zeer door de edelvrouw geducht,
Waerop zy, pas een jaer geleden,
Haer' gryzen vader is ontvlugt;
Waerop zy, schuldig door haer liefde,
Het hert diens vaders doodlyk griefde,
Waerna zy nooit hem wederzag.
En wat gebeurt dien schrikbren dag!
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Nog nauw, by 't scheemren van den morgen,
Wordt zy door sluimring wat gestreeld,
Of, JESUS! in wat schrikgedaente
Vertoont de droom heurs vaders beeld!
Op vuil en vochtig stroo gezonken,
Aen yzren ringen vastgeklonken,
Gansch uitgemergd tot op 't geheent',
En 't oog verglaesd en uitgeweend!
En nauwlyks heeft zy 't dons verlaten,
Of zie, een lyfknecht biedt zich aen:
‘Mevrouw!’ dus spreekt hy buiten adem,
‘'t Is met het vaderland gedaen!
Het bloed der dappre Vlaemsche helden
Doorstroomt by Roozebeek de velden,
En onder Frankryks moordend stael
Viel ook de ridder uw gemael.’.
En nauw hervindt zy weêr de zinnen,
Wanneer een huisknecht komt en spreekt:
‘Mevrouw! ik wilde u liefst verzwygen,
Wat my zoo lang reeds 't herte breekt:
Vóór zyn vertrek beval de ridder,
Met woorden, waer ik nog van sidder,
My een' gevangene aen, dien 'k vond
Gekerkerd in den diepen grond.
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De sneeuw van zyne lange haren
Lag in zyn' sneeuwen baerd vereend,
De keten rammelde om zyn lenden,
En klonk als op een dor gebeent'.
'k Heb nooit geleerd voor iets te vreezen;
Maer 'k schrikte van zyn aeklig wezen;
'k Bragt daeglyks hem de kruik en 't brood;
Maer 'k vond hem, ach! deez' morgen dood.
't Geluid, dat uit zyn borst soms welde,
Geleek geen menschenstemme meer;
Doch eenmael klonk de naem van CLARA...
Mevrouw! hoe schrikt gy toch zoo zeer!
Kom, dat ik u tot hem geleide!
Ligt dat hy lang u reeds verbeidde,
Ligt kwaemt gy liever niet te spâ...
Kom, schenk thans aen zyn lyk genâ!’
En zy, als zinloos en verwilderd,
Zy vat haer' dienaer by de hand,
En volgt hem langs de diepe trappen,
By 't smookend licht van fakkelbrand.
Daer komt zy 't lyk al wanklend nader,
Een woord, een enkel woord slechts: ‘Vader!’
Vliegt als een schreeuw haer uit den mond,
En koud en dood stort ze op den grond.
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Hoe! was het dan de bron haers levens,
Die CLARA weêrvond onder de aerd'?
En was dan SIEGFRIED niet gestorven,
Gelyk de jonker had verklaerd?
Helaes! dit kan geen stervling weten,
Want wat zich 't misdryf dorst vermeten
In 't donker van een heerlyk slot,
Dit weet alleen de groote God!

ZOMERGEM, Oogstmaend, 1840.
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De Kapitein en zyne Moeder.
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De Kapitein en zyne Moeder.
‘Myn dierbre dochter! als de haen
Ons morgen uit den slaep zal wekken,
Laet ons alras reisvaerdig staen:
Wy zullen ver, zeer verre gaen,
En 't regiment voorby zien trekken.
Zy keeren roemryk uit den slag,
Sints jaren afzyns; en uw broeder,
Dien ik door 't lot me ontrukken zag,
Zal ons omhelzen, als hy plag,
En troosten zyn bedrukte moeder.’
En 's morgens vroeg vóór zonopstand,
Eer al 't gevogelt' nog was wakker,
Zoo gingen daer door heide en zand,
De moeder aen haer dochters hand,
Twee schaemle vrouwen langs den akker.
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Zy gingen uren, uren wyd,
De moeder stram en traeg van voeten,
De dochter hupplende aen haer zyd',
Doch beiden in de ziel verblyd
Met hoop, die alles kan verzoeten.
Zy kwamen eindlyk aen den voet
Eens heuvels, by den weg gelegen.
Het meisje klom er op met spoed:
‘Verheug u, moeder! o schep moed:
'k Zie ginds een stofwolk opgestegen.’
Zy draeide 't hoofd al luistrend om:
‘My dunkt, ik hoor... of 't zyn de byen,
Die domlen op de boekweitblom? O neen! 't is 't romlen van de trom;
Daer zyn ze! Ons heil is te benyên!
Myn moeder! is 't my toegestaen,
Ik wil zyn roer en randsel dragen,
Opdat hy vry met u moog' gaen.’
Nu dalen ze af tot op de baen,
Met herten, die van vreugde jagen.
Daer nadert op gemeten tred,
Het regiment met trom en horen.
‘Wel aen, myn kind! thans wel gelet!
Laet ons, door angst noch vrees ontzet,
Met blikken door de rangen booren!’
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Dan ach! zy trokken al voorby,
En de eenige, dien zy niet zagen,
Van al wie wapens droeg, was hy!
De moeder zeeg van smert ter zy',
En 't meisje moest de droeve schragen.
‘Maer, moeder, zoo myn oog niet mist...
Dat kruis van eer... die bloote degen,
Die ginds de rangen deelt en splitst...
De kapitein... o God, hy is 't!
Hy ziet - erkent ons - vliegt ons tegen!’
En op der vrouwen schel geroep
Van ‘dierbre zoon!’ en ‘dierbre broeder!’
Zyn duizend oogen uit den troep
Gevestigd op een schoone groep:
De kapitein en zyne moeder!

1840.
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Zeer treurige Ballade.
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Zeer treurige Ballade
op de belegering en inneming van Alhama.
Door de stede van Grenade
Trok de Moorsche koning voort,
Van de poort af van Elvira
Tot aen Bivaramblas poort.
Wee, wee my, Alhama!
Brieven meldden hem Alhamas
Val in 's vyands overmagt:
In het vuer wierp hy de brieven,
En de bode werd geslagt.
Wee, wee my, Alhama!
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Van zyn' muil steeg hy te paerde:
Door de straet van Zacatin
Stoof hy dan, gelyk een rukwind,
Snellend den Alhambra in!
Wee, wee my, Alhama!
Den Alhambra binnen stuivend,
Klonk zyn stem, en hy beval,
Dat men de trompet zou blazen
En de zilvren horens all';
Wee, wee my, Alhama!
Dat men meê de krygstrom roeren
En d'alarm zou slaen terstond,
Opdat al de Mooren 't hoorden
Van Grenade en in het rond.
Wee, wee my, Alhama!
En de Mooren, die het hoorden,
Als des oorlogsgods geroep,
Vormden daedlyk een voor eenen,
Twee aen twee, een' digten troep.
Wee, wee my, Alhama!
Dan kwam een der oude Mooren,
En hy sprak dees woorden uit:
‘Waerom roept gy ons, o Koning!
Waerom al dat krygsgeluid?’
Wee, wee my, Alhama!
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‘Vrienden! ach! een droeve mare
Werd ons even aengebragt:
Ons Alhama stortte neder,
Neder in der Christnen magt!’
Wee, wee my, Alhama!
En hier sprak een oude Alfaqui,
Met een' baerd als sneeuw zoo wit:
‘Dit hebt gy verdiend, o Koning!
Koning! gy verdiendet dit!’
Wee, wee my, Alhama!
‘Laf hebt gy de Abencerrages
Omgebragt, Grenades bloem,
En verachtlyk 't puik bejegend
Van Cordovas ridderroem.’
Wee, wee my, Alhama!
‘En daerom verdient gy, Koning!
Dat een dubble straf u sla,
Dat uw ryk een einde neme,
Dat Grenade, als gy, verga!’
Wee, wee my, Alhama!
‘Die geen' eerbied heeft voor regten,
Regt is 't, dat hem niemand spaer';
Ja, Grenade ga verloren
En verloren gy met haer!’
Wee, wee my, Alhama!
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Vuer vlamde in des konings oogen,
Toen de Alfaqui had gezegd:
En als deze sprak van regten,
Sprak ook die van wet en regt.
Wee, wee my, Alhama!
‘Daer 's geen regt, om zoo te spreken
Tot zyns eigen konings schand'!’
Zegt de koning van de Mooren,
Wen zyn oog van toren brandt.
Wee, wee my, Alhama!
‘Moor Alfaqui, Moor Alfaqui!
Gy, met uwen ruigen baerd,
Blyft tot wraek van my, uw' Koning,
Voor Alhamas val bewaerd.’
Wee, wee my, Alhama!
‘Dat men u het hoofd afhouwe,
En het in d'Alhambra plaets',
Waer het u ter straffe hange,
En ten spiegel des soldaets!’
Wee, wee my, Alhama!
‘Ridders alle en goede mannen,
Die ik voor myn makkers ken,
Meldt den koning van Grenade,
Dat ik hem niets schuldig ben.’
Wee, wee my, Alhama!
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‘Dat Alhama is gevallen,
Ja, dat weegt my op het hert;
Maer verloor de vorst zyn stede,
Andren leden grooter smert.’
Wee, wee my, Alhama!
‘Vaders lieten er hun zonen,
Vrouwen lieten er haer mans;
De een verloor zyn lievelingen,
De andre de eer, - zyn' rykdom gansch.’
Wee, wee my, Alhama!
‘Ik verloor myn maegdlyk spruitje,
Dat de bloem was van de stad.
Honderd doblas voor haer leven,
En ik had ze als niets geschat.’
Wee, wee my, Alhama!
Toen de Alfaqui had gesproken,
Hieuwen zy het hoofd hem af,
En men plaetste 't in d'Alhambra,
Waer de vorst bevel toe gaf.
Wee, wee my, Alhama!
Mannen, kinderen en vrouwen
Weenden om zoo'n ongeval.
Al de maegden van Grenade
Weenden om zoo'n ongeval.
Wee, wee my, Alhama!
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Door de vensters, in de straten,
Overal brak rouwklagt door:
En de vorst weende als een vrouwe
Om de stad, die hy verloor.
Wee, wee my, Alhama!

JULY, 1841.
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De Gevangene van Chillon.
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De Gevangene van Chillon.
I.
Myn hair is grys, maer niet van jaren,
Noch 't werd van git
In éénen nacht dus wit,
Als soms door plotseling vervaren.
Myn leên, gekromd schoon niet door last,
Zyn gansch in vuige rust vermast;
Want lang was hun verblyf een kot,
En lang kende ik 't ellendig lot
Van die, voor wie de ruimte en lucht
Zyn afgeboomd: - verboden vrucht.
't Was om myn' vader, dat ik, vroeg
Met dood bedreigd, de kluisters droeg.
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Die vader werd in 't vuer geblaekt
Om stelsels, nooit door hem verzaekt;
En om de zelfde reden vond
Zyn kroost een wooning in den grond.
Wy waren zeven - nu nog één;
Als zy begonnen kwamen ze om:
Zes jong, en een in ouderdom;
Vervolgd, doch trotsch, en vast als steen.
Twee op het veld, een in den gloed
Vergoten voor 't geloof hun bloed,
En stierven als hun vader deed,
Den God ter eer, dien hy beleed.
Drie wierp men in een donker kot;
Ik - ben 't onzalig overschot.
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II.
In Chillons kerkers, diep en naer,
Zyn zeven pylers, oud en zwaer,
Zyn zeven pylers, grauw en digt,
Beschenen door een treurig licht.
Een droeve zonnestrael, die door
De spleten heen zyn' weg verloor,
En die dan op den killen grond
Ter neêr viel, kruipt en beeft in 't rond;
En in elk' pyler is een ring,
En aen elk' ring hangt eene keten:
Dat yzer is een kankrend ding!
Zyn tand heeft in myn vleesch gegeten,
Met groef op groef, die niet verdwynt,
Zoo lang dit nieuwe licht my schynt,
Dat pynlyk in myne oogen glimt,
Voor wie de zonne niet meer klimt
Sints jaren... ach! hunn' langen duer
Heb ik vergeten, na het uer,
Dat ik den laetsten sterven zag,
Daer 'k levend aen zyn zyde lag.
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III.
Men klonk ons ieder aen een' steen.
Wy waren drie, - doch elk alleen.
Wy konden onzen voet niet ligten,
Wy zagen nooit elkaêrs gezichten
Dan by een' glimp, die ons bedroog
En vreemd maekte aen elkanders oog;
En dus te gader - doch verdoken,
De hand geketend, 't hert gebroken,
Was 't nog verzachting in ons lot,
Beroofd van lucht en aerdsch genot,
Te luistren naer elkanders spraek,
En, onderling tot elks vermaek,
Wat hoop te voên door een verhael
Of heldenzang in stoute tael.
Doch ook die zangdrift hield niet vol:
Ons stemmen werden dof en hol,
Als echoos uit de donkre woon:
Gesmoorde klank, - geen vrye toon
Aen ons te voren zoo gewoon!
't Is ligt verbeelding, maer my scheen
Zoo klonk er ooit van de onze geen.
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IV.
Ik, de oudste van de drie, verzon
Al wat was streelend voor de rest;
En deed ik steeds daertoe myn best,
Elk andre deed zoo veel hy kon.
De jongste, - wien myn vader minde,
Omdat myn moeders ziel hem in de
Klaer hemelsblauwe oogapplen stond, Voor hem voelde ik my diep gewond:
En waerlyk, 't moest myn ziele rouwen,
Zoo 'n vogel in zulk nest te aenschouwen;
Want eer hy daer gekluisterd lag,
O! was hy schoon gelyk de dag,
(Toen nog de dag was schoon voor my,
Als voor jonge aedlaers, vlug en vry,)
Een poolsdag, die steeds de aerd' verlicht,
Zoo lang zyn zomer nog niet zwicht,
Zyn slapelooze zomer, bron
Van glans en sneeuwtelg van de zon!
En zoo, zoo was hy rein en schoon,
En uit zyn' aerd aen vreugd gewoon,
Met tranen slechts voor andrer kwalen,
Dan stroomend als de beek der dalen,
't En zy hy 't leed kon hulpe biên,
Hetwelk hy gruwde op aerd' te zien.
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V.
Ook de andre was zoo rein van aerd,
Maer opgegroeid voor lans en zwaerd,
Sterk van gestalte, en van een ziel
Gevormd om tegen de aerd' te stryden;
Die blyde in de eerste rangen viel',
Maer die geen kluisters ooit kon lyden.
Die ziel nu, onder 't keetnenklinken,
Zag ik in stilte nederzinken. Zoo deed allengs de myne ook ligt;
Toch dwong ik haer om niet te treuren,
En haer' geliefden op te beuren. Der bergen kruin beklom hy stout,
Om hert en wolven na te jagen,
Een kolk was hem de kerkervout,
Geboeide voeten de ergst' der plagen!
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VI.
By Chillons wal ligt Lemans lak,
En duizend voeten onder 't vlak
Des breeden vloeds, liet men weleer
Het dieptemetend peillood neêr
Van Chillons sneeuwwit breed gemuert',
Dat, rondsom heen, de zeegolf schuert.
Uit steen en bron is daer gewrocht
Een levend graf, een dubble krocht.
Beneden 't golvend oppervlak
Lag 't donker hol, dat ons verstak.
Wy hoorden dag en nacht de wateren
Daerboven op de muren klateren,
En 's winterdaegs heb ik gevoeld,
Hoe 't golfschuim door de tralie spoelt,
Wanneer de storm het zwerk doorwoelt;
En dan heeft zelfs de rots gekraekt.
Haer kraken voelde ik, ongeraekt;
Want ik kon lachen op den dood,
Die my en heul en redding bood.
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VII.
Ik zeî, myn naeste broeder kwynde,
Daer 't wee zyn zielkracht ondermynde.
Hy hongerde, als van voedsel schuw;
Niet dat hy 't slecht vond of te ruw:
Want wy, met jagerskost gemeen,
Wy waren met zoo'n spys te vreên.
Alleen de melk der berggeit was
Verkeerd in water uit den plas.
Ons brood was 'tgeen m' in kerkren breekt,
Lange eeuwen met getraen doorweekt,
Sints eerst de mensch zyn broedren vong,
En als gedierte in kluistren wrong.
Maer zulks was ons of hem geen smert,
En zulks verwoestte lyf noch hert.
Myns broeders ziel was van dat soort,
Die een paleis niet had bekoord,
Wierd' daer de vrye lucht gesmoord,
Die ze op het steil gebergt' verwierf;
Doch waerom 't niet gezegd? - hy stierf!
Ik zag zyn hoofd ten boezem bukken,
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En 'k mogt zyn veege hand niet drukken,
Hoe zeer ik, als in toorn verhit,
Myn boei wou scheuren door 't gebit!
Hy stierf. - Men nam de boei hem af,
En dolf hem daer een aeklig graf,
In de aerd', waer hy den geest op gaf.
Ik bad hen, als een gunst, zyn lyk
Te leggen in een eedler slyk,
Waerop de dag scheen: - dwaes verzin!
En toch kwam my dan 't denkbeeld in,
Dat, zelfs ontzield, in zulk een krocht
Zyn vrye borst nooit rusten mogt.
'k Hadd' best myne ydle beê gespaerd:
Zy lachten koel; - in de effen aerd',
Daer legden zy, de wraekgezinden,
Een wezen, dat wy zoo beminden.
Zyn leêge keten lag op 't graf,
Gedenkstuk van een moord zoo laf!
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VIII.
Maer hy, de bloem, de lieveling,
Aenbeden sints hy 't licht ontving,
Zyn moeders beeld in 't schoon gezicht,
En zyner broedren troetelwicht;
Zyns wreed gepynden vaders lust,
Myn laetste zorg, voor wien, gerust
Ik 't leven rekte, om 't zyn' misschien
Min droef nu, en eens vry te zien;
Hy, die tot nog van hert en geest
Steeds vlug en vreugdig was geweest, Hy ook was nu geraekt, en 'k zag
Zyn' blos versterven, dag by dag.
O God! het is een vreeslyk iet,
De menschelyke ziel, die vliedt,
In wat gedaente 't ook geschied'!
Ik zag ze weggerukt in bloed;
Ik zag in opgezwollen gloed
Haer worstlen met den watervloed;
Ik zag ze op 't zondig ziektebed
Door akelige vrees ontzet;
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Maer dan was 't yzing, - nu was 't leed,
Schoon traeg en zeker, minder wreed.
Hy welkte en kwynde, meer en meer,
En dan zoo kalm, zoo stil en teêr,
Zoo zacht vergaende, en droef alleen
Voor die hy naliet hier beneên;
Dan, midlerwyl, een wang, wier rood
Was als een spot voor graf en dood,
Wier blos zoo lieflyk, flauw vervloog
Gelyk een smeltend' regenboog;
Een oog, dat, als de maen by nacht,
Den kerker soms in luister bragt;
En nooit een morrend woord tot God,
Een zucht om zyn ontydig lot;
Alleen wat spraek van beetre tyden,
Alleen wat hoop tot myn verblyden;
Want ik, in rouw verstomd, verloor
In hem nu meer dan ooit te voor;
En dan de zuchten, die natuer
Hem loozen deed, schoon kort van duer,
Verflauwden nog van uer tot uer.
Ik luisterde eens, doch kon niets hooren;
Ik schreeuwde, gansch in angst verloren...
't Was hooploos, 'k wist het; maer de schrik
Misleidt ellendigen als ik.
Ik riep, en 't scheen me, ik hoorde een klagt;
Ik brak myn boei in wilde kracht:
'k Vloog toe, - ik vond hem niet, o neen!
In 't zwarte hol roerde ik alleen,
Ik leefde alleen, - de natte locht
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Schepte ik alleen nog van dees krocht.
De laetste schakel, waerdste ring,
Die tusschen my en 't eeuwig hing,
Die my aen myn geslacht nog bond,
Viel daer verbryzeld op den grond! Myn broeders lagen - een gedekt,
Een voor myn oog - daer beî gestrekt.
Ik nam zyn hand: zy lag zoo stil!
Helaes! de myn' was al zoo kil.
Myn krachten hadden my begeven;
Slechts voelde ik my nog steeds in 't leven,
En zulk gevoel maekt als ontzind,
Wanneer 't ontbreekt aen 'tgeen men mint.
Hoe ik dien stond
Den dood niet vond
Is me onbewust, - Gods heilig Woord
Weêrhield me alleen van eigen moord.
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IX.
Wat my dan over is gekomen,
Weet ik, noch heb ik ooit vernomen.
Eerst voelde ik licht- en luchtgemis,
En echter 't was geen duisternis.
Ik had gevoel noch denkbeeld, neen!
By steenen stond ik als een steen;
En alles, wat ik merkte of wist,
Was als gedaentelooze mist,
Gansch bleek en grauw en ongedacht.
Het was geen dag, het was geen nacht;
Het was ook niet des kerkers licht,
Zoo haetlyk voor myn droef gezicht,
Maer ledig vak, dat ruimte bant,
En vastheid zonder plaets of stand.
Er was noch ster, noch aerd', noch tyd,
Noch goed, noch kwaed, noch gunst, noch nyd,
Maer stilte en ongehoord gezucht,
Geen doods-, en ook geen levensvrucht;
Een zee met vasten damp omtogen,
Zwart, grondloos, stom en onbewogen.
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X.
Een licht brak ylings door tot my:
Het was eens vogels melody,
Die ophield en dan wederkwam,
De zoetste, die ooit oor vernam.
't Verraste en roerde my zoo diep
Dat my er 't oog van overliep,
En dat de hand der wreede ellend'
Van my een stond scheen afgewend.
Maer haest kwam, traegzaem, zwaer en stug,
Myn geest op 't wezentlyk terug,
En 'k zag des kerkers muer en grond
Rond my weêr sluiten als terstond;
Ik zag den bleeken zonnegloor
Daer weder kruipen als te voor.
Maer op de tralie, waer hy kwam,
Zat daer de vogel, lief en tam,
Als op een' boomtak even vry.
Zyn vlerk blonk van lazuren gloed.
Zyn zang was wonder schoon en zoet;
En dat gezang was heel voor my!

