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Liedekens van Bontekoe.
‘Aan de kant van de Revier komende daer de Praeuw lag, stond daer een hoop
Inwoonders; en haperden geweldig tegen elkander; het scheen dat de eene wilde
hebben dat ik voer en de ander niet. Ik greep een of twee uit den hoop by den arm,
en stuwde se na de Praeuw toe, om te varen gelyk of ik noch Meester was, en ik was
boven half Knechte niet. Sy sagen er soo vreesselyk uit als Dollemannen, doch lieten
haer geseggen: en twee gingen met my in de Praeuw, de eene ging agter sitten, en
de ander voor: elk met een scheppertjen in de hand, en staken af; sy hadden elk een
Kris op haer syde steken, synde een geweer of het een Ponjaerd was, met vlammen.
Doen wy wat gevaren hadden, kwam de agterste na my toe, want ik sat midden in
de Praeuw, en wees dat hy geld wilde hebben. Ik taste in myn dief sak, haelde er een
kwartjen uit, en gaf het hem. Hy stond en bekeek het, en wiste niet wat hy doen
wilde; doch nam het ten lesten, en wond het in syn Kleedjen dat hy om zyn middel
hadde, de voorste siende dat syn Maet wat gekregen had, kwam mede na mij toe, en
wees
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my dat hy ook wat hebben wilde; ik dat siende, haelde weder een kwartjen uit mijn
dief sak: en gaf het hem. Hy stond en bekeek het mede, 't leek dat hy in twijffel was
of hy het geld wilde nemen, dan of hy my wilde aentasten, 't welk zy ligt souden
hebben kunnen doen, want ik hadde geen geweer, en sy hadden elk een Kris op syde.
Daer sat ik als een schaep tusschen twee Wolven, met duisend vreesen; God weet
hoe ik te moede was: voeren also voor stroom af; omtrent ten halver weeg aan de
boot synde, begonnen sy te tieren en te parlementen, het scheen aen alle teekenen
dat sy my om den hals wilde brengen. Ik dit siende, was soo benauwt dat my het hart
in myn lyf trilde en beefde van vreese, keerden my derhalven tot God: bad hem om
genade en dat hy my verstand wilde geven, wat my best in die gelegenheid stond te
doen: en het scheen of my inwendig geseid wierd, dat ik singen soude, hetwelk ik
dede: hoewel ik in sulke benauwdheid was, en zong dat het door de boomen en
Bosschagie klonk, want de Revier was aan beide syden met hooge boomen bewassen.
En als sy dit sagen, begonden te lagchen, gaepten dat men haer in de keel sien kon,
soo dat het leek dat sy meenden, dat ik geen zwarigheid van haer maekte; doch ik
was heel anders in mijn herte gesteld, als ik vertrouw dat sy meenden; wy raekten
te met zoo verre voort dat ik de boot zag leggen. Doe ging ik staan en wuifden ons
volk toe: die my siende dadelyk na my toe kwamen, by de kant de revier langs,’ enz.
Gedenkwaardige Beschrijving van de Achtjarige en zeer Avontuurlijke Reise van
Willem IJsbrantsz. Bontekoe van Hoorn, gedaan na Oost-Indiën, pag. 20.
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Sumatra dreef in vloeijend goud,
Dat van de hooge kamferboomen,
Die heerschers in een Indisch woud,
Op peperstruik en oobarhout,
Op beek en mos scheen neêr te stroomen.
Schoon welkomstgroet en liefdebeê
Den lichtvorst noodigden in zee,
Wier golven ruischten van verlangen,
Eer de oceaanbruid hem gedwee
In de open armen mogt ontvangen,
Riep hij een lang, een zoet vaarwel
U toe, o geurige Archipel!
En alles baadde zich in luister,
En alles dronk het vier der min
Van zon en zee wellustig in:
De tijger lekte in 't scheem'rig duister
Van 't roode hol zijn bronstig lief,
Terwijl zich de olifant verhief,
Om, met van drift gewiekte voeten,
Zijn gemalinne in 't bosch te ontmoeten,
Dat louter liefdespellen zag
In 't uur des echts van nacht en dag.
Helaas! de mensch voedde and're driften:
Daar gleed, langs oevers, rijk omzoomd
Van laag gewas en hoog geboomt',
Welks schaduw 't vocht van kleur deed schiften
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En 't vonk'lend goud in donker blaauw
Verkeerde, een ranke, ruwe praauw
Op breeden vloed vast sneller voort,
Den haat, welligt den dood aan boord!
Een drietal mannen mogt ze dragen:
Twee wilden, naakt en bruin van leên,
Een witte schort om 't lijf geslagen,
Waaruit de scherpe kris verscheen;
Twee wilden, afgerigt op 't jagen,
Maar die naar 't schuw gediert' niet zagen,
Dat beurt'lings opsprong en verdween.
Waarom zij naar den boog niet tastten,
Wanneer ze een anteloop verrasten,
Schalk spelende op het oevermos;
Waarom geen werpspiets stoof in 't bosch,
Waar casnarissen hun pluimen
Van vlocib're paarlen deden schuimen,
Daar gaaikens staarden op hun dos?
Zij lieten 't, wijl ze een prooi beloerden,
Die school in 't loof, noch dook in 't nat,
Een blanke, dien zij met zich voerden,
Een blanke, die in 't midden zat,
Die aan zijn heup geen wapen had,
En, schoon geen banden hem omsnoerden,
Toch opzag en den Heere bad!
Wèl mogt hij! Was op Texels reede,
Toen de oostewind ten leste woei,
En vlag en zeil zich grootsch verbreedde
En 't schip geslaakt werd uit zijn boei,
Het hem voorspeld, hoe ramp bij ramp
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Op reis hem dagen zou ten kamp;
Hoe wreed de hoop hem zou bedriegen,
Die hem zoo fier te roer deed staan,
Als lachte Java reeds hem aan;
Hoe in den verren oceaan
Zijn kiel, 't Nieuw-Hoorn, in brand zou vliegen,
Hij, Willem Ysbrandtsz Bontekoe,
Had omgewend, de zeevaart moê!
En echter, 't leed was koen gedragen Vergeef dat woord van ijd'len trots;
In ootmoed schiep zijn ziel behagen Hij droeg het, waard de hoede Gods,
Die hem beschermde in 't golfgeklots,
Het laaije vaartuig uitgeslagen,
Die, voor den ingang van den nacht,
De scheepsboot tot zijn redding bragt.
Hij droeg het, zoo als echte vromen
Het jamm'ren doen, - des Heeren wil
Eerbiedend, zweeg hij werkzaam stil:
Des avonds kermende ingenomen
Viel 's uchtends nieuw gevaar te schromen;
De hulk was wel aan 't vier ontkomen,
Maar dreef, ontbloot van naald en zeil,
Der luimen van de baren veil.
En zie, hij onderwierp de winden;
Om 't sprietjen van de veege schuit
Sloeg 't noodzeil, dat hij zaam deed binden,
De smalle banen klaat'rend uit;
't Gestarnt zou hem den weg doen vinden!
En week de dag en viel de nacht,
En rees geen land bij 't morgengloren,
En deed de hongerkreet zich hooren,
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En stilde niet dan dorst die klagt,
Slechts hij had moed, had troost voor allen,
Die zuchtten aan het kleene boord,
En hield op deze reê hun woord.
Maar nu!
Zou hij, in gruwb'ren moord,
Hier weerloos, ongewroken vallen,
Gescheiden van den trouwen stoet,
Die met hem, eer nog de uchtend daagde,
Om lijftogt aan den wal zich waagde,
De streek, het dorp was ingespoed?
Ach! geen dier makkers had de wilden
Mistrouwd als hij, om 't valsch gelach,
Waarmeê de schaar hun worst'ling zag,
Toen zij hun kracht den buffel spilden,
Die 't koord des leiders scheurde als rag;
Het dier, door hen vooruit betaald,
Vervolgd, en toch niet ingehaald.
‘Neen, broeders,’ mogt hij hen bezweren,
‘Blijft zonder buks, blijft zonder dolk,
Van nacht niet wijlen bij dit volk.’
Zij scholden hem een onheilstolk;
Zij wilden naar de kust niet keeren.
Dáár droeg de praauw hem naar de boot;
Dáár bad hij: ‘Heere! zie mijn nood!’
Te regt; want onder 't peinzend staren
Naar schuinschen stam, naar wond'ren boom1,
Die schermen weefde van zijn blâren,

1

De Bombas, of zijde-katoenboom.
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Wiens bloesem, wuivende op den stroom,
De sneeuwvlok scheen dier balsemluchten,
Had hem een bont faizantenpaar,
In 't loof gedoken, doen verzuchten:
‘Dat ik zoo vrij, zoo veilig waar!’
En even of de toon dier klagte
Zijn lot den roeijers had ontvouwd,
Werd de een, die straks zijn wenken wachtte,
Werd de aêr, die eerst hem meester achtte,
Geblaakt door lust naar bloed en goud.
Ter sluik was de achterste opgesprongen;
Hem meldde 't vlijmend tandgesis.
De voorste zwaaide met den kris,
En spelde... doch hij was bedwongen.
Een kleine gift van luttel geld
Had beide een wijl te vreê gesteld,
En zwijgend ging 't op gulden baren
De landstreek uit, der haven toe; Neen, eensklaps kweelde Bontekoe
Als waar' zijn' togt een spelevaren:

I
't passeren der linie.
Stem: Wie had op Sinxen nacht
Gedacht.
Vlaamsch Liedeken.
SCHEEPSVOLK.

Daar rijst de god der zee
Alreê,
Een wierkrans om de lokken;
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Hij brengt zijn bolle weêrhelft meê;
'k Wou dat hij 't wat meerminnen deê,
Al moest ik er voor dokken.
Wat vreemde stoet heeft hij
Op zij,
Het viertal werelddeelen.
Die Azië is een oude prij:
Die Afrika te zwart voor mij:
Wie drommel zou haar stelen?
NEPTUNUS.

Wat hebben malle maats
Al praats!
Mijn staf jeukt in mijn ving'ren.
Wat volkslag ben je? van wat plaats?
Lieg niet, of jij zult buiten gaats
En lucht en zee zien sling'ren.
DE SCHIPPER.

Wij zagen in Kijkduin,
Neptuin!
Het leste van ons landjen:
Mijn scheepjen heet, - kijk niet zoo schuin,
Ons volk zei jij was in je tuin:
‘Het Amsterdamsche Santjen.’
NEPTUNUS.

Ik dacht het, toen 'k je vlag
Straks zag:
Ik mag haar kleur wel zetten.
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Maar drokker maak jij 't dan je plag:
'k Hoor alle week, 'k hoor ieder dag
't Wilhelmus nou trompetten.
DE SCHIPPER.

Wel, Oudjen! 't hartig lied
Is niet
Voor luije Jan geschreven;
Maar zeg eens of je in jou gebied
Ons nou van harte welkom hiet,
Wat offer moet ik geven?
NEPTUNUS.

Wat offer? Troe, toe, troe
Brr, oe!
Zoo doop ik al mijn hachjens.
Amerika! spuit harder toe;
Europe! ben je nou al moê?
Op, wijf, wat doe je 't zachtjens!
DE SCHIPPER.

Hei, hola! oude snaak,
't Was raak;
Wij druipen door onz' kleêren.
't Is maar een kletserig vermaak;
Ik zal je, mits die regen staak',
Een mooijen duit vereeren.
NEPTUNUS.