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

301
Zoo 'n' vogel zag ik nooit weleer,
En zulken zie ik nooit meer weêr.
Hy miste, als ik, een' lotgezel;
Maer 't leed neep hem niet half zoo fel.
My minde toen geen schepsel meer,
Hy kwam en minde my zoo teêr!
En zingend by myn' jammerpoel
Bragt hy my geest weêr en gevoel.
'k Weet niet, of hy steeds vry mogt zyn,
Of uit zyn kooi kwam tot de myn';
Maer wetend wat een kerker is,
Wenschte ik voor hem er geen', gewis!
Of was hy ligt, met vlerk en veêr,
Een zendeling uit hooger sfeer?
Want - Hemel! o vergeef my dat! Terwyl hy dus te kwelen zat,
Vroeg ik, of niet myns broeders geest
My ligt verscheen in zulk een' leest?
Maer eindlyk vloog hy heen, zoo snel!
En dat hy aerdsch was bleek dan wel,
Want zeker had hy tweemael niet
Me alleen gelaten aen 't verdriet:
Alleen - als 't lyk in zyne kist;
Alleen - gelyk een wolk van mist,
Eene enkle wolk, op 't middaguer,
Wen heel des hemels veld is puer;
Een rimpel op het rein azuer,
Die daer verschynt ter kwader tyd,
Als 't blauw des hemels de aerd' verblydt.
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XI.
Er kwam verzachting aen myn leed,
Myn beulen werden minder wreed.
Ik weet niet, wat hen dus bewoog, Zy zoo versteend van hert en oog;
Doch 't was zoo! De verbroken keten
Werd me om de leên niet meer gesmeten,
En 't heette vryheid, langs den wand
Nu heen te gaen van kant tot kant,
En op en neêr den kerker grond,
En een' voor een' de pylers rond,
En om te stappen, wat ik kon,
Steeds keerend, waer myn stap begon,
En mydend, in myn' slingerdraf,
Alleenlyk myner broedren graf.
Want door myn' achteloozen tred
De plaets te ontheilgen van hun bed,
Van zulk een denkbeeld huiverde ik
En 't stolde my het bloed van schrik.
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XII.
Ik maekte een trapgroef in den wal,
Niet om myn vlugt dus te onderwinden,
Want ik had ze all' begraven, all'
Die my in menschenvorm ooit minden,
En heel deze aerd' zag ik voortaen
Slechts als een' ruimer' kerker aen.
Ik had noch vader, gâ, noch kroost,
En dus in myne ellend' geen' troost.
Zoo dacht ik, en het deed my goed,
Want anders had myn hert gebloed;
Maer ik verlangde soms wat aêm,
En klom dan tot myn yzren raem,
Alwaer ik naer 't gebergte omhoog
Den strael wierp van een minnend oog.
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XIII.
Ik zag 't, - en 't was nog als voorheen;
Niet, zoo als ik, verminkt van leên.
Ik zag zyn eeuwig sneeuwen dak
Om hoog - om laeg het breede lak.
Ik hoorde 't gudsend stroomgeklots,
Door boomstruik en gespleten rots.
Van ver zag ik den stadswal glimmen,
De zeilen glyden aen de kimmen.
Een eilandje lag ginder heen,
Dat my als toe te lachen scheen,
Het eenigste in 't gezicht,
Een klein groen eiland, zoo my docht
Niet breeder dan myn smalle krocht.
Drie groote boomen slechts er op,
Den bergwind wiegende in hunn' top,
En rondom, blauwe waetren vloeijend,
En vol van jonge bloemen bloeijend
Met lieve tint en licht.
De visch zwom by den kerkerwal
Verheugd en weinig in getal. -
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Dan, de adelaer steeg in de lucht,
My docht zoo snel was nooit zyn vlugt;
En nieuw getraen en nieuw gezucht
Brak my dan uit. Ik wenschte, dat
Ik nooit myn boei verlaten had;
En toen ik weêr beneden zat,
Viel 't duister van myn naer verblyf
My als een looden last op 't lyf.
't Was als het versche kerkhofzand,
Dat neêrploft op een' dierbren pand;
En echter myn vermoeide blik
Behoefde een lucht, zoo zwaer en dik.
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XIV.
Maend, jaer of dag mogt henenvliên,
Ik telde niet, ik nam geen acht;
Gansch hooploos me ooit weêr vry te zien,
Droogde ik myne oogen zonder klagt.
Men kwam ten laetste en slaekte my.
Ik vroeg niet, hoe of tot wat end',
Het maekte my noch droef, noch bly,
Geboeid te zyn of los en vry,
En 'k was der wanhoop nu gewend.
Ja, toen men eindlyk tot my kwam,
En al de keetnen my ontnam,
Was my dit zwaer gemuerte een cel,
Een woonst geworden, stil en wel.
't Was even of het wreed gespuis
My weêr verdreef uit haerd en huis.
By spin en mier was ik in gunst
Geraekt, en 'k lette op hare kunst.
De muis speelde in den maneschyn,
En kon ik min verheugd dan zyn?
Wy waren samen dag en nacht,
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En ik, de vorst van elk geslacht,
Kon dooden wat ik wou, - doch neen!
Wy leefden kalm en wel te vreên,
Myn boei en ik zelf werden maets.
Zoo kan gewoonte aen lot en plaets
Ons maken wat wy zyn. Ja, zeer
Bedrukt zag ik de vryheid weêr.

1841.
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De Zinnelooze.
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Aen den heer Joseph Guislain,
Ridder der Leopoldsorde, gewoon hoogleeraer by de Gentsche hoogeschool,
lid der Geneeskundige Akademie van Brussel, geneesheer by de gestichten
voor krankzinnigen te Gent, voorzitter der Gentsche Maetschappy van
Geneeskunde, enz., enz.
Zoo ik besta dit lied u op te dragen,
't Is niet, omdat gy met ontzagbren stap
Hervoortreedt in het ryk der wetenschap,
Waer volkeren van uwen naem gewagen,
Dien zy begroeten met hun handgeklap; 't Is niet, omdat, in ons beklaegbre dagen
Van zelfbelang en valsch vernuft en waen,
Gy zelf uw' zuivren roem deedt uit verdienste ontstaen; -
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't Is niet, omdat ge op 't voetspoor der VESALEN,
Met kracht van doorzicht, kennis en geduld,
Geheimen, die natuer met nacht omhult,
Wist na te gaen, om ze aen den dag te halen,
En dus een' glans, die heel uw' tyd vervult,
Op wetenschap en vaderland deedt dalen; Niet om dien geest, waerdoor gy roemryk zyt,
Wordt door de zangster u dit kunstloos lied gewyd;
O neen! 't is om den adel uwes harten;
't Is om dat schoon, dat liefdevol gemoed,
Dat u den mensch als broeder minnen doet,
Zoo haest hy wandelt in 't gebied der smarten,
Zoo haest zyn ziel van diepe wonden bloedt;
Dat u den onlust van 't gemeen doet tarten,
Om 't grootsch vernuft zelfs den ellendeling
Te wyden, voor wien 't licht der rede in smook verging.
Daerom, en bovenal omdat ge, ontheven
Van 't wangevoel, dat op dees tyden kleeft,
Niet al uw' lof slechts aen den vreemde geeft;
Omdat het vaderland, u waerd gebleven,
Nog boven al by u den voorrang heeft;
Omdat gy in zyn tael het jeugdig leven,
De schoonheid eener telg van 't Noorden voelt;
Omdat een Vlaemsche ziel u de eedle borst doorwoelt!

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

313
Daerom wydt u de zangster deze klanken,
Dit maetgeluid, dat op het blank papier
Ter neêr stroomde uit de half vermolmde lier,
Die aen natuer alleen haer' toon moet danken;
En zyn van het inwendig blakend vier
Dees noten niets dan doffe, flauwe spranken,
Dit moge u doen beseffen, welk een' gloed
Één diep gevoel ontsteekt in 't dichterlyk gemoed.
O ja, de ziel der dichteren is even
Als 't spiegelvlak des waters, dat hergeeft
Aen 't oog al wat er zichtbaers over zweeft,
Dat, onberoerd, de zonnen doet herleven,
Maer zich ontstelt en rimpelt, trilt en beeft,
Zoo haest er ruwe winden over streven;
En dat, wanneer het zwerk van stormen zwelt,
Zyn forsche stem verheft en schrikbre ontroering meldt!
De zonnen zyn de deugden onzer dagen!
De ruwe winden zyn de rampen all',
Die heerschen in dit ondermaensche dal,
De ontelbre ellenden en de ontelbre plagen,
Die de ondeugd gaerne wydt aen 't blind geval!
De stormen, die op onzen leeftyd jagen,
Zyn het belang, de driften en 't geweld; Wie vraegt, hoe 't in de ziel des dichters is gesteld!
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En als de dichter dan, van gloed aen 't blaken,
Met tranend oog rondom zich henen staert,
En niets dan stof tot rouw of toorn ontwaert;
En als hy 't vuer voelt in zyn borst ontwaken,
Dat heilig vuer, dat hem een trilling baert,
En hem verpligt een forsch geluid te slaken;
O dan, dan is 't hem zoet een' waerden maet
Te ontmoeten, die hem hoort en die zyn tael verstaet!
Die hem verstaet, wanneer zyn ruwe toonen
Hem spreken van eene eeuw, die deugd bespot;
Waerin en eigenbaet en zelfgenot
By drift en hoogmoed in de herten woonen;
Waerin het hoog vernuft heet, als men God
En 't heilgeloof der toekomst stout durft hoonen;
Waerin de mensch geene andre altaren bouwt
Dan voor de almogendheid van 't albeheerschend goud!
Hoe weinig heeft die eeuw van vroeger tyden,
Wanneer een heilig vuer de herten zacht
Ineen smolt, door gevoel en liefdekracht,
Om in elkaêrs genot zich te verblyden!
Hoe weinig hebben wy van 't voorgeslacht,
Dat 's hemels vrienden zag in al die lyden;
Dat 's hemels gunst in 's lyders zegen zocht,
En naest het Huis van God het heerlyk Godshuis wrocht.
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Het was in zulk gesticht van vroeger dagen,
In zulk een overschot van beter' tyd,
Waeraen gy al de kracht uws geestes wydt,
Dat ik eerst hoorde van uw' naem gewagen,
Die daer door droeven werd gebenedyd.
Ontroerd van 'tgeen aldaer myne oogen zagen,
Greep ik verrukt naer de ongekuischte lier,
En 't is ook met uw' naem, dat ik dees blaedren sier!
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De Zinnelooze.
(1837.)
I
Het godshuis.
De menschheid! de menschheid! o God van hier boven,
Wat raedsel, waer Gy slechts 't geheimwoord van kent!
Wat eeuwige stof om uw goedheid te loven!
Wat afgrond van boosheid en ramp en ellend!
Hoe zalig een telg uit uw' boezem gerezen,
Zoo lang als uw licht haer geleidt en haer sterkt!
Hoe aeklig een beeld van verschrikking en vreezen,
Zoo haest als uw straffende vinger haer merkt!
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't Is zoet en verheugend die telg te beschouwen,
Wanneer zy in deugd en in liefde zich kleedt;
Wanneer zy den glans van haer' geest mag ontvouwen,
Een glans, waer zy d'engel op zyde meê treedt.
Hoe schoon in den traen van den troostenden broeder,
Die ook in ellendigen broederen ziet;
Hoe treffend in 't oog van de teedere moeder,
Dat stroomen van liefde op den zuigeling giet!
Maer heillooze menschheid, zoo haest haer de driften
Bestormen en jagen op 't spoor van het kwaed;
Als hoogmoed of haet haer het leven vergiften,
Als gansch hare wellust in 't misdryf bestaet!
O vreeslyk, wanneer zy, uit wraek ongenadig,
Op 't bloedige slagveld zich zelve verscheurt;
Wanneer ze op 't schavot of in kerkers, misdadig,
De vryheid of 't schuldige leven verbeurt.
Doch heilloozer nog en al meer te beklagen,
Wanneer haer het licht van de rede is ontzegd;
Wanneer zy het lot van de dieren moet dragen;
Wen zinneloosheid op haer' schedel zich hecht!
Ja, slagveld en kerker zyn nare tooneelen,
Maer 't akelig Godshuis biedt droever gezicht,
Waer de ergste der rampen, die de aerde kan teelen,
Op 't hoofd van rampzalige onschuldigen ligt!
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Daer toont zich de menschheid in al hare ellende,
Verdreven tot 's levens verwyderdste grens;
Gelyk aen de plant, die haer leven nooit kende,
Verbryzeld, vernietigd, een spot van den mensch.
Daer scheuren de bitterste pynen de herten,
Met doornen geworteld in 't diepst van 't gemoed,
Die heviger vlymen dan tastbare smerten,
Dan wonden des vleesches, dan stroomen van bloed.
Men hoort er geluiden, men ziet er gebaerden
Te voren nog nimmer gezien of gehoord;
En echter geen een van die schuldlooze ontaerden
Kan melden, wat dolk hem den boezem doorboort.
Ontzettend tooneel, wen de heillooze kranken,
Die onder de schokken des lydens vergaen,
De lucht doen weêrgalmen van juichende klanken,
En meenen, dat andren hun lyden verstaen!
Van waer dan die wanorde in 't edelst vermogen
Door God aen de kindren der aerde bedeeld?
Is dan onze geest niet een vonk uit den hoogen,
Onstoflyk geschapen naer 's Eeuwigen beeld?
O ja, maer eilaes! aen het lichaem verbonden,
Onmerkbaer vereenigd zoo lang dit bestaet;
Dat lichaem is broos, wordt zoo schielyk geschonden,
En wie telt de bronnen, de vormen van 't kwaed?
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Wat heiliger deugd dan de vreeze des Heeren!
Zy geeft van den hemel een' voorsmaek op aerd';
Maer wee, zal in schrik deze vrees ooit verkeeren,
Die schrik wordt een ramp, die de zielen ontaerdt;
Wat zaliger heil dan de zuivere liefde!
Doch als haer het voorwerp des minnens verliet,
Hoe menig een hert, dat zy doodelyk griefde,
Hoe menig een geest, dien zy krookte als een riet!
En worden zelfs deugden een bron van gevaren,
Kan 't reinste gevoelen in waenzin vergaen,
Wat zullen de stoflyke rampen dan baren,
Wat zal er uit brandende driften ontstaen!
Wat zullen de krankten, die 't lichaem beroeren,
Wat zal de fortuin, die hoogmoedigen slaet,
Wat de eerzucht, de waen, die de zinnen vervoeren,
De wanhoop, de wellust, en 't looze verraed? Doch zie, in den drang wat verteedrende wezens:
Daer zyn er met blinkende deugden versierd,
Wier daden, geen voorwerp des schrikkens of vreezens,
De zachtste, de vleijendste liefde bestiert.
Daer zyn er, van wie men geneigd is te vragen,
Of wel hunne ziel nog verblyft op deze aerd';
Of zy niet de kroone der Heilgen reeds dragen,
Die God in den hemel voor hen heeft bewaerd.
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Daer zyn er, die niets van den mensch meer behouden
Dan enkel de vorm nog, waerin zy bestaen:
Die even als 't brullende dier uit de wouden
't Gebit in hunne yzeren traliën slaen!
Daer zyn er, die driftig naer gruwelen haken,
Die dorsten naer 't bloed van een weereloos kroost;
Daer zyn er, wie schendige hertstogten blaken,
Waervoor zich de zangster omsluijert en bloost!
En echter zy hebben geen misdaed bedreven;
Of kunnen onnoozelen 't misdryf begaen?
Neen! meest uit een ramp van 't rampzalige leven
Is dees hunne onheelbare ramp eens ontstaen.
Hun geest was voor 't yzeren noodlot te teeder,
Te teêr voor hun gloeijend en smeltend gevoel;
Één slag dezes lots viel te hard op hen neder,
En stortte ze op eens in der jammeren poel!
O ryken, gelukkigen, grooten der aerde,
Die al de genoegens des levens geniet!
Vergeet niet, dat ook eene moeder hen baerde,
Vergeet deze onschuldige ellendigen niet!
Vergunt hun een wyk voor de guerheid des weders,
Vergunt hun by nooddruft wat lucht en wat licht;
En zyt gy gestemd tot iets roerends en teeders,
Verneemt wat ik hoorde in het somber Gesticht!
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II.
De zuster van liefde.
Een jonge zuster leidde ons binnen:
Een telg des hemels, waer zy trad,
Die slechts den naem van LEONTINE,
Niets anders van de wereld had.
De liefde, die de zielen heiligt,
Die Godes zoon tot ons bewoog,
Des hemels reine, pure liefde
Glom in haer neêrgeslagen oog.
Die liefde klonk in hare stemme,
Zoo zacht als zilvren toongeluid;
Die liefde zweefde in haer gebaerden,
En blonk door gansch haer wezen uit.
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Zy was wel teeder als een bloeme,
Zy was wel bleek als 't wassen beeld,
En toch werd zelden vrouw der aerde
Met zulk een schoonheid toebedeeld.
In 't witte saeijen kleed gedoken,
(Voor zoo veel schoons te ruw een' dos)
Geleek ze een pas ontloken lelie,
Verborgen in een bed van mos.
Verschaf my RUBENS' eeuwge kleuren,
En 'k zal haer schildren met dien gloed,
Maer nooit de zaligheid verbeelden,
Die doorstraelde in zoo 'n kalm gemoed.
De hemel, ach! laet zware plagen
Op 't ongelukkig menschdom toe,
Maer hecht niet zelden versch gebloemte,
Ja roozen aen zyn geeselroê.
En wat zyn ze anders dan gebloemte,
Dan roozen in dees wildernis,
Die teedre wezens, wier heel leven
Een grootsch, gestadig offer is?
Geboren in den schoot der weelde,
Om jeugd en schoonheid aengebeên,
Verstooten ze al 't genot der wereld,
En vlieden zy naer 't Kruishout heen.
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Zy vliên er heen, om haer' Geliefden
Te volgen op zyn heilig spoor;
Om boet te plegen voor heel 't menschdom,
Te bidden nacht en dagen door;
Om ongelukkigen te minnen,
Om lydenden ten troost te zyn;
Om zalf op elke wond te gieten,
Om heul te biên aen elke pyn!
En hier in 't woonhuis der ellende,
Hier waer de reus der rampen heerscht,
Hier oefnen zy haer liefdedaden,
Haer heilge zending liefst en eerst!
O Schepper! laet ge in andere oorden
Geen zulke dierbre wezens toe,
Wie mint daer uwe ellendelingen,
Wie kroont daer uwe geeselroê? Dan, 't was de zuster LEONTINE,
Die ons geleidde in het gesticht:
Een engel by verworpelingen
Der kunne, - in duisterheên een licht!
Daer waren er by honderdtallen,
Vervoerd, of bly, of droef van aerd;
Van wanhoop of van woede schreeuwend,
Doch alle op zusters wenk bedaerd.
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Wanneer zy zich aen haer vertoonde,
Hoe diep geschokt in zin en ziel,
Was 't of het nevelfloers der rede
Een stond van voor hare oogen viel.
Wy zagen er, die, als gevoelloos,
Met de oogen op één punt gerigt,
By 't naedren van de dierbre zuster,
Een' glimlach vormden op 't gezicht.
Wy zagen er, wier stemmen brulden
Met bovenmenschelyke kracht,
En die een enkel woord der zuster
Tot innige bedaerdheid bragt.
Wy zagen er, die tranen stortten,
Ten prooi aen 't onverdraeglykst leed,
En die haer natte wangen droogden
Aen d'onderzoom van 's zusters kleed!
En wat 's de reden van dien invloed
Op schepslen van de rede ontbloot?
Alleen de kracht dier wondre neiging,
Die werkt op ieder' rampgenoot!
De zuster kende al deze vrouwen,
Tot in de plooijen harer ziel;
Zy wist, wat ieders kwael behoefde,
Wat elk bedroefde of elk beviel.
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Zy deelde aen elk die neiging mede,
Die hert aen herten kleven doet;
Zy bragt aen ieder heul en heeling,
En heerschte aldus op elks gemoed.
Zy wist de bron van aller kwelling,
En menig naer en droef verhael
Ontvloeide soms haer maegdenlippen,
Verscheurend zonder woordenprael.
Hier was 't een offer van de driften,
En daer een offer van de ellend';
Nu was 't een offer van de krankheid,
En dan van rampen ongekend. ‘Maer, waerde zuster! waerom fronst gy
Op eens zoo angstig het gelaet,
En waerom zoekt gy onze kleine,
Die ginder aen die tralie staet?’
Zy sprak geen enkel woord, de zuster;
Maer snel gelyk een bliksemschicht,
Was zy gevlogen tot de tralie,
En had ze 't kind er van geligt.
Zy zette 't zoo angstvallig neder,
En 't scheen zy stortte een dankgebed,
Als iemand, die in lyfsgevaren
Een' ander 't leven heeft gered.
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En nauw was 't meisje wat verwyderd,
En nauw vat zy haer moeders hand,
Wanneer een bleek ontvleescht geraemte
Zich vreeslyk aen de tralie spant.
Hare opgespalkte blikken gloeiden,
(Want dat geraemte was een vrouw!)
En vlamden op de lieve kleine,
Alsof zy haer verslinden wou.
Zy stak haer beenderige vingren
Door 't yzer naer het meisjen uit,
En deed met kracht haer tanden klettren,
En sloeg een vreemd en wild geluid.
En 't was niet zonder moeite en pooging,
En na het kind verborgen was,
Dat dan de zuster haer verwoedheid
Met zachte streeling wat genas.
‘Geloofd zyn JESUS en MARIA!’
Sprak LEONTINE, als opgebeurd,
‘Dat wy geen tweede schouwspel zagen
Van 'tgeen hier onlangs is gebeurd!’
‘O waerde zuster! gun verschooning:
Wy zien u met bewondring aen,
Maer kunnen van uw ras verschrikken
Noch van uw woorden iets verstaen.
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Wie is dan deze zinnelooze,
Zoo vreeslyk en verwoed van aerd;
En wat, wat kon zy tegen 't meisje,
In d' yzren kooi zoo streng bewaerd?
En zeg, wat was dat aeklig schouwspel,
Waervan gy als met yzing spreekt?
O waerde zuster! doe 't ons kennen,
't Zy als een gunst u afgesmeekt?’
En met haer teedere englenzachtheid
En treffend zonder woordenprael,
Deed ons de maegdelyke zuster
Een zielontroerende verhael.
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III.
De zinnelooze.
‘Die gy daer even mogt beschouwen
Als razende ondier uitgespat,
Was, eer de kwael haer had gevat,
In een nabygelegen stad
De bloem der vrouwen.
Gezondheid, weelde en overvloed,
Een geest vol gaven daerbeneven
Was haer in ruime maet gegeven,
Met alles, wat het aerdsche leven
Beminnen doet.
Men zegt, dat over vrouwentrekken
Nog nooit zoo 'n waes van schoonheid hing,
Dat zy een glans was, waer ze ging,
En eerbied en bewondering
Alom kon wekken.
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Men zegt, dat haer verheven ziel,
Waerin ze een' schat van deugden gaerde,
Haer' leest in schoonheid evenaerde;
Dat de aelmoes met verhoogde waerde
Haer hand ontviel;
Dat stille godsvrucht haer versierde,
Gelyk een balsemgeur de lucht,
En dat zy zelden zonder vrucht
Voor lydenden haer smeekgezucht
Ten hemel stierde.
Één bede bleef haer lang ontzegd:
't Was dertien jaren reeds geleden,
Sints zy den echt was ingetreden,
En nog geen spruit van teederheden
Bloeide in dien echt.
Dan eindelyk, der menschen Hoeder
Scheen nu geroerd door haer verdriet:
Hy toonde haer in 't bly verschiet,
Waer hy de hoop in schittren liet,
Den naem van moeder.
Wie kan bedenken, hoe verheugd
Het hert nu sloeg der half beschroomde;
Van welk een zaligheid zy droomde,
En hoe haer 't bloed nu sneller stroomde
Van hoop en vreugd.
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En hoe zy reeds in haer gedachte
Den wensch haers levens zag gelukt:
Een zuigling aen haer borst gedrukt,
Een vader, die als gâ, verrukt
Haer tegenlachte!
Wanneer zy nu haer' echtgenoot
Geens anders heil meer zag benyden,
Dan dacht ze aen geen verleden tyden;
Dan verwde 't zaligend verblyden
Haer wangen rood.
Zy vlood ten outer iedren morgen,
En smolt er gansch in zielsgenot,
En droeg haer vrucht daer op aen God,
En bad MARIA om voor 't lot
Dier vrucht te zorgen.
Maer wie haer heil beseffen mag,
Wanneer zy schrikbre weeën tartte,
En na de ondragelykste smarte,
Een kindje drukkend aen heur harte,
Zich moeder zag?
Eilaes! dat heil mogt luttel duren:
De ontroering sloopte gansch heur kracht;
Door 't hevig wee in zwym gebragt,
Moest zy in koortsvlam heel den nacht
Haer vreugd bezuren.
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Het spruitje was zoo zwak, zoo teêr,
Dat men geen stond den doop vertraegde;
En toen de ontwaekte moeder vraegde:
‘Waer is myn engel?’ - iemand klaegde:
‘By God den Heer!’
Wanneer zy deze woorden hoorde,
Zag zy verwilderd in het rond; Een bang gegil ontvlood haer' mond,
Alsof een moordpriem haer een wond
In 't herte boorde.
En in bezwyming neêrgestort,
Zag men de doodverw haer bekruipen,
En 't zweet haer van het voorhoofd druipen,
Als iemand, die door vreesbre stuipen
Gemarteld wordt.
Haer schyndood duerde twee paer dagen;
En toen haer oog weêr open ging,
Toen was zy dat afzichtlyk ding,
Toen was zy die ellendeling,
Die wy daer zagen.
Haer rede was het zelfde lot
Als haer onnoozel wicht beschoren:
Zy vloden saem naer hooger kooren;
En 't eerste woord, dat zy liet hooren,
Was vloek op God!
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‘Hy heeft my,’ riep ze in haer verwoedheid,
En 't haer zich rukkende uit het hoofd,
‘Hy heeft myn kroost, myn bloed geroofd,
Waerom dan nog aen Hem geloofd,
Of aen zyn goedheid!’
Dus brulde en woedde ze even fel.
Zy dreigde ze allen te verslinden,
Die haer omringden en beminden,
Tot men verpligt was haer te binden
Daer in die cel. De hand des Heeren reikt den beker
Des lydens aen zyn liefste kroost:
En zy, voor wie de menschheid bloost,
Zyn zeker van een' hoogren troost,
Des hemels zeker!
En daerom is 't, dat wy hun pyn,
Hun lyden te verzachten poogen
Met al wat liefde kan betoogen,
Opdat zy ons by Gode mogen
Gedachtig zyn!’
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IV.
De razerny.
De lieve zuster LEONTINE
Brak af en poosde een stond,
En zag weêr met benauwde blikken
Naer onze kleine rond;
Doch scheen geruster, toen ze op 't grasplein
Haer slapend vond.
‘O waerde zuster! onze kleine
Wekt alle uw zorg en angst.
't Is vreemd, van u en van de moeder
Zyt gy voor haer het bangst.
En toch gy zwygt daervan de reden
En prikkelt ons verlangst.
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Wat was dan toch 't ontzettend schouwspel
Dat gy hier onlangs zaegt
Van deze ontzinde, deze moeder,
Zoo overwaerd beklaegd?
't En ware 't een geheim bevatte,
Dan bleef het ongevraegd!’
De zuster scheen niet zeer genegen
Tot eenig verder woord,
Als iemand, die in 't stille peinzen
Ongaerne wordt gestoord;
Alleen op ons herhaelde bede
Hernam ze, en ging dus voort:
‘O neen, 't is geen geheim, beminde!
Geen moeite, die 'k me ontzie,
Maer een bedroevende gedachte,
Maer een herinring, die
My telkens op een nieuw doet beven,
Als ik een kindje zie. De zinnelooze dan, werd razend
In 't Godshuis aengebragt:
Een jaer verliep, en hare krankheid
Was reeds verligt, verzacht;
Zoo dat zy tusschenpoozen kende
Van rede en denkingskracht.
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En daerom werd zy thans ook minder
Dan by haer komst bewaekt;
En daerom werd zy uit haer banden
By poozen soms geslaekt,
En had zy zelfs, voor korte stonden,
De vrye lucht gesmaekt.
Nu kwam eene eedle weduwvrouwe,
Tot milde daên gezind,
In ons gesticht, verzeld van dienstmaegd
En van haer eenig kind,
Door de eerbre moeder tot aenbiddens Welligt te zeer bemind.
Het was een lief tweejarig meisje,
Een bloempje voor den Heer;
Met englenlachjes op het aenzicht,
En oogjes blauw en teêr,
En blonde vlechten langs de schouders,
En honderd gaven meer.
Het kindje dartelde om ons henen,
En joeg een' vlinder na.
De moeder en de dienstmaegd sloegen
Het echter zorglyk gâ.
Een' enklen stond was 't uit hare oogen,
Eilaes! en 't was te spâ.
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Daer hoort men 't kleine wichtje kermen
En weenen droef en bang;
Daer vliegen moeder beide en dienstmaegd
Door hof en zael en gang;
Maer niemand vindt het droeve schepsel,
Al zoekt men nog zoo lang.
Er valt my een gedachte binnen,
Een lichtstrael van omhoog:
Ik yl naer deze zelfde tralie,
Waer fluks uw kleine aen boog,
En, God! welk een gezicht vertoont zich
Aen myn verbysterd oog:
Het kindje by de zinnelooze
En met haer in haer bed!
En onder haer vervoerde omarming
Schier stikkend en verplet!
Het engeltje in den klauw der booze!
En hoe 't daer uit gered?
Eerst wilde ik zacht gestreel beproeven,
Gelyk ik altoos doe,
En smeekend dat zy 't kindjen gave,
Sprak ik haer minzaem toe;
Maer zy met eenen sombren spotlach,
Riep luid en bitsig: ‘hoe!
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‘Hoe! zoudt gy 't my alweêr ontrooven,
Me ontstelen wreed en laf!
O neen! o neen! het zal my blyven,
My blyven tot in 't graf;
Wat God my tweemael heeft gegeven,
Sta ik geen tweemael af!
O! zoudt gy dan zoo wreed zyn, zuster!
En voor myn tranen blind?
Of hebt ge dan uw eigen moeder,
Haer streeling niet bemind?
En ziet gy niet in my de moeder,
De moeder van haer kind?
O ja, dit zyn wel 's vaders trekken!
Dit 's wel myn eigen oog,
Waermede ik in myn' schoonen bloeityd,
Zoo menig hert bewoog;
Een oog zoo blauw als daer die hemel,
Waerheen myn liefling vloog.
Zeg, zeg my, weêrgevonden engel!
Zoo lang door my verbeid,
Zeg, heeft de moeder Gods MARIA
U ginder wel gezeid,
Hoe dikwyls om uw vlugt naer boven
Uw moeder heeft geschreid?
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Maer nu heeft zy me u weêr gegeven:
O! ze is zoo wonder goed!
Zy weet het best wat moeders lyden,
Wier teeder herte bloedt.
Zie, 'k val haer, met myn' schat in de armen,
Uit dankbaerheid te voet!’ Zy liet zich op de kniën zygen,
En roerde lip en mond,
Alsof zy inderdaed een bede
Van dank ten hemel zond,
En hief dan weêr, in wild verrukken,
Het kindje van den grond.
Hier was de weduw toegevlogen,
En als de ontstelde zag,
Hoe wreed gedrukt in beendrige armen
De vreugd haers levens lag,
Toen stapt ze naer de zinnelooze,
En dreigt ze met een' slag.
Nu stygt de woede der ontzinde
Op eens ten hoogsten top:
Zy heft het kindje by de voeten
Met bei haer handen op,
En spreekt: ‘wie my of 't kind durft naedren,
Zoo klief ik het den kop!’
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En hier, hier maekte ze een beweging
Door niemand ooit geloofd:
Zy zwaeide 't kindjen als een' slinger
Al gonzend boven 't hoofd!
Wy allen dachten, dat het leven
In 't wichtje was gedoofd.
En dan, dan kuste zy het weder,
En huilde: ‘o, zoo ik wist!...
Ziet, neen! ik wil myn kind niet dooden,
Het lyk wierd me ook betwist; Ik delf het in my zelv'! Gy, maekt dan
Voor beiden ééne kist!’
En haer gezicht stond woest en vreeslyk,
Met saêmgetrokken spier.
Hare oogen gloeiden in de holten,
Gelyk een vlammend vier.
En nu geleek zy, neen! geen mensch meer,
Maer een verscheurend dier.
De weduw zonk in onmagt neder:
Men nam dien stond te baet,
Om haer te dragen op een rustbed,
Beducht voor zulk een' staet,
En vreezend dat van schrik zy stierve...
Maer met het kind wat raed?
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Wat raed? ach! niemand wist er eenen:
In zulk een' bangen nood
Scheen elk, geslagen van bedwelming,
Als van begrip ontbloot,
En spraekloos staerden wy op 't schouwspel,
Benepen tot den dood!
Een glim van hoop bleef slechts nog over:
Misschien, zoo men haer wou
Aen haer vervoering overlaten,
Dat zy bedaren zou,
Dat haer de slaep zou overvallen,
En oopnen haer den klauw!
Het was zoo. Nauw een uer verlaten,
Had zy zich neêrgezet;
En nog een kwaert uers verder, sliep ze
By 't kindjen op haer bed.
Men drong in stilt' de tralie binnen...
En - 't meisje was gered!
Gered, maer God! in welk een' toestand,
Na zoo veel wreeds en naers!
Het lyfjen overdekt met striemen,
De wangjes blauw en paersch,
Het oog gesloten, en een zweetdrop
Aen ieder strengje haers!
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En nauw was 't kindje haer ontnomen,
Wanneer zy opwaerts schiet,
En nu door razerny verwonnen,
Zich eensklaps zinken liet.
Een vlokkend schuim kookte op haer lippen...
O vraeg my verder niet!’
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V.
Rouw en troost.
De zuster ging henen - ging henen, bewogen;
Door smertlyk herdenken geschokt in de ziel,
Zwol menig een traen in hare engelenoogen,
Die paerlend als dauw langs haer aengezicht viel.
En wy, door het zien der ontzinde verslagen,
Door 't aeklig verhael van de zuster verplet,
Wy wilden niet verder meer weten of vragen,
En volgden ontroerd en verbysterd haer' tred.
‘Maer wie dan toch de edele moeder mag wezen,
Zoo deerlyk geschokt door den schrik van 't geweld,
Dat zy, voor haer kind, van de kranke moest vreezen?
En zyn zy gelukkig nog heiden hersteld?’
Zoo spraken wy, later, met vrienden te samen.
Men wees ons op 't kerkhof een plekjen, en daer
Beneden een treurwilg een' zerk met twee namen:
Ginds slapen de moeder en 't kindje te gaêr...
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En dikwyls nadien kwamen sombre gedachten
Het hert ons met rouw en met bitterheid slaen:
Hoe luttel de kindren der menschen zyn te achten,
Zelfs die, met de gunsten des lots overlaên!
Hoe schoonheid en rykdom en geest en vermogen,
En al wat wy vieren met roem en met lof,
En al wat den mensch kan in waerde verhoogen,
Toch altoos maer kleeft op vergankelyk stof!
Hoe zy, die met groenende lauweren prykend,
En zy, die op troonen als goden aenbeên,
En zy, die, het menschdom met kennis verrykend,
Zich hoog zien verheffen by 't lage gemeen;
Hoe zy, die om de oorzaek der dingen te weten,
De waerheid ontblooten van schaduw en schyn:
Hoe zy, die de breedte der hemelen meten,
Slechts broederen van onze zinlooze zyn!
Slechts broederen van deze ellendige ontzinde,
Die eenmael haer aendeel van gaven ook had;
Wier deugden en schoonheid de wereld ook minde;
Die 't hert van een' teederen egâ bezat;
En die door één hevige ramp eens gebryzeld,
Verplet als de bloem, die voor 't ploegyzer zwicht,
Thans zorglyk bewaekt en gekluisterd, gegyzeld,
Beneden het roofdier gevallen daer ligt! -
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Ontroerde verbeelding! wat treurige schimmen,
In schittrende stralen van glorie gehuld,
Doet gy voor myn oog uit het doodenryk klimmen?
Hun blik is met somberen weemoed vervuld.
Een jongeling de eene, in den bloeityd der jaren,
Wiens schedel de vlam van een licht overstraelt,
Uit hem in 't gebied van de kennis gevaren,
Doch 't brein overneveld, ten grave gedaeld!
En de andere een vorst uit het ryk der gedachte,
Met de eeuwig omlauwerde harp in de hand,
Wien 't hoog Kapitool met de gloriekroon wachtte,
Wanneer hy ontsliep met gebryzeld verstand! PASCAL! groote geest, door geen grooter verwonnen,
En TASSO! vernuft dat my sidderen doet;
Gedoofde, verwoeste, gevallene zonnen,
Gy offers des waenzins, weest me eeuwig gegroet!
Terwyl we u herdenken, doorluchtige schimmen,
Gevoelen wy, dat ons een huivering slaet:
Wy ook trachten hooger den berg op te klimmen,
Al smachtend naer 't licht, waer de geest zich in baedt.
En is al ons haken naer kunst en naer kennis,
Ons streven naer waerheid en zedelyk schoon,
In de oogen der Almagt ligt roeklooze schennis?
Bereiden we ons ligt dus uw noodlot ten loon?
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Verbeelding, laet af! o het hert zou verdorren,
De hoop zou vergaen in de moedigste ziel,
En 't schepsel zou tegen den Schepper ligt morren,
Zoo zulk een vertoog voor geen zaliger viel.
Maer, heil ons! wy zien in het duister ook lichten,
De bloem op de heide, de bron in de rots;
Wy zien by het lyden het weldaden-stichten,
Wy zien overal de voorzienigheid Gods!
En daerom, wanneer wy de menschheid beschouwen,
Zoo vinden wy midden in deze woestyn
Ook lachende oäses en frissche landouwen,
Waer heilige deugden 't gebloemte van zyn.
Wy vinden er wezens, die 't vooroordeel tarten,
Om hemelsche daden te plegen op de aerd';
Wy vinden er waerde en grootmoedige harten,
En blinkend vernuft aen de liefde gepaerd!
VINCENTEN A PAULO! uw namen zyn lichten,
Die de aerde overglansen met koestrenden gloed,
Uw daden zyn zegen, uw woorden zyn schichten
Der hemelsche liefde in elk teeder gemoed.
Hoe vruchtbaer is 't zaed, dat gy wierpt in de voren,
Voor 't menschdom een oogst van het voedendste graen;
Daeruit is een ABT DE L'ÉPÉE eens geboren,
Daeruit is een TRIEST voor ons Belgie ontstaen!
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En zulke verhevene wereldbehoeders,
En zulke verbeelders van 't engelendom,
O kindren der menschen! zyn ook onze broeders!
De geur hunner deugden verspreidt zich alom;
Maer deugden en gaven, hoe waerdig, hoe heilig,
Zyn tegen de rampen alleen niet bestand;
Zy maken alleen geene ellendigen veilig,
Maer eischen de hulp van een hoogere hand.
O Godheid! voor wie alle schepselen knielen,
Die staemlen uw goedheid, uw magt en uwe eer,
Zie neder op 't stof, dat Gy wildet bezielen,
Zie op den geringste' uwer dienaren neêr!
Laet plagen en kwalen het lichaem hem krenken,
Behandel dat lichaem als nietigen slaef;
Maer laet hem de magt om uw magt te overdenken,
O laet hem den geest ongeschonden en gaef!
En gy, o gelukkigen, grooten der aerde!
Die 't droevige noodlot van lydenden ziet,
Vergeet niet, dat ook eene moeder hen baerde,
Vergeet toch de onschuldige zinloozen niet!
Vergunt hun een' wyk voor de guerheid des weders,
Vergunt hun wat zoets voor het haveloos lyf;
En zyt gy gestemd tot iets roerends en teeders,
Gaet heen, en doorwandelt hun somber verblyf!