't Is alleman om poen
Te doen
Geet op, en 'k zal je sparen.
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Ja, zoo van nacht een Spaansch galjoen
In 't zog jou volkjen na mogt spoên,
Niet klappen van je varen.
Of wil je dat ik tuig:
't Was ruig;
‘'t Had hair tot op de tanden.’
Zoo gun mij 't scheeren met de duig;
't Volk tart me al met hoezee-gejuich;
Goê reis naar de Oosterlanden! Aêloudheid! 't was geen ijd'le droom,
Dat Orpheus, spelende aan den stroom,
Op forschen klank van stem en snaren
En aarde en lucht ten rei deed varen;
Dat hij in weêrgâlooze luit
Den schepter der natuur omklemde,
Die leeuwen en die tijgers temde:
Hier werkte een deuntje wond'ren uit;
Een blij gelach, een vrolijk tieren
Verzelde 't staâg en volgde 't lang;
Het was of 't schalke beurtgezang
De woestaards van geneugt' deed gieren;
Als zagen zij het scheepsfeest vieren;
Zoo juichten ze uitgelaten toe,
En ruimer aêmde Bontekoe.
De veete tusschen werelddeelen
Trad niet zoo schril als straks aan 't licht;
De sterkte was op nieuw gezwicht,
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Dewijl 't verstand weêr dorst bevelen.
Vast minder hach'lijk stond de kans
Des weereloozen blanken mans!
Zijn hoofd hing langer niet gebogen,
Zijn regterhand niet strak op zij;
Er luchtte een fierheid uit zijn oogen,
Die aanspraak maakte op heerschappij Hij voelde zich ter helft weêr vrij.
En toch, schoon 't onbesuisd geschater,
Om 't wild gebaar verknocht aan 't lied,
Weêrgalmde langs het bosch van riet,
Dat spiegelde in het effen water,
Toch lachte hij van harte niet.
O, 't was in 't bidden om zijn leven
Gewis door God hem ingegeven:
‘Het zingen redde u van den dood!’
En ijlings had hij van zijn lippen
Het lied, het wijsjen laten glippen,
Dat, eer hij nadacht, deze ontschoot;
Maar 't was geen klagt, maar 't was geen bede;
't Prees ijd'le vreugd, 't zong wuft gejoel,
En wroeging trad in plaats van vrede, Aandoenlijk, Christelijk gevoel!
Wie heeft die teêrheid van geweten
Des sterken voorgeslachts niet lief?
Een schakel van de onzigtb're keten,
Waar langs het zich tot God verhief!
Een wijle peinzens, - toen bedaarde
Het zelfverwijt in 't vroom gemoed,
't Geen 't luchtig deuntjen zich verklaarde
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Uit d'angst, door schok op schok gevoed,
Uit koortsig brein, de prooi van 't bloed,
Dat onbewust is wat het doet.
Eene and're wijl' - zijn vingers wischten
Het vocht af, dat in de oogen rees;
't Was woeste lust noch bloode vrees,
Die van de keus des lieds beslisten;
De Heere was 't, die 't spoor hem wees!
Of viel Zijn vinger niet te aanschouwen
In d'ommekeer van 't wilde paar?
Hier voegden klagten, droef noch zwaar,
Noch psalmen van den Harpenaar,
Die Isrel stemden tot vertrouwen,
Die Bontekoe, een hurkjen groot,
Al opzei aan zijn moeders schoot.
Hij moest, zijns ondanks vrolijk wezen,
En zuster Roeltjen werd geprezen,
Zijns vaders hulpe, sinds de dood
Der brave vrouwe de oogen sloot:

II
Roeltjen uit de Bonte Koe.
STEM:

So haest Gysjen had vernomen.
Bredero.

Toelichting.
Willem IJsbrantszoon Bontekoe, in 1587 te Hoorn geboren, heette eigenlijk Decker,
maar werd, daar zijn vader eene herberg hield, de Bontekoe genoemd, in zijne jeugd
meestal Willem uit de Bontekoe geheeten, en behield later dien naam. ‘Eene woning
bij het Hoofd,’ zegt de Heer C.A. Abbing, in zijne Beknopte Geschiedenis der stad
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Hoorn, enz. (Hoorn, Gebr. Vermande, 1839) ‘vertoont nog in den gevel zijn sprekend
wapen.’
IJsbrant-baas heeft drokke nering;
Schoon een man van luttel praats,
Lokt zijn huis schier alle maats,
Wordt hij rijk van hun vertering.
Vraagt ge: waar komt dit bij toe?
Ga eens naar de Bonte Koe.
Frisscher krans hangt nergens buiten
Dan zijn groene wingerdtak;
Maar zoo daar zijn roem in stak,
Mogt hij op zijn duim wel fluiten,
De eene quant riep d'aer niet toe:
Gaat ge meê ter Bonte Koe?
Spieg'len kan er zich een pronker
In het tin van kroes en kan;
Maar zoo menig vroeden man,
Maar zoo menig hoofdschen jonker
Lonkt er zoeter spiegel toe:
Gaan we naar de Bonte Koe?
IJsbrant-baas weet wel van wanten;
Om een flinke, knappe deern
Loopt de jonkheid ter taveern:
Mooije schenkster, duizend klanten:
Dochterlief brengt daar je toe,
Roeltjen uit de Bonte Koe!
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Noch een fijn mennisten zusjen,
Noch een bloode pimpelmees,
Weet zij niets van angst of vrees
Voor een handdruk, voor een kusjen;
Toch laat zij niet alles toe,
Roeltjen uit de Bonte Koe.
Waaghals wie haar durft omvangen!
Want haar hand is geen fluweel;
Schorre strijkstok op de veêl
Van een paar gebaarde wangen,
Speelt zij regts en links maar toe,
Roeltjen uit de Bonte Koe.
IJsbrant-baas houdt haar in eere;
Beugel, bouwen, haak en huik,
Alles draagt zij pronk en puik,
Vrijers krijgt ze heinde en veere:
‘Maar ik zie voor Roeltjen toe,’
Zegt de waard der Bonte Koe.
Als, om 't klappen van zijn schijven,
Haar een lansk van trouwen praat,
Of een wulp haar gadeslaat,
Die zijn boêl in 't riet liet drijven,
Roept hij: ‘Duimkruid hoort er toe,
Voor een waard der Bonte Koe.’
‘Vaderlief! wij hebben mony,’
Zeit ze dan, ‘in overvloed.
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Zoudt ge zuur zien, zag ik zoet?’
En zij streelt zijn bolle trony.
‘Roeltjens liefste, stem het toe,
Wordt de waard der Bonte Koe.’ Erinn'ring voerde in haar gebied
Hem mede, toen hij 't zingen staakte;
Hij zag den schelmschen vrijer niet,
Die 't wijsjen in een omzien maakte,
En 't hartsgeheim van Roeltjen ried;
Het was of weêr zijn jeugd ontwaakte,
Een lusthof groende in 't lief verschiet.
O geur'ge sneeuw der meidoornstruiken!
Hoe vaak plagt Wim, al kloek van leên,
Schoon naauw zijn vijftiende ingetreên,
Des achternoens in u te duiken,
Om ruikers voor de schouw te pluiken.
En de oogen maar uit joks te luiken,
Als Roeltjen kwam met stille schreên.
Het aardig kind van zeven jaren,
Een wolk van frisschen levenslust,
Wou hem verrassen in zijn rust,
En trok hem bij de blonde haren,
En werd gegrepen en gekust.
Dan vroeg ze om op zijn knie te rijden,
En riep: ‘Zie zoo, dat gaat te hoof!’
En scheurde een twijgjen uit het loof,
En dacht den klepper te kastijden,
Wijl aan haar voet de bloesem stoof;
En nu - nu school ze in luwt' van blaêren,
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Want gierend aan zijn arm ontglipt,
Want zwierend van het paard gewipt,
Was zij de boschjens ingevaren,
En riep van verre: ‘'t Is geen kind,
Die Roeltjen in den donker vindt!’
Dan rees hij op en zou haar vangen,
En tilde haar de scheem'ring uit,
Terwijl zij knorde: ‘Stoute guit!’
Of boos hem kneep in beî zijn wangen,
Of bad, die wilde weelde moê:
‘Ei, kweel eens wat, ik luister toe.’
En lang had Roeltjen niet te dringen,
Was 't vremd dat de Oost hem 't hoorde zingen?
't Lief kind scheen aan zijn zij te springen:

III
Louw en de waarzegster.
STEM:

Ach, ach, nog eens ach,
'k Wouw, zei Joosjen, dat ik 't zag.
DE WAARZEGSTER.

Louw, Louw, flinke Louw!
Wel hoe heb ik het met jou?
Heugt je niet hoe maats we waren,
Toen je zoudt naar Groenland varen?
‘Moertjen!’ zei je, ‘'k ga naar zee,
Geef me een amuletties meè!’
En ik zocht eens in het zootjen,

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

17
Dat ik erfde van mijn grootjen;
Maar het sticht niet hier op straat,
Ook herken je mij al, maat!
Ai, hoe ging het met het visschen?
Greep je een walvisch bij de klissen?
Heb je er zeven 't huis gebragt?
Zie ik droomde 't menig nacht.
Stil, stil! guitjen, stil!
Scheld het voor geen malle gril,
Mogt je beeld niet bij me wezen,
Als ik jou planeet moest lezen,
Voor je vrijsterken, mooi-Aagt,
Daar je mij niet eens naar vraagt!
't Is een jeugdje van een meisjen;
Zoen je haar nog wel een reisjen?
Komt er van je hijlik wat?
'k Wou dat ik haar jaren had,
Maat! ik bleef al even pover,
Maar jou diefzak vloeit wis over
Van dukaten, flinke Louw!
Wel, hoe heb ik het met jou?
LOUW.

Wijf! wijf! weêrgaasch wijf!
Te olijk hadt je mij bij 't lijf:
Toen ik, in de boot gesprongen,
Beertjen met zijn beide jongen
Uit de schotsen duiken zag,
Riep ik: ‘Komt maar voor den dag!’
Wou ik haan de voorste wezen,
Want je zei 'k had niets te vreezen;
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Maar, wat meenje? met zijn klaauw
Bragt hij deerlijk mij in 't naauw,
En ik zwoer je zoudt het boeten.
Hola hei! niet uit de voeten!
Ik ben nog aan 't einde niet
Van mijn amuletties-lied.
Erg, erg, eens zoo erg
Ging 't me bij den Spitsenberg:
Kijk, daar kwam een walvisch boven,
En de twee fonteinen stoven,
En de harpoenier kreeg prik;
‘Vrij’ zoo dacht ik, ‘vrij loop ik.’
Fut! toen hij zijn staart maar zwaaide,
Was 't of aarde en hemel draaide;
Vloekte ik jou niet als de pest,
Weet, ik lag ook buiten west!
Maar je vroegt straks naar mooi-Aagtjen,
Hieldt je dan een oog op 't maagdjen?
Voor den drommel, weêrgaasch wijf!
Heb me nou niet weêr bij 't lijf!
DE WAARZEGSTER.