December 1841.
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Het Slot des Bedelaers.
Aen den eerw. heer....
Naby een heuvelkling, waer rosse zanden gloeijen,
Bestaet een steenig puin, waerop slechts doornen groeijen,
Waer slechts de slang op kruipt, en slechts de roerdomp treurt.
Een herdersknaep weleer verhaelde my de dingen
Aldaer geschied, zoo trouw dat zy my nooit ontgingen,
En 'k wil ze aen u, myn vriend! verhalen op myn beurt.
Dáér leefde in vroeger' tyd een landheer, ongenadig,
Die nooit den hongersnood eens LAZARUS milddadig
Te stillen poogde door een' enklen kruimel brood.
Ook dorst zich aen zyn deur geen kloosterbroeder wagen,
Om er ter aelmoes duit of penningske te vragen,
't Welk soms een arme ziel mogt troosten in den nood.
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Zoo ooit des winternachts, - terwyl by 't lange waken
De lamp door 't yzren raem het vensterglas deed blaken, Een beedlaer, wien van ver reeds dees verlichting trof,
Daer rust te vinden dacht voor de afgematte leden,
Vernam hy niets, dat antwoordde op zyn smeekgebeden,
Niets dan het naer gehuil der honden op het hof.
Eens kwam er 's avonds een, het oog vol aekligheden; Zyn haren golfden neêr langs zyn gebogen leden,
Gelyk een wintervloed, die van 't gebergte stroomt;
Zyn voorhoofd, kael en breed, met groeven diep doordreven,
Scheen met den ouderdom des aerderyks beschreven.
Het blank graniet gelyk, dat 's Nylvloeds boorden zoomt.
‘O landheer!’ smeekte hy, ‘zie toch meêdoogend neder:
Doe open; ik ben oud, en 't is zoo 'n schriklyk weder!
Het woud kraekt onder 't wigt der sneeuwjagt grys en grauw;
De scherpe noorder wind laet zich al schuiflend hooren;
Het meer, in doodsche stilte, is als een muer bevroren,
En heel myn lichaem krimpt en bibbert van de koû!’
Een donderende stem gaf antwoord: ‘Wie durft denken
Op zulk een uer de rust van myn gezin te krenken?
Indien gy niet alras en ver van dit verblyf,
Verachtelyke guit! uw' aftogt hebt genomen,
Zal straks een myner knechts met eenen hamer komen,
En naeglen aen de poort uw vuil en slordig lyf!’ -
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‘Vergeef my, mogelyk is ze onbeleefd myn bede;
Maer eer ik naderde aen de poorten van de stede,
Verging ik in den sneeuw, als levend in een' kuil,
En nooit zou my myn kroost weêrom in de armen vallen;
Verleen my slechts een' hoek in uwe schapenstallen,
Het kot van eenen hond...’ ‘Neen, neen, gy maektet 't vuil!’
En dan, de bedelaer, het voorhoofd opgeheven,
Waerop des Hemels toorn in vlammen stond geschreven:
‘Gy meent me een' slechten guit: 'k ben heer en zonder juk;
En of gy wilt of niet zal ik uw slot betrekken.’
‘Gy vryheer! en wat kan by u zoo 'n dwaling wekken?
Welk is uw leen?’ ‘Heel de aerd’ ‘Uw naem?’ ‘Het Ongeluk!’
En als de nachtuil, die zyn' vlerk ontplooit, om maren
Er af te schudden, die ontstellen en vervaren,
Zoo opent hy zyn py, de handen wyd vaneen,
En stampt met yzren voet op de aerde, dat ze aen 't kraken
Zich splyt, om met gedruisch een' schrikbren storm te slaken,
Die hem omvat en voert door zwarte dampen heen.
Welhaest verscheen een dwerg, die, ondanks torenwachten,
De dochter van den heer dorst op haer bed verkrachten;
De zoon ontving den dood in eerloos tweegevecht;
De wreede Jaquery, omwarend in deze oorden,
Kwam al het volk des slots op eenen nacht vermoorden,
En heeft het trotsch kasteel tot op den grond geslecht.
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En sedert, op het zien van dit verwoestingsteeken,
Voelt ieder wreed baron zich 't aengezicht verbleeken.
De tyd, die alles slyt, slyt niets van zoo veel naers.
De berggeit weigert steeds zich op dit puin te voeden,
Alwaer de herder 's nachts vaek schimmen ziet, die bloeden.
Men noemt het heden nog: het slot des Bedelaers.