Louw, Louw, flinke Louw!
Als of ik je foppen zou!
Wis was jou de spreuk vergeten,
Die de kroon zet op de keten:
‘Ebro - flavi - pactolus,
Dolu - ico - avamus!’
Hadt je dat er bij gepreveld,
Beertjen had je niet gekneveld
En geen walvisch jou weêrstaan;
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Zie me maar zoo vremd niet aan.
Vraag het Marten, vraag het Flipjen,
Nou al reeders op het tipjen,
Of ooit lanspunt of harpoen
Meer dan deze sprenk mocht doen.
Maar, maar, jonge vaèr!
Een en nog een zijn een paar.
Hoor, ik zal je een and're leeren,
Om je meisjen te bezweren
Dat zij je alles klappen zal:
Wie een zoentjen van haar stal,
Wie zij streelde met een kusjen....
Stuif niet op, zij heeft een zusjen.
Kom van avond bij me, maat!
Als de star in 't westen staat,
En mijn keteltjen zal zingen,
En mijn katertjen zal springen,
En ik ben wat, flinke Louw!
Of mooi-Aagtjen blijkt je trouw. Ach, spoedig werd het beeld verdrongen
Der minnelijke onnoozelheid,
Die hem, den wilden bootsmansjongen,
Zoo dikwerf 't wijsjen werd gezongen,
Om t' huis te blijven had gevleid!
Hij zuchtte luid, hij dacht te poozen, Maar 't wachten viel zijn makkers zwaar.
Onstuimig werd hun handgebaar;
Wat liedjen moest er nu gekozen?
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Daar schoot een aardig feit hem in,
Dat Holland in verbazing zette,
Toen heinde en veer de krijgsgodin
Den lof van Nieuwpoorts held trompette.
Een stoffe was 't voor elpen lier!
Helaas! hem werd zij niet gegeven,
Die, zonder dichterlijken zwier,
Voor 't volk het wonder had beschreven...
Doch reeds was 't wijsjen aangeheven:

IV
De zeilwagen van prince Mouringh.
1600.
STEM:

Als 't begint.

Toelichting.
Ik weet niet beter te doen, ten einde ook het gros der lezers de toespelingen in dit
liedje versta, dan de volgende plaats uit het opstel Simon Stevin, in de Bijdragen tot
de Geschiedenis der Wetenschappen en Letteren in Nederland, door J.P. van Cappelle,
(Amst. van der Hey en Zn. 1821) hier af te schrijven:
‘In het voortreffelijk werk van den onsterfelijken Hugo de Groot, getiteld:
Vergelijking der Gemeenebesten, komt de volgende zeer opmerkelijke plaats voor:
“Onlangs hebben wij ook aangevangen op het land te varen; want wij bezitten wagens,
die door den wind gedreven worden, met zeilen voorzien zijn en viermaal zooveel
spoed maken als een schip, daar zij met geen baren, die er tegen aan stroomen, te
worstelen hehben, maar door vlaktens heensnellende, met een ongelooflijken spoed
voortvliegen, en, hetgeen ik vergen mag dat men mij als een ooggetuige geloove, de
winden, door welke zij in beweging geraken, schier ontvlugten. Ik heb het bijgewoond,
toen men er binnen minder dan twee uren tijds veertien van onze mijlen meê heeft
afgelegd, waarvan iedere
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den weg van één uur bevat.” De aanteekeningen van Meerman op deze plaats, gepaard
met hetgene men elders aantreft, berigten ons, dat Maurits dezen wagen naar een
ontwerp van Stevin had doen vervaardigen, aan wien alzoo de eer der uitvinding
toekomt. Zeer gelukkig viel de proef uit, welke de Stadhouder met denzelven nam,
zoo men gist in den herfst van het jaar 1600. Op den wagen bevonden zich acht en
twintig personen, waaronder Maurits zelf, de broeder van den Koning van
Denemarken, Graaf Hendrik van Nassau, de Ambassadeur van Frankrijk, en, hetgene
opmerking verdient, ook de Admirant van Arragon, Franciscus de Mendosa, die in
den slag bij Nieuwpoort was gevangen. Ook de Groot, toen nog jong, woonde dezen
togt bij. Men voer met eenen zuid-oosten wind van Scheveningen. De Stadhouder
nam het roer in de hand en voerde het zeil. Toen dreef de wind den wagen met zulk
eene snelheid voort, dat hij niet scheen te rollen, maar te vliegen, en in twee uren
tijds te Petten aankwam. Geene paarden konden hem volgen; hij ontging bijna 's
menschen oog. Eenmaal stuurde Maurits hem uit kortswijl in zee, waarover velen
zich dapper ontzetteden; doch door eene geringe wending van het roer, bragt hij hem
in zijnen vorigen koers op het strand.’ T.a.p. blz. 21 en 22.
Men houde het mij ten goede, dat ik mij aan geene vergelijking wage met de fraaije
verzen, waarin deze togt door de Groot en door Huygens is vereeuwigd. Lord Gray,
in het 5de couplet, heb ik ontleend aan van Meteren's beschrijving van den slag bij
Nieuwpoort: ‘Milord ofte Baroen van Gray - - ende meer andere soo Enghelsche,
Fransche, als Hooghduytsche Heeren van adel, die sonder eenig bevel Prince Mauritz
verzelschapten.’ Dat ik Elisabeth een minnaar meer heb gegeven, zal men mij niet
euvel duiden. Welligt zal men het ergerlijker vinden, dat ik Z.K.H. den Hertog van
Holstein en broeder des Konings van Denemarken, ‘Fanden ta dig!’ of ‘dat de Duivel
u hale!’ laat roepen, en hem bovendien roode knevels heb gegeven; doch het laatste
scheen mij nog al nationaal toe, en het eerste heeft Mr. de Busenval, Ambassadeur
van Hendrik IV bij de Staten, waarschijnlijk niet verstaan. In een volksliedje mogt
de laatste niet anders dan Bulleval heeten. Het slot, Luctor et Emergo (ik worstel,
maar ik drijf boven), de bekende spreuk der Zeeuwen, werd door het onderwerp van
zelf ingegeven.
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Prince Mouringh reed langs zee
In zijn wond're koets met masten;
Half het Haagsche hof was meê;
Groote cijsen, rare kwasten,
Nog te noên bij Scheveling
Snelden ze al vóór twee langs Petten,
Toen het holdebolder ging
En de koensten zich ontzetten:
Flap zei 't zeil en krak het roer;
's Prinsen koets te water voer.
Lijnregt stoof ze in 't golfgebruis.
En men staakte 't vleijend prijzen;
Ieder wenschte zich te huis;
Ieder vroeg: Zal ze ooit weêr rijzen?
Alle tongslag sloeg een vloek,
Alle groote banjerts pepen,
En van angst werd buis en broek
Stuk gescheurd en kaal geknepen;
Prince Mouringh zag zoo snip,
Of hij vreesde voor zijn schip.
‘Narren!’ riep een Moffenheer,
‘Wo Hans Michel soll ertrinken,
Nicht in dieses salzes Meer.
“In ein Weinfasz wirdst Du sinken!”
Das versprach...’ Daar nam een golf,
Die aan hem zich wou verwarmen,
Die hem sissende overdolf,
Forsch den likkebroèr in de armen.
Oef! zijn neus zoo vierig-rood,
Bleek te bros voor zulk een stoot.
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De Admirant van Arragon
Zat zijn handschoen los te rijten;
't Scheen dat zich de quant bezon,
Of hij blaffen zou of bijten.
Grimmig sprak hij tot den Prins:
‘Krenkt ge mij een enkel haartjen,’
En hij streek de sik zijns kins,
‘Zeker heeft die muis een staartjen!’
Maar zijn bleekheid dacht er bij:
‘Sante Madre! baat dat mij?’
‘Beautiful!’ begon Lord Gray,
Toen de zon door 't water straalde:
‘Lord!’ daar stoof zijn muts in zee,
Die met blaauwe veêren praalde,
‘Help, fetch back!’ - ‘'t Blijve onbeproefd,’
Riep de Prins; ‘laat gaan die pluimen,
Daar hij twintig jaar op snoeft!
Alle wijven hebben luimen:
Maar Elisabeth was mal,
Zoo zij kaatste met dien bal.’
‘Fanden ta dig!’ klonk in 't want,
En de Deen, met roode knevels,
Zag hoe Frankrijks afgezant
Laf zich vasthield aan zijn stevels.
‘Ah! ne me refusez pas,
Prenez moi à la remorque.’ ‘Non, Monsieur, à vous le pas!’
Bulleval had uit met snorken,
Als een lammetjen gedwee:
‘Henri Quatre en saura gré.’
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‘Luctor et Emergo!’ riep
Prince Mouringh, en de wagen
Eensklaps weêr ter kuste liep,
Waar men Petten op zag dagen.
‘Luctor et Emergo!’ klonk
Uit den mond van al de gasten,
Toen de Prins er 't welkom dronk,
En ze in puik van mossels brasten.
Mouringh zei tot d' Admirant:
‘Et Emergo Volk als Land!’
En nu, wat dacht hij onder 't zingen?
‘Dat liedjen,’ zeî hij, ‘haal den droes!’
Hij zag de naakte woestelingen
Het bruine lijf in bogten wringen,
Alsof dier talen mengelmoes
Hun 't hoofd deed draaijen als een roes;
't Werd schuddend gillen, schaat'rend weenen;
Zij hingen over 't praauwtjen henen
Dat schommelde uit den evenaar,
En 't water stoof hun tot de scheenen.
Nog duchtten zij geen lijfsgevaar;
Een oogwenk en den stroom ten buit,
Had zingen en had lagchen uit!
Maar neen, zij zagen 't en zij tastten
Ten scheppertjens, - al wolkend vloog
Het vocht, waarin hun voeten plasten,
Van ied're zij der boot omhoog;
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En weêr was ze in een omzien droog,
Weêr moest hen zijn gezang vergasten.
Wie zich aan Breêro's deuntjens stiet,
Hij luist're naar wat volgde niet:

V
Machteld.
STEM:

Wijkker Bietje, die by 't beekje.
Vondel.
Machteld had wel hooren luiden,
Wat of vensterkens beduiden
Die des avonds open staan;
Maar een weinig frissche koelte
Was zoo welkom na de zoelte.
En het hare stond maar aan.
Ook scheen 't zuchtjen louter weelde,
't Zij het schalk haar boezem streelde,
't Zij het suisde in 't blonde haar;
Echter wuifde 't uit het loover
IJlings meer dan geuren over,
Zoet accoord van stem en snaar.
Als zij 't venster nu ging sluiten,
Zou de minnezanger buiten
Haar in de onderkeurs bespiên;
En dies zocht zij, schaamrood, schuchter,
Met de vingers om den luchter,
Achter 't saai gordijn te vliên.
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Maar al had zij hooren praten,
Dat hij dra wordt ingelaten
Die 't ons op zijn luit bediedt Niet te luist'ren naar zijn bede,
Niet te naad'ren, ook geen schrede,
Dat gedoogde 't hartjen niet.
Op haar bloote, blanke voetjens,
Sloop zij zachtjens, sloop zij zoetjens
Dies naar 't raam. Wat fraaije val!
Hoor, hij zong niet: Wil mij minnen!
Hoor, hij bad niet: Laat mij binnen!
Neen, hij prees haar schoonst van all'.
Was het waarheid wat hij kweelde,
Dat ‘de lieve lach, die speelde
Om haar lipjens, “kus mij!” riep,
Maar dat de opslag van haar oogjens
Wacht hield bij die nektartoogjens?’
Hoe zij naar den luchter liep!
Zie, al had zij hooren preêken,
Dat de booze liefst zijn treken
Uitspeelt achter 't spiegelglas,
Waarom zou zij, nu slechts muren
Haar bespiedden, niet eens gluren,
Of zij de allermooiste was?
En zij keek eens en zij knikte,
En zij keek weêr en zij blikte
Op baar vlugge beentjes neêr;
En zij danste een passedijsjen,
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Naar een zacht geneuried wijsjen,
En zij knikte keer op keer.
Maar het was, terwijl zij zwierde,
Of het luik op 't hengsel gierde,
Of... doch langer geen geluid;
Echter kraakte vast de wingerd,
Om haar vensterken geslingerd,...
Wie sprong binnen? 't Licht woei uit! En echter hebt gij 't lied beluisterd?
Een and're vraag, 'k was dies gewis,
Vol lachs of vol van ergernis?
Neen! niet gemeesmuild, niet gefluisterd,
Getuig wat uw verbeelding is:
Of schalke als die van vroeger dagen,
Wier wieken, gift van scherts en lust,
Op 't feestmaal werden uitgeslagen,
Haar smetteloosheid zich bewust, Die zonder blaam, die zonder vrees
Het menschelijke mensch'lijk prees;
Of... laat mij haar onreine noemen,
Die onder dubb'len sluijer kleurt,
Die eischt dat we ied're drift verbloemen,
Wijl ze elken zegen heeft verbeurd:
Wit graf waarbij de minne treurt!
Wat of zich Bontekoe verbeeldde?
Dat Machtelds minnaar binnen kwam,
Met zoete woordekens haar streelde,
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En, louter liefde, louter weelde,
Een kus stal eer hij afscheid nam?
En... waarlijk verder dacht hij niet. 't Bosschaadje hoorde een ander lied:

VI
Papegaaijen-deuntjen.
STEM:

Lorretjen.

Wat leide ik toch een leven,
Het prinsjen van de buurt!
Mijn stok is bruin gewreven,
Mijn kooi is glad geschuurd,
En ik kan klontjens krijgen,
Voor 't praten en voor 't zwijgen.
Ai! Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Houd mij je bekjen toe!
En zou ik mij dan storen
Aan 't smalen van dien knaap,
Die steeds wat nieuws wil hooren,
Die me uitscheldt voor een aap,
En mij zoo graag zou dwingen,
Een eigen lied te zingen?
Neen, Lorretjen
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Is daar te snugger toe!
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Ik ken wel mijns gelijken,
Die wand'len over straat,
Die met een degen prijken,
Die zitten in den raad;
Zij kregen 't beste hapjen,
Door krek te doen als Papjen.
Een Lorretjen,
Kaporretjen,
Kapoe, kapoe, kapoe,
Waar past die al niet toe? 'k Weet niet of u de les zal smaken;
De wilden lachten luide er om,
Terwijl 't refrein op eens een drom
Van papegaaijen deed ontwaken.
Daar klonk 't kapoe; daar galmde 't weêr;
De vogels wisten van geen schuwte;
De zoelte riep het tot de luwte,
Het strand den stroom toe keer op keer.
En Bontekoe dacht onder 't schaat'ren
Des wilden wouds, der wilde waat'ren:
‘Zing voort, ik ken geen liedjens meer.’
En toch! toen 't woest geschreeuw bedaarde,
Dat zelfs zijn roeijers dra verdroot,
En 't paar weêr rust'loos op hem staarde,
En half hem smeekte en half gebood,
Was hij niet slechts gereed te kweelen,
Maar werd zijn toon zoo vol, zoo vrij,
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Of 't lief tooneel van vrijerij,
Dat blanke Maas of gulden IJ
Op 't marmer van zijn vloed zag spelen,
Een warmte hem mogt mededeelen,
Als reed hij schaats, als vrijde hij:

VII
Wijs klaertjen op 't ijs.
STEM:

Mijn zoetje!
Ik moetje (met variatie).
Starter.
Wijs Klaertjen
Zou 't paartjen,
Liefst zamen alleen,
Verzellen
Of kwellen:
't Was moeder schier één,
Mits 't zusjen
Elk kusjen
Haar klappen mogt t'huis:
Op 't ijs met zijn beiden hield de oude niet pluis.
Min bloode
Dan noode
Ging 't vrijsterken meê;
Te waken,
Te laken,
Voedt vriendschap noch vreê,
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En Govert,
Betooverd
Door Elze, zijn lief,
De borst gaf den drommel van haar: ‘houdt den dief!’
Hoe prachte,
Hoe lachte
Die olijke guit,
Bij 't winden
En 't binden
't Wijs zusterken uit!
Zij gromde,
Zij bromde
Om 't schalke gezeur,
Bij 't kitt'len der voetjens voor dooven mans deur.
‘Mag praten
Niet baten,’
Was moederliefs woord,
‘Men jage
Den trage
Door voorbeelden voort!’
Dies rende
In 't ende
Ons meisken het paar
Vooruit, naar de baan, in de woelige schaar.
Eerst reed zij;
Toen gleed zij;
Straks peinsde ze een poos:
‘Die terger!
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Ik erger
Mij niet aan 't gekoos.
Omhelze
Hij Elze,
Mits verre van stad!’ Toen keek ze eens, of zus op het stoeltjen nog zat.
Waratje,
Mijn schatje,
't Bleek dwaas overleg.
Zij blikte, Zij schrikte, Het paartjen was weg!
Wat riep zij!
Wat liep zij!
Half spijt en half vrees,
En luisterde niet, 'schoon de jonkheid haar prees.
Toch staarde,
Toch waarde
Getrouw haar op zij
De rapste,
De knapste
Der dartele rij,
Noch jonker,
Noch pronker,
Maar geestige guit,
Haar aan, - om haar heen, - en borst eindelijk uit:
‘Mooi Grietjen!
Dat hiet-je,

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

33
Of wel, liefste Leen,
Of Antjen,
Mijn Santjen!
Maar dat is al een.
Schalk zoetjen!
Nu moet je
Met mij op de baan:
Wij kunnen nooit jonger een flikkertjen slaan.’
Met greep hij,
Met kneep hij
Haar worst'lende hand,
En zeide
En beidde:
‘Spreek op, - naar wat kant?’ ‘Ik heet niet... Ik weet niet... Ik zoek Elze-zus.’ ‘Leg op dan, mooi meisjen! wij vinden haar flus.’
Zij gluurde eens,
Zij tuurde eens
Wie hij wel geleek;
Toen bloosde,
Toen poosde,
Toen werd zij schier bleek;
En 't gapen
Der knapen,
Die 't aanzagen, moê,
Stak Klaertjen haar vingers Flip bevende toe.
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O Joosjen,
Mijn Troosjen,
Wat reden zij snel!
Wat beende,
Wat leende
Zij weelderig wel!
De molen,
Verscholen
In 't graauw van de lucht,
Verrees - was op zij - was voorbij in hun vlugt.
't Ging schriller,
't Werd stiller
Op 't ijs om hen heen.
‘Dra komen
Die boomen,
Dan zijn wij alleen!’
Sprak 't kwantjen,
Die 't handjen
Nu vaster nog kneep.
Wel wilde zij 't ligten, toch bleef zij op sleep.
‘Daar achter
Geen wachter,
Die nijdig bespiedt;
Voor kunstjens
Uw gunstjens,
Dat weigert ge niet!’
Met ijlden,
Met wijlden
Ze op de eenzame plek,
En Flip knoopte teeder zijn doek om haar nek.
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‘Rust, meisjen!
Van 't reisjen;
Ik merk, je bent moê.’
Hij rende,
Hij wendde,
Zij lachte hem toe:
‘'k Heb fraaijer
Geen draaijer
Gezien op de baan,
Dan jij, die tot zesmaal beentje over kunt slaan.’
Flip keerde;
Zij weerde
Den stoutert wel af,
Maar pruilde
Noch druilde,
Wat pas het ook gaf.
‘Hoe heetje?’ ‘Dat weetje.’ ‘'k Geloof haast van ja,’
Zoo sprak hij en trok met zijn schaatspunt een K.
Eilacie!
Tentatie
Dient ijlings ontsneld;
Op dralen
Rijmt falen;
Dra struikelt die helt!
Vast sling'ren
Zijn ving'ren
Om 't lijfjen zich heen,
Hij kust, zij kust weder. Ach! waren ze alleen!
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Maar gluipen,
Maar sluipen
Die vrolijke twee,
Maar rijden,
Maar glijden
Zij niet naar de steê?
Zij komen,
Vernomen
Door hem noch door haar;
't Zijn Govert en Elze; hoe schatert het paar!
‘Wel, zwager!’
De plager
Verrast hen alzoo.
‘Wel, zoetjen!
Ik groetje,
Ik stoor je maar noô.
De vrijheid
Is blijheid,
Is t'huis op het ijs.
Elk kiest zich een liefjen: zoo wil het 's lands wijs.’
Luid schreijend,
Hen beîend,
Houdt Klaertjen 't gezigt,
Bij 't blozen
Om 't kozen
Op 't ijsvlak gerigt,
En zuchtend
En duchtend
Reikt ze Elze de hand.
‘De linke,’ roept Flip, ‘want de regte is mijn pand!’
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‘Neen, vrees niet,
Neen, wees niet
Eenkennig, lief kind!
Al knort zij,
Toch wordt gij
Opregt'lijk bemind.
Ik zocht je,
Ik mogt je
Al lang gaarne zien,
En 'k vraag je vóór Lichtmis nog van je oude liên.’
‘Ai, Klaertjen!
't Is 't aêrtjen
Van onz' aller moê;’
Spreekt zusjen
Na 't kusjen
't Wijs vrijsterken toe.
‘'k Betrapje,
'k Verklapje,
Dies toch niet te huis.
Op 't ijs met zijn drieën, dat schat ik een kruis!’ Al telt gij geeuwende de blaên,
Verkwist om slechts een schaats te slaan,
Voor hem school in de eenvoude woorden
Een tooverspel, dat riep naar 't Noorden!
Vergeefs was de avondwind belaên
Met myrrhe en mastik, langs de boorden
Des vloeds al walmende opgegaan,
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Uit duizend kelken van gebloemt',
Die 't Oost hare offerschalen noemt.
Hij walgde van zijn week'lijk wuiven;
Hem dorstte naar den geest der kracht,
Die de aard herschept in eenen nacht,
De graauwe wolken weg doet stuiven,
De starren oproept tot zijn wacht,
En, als hem de uchtend tegenlacht,
Het veld, dat rijm en sneeuw omhuiven,
Heel 't landschap tint'len ziet van pracht,
Een vonk'lende juweelenschacht.
Maar niet alleen het forsche streelen
Der 't bloed bevleugelende lucht
Was de oorzaak van zijn diepen zucht:
Hij droomde van een klein gehucht;
Hij zag der landjeugd schalke spelen
In de arresleê, bij 't schaatsgenucht;
En 't liefste meisjen uit de schaar,
Dacht zij aan hem als hij aan haar?
Dáar fluisterden zijn reisgezellen,
En trager werd de vaart der praauw;
Wat nieuwe ellend moest hij zich spellen?
Hen scheen een folt'rende angst te kwellen;
Maar wat - wat bragt hen dus in 't naauw?
Al heerschte aan 't strand maar stilte en schaâuw,
Toch neigden zij ten golven de ooren,
Toch weêrlichtte op 't verschiet hun blik, Een wijle drijvens - dubb'le schrik!
Ook hij zag nu het woudvier gloren;
Ook hem deed zich de krijgszang hooren,
Wier flaauwe klanken 't paar al ving
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Toen 't nog zoo pijlsnel zeewaart ging:
En hij verstond uit hun gebaren,
Hij las het in hun schroom en spijt,
Dat achter 't rood gordijn dier blaêren
Tien, vijftig, honderd krijgers waren,
Met hen en met hun stam in strijd!
Het strand werd levend wijd en zijd!
Op eens verkeerden hun gezigten,
Terwijl de kris des voorsten rees,
En de and're greep naar boog en schichten,
En proef nam van de kracht der pees;
Ze ontveinsden mannelijk de vrees,
Zoodra der vlammen feller lichten
Hen d' oversterken vijand wees;
Zij wilden niet dan strijdend zwichten!
En leenden naauw den blanke 't oor,
Die, toen de praauw het strand genaakte,
't Geen 't wilde volk ten vuurdans koor
Een lied zong - dat een heek'laar maakte:

VIII
Inkeer.
STEM:

Q. De paai gaf 't voor geen roerdomp op,
X. Het quantjen zong gelijk een lijster.
Beurtzang.
DE COM.

De wereld, die in 't booze ligt,
Verdwijnt als rook uit mijn gezigt;
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'k Heb dies alle ijdelheid verzaakt,
En straks mijn testament gemaakt.
DE NEEF.