1842.
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Des Zeemans Kind aen zyne Moeder.
O ween niet meer, myn moeder!
O ween niet meer van nacht;
Bewaek de zee slechts, moeder!
Als 't zonlicht op haer lacht.
Dan is de lucht vol luister,
Vol luister en vol zang,
Dan zie ik om de tranen
Te kussen van uw wang.
Maer nu, nu huilt de windvlaeg
De donkre waetren door,
En 'k voel uw wee, o moeder!
Schoon 'k u maer weenen hoor.
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Myns vaders schip zal komen,
O moeder! over 't meer;
Zoo haest de druif zal blozen,
Dan hebben wy hem weêr.
De druif stond maer in bloesem:
Hy liet ze aen myne hoed',
En nu, bedekt, o moeder!
Het blad haer' purpren gloed.
Hy zal ons schelpen brengen
En vooglen ryk van dons;
Maer wat 's al dit, myn moeder?
Zich zelven brengt hy ons.
Ons goede Lieve Vrouwe
Weet, hoe gy zuchten slaekt,
En hoe gy bidt des morgens,
En hoe gy 's avonds waekt.
Zy zal zyn schip geleiden,
Hoe schrikbaer 't water schyn',
Een week nog van schoon weder
En vader zal hier zyn.
'k Wil met u waken, moeder!
Maer zie het sterlicht smacht:
Kom slapen, lieve moeder!
O! ween niet meer van nacht.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

355

De Bedelaer.
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De Bedelaer.
Res saera miser est.
SEN.
God loone die my de aelmoes schenken,
Waermede ik honger stille en dorst,
En 't lyf voor regen hoede en vorst;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
De sneeuw, die neêrgolft van myn kin, is tachtig winters oud.
Sints lange jaren heeft myn oog geen daglicht meer aenschouwd.
De tyd liet op myn sterke leest zyne yzren handen drukken,
En heeft my ieder lid verstramd, en deed myn' schedel bukken. Ik slacht den forschen eikenboom, die eeuwen heeft weêrstaen
Aen zomerbrand en wintervorst en woedenden orkaen;
Maer die, vermolmd en saploos thans, de kruin schier gansch ontbladerd,
Met enkle takken nog voorzien, voelt, dat zyn einde nadert!...
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Zoo leeft alleen nog 't hert in my. Al 't oovrig viel my af,
Behalve slechts het licht der hoop, dat wemelt boven 't graf.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Niet altoos was ik wat ik ben. Ik heb in myne jeugd
Des levens heilgenot gekend, des levens reine vreugd.
Met kloek-gezonde leên bedeeld, ontwikkelde ik myn krachten
In zorgeloozen arbeid, vreemd aen andere gedachten
Dan die des akkerbouws. Ik dreef myns vaders vee al vroeg
Ter weî, met klepperende zweep, of 'k spande voor den ploeg
Het sterk gespierde merriepaerd. Niets kon myne aendrift stremmen,
Wanneer het my gegeven was een driftig ros te temmen.
En stoof ik, op myn moedig bruin, der buren hoef voorby,
Dan wekte ik veler oogslag op, en menig sprak: 't is hy?
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Wanneer de dag des Heeren kwam, en 's Heeren dienst verrigt
Was, dacht ik aen de vreugdebron, die in verpoozing ligt.
Dan blies ik op de veldschalmei de blyde landjeugd samen,
En 't was een regt genoegen steeds, te zien hoe veel er kwamen.
Ik gaf het sein van ieder spel, 't zy men met pyl en boog
Of met den bol de gaeijen trof, het zy de kaetsbal vloog;
Het zy men op het grastapyt, in afgedeelde kringen
Met hupplen zich vermaekte, of met een lied in koor te zingen.
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Somwylen zeî men, dat een maegd sterk bloosde, toen ze my
Beschouwde, en my te vlugten scheen. Ik dacht alras: 't is zy!
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
En zy, die, als bedeesde maegd, dus vroeger had gebloosd,
Schonk later my, als dierbre gade, een ryk gezegend kroost.
Wy zaten aen onz' breeden disch, de frischheid op de konen,
Met twee paer dochtren, rank en blond, en drie volwassen zonen.
Aen genen was de huiszorg thans, aen dezen was de taek
Des landbouws toevertrouwd, en elk vond d'arbeid een vermaek.
Ik wandelde, aen myn egaês zyde, onze akkers rond, wier schatten
De schuer, hoe breed en hoog gebouwd, niet langer kon bevatten;
Doch, als ik my ter rust begaf, bepeinsde ik soms myn lot,
En 't scheen me een overlast van heil, en 'k dacht bevreesd aen God.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Want zie, de Heer is wonderbaer: Hy zegent door het kruis;
Hy werpt zyn dienaers in het slyk, als 't goud in een fornuis.
Geen lievelingen des geluks zyn hem de duerste vrienden,
Maer zy, die in ellende en ramp hem minden en hem dienden.
't Is of het heil van hier omlaeg op reine zielen woog,
En hare loutring tegenhield en hare vlugt omhoog. Gezegend dan de vaderhand, gezegend zy de roede,
Waermeê de Heer my nedersloeg, al sloeg Hy tot den bloede.
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Hy heeft my van een' grooter' val, van waen en trots bevryd.
Hoort my, gelukkigen der aerd'! hoort, hoe de Heer kastydt!
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Wien heugt het jaer van onheil niet, dat volgde op Waterloo?
De zomer was één regenvloed, en ook de herfst was zoo.
Onze oogst kwam van het natte veld in half verrotte gerven,
En 't voeder, voor den stal bestemd, deed vee en paerden sterven.
Die ramp trof myne kindren diep. Zy kwynden een voor een
Aen wreevlig koortsenvuer, en eer de winter gansch verdween,
Had ik vier lyken naer 't ontydig graf verzeld. My bleven
Nog slechts twee dochtren en een zoon, drie telgen van de zeven.
Myne egâ was als dood geschreid, door wanhoop overmand. Zoo treffend viel deze eerste slag van Godes vaderhand.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Slechts ik verloor niet allen moed. Uit vroeger spaerzaemheid
Had ik de stallen weêr voorzien, en de akkers weêr bereid.
En als de lentewind weêr blies, dan was het of de velden,
Met 's Hemels zegen overspreid, 't geleden leed herstelden.
Nog nimmer stond de bloeijende aerde in ryker' dos gehuld,
Nog nimmer had de zomerzon zoo 'n' overvloed verguld
Van blonde halmen kloek gerypt, die, droog en zwaer van zaden,
De schuren werden ingevoerd tot berstens vol geladen.
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Door zulke schatten werd de rouw in ons gezin gesust;
Maer ach! hoe ydel is de hoop, die slechts op schatten rust!
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Nu kwam, met storm en hagelbui, het gure najaer aen.
De velden stonden kael en bloot, - de zolders vol van graen.
Daer zaten we, op een' avondstond van Slagtmaends eerste dagen,
By 't walmend licht der mutserdvlam, ('t laetst, dat myne oogen zagen,)
Na 't avondeten, rond den haerd. 't Was buiten vreeslyk weêr,
De hagel kletterde op ons dak en door den schoorsteen neêr;
Wy zagen door de vensterreet het rosse weêrlicht blaken,
En hoorden 't buldren van den wind en 't schorre donderkraken,
En zegen allen op de kniên. My trof op eens een schok,
Die my, bewustloos en bedwelmd, ter neêr stortte als een blok.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
'k Had verder niets ontwaerd. Wanneer ik tot bewustzyn kwam,
Hygde ik naer open lucht en licht: ik aêmde rook en vlam,
En hoorde een schrikkelyk gedruisch: rond my een kryschend gieren
Van menschenstemmen, en op stal een noodgehuil van dieren;
En aen - en rond - en boven my, en overal het vuer,
Dat krakend door de daken brak van 't huis en van de schuer,
En dat, gevoed door zoo veel schats, met een ontzettend razen,
Door 't hevig stormen van den wind verwoed werd aengeblazen!
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Ik dacht, dat ieder oogenblik myn laetste stonde sloeg,
Wanneer een sterke vuist my greep en op den boomgaerd droeg.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Daer zat ik op het vochtig gras, de ziel vervuld van schrik,
En hief het hoofd, om nu myn ramp te omvatten met een' blik:
Doch vruchtloos poogde ik als een' mist van voor myn oog te vagen,
En vruchtloos wendde en keerde ik my in 't rond: 'k was blind geslagen
Door 's Hemels bliksemvuer. O 't was een akelige stond,
Te hooren, hoe het golvend vuer al myne hoop verslond,
Te hooren, hoe de menigt' huilde, en hoe myn rundvee loeide,
En daer te zitten op een stip, waer eeuwge nacht my boeide!
God lof, dat ik die yslykheên niet met myne oogen zag,
Ligt ware ik nimmer opgestaen van 't plekje, waer ik lag.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Hier sloop de wanhoop in myn hert; - de Heer vergeve 't my! Want toen myn echtgenoot, half naekt, half levend aen myn zy
Ter neêr zeeg uit myn dochters arm, en snikkend my verhaelde,
Dat onze zoon ons had gered, en 't met den dood betaelde,
Wen hy zyn tweede zuster ook, in smook en gloeijend asch
Gedekt, verlossen wou en zelf daerby bezweken was, Toen wist ik niet meer wel te regt, wat in myn' boezem woelde,
En of 't geen vloek of gramschap was, die ik in 't hert gevoelde.
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Myn lippen krompen vreeslyk saêm, en 'k borst onwillig uit
In eenen woesten, schampren lach, van vreemd en naer geluid!
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken,
Zes maenden na dien ramp werd ik een wooning ingeleid,
Ons door eens nabuers vriendenzorg, op mynen wensch, bereid,
En van het overschot gebouwd der ruime en weidsche hoeve,
Waer ik eens zoo gelukkig was, thans eeuwig blinde en droeve!
Wy spraken weinig met elkaêr. Myn dochter en myn vrouw
Bestuerden met een' dienstknecht thans een' kleinen akkerbouw,
En deden al wat mooglyk was, om my 't ellendig leven
Nog dragelyk te maken; doch vergeefs was al haer streven.
Myne egâ kwynde en viel en stierf. Een jaer drie vier verliep,
En niets behoorde my meer toe: in schulden zonk ik diep.
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Een allerlaetste slag hing nu my dreigend boven 't hoofd:
God had alleen my zwaer gestraft, en ik had God geloofd,
Dat hy my nog wat nooddruft liet, en my geen dak ontzegde,
Waeronder ik 't gemorzeld hert en 't brein ter ruste legde;
Maer nu, nu kwam myn medemensch, die strenger was dan God.
Hy sprak van koning en van wet en van een regtsgebod,
En hechtte aen wat ik nog bezat het merk van smaed en schande.
Hy veilde 't aen het laeg gemeen ten voordeel van den lande,
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En dreef my, met myn eenig kind, op straet uit huis en haerd!
Och! had my de Engel van den dood dees laetste proef gespaerd!
God loone die my de aelmoes schenken;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.
Op de armen van myn kind geleund, zwierf ik de landstreek rond,
En smaekte 't zure bedelbrood. De bloote ruwe grond
Was meer dan eens myn bed. De deugd van myne dierbre dochter
Werd echter nog op de aerd' herkend: een jongeling verzocht er
My om, en won haer hert en hand. Zyn noeste vlyt en zweet,
Verzachtten tot zyn' vroegen dood myn onherstelbaer leed;
En nu, sints meer dan een vierde-eeuw, verbeid ik Gods genade,
En 'k zal haer zeegnen, als zy komt, al komt zy nog zoo spade.
Het is myn dochters laetste telg, die thans myn schreden leidt,
En haest aen d'oever brengen zal der grenslooze eeuwigheid.
God loone die my de aelmoes schenken,
Waermede ik honger stille en dorst,
En 't lyf voor regen hoede en vorst;
'k Zal hunner in myn beê gedenken.

Oogstmaend, 1845.
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Het Lied van 't Maegdelyn.
O leeuwrik, tot de wolk gevlogen,
En daer u wieglend in den hoogen,
Hebt gy myn' minnaer niet gezien?
- Neen, niemand noemde of wees my dien.
O snelle zwaluw, die gaet reizen
Naer hagelblanke wolkpaleizen,
Zaegt gy myn' welbeminde niet?
- Neen, nergens heb ik hem bespied.
O wouden, in wier loovrenzalen
De zangbron vloeit der boschkoralen,
Weet gy, waer myn verloofde zy?
- Neen, niemand trok alhier voorby.
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O rotsen, in de ruimt' verheven,
Waerboven de adelaren zweven,
Hebt gy myn' ridder niet ontwaerd?
- Neen, noch den ridder, noch het paerd.
O vloed, wiens golven schuimend vlokken,
Is hy uw diepten doorgetrokken,
Myn oorlogsman met zyn helmet?
- Uw oorlogsman slaept in myn bed.
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De Begraving van sir John Moore.
Niet een trom werd gehoord, niet een treurige noot,
Als wy 't lyk op de veste bestelden,
Niet een kryger en loste als vaerwel eenen schoot,
Over 't graf van de bloem onzer helden.
Wy begroeven hem somber in 't diepst van den nacht,
Met ons wapenen delvende in de aerde,
By het weifelend licht, dat de maneschyn bragt
En de matte lantarenglans baerde.
Geene onnoodige kist hield zyn leden omkneld,
En geen lykdoek werd vaerdig gevonden;
Maer hy lag als een kryger, die slaept op het veld,
Heel en al in zyn' mantel gewonden.
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Goed en kort was de beê, die wy spraken uit pligt,
En wy spraken van rouw noch van zorgen;
Maer wy staerden versteend op dat doode gezicht,
En wy dachten verbitterd op morgen.
Ja, wy dachten, terwyl wy zyn rustbed, zoo nauw,
Zyne peluw, zoo eenzaem, daer dolven,
Dat de vyand en vreemde op dat hoofd treden zou, En wy ver zyn van daer op de golven.
Welligt bersten zy los in een schimpend gelach
Over de asch van zyn' geest afgescheiden;
Maer 't zal weinig hem doen, zoo hy voortslapen mag
In het graf, waer zyn makkers hem leiden.
Onze lastige taek was maer half nog gedaen,
Als de klok den terugroep ons stuerde:
En wy hoorden van verre 't gedommel ontstaen
Van 't kanon, waer de vyand meê vuerde.
En wy legden hem neder in stilte en geween,
Op het bloedige rustbed der braven,
En wy griften geen letter en plaetsten geen' steen;
Maer hy bleef met zyn' roem slechts begraven...

1845.
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Het Verstooten Kind.
'k Was nimmer eene lievelinge Myn moeder lief, hoe bly gezind,
Heeft nimmer half zoo teêr gelachen,
Op my, als op haer schooner kind.
'k Heb haer myns zusters wang zien kussen,
Terwyl zy dartelde aen myn zy,
En 'k heb myn tranen droef verdoken, Er was geen enkle kus voor my!
En echter trachtte ik te behagen,
Zoo veel myn beetje wysheid mogt;
Ik wou behagen, en de kindschheid
Heeft zelden zulks vergeefs gezocht;
Maer als ik voor myn kunstloos streven
Nog onbeleefd bejegend werd,
Dorst ik haer aen den hals niet vliegen,
Om luid te schreijen op heur hert.
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Hoe zeer gezegend zyn de schoonen!
De min viert haer' geboortetyd:
O schoonheid! in myn voedsterjaren
Heb ik geleerd, hoe waerd gy zyt!
Want zelfs alsdan zag ik my smaden,
Gedoemd tot onverhoord geween,
En 'k wenschte, nooit te zyn geboren.
- Helaes, ik wenschte 't niet alleen! 'k Ben zeker, ik was zacht en teeder,
Maer in myn zusters trekken zag
Men iets gelyk een' blik van liefde,
Die eenen kus eischte of een' lach;
En als ik naer die gunstbewyzen
Ook myne lippen reiken liet,
Geen mensch, die in myn hert kon lezen:
Het sparkelde in myne oogen niet.
Maer ach! te dieper in dat herte
Heeft dus de smaed het leed gewekt.
Ik zag myn zusters fraeije leden
Met bloemen en gesteent' bedekt.
Die vroeg ik niet, en echter dikwyls,
Wen dus verstooten in de pyn,
Benydde ik haer het dierbaer voorregt
Van zoo beminnelyk te zyn.
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Doch zie, er kwam een dag van juichen,
Schoon tevens dag van bitterheid:
De ziekte had op zusters leden
Haer doodvenynig kleed gespreid.
Deze eens zoo wonderschoone trekken
Vertoonden thans het merk der dood,
En geene van haer vroeger vrienden,
Die zelfs niet haren adem vlood.
't Was dan dat ik by nacht en dage
By haer heb onvermoeid gewaekt,
En dat ik voor haer hangend hoofdje
Myn borst tot peluw heb gemaekt.
Zy leefde! - en minde me om myn zorgen, Myn leed vervloog uit ziel en zin.
Eens was ik een verlaten wezen,
Maer nu - nu heb ik een vriendin!

1845.
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Het eerste grys Haer.
De moeder, voor haer' spiegel, dewyl heur hand op 't voorhoofd ligt,
Zit starende op haer minnelyk, - ja, nu nog schoon gezicht,
Waerom toch leunt zy op haer hand, met eenen blik zoo naer?
Waerom die tranen langs haer wang?... Zy ziet haer eerst grys haer!
De tyd nam nog maer weinig weg van haer bekoorlykheid;
Zyn werk van ernst vereêlde 't schoon, dat in haer wezen leit.
Nog kon zy treden in de rei, waer maegden hupplen rond:
Zoo het is steeds haer nootbruin oog, zoo wonderschoon haer mond.
Verwelkt gestalt kan eer de vrucht van leed dan jaren zyn;
De rimpel op de wang is meest de groef van boezempyn;
De treurge lippen murmlen soms geheime liefdesmert,
En 't half verduisterd oog verraedt een ongestadig hert.
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Maer zy, gelukkig was ze als vrouw. De minnaer harer jeugd
Vond in haer trouw en liefdelach den prys van zyne deugd.
Haer slaep werd nimmer nog vertraegd om wantrouw, achtloosheid;
Haer leven was een wolkloos licht, - waerom is 't, dat zy schreit?
Wen ze op haer ravenvlecht dus zag, wat kwam haer voor den geest?
O! niet haer vroeger zwierge lok by bal of nachtlyk feest.
Het bragt herinring aen haer jeugd, onwetend van iets valsch,
Eer nog haer hand de lokken vlocht, die stroomden langs den hals.
Zy voelde, 't scheen, haer moeders hand, die door dat haer ging, toen
Zy 't van haer voorhoofd schoof, om plaets te maken voor een' zoen.
Het scheen, zy zag haer' vader nog, die somtyds sluipend kwam,
En veinsde, alsof hy van die vlecht een dierbaer strengje nam.
En thans ziet zy haer eerst grys haer! O! reken haer toch niet
Misdadig, als zy weent, wen ze eerst de vlugt der jaren ziet.
Zy weet, dat, een voor een, die vlek zal groeijen in getal,
En rooven jeugd en schoonheid weg, tot dat zy sterven zal.
Het is geen traen van ydelheid, die voor de schoonheid valt: Geen bloem toch zucht, omdat zy nooit weêrom als knopje bralt; Het is een zielsgevoel, dat zegt: 't is met de lent' gedaen
Voor eeuwig, en de zomerzon zal ras ook ondergaen.
Uw spiegel spreekt de waerheid, vrouw! O volg zyn' wenk ter deugd!
Neem gy 't gevouwen moederfloers, en laet den krans der jeugd!
Ga! zet dien krans uw dochter op! uw schoon hervindt gy dáér:
't Waer' wel zoo ieder wysheid leerde in 't zien van 't eerst grys haer.

1845.
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Noras Gelofte.
Verneemt wat NORA hooren liet:
‘Des graven zoon en trouw ik niet,
Al stierf heel 't menschdom weg van de aerd',
En wierd slechts hy en ik gespaerd.
Voor al het goud en al den schat
En al het goed van land en stad,
Dat ooit verwinnaer kreeg ten loon,
En trouw ik niet des graven zoon.’
‘Een meid, sprak CALLUM op dat pas,
Doet ras gelofte en breekt ze ras.
De heester op der bergen top
Ontplooit alsnu zyn' purpren knop;
Dra komt de noordwind, die welhaest
Dien glans van berg en dalen blaest;
Maer NORA, eer 't verstuift, dat schoon,
Trouwt, ligt, verblyd des graven zoon!’
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‘De zwaen, sprak zy, ruil' 't spiegelklaer
Des meers voor 't nest van d'adelaer,
En de Awe keere bronwaerts weêr;
Ben Cruaichan stort' met Kilchurn neêr;
Ons kort gerokte Clan, getergd,
Ontvlugt' den vyand in 't gebergt';
Maer, of natuer die wondren toon',
Ik trouw toch nooit des graven zoon.’
De wilde zwaen maekt, als weleer,
Haer nest in 't frisch gebloemt' van 't meer;
Ben Cruaichan staet zoo vast als ooit;
De stroom der Awe keerde nooit;
Waer ook de vyand slag mogt biên,
Geen clansman liet zyn hielen zien;
Doch NORAS hert werd liefdes loon:
Zy is de bruid van 's graven zoon.

1846.
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De Laster.
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De Laster.
Mynen kunstvriend J.A. de Laet opgedragen.
I.
‘Wachter! laet een' priester komen en zich spoeden! Morgen vond
Hy welligt hier anders niet meer dan een lyk op deze spond'.’
Op die woorden des gevangnen had de wachter nauw gelet,
Wen hy hem de kruik met water en het brood had voorgezet;
Doch onwillig viel zyn oogslag op 's geboeiden hollen blik,
Die byna hem deed verschrikken, hem, onvatbaer voor den schrik;
Want des lyders oog glom aeklig, als een graflamp waetrig rood,
Heel zyn wezen, al zyn trekken spelden 't naedren van den dood;
En de wachter werd bewogen en hy wendde in haest zich heen.
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Weinig later zat een priester by den stervenden alleen.
't Was een dier verheven wezens, die de wereld en het vleesch
In hun eigen-zelv' kastyden. Heel zyn uiterlyk bewees,
Hoe hy dezen roep vervulde. 't Beenig, kael geschoren hoofd
Droeg een' kruin van gryze haren. 't Licht scheen in zyn oog gedoofd,
En behalve slechts een plekjen, als een merk van lood of zwaerd
Op de wang, dook heel zyn wezen in een' langen grauwen baerd.
Diepe groeven in het aenzicht tuigden van een' tranenvloed,
Die sints lange jaren vloeide. Zolen aen den blooten voet
Lieten striemen zien en wonden. Vingren, als tot hout verdord,
Meldden, dat de bruine mantel, door een' leêren riem gegord,
Meerder teekenen van boete voor het oog verborg, en toch
Was de eerwaerde ontschoeide vader in de kracht der jaren nog.
Niemand weet, wat de gevangen hem, op stillen rouwtoon, zeî.
Daer verging een uer zoo plegtig en aendoenlyk tusschen beî,
Dat, wanneer des Heeren dienaer de belydnis had gehoord,
Hem zoo zeer de boezem schokte, dat hy nauwlyks 't heilig woord
Der vergeving uit kon spreken, en zyn hand trilde als een riet,
Wen hy over 't hoofd des zondaers 's hemels zegen vallen liet.
Na een' stond van diepe stilte, rigtte de gevangen 't hoofd
Van zyn' stroobos op den elboog, en ‘De hemel zy geloofd!’
Sprak hy ‘'k adem thans veel ligter. 't Is alsof een zwaer gewigt
My van 't lang benepen herte daer in eens wierd opgeligt.
'k Voel, als ware 't my herleven. 'k Voel, dat ik geen' mensch meer haet;
Dien verdwaelde zelfs niet, die my... Vader! eer gy henen gaet,
O! vergun my nog een bede: 'k heb in deze donkre krocht
Vyftien eeuwenlange jaren in stilzwygen doorgebrogt;
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Vyftien eeuwenlange jaren was het winter in myn ziel,
Want ik wrokte op heel de menschheid, om hetgeen my overviel,
Daer 't my toescheen, dat de woorden: Regt en Wet en Strafgebod,
Slechts een vond der ondeugd waren, Gods regtvaerdigheid ten spot.
Vyftien eeuwenlange jaren heb ik hier myn leed verkropt,
En dewyl ik thans een hert vind, dat zoo hevig voor my klopt,
O vergun my, dat het myne zich er gansch in overgiet',
En zy dan de dood my welkom, die my toelacht in 't verschiet!’
Driemael rigtte zich de vader van den steen, waerop hy zat,
Even of hy heen wou spoeden, door benauwde vrees gevat;
Driemael zeeg hy weêr ter neder, als door hooger magt belet,
En hy keerde zich al zuchtend naer 's gevangnen strooijen bed,
En bedekte met de vingren 't nat, dat uit zyne oogleên brak,
En hy stamelde iets nauw hoorbaer en de veege lyder sprak:

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

382

II.
‘'k Was in myne jeugd gelukkig, en gelukkig was ik in
De eerste jaren van een' echtband saem geknoopt door reine min
En gezegend met twee spruiten. 'k Smaekte op aerde al 't heilgenot,
Dat de sterveling kan vragen van de milde hand van God.
Alles druppelde van zegen, wat ik in den handel deê.
Twee paer schepen haelden jaerlyks nieuwe schatten over zee;
Maer wie ooit in goud of weelde 's werelds hoogst genoegen zag,
't Was iets eedler, meer verheven, waer voor my 't geluk in lag;
't Was eene onbesproken gade, hare deugd, haer liefde en trouw,
Waer geen vlekjen ooit op kleefde; 't was myn aengebeden vrouw;
't Was vooral die eer en achting, die my aenzien gaf en faem,
Verder dan myn schepen zeilden; 't was 't vermogen van myn' naem. Zulk een lot scheen onverstoorbaer, 't werd, helaes! te zeer verstoord...
- Vader! spaer uw diepe zuchten, weinig hebt gy nog gehoord.
't Bly verjaren van ons echtfeest zouden wy, ten derden mael,
In een' kring van vrienden vieren, by een heusch en mild onthael.
Al die wy genoodigd hadden rekenden ons gunst tot eer,
En wy schikten aen den feestdisch aller zitplaets als weleer,
En het uer, waerop wy wachten.... maer geen enkle vriend verscheen.
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't Werd al later, en 't werd avond, en wy bleven gansch alleen.
De een liet melden, dat de ziekte van een kindje, - de andre, dat
Een nog min beduidende oorzaek hem de komst verhinderd had.
In verbazing en verstomming staerden wy elkander aen,
En de spyt vlamde ons in 't herte. Wat toch was er omgegaen?
Half verstrooid zocht ik het nieuwsblad, 'twelk dien dag verschenen was,
Toen ik merkte, dat myn gade 't met gespannen aendacht las,
En verbleekte by de lezing. Al op eens bestierf haer mond,
En zy zeeg in onmagt neder. - Vader! deerlyk was die stond.
Aen haer peluw vastgeklonken zag ik 't licht der morgenzon,
Toen ze, ontwakende, my vroeg, of ik haer nog beminnen kon?
Niets van zulk een tael begrypend smeekte ik en bezwoer ik haer,
Dat ze eene al te sterke ontroering, om zoo weinig leeds, bedaer',
Daer zich alles zou verklaren. - Koopzorg dreef my nu ter plaets
Van de handelbeurs; en vreemd was 't, daer weleer myn beste maets
My den vriendenhanddruk boden, gluerden allen van ter zy,
Met een' aenblik van verachting, morden en ontweken my.
's Andren daegs en vele dagen later nog ontving ik niet
Dan teruggezonden wissels van geweigerd koopkrediet;
Niet dan eischen van betaling, die ik geenszins wachten moest,
En waerdoor, in luttel weken, heel myn handel werd verwoest:
In de toekomst zag ik 't schrikbeeld van het akelig bankroet...
- Vader! laet uw tranen stroomen, want dan heeft myn hert gebloed.
Lang verzweeg ik aen myn gade wat de ontroostbre had gegist.
Toen ik eindlyk sprak en meldde, dat ik nog geene oorzaek wist
Van zoo vreemd en wreed een onheil, reikte zy my 't zelfde blad,
Dat haer 's avonds van ons jaerfeest dus ontroerd geslagen had.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

384
En wat las ik, groote Godheid! beider naem en beider deugd
Vuil met slangenspog bezwadderd, op een' toon van helsche vreugd!
Laster, in zyn schrikgedaente, in zyne gruwbre leelykheid,
Laster, zwarte gal der duivlen, op geheel myn huis gespreid,
Op myne eer en regten wandel, laster op de blanke trouw
Van het voorwerp myner liefde, van een weerelooze vrouw! Tot dien stond gevoelde ik krachten, om te worstlen met het lot,
Tot dien stond gevoelde ik moed nog in het herte en hoop op God;
Maer nu brandde my de boezem, en ik riep in wanhoop: wraek!
- Vader! is er ooit gejammerd om een jammerlyker zaek?
Wraek, ik weet het, goede vader! wraek behoort alleen aen Dien,
Die de diepten peilt der herten en de nieren door kan zien.
De verwaende, die zich zelven hier op aerde wraek verschaft,
Maekt op Godes regt eene inbreuk, en die wandaed wordt gestraft.
Maer dit kon ik toen niet denken. 'k Voelde my de ziel doorboord;
'k Zag in my 't onschuldig offer van een' zedelyken moord,
En die moord, eerwaerde vader! die alle aerdsche straf ontvliedt,
Is meer gruwbaer en meer yslyk dan de moord, die 't bloed vergiet.
Deze toch kost den getroffen slechts een' hachelyken stond,
En hy doodt alleen het lichaem; maer de ziel blyft ongewond;
Deze treft alleen den lyder: aen zyn magen en zyn kroost
Blyven 's werelds eer en aenzien by des medelydens troost;
En de moorder wordt beladen met den vloek van Wet en Land,
En op 't strafschavot, o vader! sterft hy eens den dood der schand'. Maer de laffe moord des lasters! o! die werkt als zielengif,
Die den lyder doet verteeren en verdorren tot een rif,
Die zyn leven duizend dooden doet verduren op een' dag;
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Die zyn gade en zyne kindren treft met eenen zelfden slag;
Die aen dezen alles roovend, heul en troost en medely,
Maekt, dat elk hen hoonend nawyst als het schuim der maetschappy,
Die, zelfs wen de schoot der aerde 's lyders leed verzwolgen heeft,
Als een onuitwischbaer brandmerk, nog op zyn gedachtnis kleeft! En die moord blyft ongewroken, hier op dees rampzalige aerd',
En de moorder blyft het aenzien van zyn' medemensch bewaerd.
Ver dat iemand hem beleedige als een haetlyk wangedrogt,
Ziet hy smaedlyk neêr op de offers door hem weerloos omgebrogt,
En hy zamelt goud en schatten, en hy baedt zich in genot!...
- Vader! zeg my, schreeuwt dit alles niet om regt en wraek by God?
Deze waren de gedachten, die my woelden in de ziel,
Wen het hatelyke dagblad myn genepen vuist ontviel.
En wat kon ik thans beginnen? Waer was redding? Waer was raed?
Loochning, tegenspraek, herstelling door de drukpers? - 't Was te laet:
Want de doodsteek eens gegeven, en de laster eens verspreid,
Hoort men slechts als schuldbelyder 't offer, dat zyne onschuld pleit.
En myn hert was te edelmoedig en te waerdig was myn vrouw,
Dan dat ik voor een van beiden tot een laegheid dalen zou.
Maer de vuige ziel te kennen, (vader! o vergeef dit woord!)
Die ons met het heilloos wapen van de lafheid had gemoord,
En daerop de wraek te plegen, die de wet op moorders legt,
Minder schuldigen dan lastraers, - o! dit scheen me een eeuwig regt,
En dit smachtte ik uit te werken, en dit kookte my in 't bloed.
- Vader! 'k weet, het was een schennis, en gy ziet, hoe ik die boet.
'k Had aldra den naem vernomen van den lafaerd, dien de nyd
Tot den laster had gedreven; en nu groeide nog myn spyt
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Toen ik dacht, dat hy zoo dikwyls aen myn' disch en aen myn' haerd
Als een vriend had neêrgezeten en geen vleitael had gespaerd!
't Scheen, dat hy maer al te zeker voor myn wraeklust had geducht,
Want hy was de stad ontweken. - Ondertusschen was 't gerucht
Van den diepen val myns handels over land en zee gegaen,
En in minder dan twee jaren was het gansch met my gedaen.
'k Had myne egâ zien verkwynen aen het knagend zielsverdriet;
'k Had de spruitjes zelfs begraven, die haer dood my overliet.
Slechts was ik de schande ontweken van 't onteerende bankroet,
Door vrywillige overlating van myn have en van myn goed;
En nu grynsde my de ellende, het gebrek, de honger aen!
- Vader! 'k dank u voor die tranen; niemand schonk my toen een' traen!
Als ik eindelyk gezien had, dat de ellendling was gekeerd,
Voelde ik 't bloed in de aedren stollen, en myn wil werd overheerd
Door de op nieuw ontblaekte woede, die myn' laetsten penning bood
Voor een wraektuig in myn handen, voor pistool en kruid en lood.
'k Wou hem niet in 't duister treffen, maer in 't aenzicht en by dag,
Opdat hy de hand zyns rigters in zyn laetste stonde zag. 'k Vind alhaest hem op de marktplaets, en ik vraeg, of hy my kent;
Hy verbleekt en staet verlegen, en terwyl hy de oogen wendt,
Om myn' schrikbren blik te ontwyken, jaeg ik 't lood hem voor den kop,
En hy stort voor myne voeten, en men neemt hem bloedig op,
Daer men my de handen ketent, die ik willig daertoe bied.
Echter lukte in hare pooging myn gekoelde wraeklust niet,
Want de kogel was niet doodend: hy doorboorde slechts de wang...
- Vader! ach! waerom bedekt gy toch het aengezicht zoo bang? -
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Dat 's, eerwaerde! my ervaren, en dit heb ik vyftien jaer
In deez' kerker mogen boeten. Och! dat zulks voldoende waer'!
Dat ik by uw schuldvergeving ook nog zyn vergiffenis
Mogt erlangen, eer ik sterve!... Vader! zoek hem, waer hy is:
Ligt dat wroeging hem verzelle by des levens feestbanket,
En de vreugde van de wereld hem verbittere of belett';
Ligt dat op zyn donzen peluw nooit de zoele slaep verschyn',
En het knagen des gewetens al zyn krachten ondermyn'! Zulks behoef ik, noch verlang ik. Zeg hem, dat hy alles smaek',
Wat de rykdom en de weelde hem kan bieden van vermaek;
Zeg hem, dat hy in genoegen en in rust en vrede leev',
Dat ik alles wou vergeten, - dat ik alles hem vergeef;
Maer, geliefde, goede vader! keer, o keer van hem niet af,
Zonder dat ge ook zyn verzoening neêr kunt leggen op myn graf!’
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III.
Na 's gevangnen laetste woorden zeeg de vader op den grond,
Met zyn aenzicht plat ter aerde, en hy bad een' langen stond,
Gansch in hemelsch vuer verslonden. Als hy eindlyk hoofd en oog
Weder naer den hooge rigtte, was zyn wezen bleek maer droog,
En hy sprak nu zeer gelaten tot den lyder: ‘Sterveling!
God alleen heeft niet gezondigd. Die Hy in genade ontving,
Zyn van alle kwaed gereinigd; en genâ voor alle kwaed
Gunt Hy aen den diepst gevallen, die de borst al schreijend slaet,
Die zich zuivert in de bronnen van het zaligend berouw,
En zyn hert maekt tot een' tempel, waer de Heer vernoegd in schouw'.
'k Mogt dit al by u ontwaren. Schriklyk wreed hebt gy geboet
Voor een' stond van drift en dwaling en een' drop vergoten bloed.
't Naberouw heeft u gered, en (dank den hemel!) gy vergeeft
Aen den meer dan gy beklaegbre, die uw heil verdorven heeft,
Wien gy nooit iets hadt misdreven, gy, noch zy, die 't offer blyft
Van zyn gruwelyke zonde, voor wier naem myn tong verstyft;
Waen niet echter, dat de paden diens ellendigen gestrooid
Zyn met zachte en frissche bloemen, dat hy 't hoofd met roozen tooit;
Waen niet, dat hy onbekommerd, onberouwend, ligt en rust
In de zachte en streelende armen van de weelde of van de lust;
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Neen! van toen hy in zyn wandaed door den Booze werd gesterkt,
En u beider deugd bezwalkte, heeft hem Godes hand gemerkt.
't Was vergeefs, dat hy een wyl nog in 't gedrang der wereld liep,
Om de donderstem te smooren, die in zyn geweten riep; Wen uw hand hem had getroffen, viel hy als een SAULUS neêr,
Door een wonder Gods behouden, en hy sprak: “wat wilt ge, o Heer!”
Nauw hersteld van zyne wonde, zeide hy aen de aerd' vaerwel,
En zich gansch den Heere wydend, trok hy in eene enge cel,
En hy stak een haren kleed aen, en hy nuttigde voortaen
't Zure en harde brood des boetlings, dat hy weekte in zyn getraen. Onmeêdoogend heeft hy sedert op het vadsig lyf gewoed,
Vyftien jaren zyne zonden, zyne gruweldaed geboet,
In onthouding, in kastyding, in 't verheffen zyner stem
Tot den Gever der genade. 't Zoete denkbeeld, dat gy hem
Uw vergifnis hebt geschonken, moog' nu de eerste balsem zyn,
Neêrgedruppeld als een zegen op zyn wreede boezempyn.
Niets heeft hy u te vergeven, want uw wrakeplegend lood
Was voor zyne ziel een weldaed, die haer redde van den dood,
Van den eeuwgen dood des doemlings. Mogt zyn leven u volstaen
Voor de hoop op Gods ontferming, uit uw' mond hier opgegaen!
Mogt hy, zalige! u haest volgen ginder, waer noch nyd noch haet
Ooit de liefdebron bezoedelt, daer zich 't geestendom in baedt!
Kom, o weêrgevonden broeder! kom, ontvang den vredezoen,
Dien hy drukt op uwe lippen!....’
't Woord was nauw gesproken, toen,
Ongerust door 't lang vertoeven van den priester by de spond'
Des gevangenen, de wachter in den kerker voor hen stond,
En een diep ontroerend schouwspel met verbysterde oogen zag:
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De achtbre vader, die al zuchtend op des lyders boezem lag,
En hem, in vervoerde omarming, aen de borst geketend hield!
Denkend, dat een lievig meêly 's priesters zinnen had vernield,
Droeg hy in zyn spierige armen hem van daer. Een uer nadien,
Werd een andre ontschoeide vader in de sombre cel gezien,
Die den stervende versterkte met het heilig Englenbrood,
En, na weinig oogenblikken, hem in ruste de oogen sloot.

1846.
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De Woekeraer.
Fragment.
Dáér, in dat marmren praelgebouw, waer 't oog verbaesd op ziet,
Daer woonen weelde en overvloed, - genoegen woont er niet.
Daer waert de schaduw van een' mensch, een levend rif, in 't ronde,
Geteekend op het bleek gelaet door 't kenmerk van de zonde,
En zoekend te vergeefs naer heil in de armen van de pracht.
Des middags ryst hy van zyn sponde, ontzenuwd, zonder kracht,
En kent, voor 't overig des dags, noch taek noch tydverdeeling,
Maer vindt in al wat hem omringt slechts afkeer en verveling.
Vergeefs dat hem elk werelddeel zyn rykste schatten biedt,
Dat hem de kunst haer wondren gunt, - hy ziet, hy merkt ze niet.
Hy merkt de bouwversiersels niet van zyne marmren gangen,
Hy merkt zyn breede wanden niet met ryk tapyt behangen,
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Noch zyn mahonihouten vloer, als beeldwerk ingelegd,
Noch d'overvloed van zyden sneeuw op ieder raem gehecht;
Noch zelfs de perels van de kunst, die nis en lyst vertoogen,
Verfynde wellust voor 't gezicht, en tegen goud gewogen!
Voor hem waeit in zyn' weidschen hof geen balsemende locht,
Uit bloem en plant, als zeldzaemheên in 't Oosten opgezocht.
Zyn hert drinkt geen verkwikbre koelte aen frissche watervallen.
.....................
Dus weegt de lustloosheid op hem den ganschen langen dag,
En 's avonds, in zyn' leuningstoel neêrzygend, zegt hy: ach!
Of slaet hy 't oog eens op zich zelv', hy sluit verschrikt het weder,
Als zag hy in zyn ziel, gelyk in eenen afgrond neder!
Dáér in dat marmren praelgebouw, waer 't oog verbaesd op ziet,
Daer woonen weelde en overvloed, - de zielrust woont er niet.
De ellendling, die daer huist, is wars van alles, wat den boezem
.....................
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Wenemaer.
Fragment.
Daer stond ik op zyn graf. Ik voelde door myne aderen
Nog eens die yzing gaen, die 't denken aen de vaderen
My vaek gevoelen deed, en soms in my een' sprank
Van heilig vuer ontstak, die uitborst in een' klank
Van dichtermelody. Die sprank doofde uit by 't naderen
Eens vroegen ouderdoms, en al myn kunstnaersdrift
Lost zich, helaes! thans op in traeg en koud geschrift.
Daer stond ik op zyn graf, en 'k raekte met de vingeren
Den zwaren roozenkrans, die om zyn' hals mogt slingeren,
Toen hy te velde trok, en waerop 't reuzenzwaerd
Des vyands stond gemerkt en zich had bot geschaerd.
Dat heilig overschot van een' der Magtbedwingeren
Uit vaderlandschen stam, doordrong me als hemelsch vier
En in verrukking greep ik weder naer de lier.
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Daer stond ik op zyn graf............
....................
....................
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Mengelpoezy.
Heil en Onheil der Tooneeloefening.
Bekroond met den gouden Eereprys door de Maetschappy van
Rhetorika te Deynze, den 15 July 1827.
De wereld is een speeltooneel,
Elk speelt zyn rol en krygt zyn deel.
VONDEL.
O zuster van den god, die 's hemels fakkel voert!
Gy, die elk edel hert aen uwe stappen snoert,
Uw taek, o MELPOMENE! is tranen te doen vlieten,
Maer tranen, die het hert een' wellust doen genieten,
Geene aerdsche vreugd gelyk. 't Zy op het hoog tooneel
Ons uw verheven tred, uwe eedle houding streel';
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Het zy ge uw godenspraek ons fier in de ooren dondert,
Wen gy de deugd verheft en al haer schoon bewondert;
't Zy ge ons der vaedren moed, hun heldendaên doet zien,
De sterfling juicht of schreit naer dat uw wenken vliên!
En gy, o THALIA! die 't hert, voor zorgen bukkend,
En opbeurt en verkwikt, wat is uw blik verrukkend!
De traen, dien MELPOMEEN doet bigglen door haer klagt,
Wordt door u weggedroogd, wanneer gy schertst en lacht;
Ja, weedom, diep gegrift, die in geen vreugd wil deelen,
Kan uwe boertery van lieverlede heelen.
Wat wonder, dat uw kunst, o Muzen! eeuwen leeft,
En op den geest eens volks den grootsten invloed heeft!
Maer kan die invloed vaek een bron van heil doen vloeijen,
Hy kan der maetschappy geen minder onheil broeijen.
Welnu, toon ons dat heil, toon ons dat onheil aen!
Toon ons, hoe het tooneel die beiden doet ontstaen,
O schaemle zangeres! by 't tokklen van de snaren;
En wyd uw' eersteling den god der dichtrenscharen!
Het eedle sap gelyk, waervan de wyndruif zwelt,
Dat hert en geest verblydt, verzwakte kracht herstelt,
Den kranke laefnis biedt, en vaek de frissche roozen,
Waermeê gezondheid prykt, doet op zyn wangen blozen,
Den menschelyken geest weêr opbeurt en verkwikt,
Als 't afgesloofde brein naer nieuwe vochten snikt,
Maer ook het bloed verhit, de driften brengt aen 't steigeren,
En 't hert zyn pligtbetoog doet aen de rede weigeren,
En haet en gramschap baert, en ongehoorden twist,
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Waer vaek 't moorddadig stael het bloedig pleit beslist,
En ziekten zonder tal op 't menschdom uit komt gieten,
Dat zonder matigheid zyn wellust wil genieten;
Alzoo wordt, als een vrucht uit uwen schoot geteeld,
Tooneelkunst! ons het heil en onheil meêgedeeld!
Dus waert gy in Atheen de schutsgodin der zeden:
Beschaving, kunst en smaek, door u den boei onttreden,
Deedt gy aldaer ontstaen in Hellas schrandren geest;
Maer 't wereldwinnend volk, door Sparta streng gevreesd,
Hield u ter afgodes, terwyl 't uw doel miskende,
En 't zonk in weelde weg, de springbron der ellende!
Zoo dankt misschien het volk, dat aen de Seine woelt,
U dien verheven drift, dien 't voor de kunst gevoelt,
Maer ook dat basterdkroost der dappre en fiere Gallen
Wyt u de laffe zeên, waerin het is vervallen!
Men zie dien tempel ginds, uit marmersteen gebouwd,
Waer bouwkunde al haer pracht en siersels aen ontvouwt,
Het is een schouwburg. Daer, by het verblindend blikkeren
Van honderd lampen, die van alle kanten flikkeren,
Wordt zelfs het scherpstziende oog bedrogen en misleid.
Daer glanst gebryzeld glas op klatergoud gespreid,
Als schittrend diamant, gevischt in Ganges golven,
Op 't edelste metael in Peru opgedolven;
Daer treedt de speler voor, gedoscht in een gewaed,
Waerop welvoeglykheid met schaemte de oogen slaet;
Daer wordt alleen de stof van Grieksche fabelvonden
In verzen opgehaeld, die 't hert van drift doorwonden:
Men toont er JUPITER, niet als hy 't misdryf hoont,
En in den raed der goôn de deugd met achting loont,
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Maer als hy zich met list by schoonen weel te dringen,
Om haer het edelst pand, de maegdenbloem te ontwringen.
ACHILLES wordt er niet als dappre held verbeeld,
Maer als hy aen het hof van LYKOMEDES speelt
En juffrenkleedren draegt. Zet daer den voet niet henen,
O maegd! o jongeling! daer zingen de Sirenen;
Daer wordt de deugd bespot, de godsvrucht fel gehoond;
Alleen wat eerbaer is wordt niet aldaer vertoond;
Den weg tot het verderf strooit men aldaer met roozen;
Wilt gy geen schaemterood doen op uw wangen blozen,
Zet daer den voet niet, neen! de lessen door den mond
Der wysheid in uw hert gelegd, hoe diep gegrond,
Zoudt gy welhaest aldaer vergeten en verachten.
Daer vloeit een bron van ramp voor heele volksgeslachten!
Maer wenden wy het oog naer 't verdere gesticht,
Dat ginds zoo heerlyk ryst en opblauwt voor 't gezicht.
Ook dit is ten tooneel, ten schouwburg opgeheven,
Maer hier leert men den mensch naer 't schoon der deugd te streven,
En voedt men er een drift in 't teeder hert der jeugd,
't Is afkeer van het kwaed en liefde tot de deugd.
Der dappren heldenmoed, der vaedren grootsche daden,
Geschetst en afgemaeld in der geschiednis bladen,
Brengt men daer voor het oog, en de eedle poëzy
Zet haer verheven schoon aen die tafreelen by.
Daer houdt de wysheid hof, daer is 't een school der zeden,
Daer vormt men hert en geest naer de eeuwge les der reden.
Gy, wulpschen! gaet er heen, aenschouwt er HIPPOLIET,
Die voor de dolle drift der schoone FEDRA vliedt;
Gaet! ziet er JACOBS zoon, de kuischheid op de wangen,
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Die zich der geile vlam, het lustverwekkend prangen
Van een verliefde vrouw onttrekt met mannenkracht.
Gy, die der eeden waerde en heilge trouw veracht,
Gaet, ziet er REGULUS den dood voor de oneer kiezen,
En BEILING nevens hem het leven eer verliezen,
Dan hy zyne eeden schendt of ooit zyn woord verbreekt,
Schoon een geliefde gâ met al haer teêrheid smeekt!
En gy, hoogmoedigen! ziet er SALMONEUS vallen;
Aenschouwt er NEROOS eind', tyrannen! ja, gy allen,
Die aen het misdryf kleeft, rigt daer uw schreden heen,
En ziet wal straf hen wacht, die 't regt met voelen treên!
Onschuldigen! ook gy moogt daer uw stappen wenden,
Uw oor, uw oog, hoe kiesch, zult gy daer nimmer schenden:
De deugd, hoe teeder ook, die uwe ziel vereêlt,
Vindt eene ware schuts in 'tgeen men daer verbeeldt,
En de eenvoud van uw hert is daer voor strikken veilig;
Onschatbaer is die plaets, ze is voor de zeden heilig!...
Wanneer men de uitspraek nu van dit gewigtig pleit
Aen 't oordeel overliet van de onpartydigheid,
Die 't onheil en het heil in het tooneel gelegen,
In hare gouden schael met juistheid op zou wegen,
De onzydige balans, het vonnis doende ontstaen,
Zou naer den kant des heits voorzeker overslaen!