Het lekk're gulden Rhijnsche wijntjen
Smaakt mij wel eens zoo zoet bij Trijntjen.
Wat kijk ik graag, bij lange togen,
Mijn boeltjen door de fluit in de oogen!
DE OOM.

Wat zou mijn neef met schijven doen?
At hij zijn korentjen niet groen?
Al wat ik spaarde wierd verkwist;
Ik wil geen snollen bij mijn kist!
DE NEEF.

Zoo Oompjen-Grommert zijn dukaten
Mij dezen avond na mogt laten,
'k Zou morgen 't meisje prachtig dossen,
En kocht een boeijer en twee vossen.
DE OOM.

Dies maakte ik alles aan de kerk,
En krijg een lofdicht op mijn zerk.
En echter, 't is mijn naaste bloed;
Hij heet toch, als mijn vader, Knoet.
DE NEEF.

Wat zou ik als een banjer pragchen!
Hoe liefelijk zou Trijntjen lagchen,
En, arme deern, mij dra verliezen!
'k Had dan uit juffers maar te kiezen.
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DE OOM.

‘Het geld,’ zoo sprak de vrome man,
‘Behoort den regten erven, Jan!
En wie dies zalig sterven wil...’
Wel, waarom niet een codicil?
DE NEEF.

Bijlo! wanneer mij dat wou lukken,
Zei ik: ‘adie mijn guitenstukken!’
En zou, wie had het kunnen droomen?
Door schoonvaêr nog op 't kussen komen.
DE OOM.

Hoe stel ik best 't legaat op schrift?
't Legaat? Dat ware een halve gift:
Hij heeft wat noodig naar ik raam;
Hij is de leste van mijn naam!
DE NEEF.

Het is wel waar wat looze Gijs zeit:
‘De tabbaard, jongen! geeft de wijsheid,’
Maar 't eischt, voorwaar! al lange mouwen,
Om er mijn aapjen in te houên.
DE OOM.

Maar 't lofdicht, dat ik had verwacht,
Wijl ik de kerk zoo ruim bedacht!
'k Weet niet hoe 'k uit dien maalstroom kom;
Roep den notaris toch weêrom!
DE NEEF.

't Is zonder heksen toch te leeren;
Ik ken wel erger, die regeeren.
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Staat niet in 't Burgemeesters boekjen:
‘Wijs bij de luî, mal om een hoekjen?’ Een korte wijle zweeg 't getier
Der uitgelaten rei van wilden,
Die in een laaije zee van vier
De spietsen, die hun vingers drilden,
Nu dompelden ten gloênden doop,
En fluks in vogelvluggen loop
Die midden uit de vlammen tilden.
Een oogwenk zweeg de ruwe hoop,
Om over 't roode vlak der baren,
Het praauwtje grimmig aan te staren;
Maar de invloed van het schalke lied
Verloochende ook bij hen zich niet!
Zij deden 't sein des vredes wapp'ren,
En de ouderdom herriep de dapp'ren,
Die, om den erfwrok lang gehuisd,
Vast in den breeden vloed zich waagden
En, heup en borst van schuim ombruist,
De waap'nen in de slinke vuist,
Het roeijerpaar ten kampstrijd daagden. Ach! kind'ren van het zelfde land,
Maar die elkanders rust belaagden,
Om onderscheid in offerand!
Was hun de blanke vreemd'ling heilig,
Of achtten zij een man zoo koen
Voor 't kwetsen van hun spietsen veilig?
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Wie lust had om de vraag te doen,
Niet hij, die wenkte voort te spoèn;
En 't paar weerstreefde hem niet langer.
De breede stroom, der zee genaakt,
Scheen uit zijn kronkelboei geslaakt.
Hoe blij, hoe luchtig zong de zanger:

IX
Jan Compagnie.1
STEM:

Speelnootjens heft eens vrolijk an.

Bruiloftsliedeken.
De trommel van de Staten werft:
Lang leev' de Prins, hoezee!
Maar zoo men in het veld niet sterft,
Wat brengt men er uit meê?
Een stijven arm, een houten poot;
De drommel hale die!
Is 't geldjen op, en komt de nood,
Ik ken Jan Compagnie.
Wat hielp dat brammetje in zijn tijd
Al meisjes 't hoofd op hol!

1

De O.I. Compagnie werd, zoo als men weet, den 20 April 1602 opgerigt. Zie over haren
spoedig toenemenden bloei: La Richesse de la Hollande à Londres aux Dépens de la
Compagnie, pag. 33 s.
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Wat had dat boefjen wijd en zijd
Den kerfstok spoedig vol!
‘Weg!’ riep zijn vaêr, en ‘wee!’ zijn moêr.
‘Mijn rijk is uit, adie!’
Hoe arm hij naar Oost-Inje voer,
Hij werd Jan Compagnie.
t Was in en uit met d' Amboinees;
Hij prees zijn specerij,
Maar toffelde den Portugees,
En had de handen vrij.
Ter nood verliep nog jaar en dag,
Daar kwam een vloot in 't Vlie,
De rijkste, die ooit Holland zag;
Haar zond Jan Compagnie.
De wilde snaak werd groot sinjeur;
Hem huift het zwarte volk
In wierookwalm en ambergeur;
Hij lucht er uit een wolk!
Met vonkelende sluijerkroon
- Juweelen sieren die Weêrspiegelt daar op gouden troon
Mijnheer Jan Compagnie.
In 't palmbosch klinkt de schelle luit
Der Bajaderen-schaar:
Hij kiest van daag de schoonste er uit,
En morgen weêr een aêr.
‘Wat baatte me al mijn overvloed,
Het rijk, dat ik gebiê,
Ontbrak mij hier het zoetste zoet;
Omhels Jan Compagnie!’
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Maar 's ochtends kijkt hij uit in zee:
Oranje blanje bleu!
Een schip doemt op; hij roeit ter reê,
Als was hij 't rusten beu:
‘Weest welkom, maats! hoe lang je reis?
'k Ben blij dat ik je zie.
Hoe vaart de Prins? Is 't nog geen pais?
Wie zoekt Jan Compagnie?’
‘Ik!’ roept dan menig losse guit,
Die, baasjen van de baan,
Vroeg scheidde van zijn mooijen duit;
Hij spreekt hem vrolijk aan:
‘Heb jij geraasd, mijn eêle vent!
Wie deed het niet, ai, wie?
'k Was als de bonte hond bekend;
'k Wierd toch Jan Compagnie!’
En, wonder! na een jaar vier, vijf,
Hijscht elk er 't zeil in top,
En reedt een schip en neemt een wijf,
Staat voor een ton niet op;
'k Staar dies mijn pot niet zuinig aan,
Schoon ik den boôm al zie,
En laat der Staten trommel slaan:
Lang leef Jan Compagnie! Wat droeg naar 't suiz'lend bamboesloover
Het koeltjen, aangesneld uit zee,
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Die ruwe klanken vrolijk over!
Wat scheen het wilde paar gedwee,
Toen 't praauwtje voortstoof naar de reê!
Zij staarden onder 't luchtig ijlen,
Beheerscht door d' indruk van het lied,
Nu oost- dan westwaarts in 't verschiet,
Of 't licht, dat aan de kim bleef wijlen,
Hun nog geen zeekasteel verried;
Want beide waren ze onder 't schaat'ren
Der leste wijs van Bontekoe,
Bij 't luid ‘Jan Compagnie’ te moê,
Als riep hij uit den schoot der waat'ren
Den geest op van het verre West,
Die, d' oorlogsbliksem in de handen,
Verscheen aan de Indiaansche stranden,
En fluks zijn troon er had gevest,
Alreê vermaard in de Oosterlanden,
Voor leeuwenkuil en arendsnest.
't Was ijdel duchten, ijdel staren.
Geen wolk van rook, geen flits van vier
Schoot over 't zilv'ren vlak der baren;
Geen schip, op tal van masten fier,
Viel langs de gansche reê te ontwaren;
Wat vaartuig bragt den blanke hier?
De wilden vroegen 't, schoon hij rees
En 't zeilenpaar der boot hun wees.
Half duikende onder kokosboomen,
Ontsnapte ze in de baai 't gezigt.
Daar gaf hij 't sein - en werd vernomen;
Daar riep hij luid - zij gleed aan 't licht:
Helaas! hij zag haar naauw'lijks komen,
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Of hield den blik ter zee gerigt,
Als greep een feller smart hem aan
Dan 't man'lijk harte kon weêrstaan.
O vijftienjarig ijdel streven!
O hoop, zoo lang vergeefs gevoed!
Hoe vrolijk had hij van den steven
Den Ooster-Oceaan begroet,
Den kijker in de hand geheven,
En lucht gezien en land vermoed,
Tot schril de kreet weêrgalmde in 't want:
‘Brand, Schipper! brand, in 't ruim is brand!’
Weêr dwarrelde alles hem voor de oogen,
Nu hij dat vrees'lijk uur gedacht,
De bleeke schrik, - de bange klagt, De flaauwe hoop, - het ijdel pogen, De vlam, die schoot van steê tot steê,
Het noodgeschrei: ‘de boot in zee!’
En toen, het toppunt der ellenden,
Geen tucht meer - hoe? geen zelfbedwang,
Voor sluike vlugt, het wild gedrang
Van wie geen mensch'lijkheid meer kenden,
't Gekerm, - 't gebed, - een dof gerucht...
En schip en manschap in de lucht!
Toch werd uit die herinneringen
Van heil en hoop, van vlam en vier,
De mijmeraar door 't luid getier
Gewekt, genoopt, voor 't laatst te zingen,
Wat beeld kon zulk een rouw verdringen?
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X
Dieuwertjen.
STEM:

Klaare, wat heeft er uw hartjen verlept.

Hooft.
Dieuwertjen! heugt je nog de avond voor Paasch?
Eer ik je vragen ging, stapte ik mijn plaats,
Mijn woning, mijn schuren, mijn stal nog eens om,
Vast peinzend: tot alles is zij wellekom.
Wit van den hagel, maar warm trots de kou',
Haalde ik de klink op: je zat bij de schouw;
Ik ligtte mijn mantel; jij wierp op het vier
Een mutserd, en 'k dacht: zij ziet gaarne mij hier.
Echter was 't later als jeukte mijn scheen,
Schoof ik je digter, je schooft verder heen,
En toen 'k, bij de kast, om het jawoord je vroeg,
Was 't vremd, dat de fluit niet aan diggelen sloeg.
Vreezen en beven - het had schier geen end';
't Huis van je moeder was jij zoo gewend,
Al droeg ik ten leste in mijn armen je er uit,
Ons dorpjen zag nimmer een droeviger bruid.
Dieuwertjen! heugt je nog de avond voor Paasch?
Onder dat wiegekleed giert onze Claes.
Ai, kus hem, en zeg, zoo het nog stond te doen,
Of jij nu wel aarzelen zoudt zoo als toen!
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O liefde, die in Hollands streken
Alom altaren zaagt ontsteken,
Eer kiesch den voorrang won van kuisch
En gouden ketens fulpen banden
Vervingen in de Zeven Landen,
O liefde! in 't woelig krijgsgedruisch
Bij onze heldenvad'ren t'huis!
Wie schetst uw wonder alvermogen
Op 't onverdorvene geslacht,
Dat klagt noch knieval wou gedoogen:
Dat, louter licht en lust in de oogen,
Het schoon zijn hulde al juichend bragt,
En toch zijn eerbied voor de vrouw
Verkondde in echtelijke trouw!
Wat harte dat gij niet regeerdet,
Wat harte dat gij niet herschiept,
Gij, die den vroeden schalkheid leerdet,
De lachjens tot den stugste riept,
Beheerscheresse van de jeugd,
Haar hoogste heil, haar hoogste deugd!
Hoe 't aardig beeld van huw'lijksweelde,
Dat aanlokte uit het slechte lied,
Het droef gemoed des zwervers streelde, Hem deerde, toen hij 't lagchend kweelde,
Zijn gister en zijn morgen niet!
Zoo min zijn worst'ling met de golven,
Waarin hij, na den gruwb'ren slag,
Een lange wijle was bedolven,
Waaruit hij, toen hij 't licht herzag,
Niets hoorde dan het bang geklag
Van hen, die, 't vlammend graf ontstegen,
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In 't rustelooze nederzegen;
Als 't stil verzuchten om den dood,
Toen laaije dorst en wreede nood
Het scheepsvolk onder 't angstig varen,
Ten voedsel dat hen overschoot,
De jongens vratig aan deed staren,
't Gebrek dien gruwel schier gebood,
Wierp langer uit het droef verleden
Zijn schaduw dreigende over 't heden.
En zijn verschiet? 't Was of de kust
Van Java opdoemde uit de baren.
En bleek door twee en dertig jaren
Het vuur der jeugd nog niet gebluscht:
Zijn baard verried reeds graauwe haren;
Hij had ten verd'ren togt geen lust;1
De kiel, waarmeê hij t'huis zou varen,
Lag op de reede al uitgerust.

1

Het is bekend dat Bontekoe eerst na lang omzwerven in 1625 in het Vaderland terugkeerde;
de stemming, waarin ik hem aan het einde mijner vertelling doe verkeeren, schijnt mij
gemotiveerd uit eene plaats in zijn Journaal, bl. 43. ‘Ik van voornemen synde om my met de
eerste gelegenheid na Holland te transporteren, bevindende dat het spreekwoord waer, en
uit de ervarentheid bekragtigd is, ieder vogel is gaern daer hij uitgebroeid is: want wat schoone
Landen, Kusten of Rijken dat men beseild en besiet, wat konditien, profijten en
vermakelykheden dat men geniet, 't souden ons maer pyn wesen, so die hope ons niet
onderhiel, van dat selfde eens na te vertellen in ons Vaderland, want om die hope heeten
onse Reisen, Reisen, anders souden tusschen de ballingschap, en snlk hopeloos reisen, niet
veel verschil zijn.’ - De gissing eener liefde en die van een huwelijk, achtte ik te
waarschijnlijker, daar het zelfs der welwillende nasporingen van mijnen oudheidkundigen
vriend, den Heer Mr. W.J.C. van Hasselt, niet is mogen gelukken iets van zijn verder
wedervaren te vinden.
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Eens minnaars hoop heeft aad'laars wieken
Hoe schoot hij ze aan! hoe snelde hij
Van uit het oord van 't uchtendkrieken
Naar 't avondrijk de Kaap voorbij!
Daar deed de wind in 't loof der palmen
Den groet der koop'ren keel weêrgalmen;
's Lands vlagge wapperde op Guinee!
Daar tintelden de witte kruinen
Van Hollands wachtgelijke duinen!
Hoe seinde hij de Hoornsche reê!
En nu de huiv'ring, die 't ontmoeten
Der overwelbeminde kust
- Waarin misschien de dierste al rust! Voorafgaat, - neen! het wuivend groeten
Van Guurtjens kleine, blanke hand,
Wier pink weêrschittert van zijn pand!
Zie, had de knaap voor jong'lingsdroomen,
Voor goud of roem uw zegen veil,
O bruiloftsvreugde! o huw'lijksheil!
De man is wijzer weêrgekomen,
Een bloeijend kroost, een brave vrouw, Ai, niets en gaat voor de echte trouw!
‘Ha, schipper!’
Holland was verdwenen!
Sumatra's kust, het wilde paar,
Hij werd die ijlings weêr gewaar;
Hij stuurde 't praauwtjen landwaarts henen
Ter plek, waarop zijn trouwe schaar
Hem toefde er met de boot verschenen:
Hij was ontkomen aan 't gevaar!
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Wie eischt van mij de groep te schetsen
Van 't scheepsvolk, dat hem blijde ontving?
Slechts Rembrandts hand zou 't waardig etsen;
Hij 't lichtpunt van den donk'ren kring,
Die luist'rende aan zijn lippen hing!
't Geheim des meesters ging verloren,
En daarom zij u 't woord genoeg:
Dat ieder zich nieuwsgierig droeg,
Om 't lang verhaal ten eind te hooren,
En elk toch, door verbazingskreet,
Hem afbrak en herhalen deed.
‘Wat lot onz' makkers is beschoren,
Helaas! wij zullen 't morgen zien!
En nu, ik kan niet meer, goê liên!
Slaapt wel! mijn keel is heesch van 't zingen.’
Dat stiet hij, met een schor geluid,
In 't eind den moeden gorgel uit.
‘Tot morgen!’ zeiden zij en gingen
Naar hunne loovertenten toe.
Een omtrek nog van Bontekoe:
Hij boog zich voor den Heere neder
Vóór dat de slaap zijne oogen look,
- Een vol gemoed is dubbel teeder En Guurtjens beeld verscheen hem weder,
En voor zijn Guurtjen bad hij ook!
1840.
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Cornput's profeetsij.
4 Febr.-24 Febr. 1581.
Drie hoenders streken uit de lucht
Op 't veege Steenwijk neder,
En gierden, in al lager vlugt,
Langs 't marktplein heen en weder;
Daar greep een jongske er naar, en zie
Hij had de schuwerts een, twee, drie;
Hoe bloosden onder 't vangen
Zijn bleeke, mag're wangen!
Maar schoon hij aan zijn moeder dacht,
Die 's avonds bitter schreide,
Als zij maar vroeg te bed hem bragt,
Wijl bier noch brood hen beidde,
En snikte: ‘Schaap! de spinde is leêg,
Ik gaf u alles wat ik kreeg!’
Toch maakte hij zijn voeten
Niet vlug om haar te ontmoeten.
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Er school een krijgsman in den knaap:
Hij zag, sints zeven weken,
Zijn vader voor zich in zijn slaap,
Van Spaansch rapier doorsteken, En telkens als de nare nacht
Het lijk weêr tot zijn kribbe bragt,
Sprong om zijn onvermogen
Hem 't vier des spijts uit de oogen.
‘Een duif brengt kondschap in 't beleg,
Wat deze!’ dacht de jongen,
En was al met zijn vangst op weg,
Den wal al opgesprongen;
Hij maakte er fluks den toegang ruim
Door 't blijd gewuif met wiek en pluim,
Al had zich heel een menigt'
Voor 's hopmans tent vereenigd.
Het was een uitgevaste schaar,
Die 't stedeke op wou geven,
Wier raauwe kreet, wier woest misbaar
Den koenste mogt doen beven, Toch stoof de knaap naar Cornput voort
En deed zoo vroed als vroom zijn woord,
En liet de drie patrijzen
Den hongerenden wijzen.
Daar klonk de stemme van den held,
In 't harnas op de wallen:
‘Grijpt moed, al leg'ren ginds in 't veld
Des vijands duizendtallen,
Grijpt moed, al acht zich Rennenbergh
Den Staten en den Prinse te erg,
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Dit wonder kwam van boven:
Een teeken die gelooven!
Toen 't wankelmoedig Israël
In Sin's woestijne doolde,
Ontstak de Heere gram noch fel,
Schoon 't last'rend zamenschoolde,
De zuil van vier, de wolkkolom,
Zij zwenkten niet ten diensthuis om:
Maar manne en kwakkels daalden,
Zoo ver hun tenten paalden.
Ons is de honger scherper plaag
Dan 't zwaard van legerdrommen,
Dan vierig-roode kogelvlaag;
Ook onze klagten klommen!
Drievuldig weet gij is de Heer:
En ziet, drie hoenders daalden neêr,
Drie weken nog van lijden,
Dan zal ons God bevrijden!
Ai, schaamt u dies het ongeduld,
Dat donk're wegen lastert;
Onze aller beê waar reeds vervuld,
Was niet ons hart verbasterd:
Maar Hij is in alle eeuwigheid
Dezelfde voor wie Hem verbeidt!’
Toen zweeg hij en sloeg de oogen
Eerbiedig naar den hoogen.
De helft der schaar droop langzaam af
Om, onder 't gaan te momp'len
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Dat 's vijands heir, zijn waan ten straf,
Hem dra zou overromp'len;
Doch de aêre helfte boog het hoofd,
Als werd door haar zijn woord geloofd,
Als was hij bij het teeken
In zienergloed ontsteken.
Maar, eer hij in zijn tente ging,
Blonk 't edelste vertrouwen
In 't knaapje dat het drietal ving
En geen er wou behoûen:
‘'t Is waar, wij leden honger, heer!
Maar gij ook, en aan u hangt meer!’
Schoon haar de held niet duldde,
Hoe streelend was die hulde!
‘Beware God mij dat ik 't brood
Van weêuw en wees zou eten!
U zullen rijkaards trots den nood
Er schepels koorn voor meten.
Doch, eer gij huiswaarts u gaat spoên,
Ik heb een legerknaap van doen,
Wilt gij uw moeder vragen,
Of gij mijn zwaard moogt dragen?’
Een blos van vreugd was 't wederwoord,
De borst kon schier niet spreken:
‘Mijn vader... hebben zij ... vermoord,
Och, of ik hem mogt wreken!’
Weg vloog hij - maar viel bier en meel,
Voor 't wild, der weêuw ook ruim ten deel,
Eer de avond was gevallen
Bragt zij hem op de wallen.
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En hij gedacht der profeetsij
In twintig bange dagen, De derde week kroop niet voorbij
Eer juichen volgde op klagen:
Bij 't een en twintigst uchtendrood
Zag hij dat 's nachts de vijand vlood,
En Steenwijk hoorde psalmen
Van lof en dank weêrgalmen!
1840.
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Grommert.
Ludwig Bechstein van verre gevolgd.
Alles verdriet me,
Wijl ik verdrietig ben,
Alles verdriet me.
Tè koud is 't wintertij!
Tè ras de lent' voorbij!
Tè heet de zomernoen!
Wien zou de herfst voldoen?
Brengt hij de muggen niet,
Muggen, mijn kwelverdriet?
Muggen, al wat men ziet!
Dorren als groenen,
'k Haat die saizoenen!
'k Roep bij 't gedruisch in stad:
‘Of ik al buiten zat!’
'k Zucht bij de rust van 't veld:
‘Hoe me die stilte kwelt!’
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'k Mompel, bij elk bezoek:
‘Liever 't vervelendst boek!’
Toch zit ik in mijn' hoek
Dikwerf te kijven:
‘Lamzalig schrijven!’
'k Hou van geen' zonneschijn Moet ik geblakerd zijn?
'k Hou van geen regenvlaag, Nat, is te huis mijn plaag:
Mij is de wind te guur,
Mij is het brood te duur,
Mij is de wijn te zuur:
Bierpap of zuivel
Gun ik den duivel!
Ginds wordt geschertst, gespeeld;
Ginds wordt gedanst, gekweeld;
Ginds viert men blijdschap bot:
Wis, zijn ze stapel zot!
Hier schijnt, van top tot teen,
Heel het gezelschap steen!
Spreek toch, of ik ga heen:
Liet ge mij komen,
Om te zien droomen?
Waar ik ook ga of sta,
Sluipt me mijn schaduw na,
Altoos vervolgt ze mij:
‘Ergernis! laat me vrij!’
Maar als ze van mij vlugt,
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- Dank zij een graauwe lucht! Hoe ik dan morre en zucht':
‘Als een blaauw scheentje
Sta 'k in mijn ééntje!’
Alles verdriet me,
Wijl ik verdrietig ben,
Alles verdriet me!
1840.
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Oud en jong.
1679.
‘Leendert van der Koogen heeft de schilderkonst geleerd bij Jaques Jordaens tot
Antwerpen.
Hij leefde buiten huwelijk op dien tijd te Haarlem in d Schachelstraat, bij iemant
zijner bloedverwanten in den kost, wordende van de Huisgenooten in 't gemeen
Leendert-oom genoemt, gelijk men dikwijls bedaagde vrijers dus noemt.’
A. Houbraken, De groote Schouburgh der Nederlandsche Konstschilders, enz.