1827.
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Lof der Schilderkunst.
Bekroond met den eersten Eereprys door de Koninklyke
Maetschappy van Rhetorika te Brugge, den 17 Juny 1828.
Natuur en gy zijt één!
BILDERDIJK, Buitenleven.
Die weêrgalooze kunst, die hert en ziel verovert,
Wen zy met kleur en verwe op haer paneelen toovert;
Die, telende als natuer, met onbegrypbren gloed
Haer wonderwerk bezielt, haer linnen leven doet;
Door wie het turende oog, in sombre hofgebouwen,
De lente bloeijen ziet, de velden mag beschouwen;
Die om haer hemelsch schoon, der vorsten hooge gunst
En achting waerdig is, de grootsche schilderkunst
Is 't voorwerp van het lied, dat ik heb aengevangen!
O dichtkunst! gy alleen en uw verheven zangen

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

403
Zyt uwer zuster waerd: besnaer gy de elpen lier,
En zing haer' hoogen lof met ongedwongen zwier!
Doe ons haer treffend schoon verrukt in de oogen blinken:
Toon, dat gy magtig zyt, als uwe snaren klinken!
En zoo gy aen myn' toon uw alvermogen biedt,
Dan is het doel bereikt, waerop myn zangster ziet!
Gy, schoone-kunsten-rei! wat is uw grootsch bedoelen?
Welke is die wondre magt, waerdoor gy op 't gevoelen
En op de zinnen werkt? de herten zet in gloed,
En vreugde of smerte schept, verslagenheid of moed?
Wat kan u zulk een kracht, een' invloed doen erlangen?
Het volgen der natuer in haer verheven gangen!
Ja, dit is de echte bron, waeruit al 't schoone ontstaet,
Dat teedre zielen treft en met verrukking slaet!
En zien wy wie van u, in dit vereend bejagen,
O godenteelt! den prys der grootheid weg zal dragen!...
O eedle beeldhouwkunst! wen PRAXITELES hand
Den stalen beitel voert, en 't harde marmer kant,
Treedt gy natuer op zy, en schynt haer te evenaren;
Gy toont me uw VENUS-beeld, en 'k blyf bewondrend staren:
Maer 'k zie APELLES doek, waer niets dan leven schynt,
Zyn godlyke HELEEN! en al uw schoon verdwynt.
Gy, Bouwkunst! zult de pracht van uwe tempels toonen:
Verheven, heerlyk, grootsch! waerd dat er goden woonen!
Doch alles, wat gy wekt, is eerbied en ontzag:
Hoe klein by wat de gloed van RUBENS verw vermag!
En, toonkunst! ja, de ziel kunt gy door klanken treffen,
Haer treurig nederslaen, of streelen en verheffen;
Wen ge op een' doffen galm het lied der dooden bromt,
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MOZART! is 't alles rouwe, en vreugde zit verstomd.
Het dondrend moordgeluid van HAYDENS krygstrompetten
Stort moed in 't lafste hert, en kan 't in woede zetten;
Maer, MICHEL ANGELO! gy wyst me op Golgotha,
Gods zoon aen 't galgenhout, en - 'k sidder waer ik sta!
Dan zie ik Waterloo in PIENEMANS tafreelen,
En 'k gryp naer speer en zwaerd, om in den stryd te deelen
Met dappren WELLINGTON, der Britten heldenbloem,
Met Belgies jonglingschap, verhit op oorlogsroem!...
En gy, o poëzy! om wie 't my lust te leven,
Wat is uwe almagt groot, uw eedle tael verheven!
Verschriklyk is uw toon als 't onweêr in den nacht,
Of roerend, lieflyk, teêr, als 't avondkoeltje zacht.
HOMERUS grypt de lier en streelt de snaer. Wie luistert,
Wordt weggerukt van de aerd', blyft aen zyn' zang gekluisterd.
Wat kracht, wat majesteit straelt door in 't heerlyk lied,
Als hy de wenkbrauw fronst, hy die d'Olymp gebiedt!
En teedre THEOKRIET, op veld- en rietpyp spelend,
Een' lieven herderszang, een minnetoontje kwelend,
By d'onvermoeiden dans der hupplende akkerjeugd,
Spreidt wellust om zich heen, en drenkt de ziel met vreugd.
Maer wil TENIERS die vreugd in ieders boezem wekken,
Hy schetst een kermisfeest, gevierd in Vlaendrens vlekken:
't Is alles dáér natuer in houding en gelaet:
Neen! geen zoo stroef gemoed, dat hier den lach weêrstaet!
Dan - RAFEL treedt hervoor, - hy zal de Godheid malen,
Die eens op THABOR daelde, omhuld met licht en stralen:
En gy, die 't grootsch tafreel, dien glans der heemlen ziet,
Blyf koud, wanneer ge kunt, en dek uw aenschyn niet!
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Ja, u blyft, schilderkunst! de zege in 't zielverrukken:
Wat heerlyk is en schoon moet voor uw puikschoon bukken.
De zein des gryzen tyds en de engel van den dood
Vernielen wat bestaet; gy zyt hun magt te groot!
Wat ooit op aerd' bestond wordt door uw hand herschapen.
Zy, die sints eeuwen her in duistre tomben slapen,
Wier roem alleen nog leeft, dien men verbaesd herdenkt,
Verryzen uit het stof, als uw penseel hen wenkt!
Voor u bestaet geen ruimt', geen afstand. Verre landen,
Met wat er huist en woelt aen 's aerdryks vreemdste stranden,
Roept gy van over zee, en stelt het ons voor 't oog,
Zoo waer als hy het zag, die ooit er henen toog;
De deugd heeft u ten schuts, en de ondeugd moet u hoonen,
Omdat gy beider regt aen 't nageslacht zult toonen,
Wanneer gy beider daên, in het geschiednisboek
Met goud of bloed gestaefd, vereeuwigt op uw doek!
Waerhenen voert gy my, verrukking! - De Alpen ryzen...
Ik trek hen over... 'k zie Itaeljes paradyzen,
Met Rome, de aerdberoemde, alwaer heel de achtbre stoet
Van 's werelds kunstenaers ter beêvaert henen spoedt.
Hier is het ryk der kunst. In kerk en tempelwanden
Wordt zy hier aengebeên, komt men haer reukwerk branden.
Men leidt me in een paleis, 't aloude Vatikaen!
'k Durf, loutere eerbied, 't oog hier nauwlyks opwaerts slaen!
Wat grootheid! Zie ik hier eene andre schepping leven,
En word ik op den stroom des tyds teruggedreven?
Of is het grys verleên, met wat men nog verbeidt
En van de toekomst wacht, hier tegenwoordigheid?
Gints ryst dat steil gebergt', dat ik my vaek verbeeldde,
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Als ik in dichtgloed baedde en dichterlyke weelde:
APOLLO zit er neêr, de godheid op 't gelaet,
By 't zangrig negental, dat om zyn zyde staet
En luistert naer den zang van PHEBUS waerde zonen,
Die daer onsterflyk zyn en by de Muzen woonen!
Daer verder is de schaer der wyzen van Atheen,
Door wie het ware licht eerst over 't menschdom scheen.
Hun onbeperkt vernuft is in het oog te lezen:
'k Vraeg niet, wie PLATO is, wie SOKRATES mag wezen,
Neen, de inborst hunner ziel, die uit hun leering straelt,
Is onmiskenbaer stout op 't voorhoofd afgemaeld!
Verbazing blyft me by in gangen en vertrekken:
Wat wonder zal op nieuw zich aen myn oog ontdekken,
Daer men me eene andre zael, schoorvoetend, binnenleidt?
O God! de jongste dag, in al zyne yslykheid!
Is 't mooglyk! zoo veel glans by 's Heeren uitverkoornen,
Zoo veel afschuwlykheid by d' afgrond toegezwoornen!
Ik beef van schroom terug, by 't zien van straffe en loon,
Door de Almagt uitgedeeld: 't is schriklyk! - maer 't is schoon!
O! verg de dichtkunst niet, door woorden uit te drukken
Wat hier het oog aenschouwt, haer pooging zou mislukken:
't Is geen verbeelding, neen! 't is waerheid, die daer blinkt,
En dit is 't werk der kunst voor wie myn citer klinkt!

1828.
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Aen * * *
Gy loopt by al de buren rond,
En zegt, als werdt ge er door geprezen,
Dat ik een' kus drukte op uw' mond.
Welhoe ge moet toch leelyk wezen,
Daer 't u verwondert, hoe een man
Een vrouw, als gy zyt, kussen kan.
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Zelfopoffering uit Menschenliefde.
Der solches Muths sich rühmen kann,
Dem lohnt nicht Gold, dem lohnt Gesang.
BURGER.
Ginds, waer de wieg van kunst en heldengrootheid stond,
En 't gloriezonlicht daegde; op Hellas heilgen grond,
Waer dichtrenvorst HOMEER zyn zangen wrocht, zyn wonderen,
En waer DEMOSTHENES zyn godenspraek deed donderen;
Waer THEMISTOKLES leefde, en waer LEONIDAS
Der wereld heeft getoond, wat ware krygsmoed was;
Daer, op dat dierbaer erf, (het paradys der aerde,
Eer overmaet van weelde er list en dweepzucht baerde,)
Waert thans verwoesting rond en slagting, en wat voort
Den Muzulman verzelt by wreeden christenmoord.
Daer kruipt thans Spartaes kroost, onmenschlyk aengegrepen,
Voor Mekkaes volk in 't stof, moet yzren boeijen slepen,
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En wordt, als dienstbaer vee, in 't jok eerst afgemat,
Eer 't naer de slagtbank stapt, die 't met zyn bloed bespat.
Geen kindschheid, maegdeneer, geen grysheid wordt beveiligd,
De templen van den Heer zyn daeglyks snood ontheiligd,
En 's Hemels priestrenkoor wordt aengetast, ontzield,
Daer 't Godes dienst verrigt en voor de altaren knielt!
Vergeefs doet Griekenland den schrikbren noodkreet stygen,
Vergeefs het wee geklaegd; Europaes vorsten zwygen,
En laten heel een volk, een Christen volk, vergaen.
Nog luttel tyds getoefd - geen Griek meer zal bestaen!...
Maer welk een vlag zweeft ginds, uit Albion gevaren
Naer 't Adriatisch Meer, langs de ongestuime baren?
O! 't is een eedle Brit, die have en huis verliet,
En lyf en goed en schat den Griek ter hulpe biedt.
Hem trof dat knellend wee, dat ongehoorde lyden;
Waer menschheid wordt verdrukt, daer wil hy voor haer stryden.
Hy landt; - en 't wapenstel en 't krygstuig, dat hy bragt,
Verschrikt den Ottoman, die op geen' weêrstand wacht.
Reeds staet hy aen het hoofd van duerbeproefde helden,
Die op het hooren van zyn' naem te samen snelden,
Om, door hem voorgeleid, zich moedig vry of dood
Te kampen, op den grond van hunnen bloedstroom rood.
Reeds doet hy hier en ginds de trotsche halve manen
Verdwynen voor het kruis der Christen oorlogsvanen;
Reeds slaekt hy veler boei; en Griekens slavental
Juicht, dat het haest den held verlossing danken zal! Doch, neen! een felle ramp bestaet hem aen te randen:
Den dampkring ongewoon, verduert by 't middagbranden
Na koude nachtlucht niet; - de koortsvlam grypt hem aen,
En dwingt hem, onvoorziens, van 't stryden af te staen.
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In Missolonghis vest, zoo wyd van vriend en magen,
Ligt hy (geen hulpe baet!) op 't krankbed neêrgeslagen;
En de eedle, die in kunst HOMEER op zyde streeft,
ACHIL in dapperheid, de groote BYRON... sneeft!
Zie daer, o menschenliefde! uw heerlykst beeld geteekend,
Schoon al den glans, dien 't hoeft, den echten toon ontbrekend! 't Is teeder, wen geen hulp den weedom baten mag,
En 't fel gefolterd hert zich uit in smertgeklag,
Den lydenden alsdan, door weenend meê te treuren,
Door een' gevoelgen traen, is 't mooglyk, op te beuren.
Zoo wordt het veldgebloemt', dat 't zonvuer had verschroeid,
Door d'uchtenddauw verkwikt, waerna 't weêr lieflyk bloeit.
't Is edel, waer gebrek en bleeke honger woeden,
't Ellendige gezin te ontdekken en te voeden,
En met den overvloed, dien God heeft uitgestort,
Te zorgen, dat de nood, waer 't past, gelenigd wordt;
En eedler, schooner nog zyns broeders leed te heelen,
Door 't zuer gewonnen brood verrukt met hem te deelen.
De winterzon biedt dus, wanneer het aerdryk kwynt,
Haer' flauwen vuerstrael nog, die dan zoo troostlyk schynt.
Ja, 't weldoen van natuer, in 't zegendeelend poogen,
Stelt menschenliefde voor, weldadig en bewogen;
Maer nimmer wordt naer eisch de sterfling afgemaeld,
Die zyner broedren heil met eigen graf betaelt!
Vergeefs de schepping, om gelyknis rond te dwalen,
Geen voorwerp in natuer kan by zyn grootheid halen.
Alleen de fabelleer, die van een' PHENIX meldt,
Heeft in dit heerlyk beeld zoo'n grootheid voorgesteld!
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In 't trouw geschiedverhael staen eedle REGULUSSEN
By BEILINGS, SCHAFFELAERS, by waerde CURTIUSSEN,
Staen andre namen, die de faem sints eeuwen noemt,
Wen zy grootmoedigheid of zelfopoffring roemt.
Doch 't was of eed of pligt, die vaek die helden griefde,
Of drift voor 't vaderland, of kroost- of oudrenliefde;
Maer 't was die liefde niet, het voorwerp van myn' zang,
Die rein en heilig is en zonder zelfbelang,
Die rang noch namen kent, wanneer er valt te hoeden,
Maer, waer vernieling heerscht, in vlammen of in vloeden,
Den dood in 't aenzicht vliegt, en hem zyn prooi ontscheurt,
Onachtzaem, of zy zelf 't bestaen er by verbeurt. Dus kent haer ieder oord, waer zy haer templen stichtte,
Dus kent haer Nederland: verneem wat ze er verrigtte!
Twee kielen reven 't zeil aen Hollands Noorder ree
Voor Huisduinen. Een storm verheft zich, en de zee
In woede, slaet en brult. Hoor, hoe de golven klotsen,
Als waterbergen, die elkander tegenbotsen!
De orkaen, in 't gieren, rukt met buldrend windgerucht,
De kabels los, en werpt de kielen naer de lucht
Als enkel schuim, of smakt ze in bodemlooze kolken.
Welk een ontzetbre stryd van golven, winden, wolken!
Hier is onmooglykheid tot redding, want den dood
Te tarten baet er niet, onnaekbaer is de nood.
Nogtans, (en wat versaegt den moed van ware helden,
Wanneer 't gevaer gebiedt, 't moog' hun of andren gelden?)
Op 't ongestuime strand staen zeven dappren dáér!
Die wyzen 't schriklyk lot van 't scheepsvolk aen elkaêr,
Dat ginds het aekligst lot thans niet meer kan ontkomen.
Niet eer is 't leed gekend dan 't redden ondernomen.
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Men werpt in booten zich, en worstelt met orkaen
En baren, wat men mag. Wat schreeuwt ge uw' echtvriend aen,
O vrouw! dat hy aen u en kindren heeft te denken?
‘Dáér ook zyn moeders ligt, die my ter hulpe wenken!’
Dus roept hy, en hy dringt zich met zyn makkers voort.
Wat heil! daer raekt men reeds de schepen beide aen boord!
Daer zet men op het strand reeds elf geredden neder,
En keert, met dubblen moed, naer de ongeredden weder!
Maer ach! 't is thans vergeefs! - de nood, die steeds nog klom,
Kan niets meer weêrstand biên. De booten kantlen om
En zinken. 't Stout bestaen kost aen een viertal 't leven
Nog strydt daer met den dood een vyfde van de zeven,
En eer de golf hem zwelgt, roept hy, by 't yslyk lot,
Zyn' vader toe: ‘vaerwel, tot wederzien by God!’
Neen, iets wat grootscher is heeft nimmer mensch bedreven.
Eene onbevlekter daed dan deze, en meer verheven
Waer' godlyk, en ook hy, die 't menschdom schiep alléén,
Heeft tot een grooter doel, een' heilger' stryd volstreên!
Hy, loutre menschenliefde, ontsteeg der heemlen kringen,
En ging naer Golgotha, om al de stervelingen...
Maer de eerbied boeit myn tong: neen! 'k roer die stof niet aen,
Het past den Englen slechts hiervoor de harp te slaen!
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Lindor.
Het was een genoegen om zien, hoe hy minde:
Haer byzyn verkwikte hem, deed hem zoo goed!
Haer oogslag doordrong hem en boorde tot in de
Verborgenste bronnen van 't bruisende bloed.
Eens zeeg op zyn' boezem haer voorhoofd, als tevens
Zyn lip op dat voorhoofd in vuer nederviel.
Dat was de gelukkigste stonde zyns levens,
Zyn stoffelyk wezen werd loutere ziel.
Nadien rees een onweêr in 't binnenst zyns herten;
De twyfel, een geesel der hel, werd zyn lot.
Hy wilde den wenk der Voorzienigheid tarten,
Maer stortte ter neêr als geslagen door God.
Nog werd hy gered en hy kwam tot haer weder,
Maer weinig hervond hy van 'tgeen hy bezat;
Hy bood haer zyn hert, ongeschonden en teeder,
En kreeg eene plaets - op dit yskoude blad.
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Stancen.
Daer gy 's morgens
Kwynt en zucht,
En tot worgens
Hoest en kucht;
En geduldig
't Kraegje rekt,
En zorgvuldig
't Hoofd bedekt;
En u nauwlyks
Spieglen gaet,
Of iets grouwlyks
Voor u staet; -
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Als dan 't duister
Nederzinkt,
En in luister
't Waslicht blinkt;
Hoe de roozen
Op uw wang
Weder blozen
Uren lang;
Hoe ge een' schoonen
Sneeuwen hals
Weêr komt toonen,
Blank en malsch;
Hoe een blonde
Vlecht u siert,
En langs ronde
Schoudren zwiert;
Hoe ge een glansend
Mondkorael
Toont, al dansend
In de zael;
Dit verwondert
Iedereen; Uitgezonderd
U alleen.
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Hans en Grietje.
ZY.

Gy volgt my, waerheen ik my wende of my keer',
Met blikken, die al te veel vuer laten blyken.
Zie vry maer wat elders, en kyk niet zoo zeer,
Of anders mogt gy u nog de oogen verkyken.
HY.

Indien gy niet omzaegt, zoo haest ik my keer,
Dan zoudt gy niet zien, waer myne oogen op dringen.
Ei! draei niet uw hoofdje zoo vlug en zoo zeer,
Of anders mogt gy nog uw nekje verwringen.
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Het Floers.
DE ZUSTER.

Wat deert, wat deert u, myne broederen?
Hoe somber wendt gy de oogen af!
Uw blikken, zwart als uw gemoederen,
Zyn wreed als lampen in een graf.
Gescheurd zyn uwe gordelringen.
Reeds driemael sloot ik de oogen digt,
Toen van uw half getrokken klingen
Het lemmer glanste in myn gezicht
DE OUDSTE BROEDER.

Zeg, hebt gy heden niet uw hoofdfloers opgeligt?
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DE ZUSTER.

Ik kwam dan, broedren! van de baden,
Van onze baden kwam ik dan;
Bedekt voor 't dartel oog der kwaden,
Voor Giaour en voor Muzulman,
Terwyl ik de Moskee kwam naderen,
Was heel de lucht zoo bang en heet;
Toen suisde een windje door de bladeren,
Dat eens myn floers verschuiven deed.
DE TWEEDE BROEDER.

Een man ging dan voorby, een man in 't groen gekleed?
DE ZUSTER.

Misschien, ja... doch zyn stout verbreken
Zag niets van myn bedekt gezicht;
Maer, broedren! 'k hoor in stilte u spreken!
Gy spreekt in stilte, en dreigt my ligt.
Dorst gy naer bloed? Op uwe zielen,
Hy zag my niet, o broedren! neen!
Vergeving! zult ge een vrouw vernielen,
Verzwakt en naekt en in geween?
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DE DERDE BROEDER.

De zon was rood gevlekt, als ze in het westen scheen.
DE ZUSTER.

Vergeving! laet my 't heil des levens!
Vergeving! weest niet wreed jaloersch!
God! in myn borst vier klingen tevens!
Helaes, myn floers, myn gazen floers!
Ontvlied myn handen niet, die rooken,
Uw wraek, o broedren! is vervuld;
Want ziet, myne oogen, half geloken,
Zyn met het floers des doods omhuld.
DE VIERDE BROEDER.

Dit is er een voor 't minst, dat gy niet ligten zult.
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Snedigheid.
Twee broeders waren aen elkaêr
Gelykend op een haer.
Een hunner stierf, en langs de wegen
Kwam buerman PIET den andren tegen.
‘O zeg my’ sprak hy zeer verlegen,
‘Myn twyfel is voorwaer zeer groot,
Wie van u beiden is er dood?’

1840.
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Hoe zal ik, sprak hy.
‘Hoe zal ik,’ sprak hy,
‘Den schrik dezer baren
De roovers ontvaren?’
‘Roei aen,’ zeide zy.
‘Hoe zal ik,’ sprak hy,
‘Gebrek en ellenden
En droefheid doen enden?’
‘Slaep in,’ zeide zy.
‘Hoe zal ik,’ sprak hy,
‘Het hert en de zinnen
Der schoonen verwinnen?’
‘Bemin,’ zeide zy.