I
1
Heb open' zin, heb open oor,
Voor allerlei natuur;
Mijn stuk valt in een keuken voor,
En speelt in 't schemeruur;
Een leuningstoel zien we in 't verschiet
Aan 't hooge venster staan,
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De paai er in verroert zich niet,
Maar lacht de haardsteê aan;
Schoon gij geen schilder zijt als hij,
Ook u is 't kijkjen zoet:
Een knappe deerne staat er bij,
Omflikkerd van den gloed.

2
Hoe vlug haalt zij der gulden tuit
Van de even blanke lamp,
Het half verkoolde pitjen uit,
En waagt zich in den damp;
Voorzichtig grijpt ze met de tang
Een aangeglommen kool;
Zij blaast of in haar bolle wang
Het westewindjen school,
Dáár lekt de vlam, - doch flikkert pas,
Of 't suizelt langs haar mouw,
En donkerder is 't nog dan 't was;
Een zoen klinkt bij de schouw!

3
Maar streng'len zich twee armen zaâm
Om 't middeltjen van Trui,
Verdenk dies toch den paai aan 't raam
Van geen verliefde bui.
Hij zit nog, waar hij straks al zat,
Bij 't groote teekenboek,
En speurt den borst, die haar omvat,
En kucht eens uit zijn' hoek;
Vergeefs! die stoutert kent geen schroom,
Hij is geen zier bedeesd
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Voor d'ouden suffert Leendert-oom,
Die Leendert is geweest!

4
- ‘'t Is hier van passen donker, lief!
Steek nog het licht niet op,
Maar hoor eens naar je hartedief;’ Zoo vleit de schalke Fop.
- ‘'t Mogt gaan,’ knort Trui, ‘was ik je bruid,
't Waar' regt, was ik je wijf;
Maar nu, wat wil je, malle guit?
Je jaagt me een' schrik op 't lijf!’ - ‘Wat of ik wil?’ herneemt de kwant,
‘Wel, kouten van mijn min,
En strijken met de vlakke hand
Om 't kuiltjen van je kin!’ -

5
Of Fop het waagt, of Trui het duldt,
Wie onzer, die het ziet?
In 't graauw, dat thans de schouw omhult,
Verraadt het vuur hen niet.
Maar 't zij ze 't weert, maar 't zij ze 't lijdt,
Half grimmigheid, half jonst,
Er is een eind aan spel en strijd;
De voordeur-klopper bonst.
Pof, pof! - en licht is 't aan den haard,
Ik mag zoo'n paartjen wel:
Wat is hij kras en kroes van baard!
Wat is zij blank van vel!
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6
Pof, pof! - zij zegt: - ‘'t Zijn baas en vrouw!’ - ‘'k Wed neen,’ hervat de maat.
Pof, pof! - ‘Wie 't anders wezen zou?’ - ‘Wat geef je, zoo ik 't raad?’ - ‘'k Geef niet, wat jij zoo even vroegt;
Neen, toch niet waar en wis.’ - ‘En daar niets anders mij vernoegt,
Zoo zwijg ik wat ik gis.’ - ‘Maar 'k wil wel letten wat ik droom,
Nu, Fop! wie staat er veur?’ - ‘Een vrijsterken voor Leendert-oom
Bonst, Truilief! op de deur.’ -

7
Verstoord steekt zij een' blaker aan,
Verstoord neemt zij dien op.
- ‘Ik zou zoo ijlings nog niet gaan,’ ‘Ei, spiegel je eerst,’ - zegt Fop.
En fluks neemt hij de lamp ter hand
En zet ze op tafel neêr;
En fluks denkt zij: - ‘die looze kwant!’ En is zoo boos niet meer;
Want naauw'lijks kijkt ze in 't kleine glas,
Of zie, haar muts staat scheef,
Ten blijk hoe goêlijk dat zij was,
Wat oolijks h i j bedreef.

8
Zij strijkt de bolle kreukels glad,
Zij buigt het kromme regt,
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En mompelt in haar zelv' ietwat
Van parel van een' knecht!
- ‘Verfrommeld,’ zegt zij, ‘werd mijn strook,
Hoe rood is mijn gezigt;
Doch 't schaadt niet, merkt de vrouw het ook,
Is h i j maar doofpot digt.’ Daar doet een nieuw gebons zich kond,
Zij wenkt hem eer zij gaat,
Den voorsten vinger op den mond;
- ‘'k Begrijp je,’ - knikt de maat.

9
En is zij, trots den paai, goeds moeds,
Ligt die voor jongen t'huis?
Och heer! hij scherpt zijn krijt ten toets,
En brengt een' neus in 't kruis.
- ‘'t Is mooi,’ zegt Fop, die tuurt op 't blad,
- ‘Uit de Apokryfe Schrift,
't Is weêrgaas mooi, Suzanne in 't bad!
Het water golft van drift;
Wordt niet haar vel van kleur als room,
Van zachtheid als fluweel?’ - ‘Ei!’ grinnikt onze Leendert-oom,
‘Ei, hou je dat voor eêl?’ -

10
Doch 't aardig praatje duurt niet lang;
Trui ging, met loome schreên,
Ter deur toe, door den langen gang;
Trui keert vast, vlug ter been.
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- ‘Wel, Fop! je snuggerheid eischt lof,
Wel, Fop! je blijkt profeet;
Een jufvrouw naar den laatsten snof
Voor Oompje, bij mijn' peet!
Ik liet haar in het blaauw vertrek,
Ik gaf haar stoel en stoof,
Zij vraagt maar om een kort gesprek:
Wat houdt de man zich doof!’ -

11
De stakker weet niet hoe hij 't heeft:
‘Dat is een zware slag!’ Hij rijst, - hij poost, - hij staat, - hij beeft:
- ‘Gebeurde 't nog bij dag!
Een jufvrouw, - is het niet al laat?
Een jufvrouw! en om mij?
Een jufvrouw! ach ik weet geen' raad,
Ik krijg de popelsij!’ Hij kijkt het paar wantrouwend aan,
Hij vraagt hun: - ‘Is 't maar spel?’ Maar de eene zegt: - ‘Toch moet je gaan,’ En d'aêr: - ‘Je kent haar wel.’ -

12
- ‘Er zit geen lieve moed'ren op,
Wis wacht zij je al met smart,
't Geeft een portret,’ - zoo plaagt hem Fop,
- ‘Doch pas maar op je hart.’ - ‘Zij ziet,’ - zegt Trui - ‘er proper uit,
Kem dies je lokken glad,
Je kous hangt op je linker kuit,
Kom, maat! verhelp jij dat;
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Strijk nu de kreuken uit dien zoom,
Wel, man! wat bralt je bef!’ - ‘En ga,’ roept Fop, ‘ga, Leendert-oom!
Wat ik, bij Trui, het tref!’ -

II
1
- ‘Een gangetje, Heer Van der Koogen,’ Dus was van onzen man
De van,
En zedig sloeg de jufvrouw de oogen
Op haren kanten halsdoek neèr:
- ‘Het gaat een gangetje, Mijnheer!’ -

2
Zij was een rijpe veertig jaren,
En voor dien leeftijd wis
Nog frisch,
Had ietwat kleur en donk're haren,
En zat voor 't eerste, naar het scheen,
Zoo met een' jongenheer alleen.

3
Hij zweeg, - zij zweeg, - maar hij moest niezen.
- ‘Proficiat!’ - zeî zij,
En hij:
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- ‘'k Zou zeggen, het zal buiten vriezen.’ En weêr was 't stil; hij snoot de tien,
Maar niet om haar eens aan te zien.

4
En echter, 't was zijn pligt te vragen!
Hoe trilde, na 't gehem,
Zijn stem:
- ‘Heeft Uwé mij iets voor te dragen?’ - ‘Ja!’ - en uit de Eau de Luce flesch
Snoof zij een droppeltje vijf, zes.

5
Deed dat haar 't bloed in 't aanzigt stijgen?
- ‘Ei, geef mij eerst uw hand
Te pand,
Dat gij, wat ik u zeg, zult zwijgen!’ Beschroomd vervulde hij haar beê:
- ‘Zoo 't kwaad is, deel het mij niet meê.’ -

6
- ‘Neen, gij zult wel verwonderd wezen!’ Hij trok zijn vingers, oliedom,
Weêrom;
- ‘Wat ten bezoek mij heeft belezen,
Maar kwaad... het is een zoet gevoel!’
Hij wipte, als prikte hem zijn stoel.

7
- ‘Word niet zoo rood,’ - zij zag hem blozen;
- ‘'t Is evenveel wie 't vraagt
Zoo 't slaagt;’ -
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Zij zweeg een wijl, hij liet haar poozen:
- ‘Van eerlijk volk, van braven aard,
Waagt niets wie u zich openbaart.

8
Ons beiden is wat nagebleven;
En schoon geen schat 't gemoed
Voldoet,
Een rustig is een wensch'lijk leven
Maar, zitten we er ook warmpjes in,
De jaren klimmen niettemin.

9
Allengs verliezen we onze vrienden,
De besten stond ik 't graf
Al af,
En zij, aan wie wij 't niet verdienden,
Zij, wien 't voorspoedig is gegaan,
Zij zien ons schuins of niet meer aan.

10
Weêr andren wenschen naar ons sterven:
Eer Oom of Moei wordt uitGeluid,
Komt Neef en Nichtje niet aan 't erven.
Ik merk dit, en ga nergens heen;
Maar, och! - de tijd valt lang alleen.

11
En zie, 'k zou dus al ligt besluiten...’ Zij speelde met den rand
Der kant.
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Maar al wat Leendert-oom kon uiten,
Was - hoorbaar slechts voor haar gehoor:
- ‘Wel, Jufvrouw! dat komt vremd mij voor.’ -

12
- ‘Een stuivertje kan aardig rollen,’ Hernam zij met een' lach,
Maar zag,
Hoe hem haar drift tot ijs deed stollen,
En sprak dies: - ‘Neem er tijd toe, man!
Wie langzaam zeilt, komt ook wel an.

13
Wij zullen vrede en vriendschap houën,
Al hadt gij ook geen' zin
Er in.’ - ‘Wel, jufvrouw! wel, ik weet niet, trouwen,
Wel ja, ik kan 't niet zeggen; maar,
't Is bijster vremd, 't is bijster raar.’ -

14
Zij rees, - haar huik was afgegleden:
- ‘Och!’ sprak zij, ‘haak dien last
Eens vast.’ Hij raakte zedig noch haar leden
Noch 't woelziek, poezel handjen aan,
Dat in de taak hem bij wou staan.