1840.
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De Grondregels.
‘Schryf, zoo als gy spreekt!’
Wordt door SIEGENBEEK gepreêkt
Als een vaste, stalen regel.
Daerom scheldt hem BILDERDIJK
Voor den onbeschoftsten vlegel
Van het gansche beestenryk.
Deze, steeklig als een egel,
Zweert ons, dat de grondles blyft:
‘Spreek, zoo als gy schryft.’
Waeraen hangt men nu zyn zegel?
Ik, die stelsels weinig sta,
Kies voor my een' effen wegel,
Waer ik vast en zeker ga,
Dus dat ik my zelven râ:
‘Spreek en schryf, dat men 't versta!’

1841.
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Twee Oostersche Zinnebeelden.
I.
‘Zyt gy amber?’ sprak een wysgeer
Tot een nietig klompje stof,
Dat door zoeten geur hem trof. ‘Neen!’ was 't antwoord van het klompje,
‘Maer ik woonde een korte poos
In gezelschap met de roos.’

II.
De glans en de vreugd van 't herbloeijende jaer,
De roos en de nachtegael minnen elkaêr,
En nergens is liefdegevoelen opregter,
En nergens een paer aen elkander gehechter.
Zoo haest als de schoone haer tooisels ontvouwt,
Vloeit 's minnaers gezang door het geurige woud;
En als zy zich kleedt in haer' prachtigen luister,
Dan plengt hy zyn toonen by dag en by duister;
En als zy verwelkt, - ach! de schoonheid is teêr! Dan hoort men in 't loover geen' nachtegael meer.

1846.
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Aen sommige Afgevaerdigden
By het inhuldigingsfeest van den Franschen spoorweg te Brussel.
Wanneer gy stoft, dat Belg en Franschman zyn verbonden
Door eene zelfde tael, wien of gy toch bedriegt?
U zelven: want daer zyn hier drie millioenen monden,
Die roepen, dat gy liegt.

1846.
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Naberigt.
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De stukken, die in deze uitgave der Gedichten van K.L. LEDEGANCK voorkomen,
zagen vroeger het licht onder de volgende titels: Bloemen myner Lente, Het Burgslot
van Zomergem, De Zinnelooze, De drie Zustersteden, Verspreide en Nagelaten
Gedichten. Wel bestaen er van onzen Dichter nog eenige andere stukken; doch die
zyn vóór 1839 vervaerdigd, en LEDEGANCK zelf heeft die niet waerdig geoordeeld,
om in zynen eersten bundel: Bloemen myner Lente, te worden opgenomen, waerin
hy dan ook al die gedichten van vroegere jaren heeft verzameld, welke hy niet wilde
onderdrukken. Het was, denken wy, onze pligt die strengheid des Dichters te
eerbiedigen.
By het herdrukken van ieder stuk hebben wy de oorspronkelyke handschriften des
Dichters geraedpleegd, en nauwkeurig in den tekst de veranderingen ingelascht, die
LEDEGANCK zelf by eene volgende uitgave, welke aenstaende was, aen deze stukken
wilde toebrengen. Trouwens eenige maenden vóór zynen dood, was hy in
onderhandeling met den Antwerpschen uitgever J.E. BUSCHMANN, aengaende eenen
prachtdruk van zyne Gedichten, en alles was voor de pers gereed, wanneer zyn
afsterven dit plan deed onderblyven.
Wy hebben naer het voorbeeld van Mr. ISAAC DA COSTA, by de uitgave der
dichtwerken van BILDERDIJK, voor de rangschikking der stukken uit de verschil-
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lende poëtische vakken, zoo veel het ons mogelyk was, de chronologische orde in
acht genomen. Doch met dergelyk eene rangschikking konden de voorberigten, welke
voor de vroegere drukken van elk boekdeel worden aengetroffen, tusschen de
gedichten zelven geene plaets vinden. Wy nemen ze daerom hier letterlyk op:

Voorwoord der Bloemen myner Lente.
Gent, D.J. Van der Haeghen-Hulin. 1839.
De letterkunde is by my niets anders dan eene verpoozing van ernstiger bezigheden;
en niets anders moet of mag zy zyn voor al wie jegens maetschappy en gezin dadelyke
pligten te vervullen heeft.
Sedert dat de regtswetenschap voor my eene hoofdzaek is geworden, zyn er soms
jaren verloopen, zonderdat ik aen de geliefde kunst heb kunnen denken, en zelfs in
dit oogenblik vergt een werk van ernstigen aerd al myne aendacht. Indien heden
eenige myner kunstvoortbrengselen het licht zien, is zulks niet omdat ik ze hooger
schat dan zy 't verdienen; 't is omdat er zich onder dezelve twee bevinden (ik behoef
ze niet aen te wyzen), welke myn hert dierbaer zyn, en die het my zoet ware aen de
vergetelheid te kunnen onttrekken. Daerby leven wy in een tydstip, waerin onze
nationaliteit deerlyk wordt miskend; waerin, by een groot deel onzer landgenooten,
tot zelfs het bestaen der moedertael wordt betwist. Het is dus misschien niet zonder
verdienste, in zulk een tydstip iets by te dragen tot bestryding van vreemden invloed,
en tot verdediging van het grootste kenmerk onzer volkszelfstandigheid, de tael.
Om de ongelukkige vooringenomenheid jegens onze schoone moedertael tegen
te gaen, had ik, reeds voor eenigen tyd, het voornemen, daertoe een meer gepast werk
te leveren, namelyk eene dichterlyke, doch zoo veel mogelyk nauwkeurige, vertaling
van een aental uitgekozene stukken der grootste dichters onzer eeuw, DE LAMARTINE,
LORD BYRON en SCHILLER. Zulk eene vertaling, met den oorspronkelyken tekst op
zyde, zoude tot vergelyking aenporren, en alzoo den kring der vlaemschlezenden
van lieverlede uitbreiden. Daer ik alsnu van dit voornemen moet afzien, bepael ik
my tot mededeeling in dezen bundel van drie stukjes, als proeven, uit eerst gemelden
dichter. Zy zyn getyteld: De Wysheid, Lofzang van het kind by zyne ontwaking, en
De Kluizenaer. Men gelieve ze te vergelyken met die, welke in zyne MÉDITATIONS
en HARMONIES voorkomen onder den tytel van: La Sagesse, Hymne de l'enfant à
son reveil, en Le Solitaire. Daer zyn er onder myne kunstgenooten, wier talent voor
dusdanig een werk meer

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

429
geschikt is dan het myne; en deze zouden, door zulk eenen arbeid, wezentlyk nut
stichten, en de blaem van minderheid tegen de tael opgeworpen, werkdadiglyk en
waerdiglyk wreken.
Over de stukken in dezen bundel voorkomende heb ik weinig te zeggen. Het ware
overbodig te doen opmerken, dat ik, by het vervaerdigen van het prysvers: ZEGEPRAEL
VAN 'S LANDS ONAFHANKELYKHEID, de verschillende omwentelingen die opvolgenlyk
deze onafhankelykheid hebben bevorderd, in het oog gehad heb, en niet uitsluitelyk
de laetste. Sommigen heeft dit gebelgd, en volgens hen, had myn vers een smaeddicht
tegen de voormalige regering moeten zyn; anderen, in tegendeel, hebben my dit vers
als eene misdaed aengerekend. Aen beiden antwoord ik met Frankryks grooten
lierdichter:
Non, sous quelque drapeau que le barde se range,
La muse sert sa gloire et non ses passions;
Non, je n'ai pas coupé les ailes de cet ange,
Pour l'atteler, hurlant, au char des factions!

Het vaderland moet ieder boven alles beminnen; maer die het door partyzucht meent
te dienen, is een verdwaelde, en in myne oogen ware het eene schennis de poëzy tot
staetkunde te verlagen. Overigens, indien gemeld prysvers eenige uitlegging noodig
heeft, diene daertoe het vers getyteld: DE VREDE.
Voor den BOUDEWYN heb ik de volgende schryvers geraedpleegd: J.J. DE SMET,
Histoire de la Belgique, welke LE BEAU, Histoire du Bas-Empire, aenhaelt; A.J.
PANCKOUCKE, Abrégé Chronologique de l'Histoire de Flandre; DEWEZ, Histoire
générale de la Belgique; BARON, Mosaïque Belge. Zoo veel de dichterlyke
behandeling het toeliet, heb ik my gehouden aen de meest waerschynlyke historische
oorkonden. Trouwens, de geschiedschryvers zyn het tegenwoordig genoegzaem eens,
om in den kluizenaer van Glançon geenszins BOUDEWYN VAN CONSTANTINOPEL te
erkennen, waer wel een' gelukzoeker, BERTRAND DE RAYS genaemd, die het werktuig
en het slagtoffer der eer- en wraekzucht van sommige Vlaemsche en Henegouwsche
edelen was. Wat het tooneel der gebeurtenis aengaet, elk lezer weet, dat Bulgarië,
destyds een magtig koningryk, thans een gewest van het Turksch gebied uitmaekt,
nog beroemd om zyne baden en de menigte van adelaren in deszelfs gebergten.
Ternovo, de oude hoofdstad, is tot een dorp vervallen.
Men wil, dat BALZAC, in eene zyner vertellingen, iets gelykend aen den conscrit
in DE WEDUWE EN DE WEES, hebbe aengeteekend. Ik had geene gelegenheid zulks
na te gaen. Genoeg zy het te weten, dat het onderwerp dezer romance niet geheel en
al een verdichtsel is. FRITZ EN MATHILDE en DE HUT IN 'T WOUD zyn vruchten der
verbeelding.
Met betrekking tot de spelling, heb ik gemeend te moeten volherden in het stelsel,
hetwelk ik in de Commissie ter beoordeeling over den uitslag der prysvraeg, door
het Staetsbestuer nopens het stuk uitgeschreven, heb helpen verdedigen.
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Een schryver heeft de Vlaemsche dichtkunst in drie scholen verdeeld. Weinig bekreun
ik er my aen, onder deze of gene te worden gerangschikt. Zeker is het, dat ik even
wars ben van styve en drooge taelgeleerdheid in poëzy, als van opgeblazen en tegen
de wetten der kunst aendruischend bombast, het moge rhetorikael of romantisch zyn.
Oorspronkelykheid was steeds myne betrachting, het gevoel steeds myne bron. Waer
ik vertaelde was zulks opzettelyk. Liever dan anderen van verre na te zingen,
I had rather be a kitten
And cry mew!

zoo als SHAKESPEARE ergens zegt.
Ik herhael het: twee myner voortbrengselen zyn myn hert dierbaer, en om hunnent
wille alleen zien de overige het licht. Gevoelige zielen zullen oordeelen, of de myne
in deze twee is overgegaen. Kenners zullen beslissen, waer eigenlyk de andere
verdienden te worden geplaetst - aen den haerd of op de pers.
Zomergem, 30 Lentemaend, 1839.

Voorberigt van het Burgslot van Zomergem.
Gent, H. Hoste. 1840. Tweede druk, Antwerpen, J.E. Buschmann.
1844.
Eenigen tyd geleden, bevond ik my op een oud kasteel, hetwelk eenige jaren te voren
gedeeltelyk was hersteld, en waervan een ander gedeelte was geslecht. De kelders
van het bouwvallige gedeelte waren te diep en te sterk gemetseld, om niet nog lang
aen de trage verdelging des tyds te wederstaen, en daerom waren dezelve van den
hamer des afbrekers bevryd gebleven. In het diepste van een' dezer kelders, werwaerts
enge en donkere wenteltrappen geleidden, ontwaerde ik een overblyfsel van
middeleeuwsche barbary, dat my deed yzen: eene soort van vierkante cel, nauwelyks
ruim genoeg om drie of vier digt aen elkander staende persoonen te bevatten; in een'
der hoeken dezer onderaerdsche krocht eene steenen zitbank, zienlyk door lange
wryving gesleten, en boven de bank, ter hoogte van den hals eens zittenden persoons,
eenen zwaren yzeren ring, almede zichtbare teekenen dragende van vorig gebruik!
Dit gezicht werkte krachtiger op my dan alles wat ik ooit te voren over de
barschheid der middeleeuwen en over de hatelyke feodaliteit in boeken had gelezen
of in tafereelen had gezien. En inderdaed, wat kan de pen van een' SIMONDE DE
SISMONDI of het penseel van een' DE KEYSER by de wezentlykheid,
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die ik daer tastbaer en sprekend voor my had? Sints dit oogenblik kon ik aen den
innerlyken aendrang niet wederstaen, om in een sterk gekleurd tafereel de euveldaden
te schetsen, die zulk een overblyfsel der oude tiranny vermoeden liet.
Men verhaelde my toen ter plaets de geschiedenis van eene vrouw van hoogen
rang, die gedurende een aental jaren in dit afgryselyke kot eenen misstap jegens haren
gemael zoude hebben geboet; maer behalven dat dit verhael van samenhang ontbloot
was, kwam het my tot myn oogmerk min geschikt voor, omdat ik alle toepassing op
persoonen of plaetsen wilde vermeden hebben. Ik achtte het dus verkieslyker de stof
tot myn tafereel alleen in de verbeelding te zoeken, op eene plaets en in een tydvak,
die tot geene regtstreeksche toepassing konden aenleiding geven. Daertoe scheen
my de grond myns toenmaligen verblyfs en het tydstip van den beruchten veldslag
van Roozebeke (1382) zeer geschikt; want vooreerst is er misschien geene plek in
Vlaenderen, alwaer in eenen zoo beperkten omtrek zoo veel sporen van oude burgten
of sloten aenwezig zyn als te Zomergem; en ten tweede is het onzeker, aen welk eene
familie de heerlykheid van Zomergem, die steeds door de adellykste geslachten van
den Lande is bezeten geweest, op het aengewezen tydstip hebbe behoord.
Omtrent dezelve staet het volgende geboekt by SANDERUS, Flandria illustrata,
vol. I, Lib. VI.
‘Somerghem, pagus ad tertiam ab urbe Gandavo lapidem omni ferè sui parte in
edito situs, pascuis, sylvis, pratis, agro denique frumenti et caeterarum frugum ferace
felix, amplitudine sua (continet mille enim et quingenta terrae bonaria) spectabilis,
et ecclesia, quae titulo S. Martini insignitur, sub patronatu Ecclesiae Tornacensis
constituta. In hac ecclesia, monumento elevato, sepultus Dominus Philippus de
Masmines Toparchus de Somerghem, qui ad plures accessit anno 1414, festo Divi
Michaëlis. Apposita ei conjux Beatrix van Blaesvelt, maritum secuta anno 1432, die
16 Martii. Dominium est gentis Snouckartiae origine Brugensis, sed quae jam apud
Gandavenses etiam honoribus, ac publicis muneribus claret. In qua Martinus
Snouckartius hujus jam Dominii potitur, vir animi praestans, et olim fuit Guilielmus
Zenocarius, ad Divi Donatiani Brugis splendidè sepultus, auctor vitae Caroli Quinti
Caesaris, vir virtute ac eruditione clarissimus. Fuit et Dominus de Somerghem
Philippus de Masmines eques uxore ducta Beatrice filia Roberti Mariscali Comitis,
cujus uxor Beatrix a Flandria filia notha Ludovici Cressiaci Flandriae comitis fuit.
Antea quoque ejus loci dominio potita fuit familia admodum vetusta, et ab eo
cognomen habens. È qua leguntur non pauci cum Roberto Frisone et aliis ad sacra
bella profecti, interque alios, anno 1085, Hermanus de Somerghem, ad annum 1196
cum Godefrido Bulliono alter Hermanus de Somerghem eques. Sub Philippo Elsatio
Bernardus de Somerghem et Walterus ejus frater. Et sub Balduino Constantinopolitano
Joannes Curio de Somerghem et Gerardus ad
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annum 1203. Ad bellum quod inter Grimbergenses et Ducem Brabantiae fuit anno
1140, cum alliis Flandriae proceribus ivit et quidam Toparchus de Somerghem.
Quomodo vero Dominium illud Comites Flandriae postea nacti sint, hactenus non
liquet.’
In VAN VAERNEWYCKS Historie van Belgis, 2de deel, vindt men:
‘De heerlykheyd van Somerghem, welke haren naem aen een oud ridderlyk geslacht
heeft gegeven, is achtervolgens overgegaen aen de familie Massemines, aen den
graef van Vlaenderen LODEWYK VAN NEVERS, die dezelve aen zyne bastaerd-dochter
ELISABETH, by haer huwelyk met jonkheer SIMOEN DE MIRABELLO, ridder, heer van
Peruwelz en Bevere, tot bruydschat gaf, andermael aen den graef van Vlaenderen
en vervolgens aen de familien SNOUCKAERT, VAN EECKHOUT dit Grimbergen, Rym
en Montmorency.’
Volgens den zelfden VAN VAERNEWYCK droegen de heeren van Massemen of
Masmines den tytel van Leeuw van Vlaenderen. Doch deze geschiedschryver heeft
het mis, wanneer hy zegt, dat het geslacht van Massemines, Zomergem heeft bezeten,
vooraleer deze heerlykheid aen den graef van Vlaenderen is vervallen. De grafzuil,
die SANDERUS in de kerk van Zomergem schynt te hebben gezien, bewyst het
tegendeel.
DE L'ESPINOY, in zyn werk getyteld: Recherche des antiquités et noblesse de
Flandre, waeruit de twee voormelde schryvers schynen te hebben geput, deelt geene
verdere byzonderheden over de heerlykheid van Zomergem mede.
Wat er van zy, uit het aengehaelde blykt, dat van omtrent den beginne der dertiende
eeuw tot op het einde der veertiende, de opvolging der Heeren van Zomergem zeer
duister voorkomt, en dat het gevolgenlyk onzeker is tot welk een geslacht myn graef
SIEGFRIED behoore.
Wat betreft het slot Rapenburg of Raepsburg, tusschen Zomergem en Waerschoot
gelegen, en als KOENRAEDS verblyf aengewezen, deswegens zyn geene bescheiden
voorhanden.
Overigens kent men eene CLARA van Massemines, weduwe van Seger Courtraisin
en vrouw van Philippe van Erpe, die omtrent 1380 leefde.
Als gemeente echter is Zomergem min oud dan andere aenpalende kleinere
gemeenten. Op eene landkaert van VREDIUS, getyteld: Francorum primae sedes,
anno 861, en voorkomende in de Nieuwe Cronyk van Zeeland, door SMALLEGANGE
Middelburg, 1696, bevinden zich Merendera en Ronseleda (Meerendré en Ronsele),
doch Zomergem niet. In eene andere landkaert van NICASIUS FABIUS, medegedeeld
door SANDERUS, en getyteld: Nova antiquae Flandriae geographica tabula, qualis
sub Balduino ferreo et Juditha, primis ejusdem provinciae comitibus, fuit, staen
almede de twee voormelde kleine gemeenten, doch Zomergem niet aengeteekend.
De oorsprong van Zomergem verklaert zich eenvoudiglyk in dezer voege: in de
eerste tydvakken onzer geschiedenis strekte zich over Vlaenderen een woud, geheeten
Sylva Carbonaria (forêt charbonière) van het Ardeensche Woud ten
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zuiden, tot aen de zee ten noorden. Het noordelyke gedeelte dezes wouds, dat nader
aen de zee in schorren eindigde, en waervan er op de voormelde landkaerten duidelyke
sporen zyn te zien, werd genoemd het Woud zonder genâ. De uitgestrekte bosschen,
alsnog tusschen Zomergem, Ursel, Knesselare en Maldegem bestaende, zyn
hoogstwaerschynlyk kleine overblyfsels van dit woud.
Nu, eene verhevene en vruchtbare plaets aen den voet dezes wouds en toch niet
ver van de hoofdstad van Vlaenderen gelegen, moet al vroeg sommige grooten des
lands uitgelokt hebben, om aldaer hunne Zomerwooningen te stichten. Zulk eene
plaets was Zomergem, en van zulk eene omstandigheid heeft het haren naem. Men
weet immers, dat de uitgang gem of hem, waermede de namen van zoo vele Vlaemsche
dorpen eindigen, niets anders is dan het verouderd woord HEIM, hetwelk wooning,
verblyf of haerdstede beteekent, en dat nog in ons heimwee overig is.
Hoe het is toegegaen, dat Zomergem naderhand als buitenverblyf is verlaten, en
alzoo byna al zyne burgten en sloten heeft zien vervallen, verklaert zich almede door
eene eenvoudige reden: in den jare 1613, werd de vaert van Gent naer Brugge
gedolven, niet alleen ten behoeve van den koophandel dezer beide steden, maer
tevens als verdedigingslyn tegen de invallen van Holland; daerom werden de zuidelyke
boorden dezer vaert, op geheel hare lengte, met schansen of kleine sterkten bezet.
De puinhoopen van eenige dezer sterkten zyn nog zichtbaer. Daer nu Zomergem aen
de noordzyde der vaert is gelegen, en alzoo aen vyandlyke invallen bloot stond, was
het natuerlyk, dat de grooten, die aldaer hun zomerverblyf hielden, elders meer
veiligheid gingen zoeken, en hunne buitenwooningen te Zomergem lieten vervallen.
Zoo heeft, by voorbeeld, de famillie MONTMORENCY, aen wie laetstelyk de
heerlykheid van Zomergem behoorde, haer kasteel aldaer doen slechten, en zyn de
bouwstoffen van hetzelve voortkomende, naer Bellem, op de zuidzyde der vaert,
overgebragt tot den opbouw van het nieuw kasteel, alwaer deze famillie alsdan haer
verblyf heeft gevestigd.
Wat nu het door my gekozen tydstip betreft, behalven de reden tot dezen keus
hiervoren aengewezen, behoort nog voornamelyk deze, dat men by een tafereel, als
'tgeen ik heb willen schetsen, eenen tyd van wanorde en woeling moet veronderstellen,
wil hetzelve niet van waerschynlyk ontbloot zyn. De jaren 1381 en 1382 staen in
onze chronyken met bloed geteekend. Verdrukking van den eenen kant, opstand van
den anderen, van wederzyden geweld en bandeloosheid, maekten Vlaenderen tot een
bestendig tooneel van verwoesting en verdelging. Nu eens zegevierde vaderlandsliefde
en burgerdeugd op de vreemde overmagt, en dan dronk Vlaenderens grond het
Fransche bloed met stroomen; dan eens hadden Frankryks benden de overhand, en
waer deze zich aen hare wraeklust overgaven, werd niets gespaerd, noch stand noch
kunne, noch jeugd noch grysheid, noch hut noch heiligdom. Een veldslag werd
geleverd op den Guldenberg te Roozebeke, den 27sten November 1382. Aldaer viel
Vlaen-
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derens Ruwaert, PHILIPS VAN ARTEVELDE, en Frankryk meende met hem den
Vlaemschen heldenmoed te hebben beteugeld; maer drie jaren later borst de
wederzydsche haet heviger uit dan te voren, en wil men een staeltje van de
wraekzuchtigheid der Franschen en den trots der Vlamingen op dit tydstip, men leze
DE BARANTE, Histoire des ducs de Bourgogne, die zeker niet verdacht kan worden
van toegevendheid jegens onze vaderen of verbitterdheid op zyne natie. In het eerste
boek van dit werk vindt men:
‘Après la prise du Dam, tout le pays à l'entour, qui passait pour favorable aux
Gantois, fut ravagé. C'était la contrée la plus riche de Flandre; elle se nommait les
Quatre-Métiers et comprenait les villes de Bouchaut, Assenede, Axel et Hulst avec
leur territoire. Les Français n'y laissèrent pas une maison debout, ni même un
monastère. Les femmes et les enfants étaient massacrés quand ils ne pouvaient se
sauver dans les bois. Les haines étaient si fortes et la guerre se faisait avec tant de
rage qu'un jour on amena des prisonniers devant le roi: il voulut leur faire grâce, et
se contentait de leur soumission; mais ils furent si fiers, qu'ils refusèrent la vie, disant
que le roi pourrait bien se soumettre les corps des plus braves hommes du monde,
mais jamais leurs âmes, et que, quand bien même tous les Flamands seraient morts,
leurs os se lèveraient et s'assembleraient contre les Français.’
Daer het in myn bestek niet valt, om over dit verschrikkelyke tydstip uit te weiden,
zy het aengehaelde genoeg, om van hetzelve eenig denkbeeld te geven. En wanneer
er in de geschiedenis dier dagen zoo vele ontzettende gebeurtenissen en openbare
wanbedryven geboekt staen, welk een veld is er niet open voor de verbeelding, als
zy in het geheime leven der grooten van die tyden wil dringen, toen schier ieder
leenheer regt van leven en dood over zyne onderhoorigen meende te hebben, en in
zyn eigen slot de slagtoffers zyner eigene en byzondere wraek straffeloos kon
martelen!
Het volgende dichtstuk wordt overigens alleen medegedeeld als eene proeve van
tyd- en zedeschets in verband met de geschiedenis.
Oogstmaend, 1840.

Voorberigt van De Zinnelooze.
Gent, Ivo Tytgat. 1842.
‘Wy houden het daervoor, dat ieder letterkundig voortbrengsel, het zy dan poëzy of
wat anders, een nuttig doel moet hebben, zonder welk het voor den uiterlyken vorm
fraei kan zyn, maer in den grond ydel of slecht is.’
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Zoo sprak een tydschrift, by de verschyning van ons jongste letterkundig
voortbrengsel(1).
Niemand is meer dan wy overtuigd, dat de letterkunde eene hoogere zending heeft,
dan het voortbrengen van ydelen klank, waerin geest noch hert eenig voedsel vinden;
en opdat men zich wegens de zedelyke strekking van het volgend gedicht niet vergisse,
zeggen wy vooraf, dat onze bedoeling daerby is geweest, een openbaer belang te
wekken voor een slach van ongelukkigen, aen wier gruwzaem lot, al te dikwyls
miskend, er in onze tyden niet genoeg wordt gedacht.
Wat is een krankzinnig, een zinneloos mensch? - Laten wy deskundigen daerop
antwoorden(2):
‘Een zinnelooze is het, rampzaligste wezen der schepping. 't Is een ellendige, die
lydt boven alle verbeelding. 't Is iemand, wien een vlymend leed knaegt tot in de
diepste schuilhoeken des gemoeds.
De krankzinnigheid is eene verscheurende smerte; zy is een lyden des herten,
'twelk aen de tong niet meer toelaet de tael der rede te spreken. De vorm des woords
is veranderd; 't is eene nieuwe tael door omgekeerde geestvermogens gebezigd, om
het leed uit te drukken. Maer deze tael wordt door anderen niet begrepen, en 'tgeen
wezentlyk het diepst bedroevend is, wordt uitgebragt door woorden zonder
samenhang, die meer dan eens den lach der onwetende menigte wekken.
Men beschouwe de smerten, die deze ellendigen kwellen by den aenvang hunner
krankheid: te vergeefs hygen zy naer rust; de slaep ontvlugt hun; de pyn overweldigt
ze; overal zoeken zy vertroosting, en vinden die nergens.
O wonder verschynsel! dan komt de natuer hun ter hulp; zy worden door
hersenschimmen gestreeld, door begoochelingen overmeesterd. Van ellendigen, die
zy waren, meenen zy gelukkig te zyn geworden. Het ryk van hemel en aerde behoort
hun toe. Zy wanen in het midden der engelen, in eene ongekende gelukzaligheid,
Gods almogend wezen te beschouwen; of wel hunne zieke verbeelding doet hen in
het lot der booze geesten deelen, en dan worden de ongehoordste gruwelen eene
behoefte, een wellust voor hen, even als de onschuldigste, de teederste aendoeningen
van anderen.’
Dus wordt de zinnelooze mensch geschetst door mannen, wier blinkend vernuft,
wier gansch leven gewyd is aen het doorgronden der geheimen, die in de ziel van
zulk eenen verworpeling der maetschappy omgaen.
Wy laten staen verworpeling der maetschappy; want wat doet de samenleving om
zyn rampzalig lot te verzachten? Zy behandelt hem even als eenen

(1) Zie De Middelaer, eerste jaergang, blz. 55.
(2) Zie de werken van GUISLAIN, LEURET, ESQUIROL, enz. passim.
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misdadiger, werpt hem in eene krocht, en overlaedt hem niet zelden met ketenen.
Gelukkig zoo hy ontsnapt aen de koele barbary van wezens, die minder dan hy den
naem van mensch verdienen, die hem in 't verborgen martelen, en voor wier
afschuwelyke bedryven de verbeelding terugbeeft(1).
Zulke wandaden zyn echter te zeldzaem om er by stil te staen, en zouden niets
tegen de algemeene gesteldheid der samenleving bewyzen, indien deze niet onder
andere opzichten schuldig ware, namelyk wegens hare achtelooze onverschilligheid
omtrent die beklagenswaerdigen, die vóór alle anderen hare bezorgdheid zouden
moeten opwekken.
Dat de maetschappy de krankzinnigen behandelt als misdadigers is te weinig
gezegd, want voor deze heeft zy schier de bezorgdheid eener moeder, terwyl zy gene,
als basterdkinderen, aen de willekeur van vreemden overlaet. Men beschouwe onze
voorname gevangenissen: huisvesting, voeding, kleeding, handwerk, onderwys, alles
is er het voorwerp van de gestadige zorg en waekzaemheid van eenen zwerm
bedienden door den Staet bezoldigd, als wilde men het lot van boosdoeners benydbaer
maken voor onschuldige gebreklydenden; als wilde men hun het gemis der vryheid
vergoeden! - Men vergelyke dan met deze gestichten onze bewaerplaetsen voor
krankzinnigen, en men bloze! - Waer zy bestaen, zyn zy, op weinige uitzonderingen
na, te danken aen de hebzucht van byzondere persoonen, aen wie de ongelukkige
kranken, als aen de minst biedenden, gelyk het heet, worden overgeleverd. By dezen
worden zy dan niet zelden verzorgd en behandeld als veroordeelde wezens, voor wie
het genoeg is, dat men hun het leven niet verkorte.
Wanneer men daerby het oog slaet op onze tyden en die op welke wy gewoon zyn
zoo gereedelyk den stempel van barbary en onwetendheid te drukken, is de
vergelyking nog veel bedroevender. Van den aenvang der kruistogten tot aen de
geloofshervorming (1100-1500) was Europa overdekt met ordens en genootschappen
van alle slach, die alleen het beschermen der lydende menschheid ten doel hadden.
Grooten en minderen, mannen en vrouwen, allen streefden naer zelfopoffering, het
toppunt van volmaking der heiligste geloofsleer. De ridders der beroemde geestelyke
krygsorde van St Jan te Jerusalem, later orde van Maltha geheeten, noemden de
zieken en armen ‘hunne heeren’ en derzelver Grootmeester voerde den titel van
Beschermer der armen van Jesus Christus(2).’ Aenzienlyke legaten werden gemaekt
tot den opbouw van tallooze gestichten van weldadigheid, waervan heden nog enkelen
bestaen, die hunne eerste bestemming niet hebben verloren. By geene burgerlyke
overeenkomsten

(1) Men zie deswegens het verhael eener gebeurtenis, medegedeeld in het Bulletin de la Société
de Médecine de Gand, van 6 April 1841.
(2) Zie MICHAUT, Histoire des Croisades.
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of verhandelingen, by geene openbare feesten of vermakelykheden werd de behoeftige
vergeten.
En hoe is het ten huidigen dage gesteld? - Baetzucht en eigenbelang hebben, eilaes!
het gevoel van weldadigheid verdrongen; zelfopoffering uit menschenliefde is een
ongewoon verschynsel geworden, dat men, waer het soms plaets heeft, als iets
wonders in de nieuwsbladen vermeld ziet; en de braven, die het wagen, zich voor
noodlydenden in de bres te stellen, moeten alle voorzorg nemen, willen zy hunne
handeling als ernstig doen doorgaen, en zich beveiligen voor de verderfelyke pest
onzer eeuw - den spotgeest.
Er zyn echter, den hemel zy dank, nog hier en daer gevoelige zielen, die wellust
scheppen in tranen te droogen, in smerten te heelen; die over een geheel volk, een
geheel tydvak den weldadigen invloed hunner menschenliefde spreiden; - doch deze
zyn als de sterren in eenen benevelden nacht, vertroostend maer zeldzaem. Eenen in
het byzonder, dien wy hebben gekend, en die thans niet meer tot de levenden behoort,
zouden wy noemen, zoo elk lezer hem niet reeds voor ons genoemd hadde: den
eerwaerden Kanonik TRIEST, wiens gansch leven ééne gedachte van liefde, ééne
onophoudelyke weldaed was.
By een volk, dat op zulke sieraden der menschheid mag roemen, kan alle liefde
tot den naeste niet geheel zyn uitgedoofd, en welligt zouden eenige poogingen, van
verschillende standpunten der maetschappy tot een en 't zelfde doelwit uitgaende,
niet onvermogend zyn, om het heilige vuer, dat onze vaderen doorblaekte, weder te
ontsteken. De krachtigste dezer middelen zyn voorzeker in handen des Staetsbestuers,
en met levendig genoegen ziet men, dat hetzelve, wat de krankzinnigen betreft, thans
voorbereidende werkingen en navorschingen heeft bevolen aen des bevoegde mannen,
wien het noch aen yver noch aen kennissen mangelt, om de zaek tot eene gewenschte
uitkomst te brengen.
Maer onder de middelen om tot zulk een einde te geraken, telt voorzeker ook het
oppermagtig gezag, 'twelk thans meer dan ooit de schoone kunsten op de herten
oefenen. Wanneer het op teedere aendoeningen aenkomt, blyven wetenschappelyke
vertoogen en koele redeneringen, schoon nog zoo overtuigend, dikwyls zonder vrucht.
Gevoel alleen wekt gevoel, en de tooverroede, die het in beweging brengt is de scepter
der kunst. Tot de bevoorregte wezens, die als meesters in het gebied der kunsten
optreden, zeggen wy dan: het zy gy 't penseel of den beitel voert, streelt door uwe
scheppingen niet langer die verderfelyke drift naer zelfgenot, dien dorst naer heillooze
ontroeringen, welke het hert verdorren; maer stort in de gemoederen dien hemelschen
trek naer mededeeling en opoffering, die in plaets van matheid en verveling, een rein
en steeds groeijend genoegen nalaet, en die alleen bekwaem is, om het ryk van
hoogere volmaking op aerde te verwezentlyken. Gy vooral, die met de lier weet te
tooveren, versmaedt den bedwelmenden wierook van verzengende hertstogten, en
doet in den mensch dien heiligen gloed ontblaken, die de herten lenigt en stooft,
reinigt en veredelt - den gloed der menschenliefde! -
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Hoe zeer wy met ons eigen onvermogen zyn bekend, wilden wy eenen wenk geven
tot zulk eene streving, en daeruit is het volgend dichtstuk ontstaen.
By een bezoek, dat wy, ledent drie of vier jaren, mogten doen in een Godshuis
voor krankzinnigen, voelden wy reeds de neiging, om in een dichtkundig tafereel de
gewaerwordingen te schetsen, die ons aldaer aendeden, zoo op het beschouwen dier
belangwekkende wezens als op het hooren hunner lotgevallen, waervan eenige zoo
veel voedsel tot dichterlyk gevoel opleverden, dat wy met de keuze als verlegen
waren. Wy vonden in dit gesticht ook het model, waernaer de hoofdpersoonaedje
van den tweeden zang is geteekend, en deze teekening is slechts eene flauwe schets
van het oorspronkelyke.
Wat het onderwerp des derden en vierden zangs betreft, daertoe vonden wy de
stof in een verhael, destyds door de Fransche nieuwsbladen medegedeeld, van eene
gebeurtenis in het Gasthuis te Bicêtre voorgevallen.
De verbeelding heeft derhalve geen het minste deel in de stof van het volgend
voortbrengsel. Moge het niet gansch beneden de belangrykheid dezer stoffe worden
bevonden, en aen het oogwit, dat wy ons daerby voorstelden, eenigszins
beantwoorden!

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

439

Inhoud.
LEVENSSCHETS VAN K.L. LEDEGANCK,
door J.F.J. HEREMANS

IX

Lyrische Poëzy.
De broedermin

3
Bloemen myner Lente.
112.

De laetste zwaluw

6
Bloemen myner Lente.
115.

De linnenmakery, Vlaenderens welvaren

9

Bloemen myner Lente. 9.
Aen de Maetschappy van Rhetorika te Thielt

13

Bloemen myner Lente.
139.
By den schielyken dood van een zesjarig meisje

15

Bloemen myner Lente.
118.
Uit een huwelyksdicht

17
Bloemen myner Lente.
141.

Zegeprael van 's Lands onafhankelykheid;
lotbestemming des Vaderlands

19

Bloemen myner Lente. 1.
Verjaring

26
Bloemen myner Lente.
125.

Aen de Maetschappy van Vlaemsche Letteroefening te 28
Gent
Bloemen myner Lente.
135.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

440

Aen de Maetschappy van Tooneel- en Letterkunde: YVER EN BROEDERMIN, 31
te Brugge
Bloemen myner Lente. 132.
Het klavier

34
Bloemen myner Lente. 127.

Het graf myns vaders

38
Bloemen myner Lente. 25.

De wysheid

48
Naer 't Fransch van A. DE LA MARTINE. Bloemen
myner Lente. 143.

Lofzang van het kind by zyne ontwaking

51

Naer 't Fransch van A. DE LA MARTINE. Bloemen
myner Lente. 150.
De kluizenaer

55
Naer 't Fransch van A. DE LA MARTINE. Bloemen
myner Lente. 147.

De vrede

60
Bloemen myner Lente. 97.
Zocht Romer of
Barbaer den roem of
roof der aerde, vóór
de twaelfde eeuw;
Stond een oneerlyk
vorst naer 't regt van
land of staet,
veertiende eeuw;
Of stortte
godsdiensthaet op 't
menschdom, dat
ontaerdde,
Of klom
gewetensdwang de
hel uit, die hem
baerde, zestiende
eeuw;
Zyn eerste golf brak
door tot op de zelfde
boorden, in 1792;

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

En schokte door zyn'
val 't aloude
krygsgewest, in 1815.
Aen myne lier

66
Bloemen myner Lente. 154.

Het graf myner moeder

69
Verspreide en nagelaten Gedichten. 31.

Aen myne egade, met de Bloemen myner Lente

77

Verspreide en nagelaten Gedichten. 101.
Aen myne egade in haer album

78

Verspreide en nagelaten Gedichten. 110.
In myner egaês gebedenboek

79

Verspreide en nagelaten Gedichten. 49.
Op VIRGINIES naemdag

80
Verspreide en nagelaten Gedichten. 123.

Vaerwel, begoochelende jeugd!

82

Verspreide en nagelaten Gedichten. 59.
PAULINE

87
Verspreide en nagelaten Gedichten. 48.

Het graf

89
Naer 't Hoogduitsch van von ECKARTSHAUSEN.
Verspreide en nagelaten Gedichten. 65.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

441

Volt den beker nog eens

91
Naer 't Engelsch van Lord
BYRON. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 111.

De Imitatione lib. III. Cap. XIV

93
Verspreide en nagelaten
Gedichten 120.

In een gebedenboek

96
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 57.

Herinneringen

97
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 52.

Lief kind! gy wilt, dat ik u melde

102
Naer aenleiding van een
Fransch zangstukje.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 105.

Vlaenderen

104
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 107.

De boekweit

108
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 1.

Vrouwenliefde

116
Naer 't Hoogduitsch van
LOUISE VON PLÖNNIES.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 46.

Te vreden met weinig

117
Naer 't Schotsch van R.
BURNS. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 82.

Schotsche zang

118
Naer 't Engelsch van
W.H. TWEEDIE.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 83.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

Het kind des velds en het kind der stad

119
Naer 't Engelsch van
CUNNINGHAM.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 126.

Dronk aen Prof. J.L. KESTELOOT

123
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 118.

De ontmoeting

125
Naer 't Hoogduitsch van
SCHILLER. Broederhand,
1ste jaergang, 478.

De drie Zustersteden
I. Aen Gent

127

II. Aen Brugge

136

III. Aen Antwerpen

143

De bloemen en de sterren

151
Naer 't Fransch van A.
VAN HASSELT.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 104.

De Vlaming heeft geen tael

153
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 134.
In December 1846
beleedigde zekere
Waelsche
volksvertegenwoordiger,
SIGART, in de Kamer, den
Vlaming in al wat hem
heilig is; hy vroeg onder
anderen: La race
flamande serait-elle d'une
nature inférieure comme
les races africaine et
américaine? Al de
Vlaemsche bladen
beantwoordden dien hoon
ons en onzen vaderen
toegeworpen: TH. VAN
RYSWYCK wreekte den
Vlaming in een politiek
referein, en LEDEGANCK

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

begon dit gedicht, dat hy,
helaes! niet heeft mogen
voltooijen.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

442

Gent, lied

155
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 138.

Een Vlaemsch lied

157
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 136.
Dit lied en het voorgaende
werden voor het Vlaemsche
Gezelschap te Gent,
drie-vier dagen vóór den
dood des Dichters,
vervaerdigd.

Verhalende Poëzy.
De vlinder

161
Bloemen myner Lente.
120.

De weduwe en de wees

167
Bloemen myner Lente. 61.

BOUDEWYN van Constantinopel

177

Bloemen myner Lente. 37.
De hut in 't woud

199
Bloemen myner Lente. 69.

FRITZ en MATHILDE

211
Bloemen myner Lente. 81.

Het burgslot van Zomergem

225

De kapitein en zyne moeder

271

Naer aenleiding van een
Fransch zangstukje.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 16.
Zeer treurige ballade op de belegering en inneming van 277
Alhama

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

Naer 't Spaensch.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 113.
Dit gedicht was
oorspronkelyk in 't
Arabisch vervaerdigd, en
volgens eenen schryver
was er het uitwerksel zoo
groot van, dat het op
doodstraf verboden was,
hetzelve in Grenade te
zingen. Lord BYRON heeft
het in 't Engelsch vertaeld.
De gevangene van Chillon

285
Naer 't Engelsch van LORD
BYRON. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 86.
Het slot Chillon ligt
tusschen Clarens en
Villeneuve, aen het lak
Leman, of meer van
Geneve. Ter linker hand
zyn de monden der Rhone;
aen de overzyde de
hoogten van Meillerie en
de Alpische bergketen van
Boveret en St. Gingo. Digt
by op eenen heuvel achter
het slot is een waterval:
beneden de muren van het
slot is het meer gepeild op
eene diepte van 800 voet.
Binnen het slot zyn
verscheidene kerkers,
waerin de
staetsgevangenen werden
opgesloten. In de cellen
zyn zeven pylers of
kolommen, waervan eenige
met yzeren ringen zyn
voorzien.
Lord BYRON, die, volgens
MOORE, dit dichtstuk
schreef binnen den tyd van
twee dagen, in het dorpje
Ouchy, by Lausanna
alwaer hy in 1816 door

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

stormweder was
opgehouden, geeft het als
een verdichtsel. Finden's
illustrations bewyzen de
getrouwheid van BYRONS
beschryving van CHILLONS
kerker.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

443

De zinnelooze

309
‘By het schryven der tiende
strofe in den eersten zang
onzes gedichts, hadden wy
het oog op eenige plaetsen
uit het werk getiteld:
Fragments psychologiques
sur la folie, par FRANçOIS
LEURET, docteur en
médecine, blz. 264 en 289,
en uit het traktaet les
phrénopathies ou doctrine
nouvelle des maladies
mentales par J. GUISLAIN,
blz. 38 en 390. Wy hebben
niet gevoegzaem
geoordeeld deze plaetsen
alhier over te brengen. Wat
betreft de fragmenten,
welke wy by het schryven
der elfde strofe van den
eersten zang voor oogen
hadden, liever verzenden
wy den lezer tot de
aengehaelde werken, dan
onze tafereelen door het
verhael van walgelyke
daedzaken en het vertoon
van besmeurde beelden te
ontluisteren.’
K.L. LEDEGANCK, naberigt
der Zinnelooze.

Het slot des bedelaers

349
Naer 't Fransch van J.
REBOUL. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 43.

Des zeemans kind aen zyne moeder

353

Naer 't Engelsch van Miss
LANDON. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 132.
De bedelaer

355
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 9.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

Het lied van 't maegdelyn

365
Naer 't Fransch van A. VAN
HASSELT. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 39.

De begraving van Sir JOHN MOORE

367

Naer 't Engelsch van
WOLFE. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 63.
Het verstooten kind

369
Naer 't Engelsch van
BAYLY. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 67.

Het eerste grys haer

372
Naer 't Engelsch van
BAYLY. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 84.

NORAS gelofte

374
Naer 't Engelsch van
WALTER SCOTT.
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 41.

De laster

377
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 70.

De woekeraer

391
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 130.

WENEMAER

393
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 125.

Mengelpoëzy.
Heil en onheil der tooneeloefening

397

Bloemen myner Lente. 19.
Lof der schilderkunst

402
Bloemen myner Lente. 14.

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

444

Aen * * *

407
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 106.

Zelfopoffering uit menschenliefde

408

Bloemen myner Lente.
106.
LINDOR

413
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 50.

Stancen

414
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 102.

HANS en GRIETJE

416
Naer 't Hoogduitsch van
UHLAND. Verspreide en
nagelaten Gedichten. 56.

Het floers

417
Naer 't Fransch van
VICTOR HUGO. Verspreide
en nagelaten Gedichten.
19.

Snedigheid

420
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 80.

Hoe zal ik, sprak hy

421
Naer 't Fransch van
VICTOR HUGO. Verspreide
en nagelaten Gedichten.
58.

De grondregels

422
Verspreide en nagelaten
Gedichten. 81.

Twee Oostersche zinnebeelden

423

Verspreide en nagelaten
Gedichten. 51.
Aen sommige afgevaerdigden

424

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

Verspreide en nagelaten
Gedichten. 15.
NABERIGT

425

Karel Lodewijk Ledeganck, Gedichten