15
- ‘Ik zal u naar de voordeur luchten!’ Zij kon ook zonder zien
Wel zien;
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Maar hij scheen voor zich zelv' te duchten;
Toch werd er geen vaarwel gekust:
- ‘Voorzigtig, Jufvrouw! zoete rust!’ -

16
- ‘'t Is maar een stakker van een' jongen;
Doch 't is voor and'ren raad
Te laat;
Dies,’ - dacht zij, - ‘'t lied ten eind gezongen:
Goên nacht, Mijnheer! uw stoep is glad!’ - ‘Wel, Jufvrouw, Jufvrouw! meen je dat?’ -

III
1
- ‘Dat is een vreemde t'huiskomst, man!’ - ‘Wel mag je 't zeggen, kind!’ Met steekt de baas zijn pijpjen an,
Met gaat de vrouw ter spind'.
- ‘Ons Oompje vrijende aan de deur,
Onz' knecht en maagd van honk.’ - ‘Ik schaam me er om zijn jaren veur,
Het oolijk paar is jonk.’ - ‘Wat 's dit?’ - ‘Wat 's dat?’ - Een lach gaat op:
De beiden zijn verrast,
En in de handen wrijft zich Fop,
En Trui sluipt naar de kast.

2
- ‘Goèn avond, vrouw! goên avond, baas!
Was 't Oom, die je open deê?’
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‘Wij zaten knutt'rig op zijn plaats,
Ze is ruim genoeg voor twee!’ 't Is Fop, die 't zegt, - hij wipt naar Trui,
Hij troont haar meê in 't licht;
Hoe lieflijk staat die bloode bui,
Haar open, frisch gezigt!
- ‘Zie, baas! 'k had in de meid lang zin,
'k Was de eenigheid lang moê,
En nu 'k voor twee den kost wel win,
Nu stem je er wis in toe?’ -

3
- ‘Neen, vrouw! 'k heb nog geen ja gezegd...
De brij is zeker gaar.
Wat raadt je mij? jij kent den knecht...
De borden staan al klaar.’ 't Verlegen Truitje stamelt dus,
Terwijl ze voor zich blikt,
En rafels aftweernt van de lus,
Die 't boezeltjen omstrikt.
- ‘Wel, kind! niets haalt bij de echte trouw,
'k Was eens, als jij, vol schroom,
Toch ging hij over,’ - zegt de vrouw;
- ‘Maar, stil! 'k hoor Leendert-oom.’ -

4
Hij komt, als ging hij in den slaap, Hij blikt als droomde hij, En glijdt werktuig'lijk maagd en knaap
En baas en vrouw voorbij.
't Gewenk, 't gesnap, de lach, de pret.
't Ontgaat hem in zijn' stoel,
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Hij heeft geene ooren voor 't gebed,
Voor rijstpap geen gevoel!
Al reikt hem Trui het beste deel,
Het lekkerste uit de schaal,
Bestrooid met suiker en kaneel,
Hij doet een mummiesmaal.

5
Geen woord, geen zuchtje komt er uit,
Schoon zij tot driewerf noodt,
Vóór 't schalke: - ‘Weiger jij een bruid?’ Van Fop hem wakker stoot.
- ‘Een bruid? wel, hoe die borst mij kwelt!
Een bruid? je lacht om mij!
Een bruid? als dat die jufvrouw geldt!
Fy, luistervinken, fy!’ - ‘Hoe!’ roept de vrouw, ‘ontken je dat,
't Is toch op straat geschied!
Wij hoorden 't zelv': “de stoep is glad,”
Neen, Oompje! loochen 't niet.’ -

6
- ‘Hoe nu,’ - lacht Fop, - ‘mijn grap bleek waar?
Ons Oompje werd gevrijd,
Al is dit jaar geen schrikkeljaar,
Wel, man! sla toe, 't is tijd!’ Maar Oom kijkt tusschen zuur en zoet,
Oom steekt zijn nachtkaars aan,
En Fop, die zijn geheim vermoedt,
Fop laat hem zoo niet gaan:
- ‘Of hou je toch de zaak niet pluis,
Zoo weiger haar dan vroom;
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Stuur haar je mooijen Joseph t'huis;
Je lijkt hem, Leendert-oom!’ -

7
De suffert sloft ter kamer op,
Hij voelt er zich weêr vrij, Hij hangt zijn soepjurk op een' knop,
Hij legt zijn broek ter zij, Hij haalt zijn vaderlief voor 't licht,
Hij trekt zijn' nachtrok aan,
En schudt bedenkelijk 't gezigt
En blijft al mijm'rend staan:
- ‘'t Loopt alles dus naar 't streepjen af,
Zoo zij 't eens anders deed
En 't hijlik huiskrakeelen gaf,
Wie overzag mijn leed?

8
'k Trouw niet,’ - zegt hij, en slaat de hand
Bedaard aan 't saai gordijn
Van 't notenboomen ledekant,
Maar krimpt als had hij pijn.
- ‘'t Is waarlijk ruim genoeg voor twee,
Men slaapt alleen zoo koud,
En kreeg ik weêr het zijdewee,
Dan was zij toch vertrouwd!’ Hij duikt het donzig leger in;
Voor 't eerst in dertig jaar
Wordt hij den schalken God der min
Op 't hemeldoek gewaar.
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9
Hij tuurt eens naar den kleinen guit,
Hij knikt hem toe van veêr,
Hij rekt zijn moede leden uit,
Hij geeuwt, en waakt niet meer.
En toch, dra steunt hij: - ‘Wee en ach!’ Waar hij, in 't groote bed,
Des nanachts meest te liggen plag,
Schijnt hem de plaats belet!
Hij worstelt - hij ontwaakt verschrikt:
- ‘God dank! 't is maar een droom,
'k Moet vroeg er uit, schoon niet verkwikt.’ En woord houdt Leendert-oom.

10
't Wordt dag, hij rijst, - 't slaat zes, hij gaat
Den trap af, naar beneên.
- ‘Wat schort er, Oompje!’ zegt de maat,
‘Waar zal 't zoo vroeg al heen?
Gesteekt, gebeft, gerokt, geschoeid,
En alles vóór 't ontbijt!
Kom, zeg maar wat er achter broeit,
Ben je ook je hart niet kwijt?
Wis werdt gij in je droom gestoord,
Daar 't leêg was aan je zij.’ Maar Oom gaat, zonder wederwoord,
De deur uit, Fop voorbij.

11
De straat is dra ten eind gegaan,
De groenmarkt in 't verschiet,
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Hij ziet er vijftig juffers staan,
Hij ziet de zijne er niet.
Maar zoo zij, in dien digten kring,
Bij al die witte kool,
Te midden van dat luid geding,
Eens achter de and're school?
Het moet gewaagd, al staart de drom
Hem schaamt'loos in 't gelaat;
Hij loopt een' korf vol eijers om, Hij ziet haar, maar zij praat.

12
- ‘Hm! jufvrouw, hm!’ - doch op zijn stem
Kijkt elk om, maar niet zij;
- ‘Die jufvrouw, die!’ - zij komt tot hem:
- ‘Wat wil Mijnheer van mij?’ - ‘Daar gister afgesproken is,
Daar wordt niet in gedaan!’ ‘Heel wel, Mijnheer! de groetenis
Aan wie het dus verstaan!’ Hij buigt, - zij nijgt, - 't gevrij was af,
En Oompje werd besteed,
Toen Trui aan Fop een kleintje gaf!
Aan Truitjelief - tot peet!
1840.
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Stancen.
Naar W. Wordsworth.
I
Hoe kalm glijdt langs de azuren baan
De lieve Maan!
Schoon haar de wolken soms omhuiven,
Den luister doovend van haar licht,
Zoodra zij uit elkander stuiven,
Hoe helder is haar aangezigt!

2
Niet traag, al is de wind der kust
In slaap gesust;
Niet voortgezweept, schoon van de vloeden
De storm zich tot het zwerk verheft,
Blijft ze even statig voorwaarts spoeden,
Draagt zij gelaten wat haar treft!
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3
En schamen wij 't geveinsd verdriet
Bij haar ons niet?
Wij, die uit luim het hoofd doen hangen,
Schoon 't zoet des levens tot ons stroomt,
Wij, huich'laars, op wier fletse wangen
Het gansche jaar geen lachje koomt?

4
Zoo ooit die zonde van 't gemoed
Mij struik'len doet,
Geduldige aan den trans verheven!
Dan snelle u mijn verbeelding na,
En leer' van u blijmoedig zweven,
En vinde voor 't vergrijp genâ!
1840.
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De gade aan den galant.
(Voor Muziek.)
Naar sir E. Lytton Bulwer.
1
Vond toorn noch smaad bij u geloof,
Toen mij uw bede griefde,
Dat louter kalmte 't vuur dan doov'
Van uw verboden liefde!
'k Geef toe, dat gij bij menig maagd
Het ver van Aelbrecht wint;
Maar 'k weet, dat mij het licht mishaagt
Bij 't afzijn van mijn' vrind.
Laat mij dies vrij, hoe vreemd het zij:
Hij werd, hij wordt bemind!

2
Uw zomerliefde schertst en lacht
En droomt slechts van genuchten,
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Hij spaart mij in zijn leed geen klagt,
Hij in zijn' angst geen zuchten.
En toch, hoe welkom is die borg,
Dat hij me niets verheelt!
Ik acht haar zaal'ger, die zijn zorg,
Dan die uw' wellust deelt!
Ga mij voorbij, daar, hoe 't ook zij,
Mijn Aelbrechts lot mij streelt.

3
Maar gij leest koelheid in zijn' blik
Als ik hem vierigst beide;
Hij ducht, zegt gij, niet eens den strik,
Dien zijn verzuim mij spreidde.
Ach! ijverzucht is grievende eer!
Hij weet dat elk der blaân
Mijns harten 't beeld draagt van mijn' heer;
Waartoe die op te slaan?
Leer gij van mij, schoon 't laauwheid zij,
Voor hulde zie ik 't aan!

4
Doch Aelbrecht, meent gij, staart soms gram
En durft mij streng berispen.
Gij zoudt, gedweeër dan een lam,
Mij nooit zelfs fluist'rend gispen.
Ei, wie heeft u zijn' ernst vertolkt
En las geen liefde er in?
De zorg, die zijn gelaat omwolkt,
Geldt mij en mijn gezin.
Schoon hij, bij wijle, somber zij,
Die stroefheid tuigt van min.
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5
Maar hoe, door 't last'ren van zijn trouw
Denkt gij mijn hart te winnen!
Heel 't leven, zegt ge, is lange rouw
Voor wie vergeefs beminnen.
Niet dus, - de ontbloeide roos versterv',
Hoe knoprijk is de steel!
Mijn kroost! - wat ik in Aelbrecht derf,
Valt weêr me in u ten deel:
Laat mij, dies vrij, mijn' minnaar! gij?
Zie, hoe 'k mijn kind'ren streel!
1840.
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Eene straat in stad.
Het Engelsch gevolgd.
Ik hoû van velden, wouden, stroomen,
Ik heb een zonnig landschap lief,
Ik voel zoo gaarne 't windje komen
Als 't schatting van 't gebloemte hief;
En toch laat me ook de stad niet koel,
Het mensch'lijke eischt mijn meêgevoel.
Hoe brengt zij binnen de enge muren
Al de uitersten des levens zaâm, Hoe maakt zij hoog en laag geburen
In zuilenrij en tralieraam; Hoe paalt de haard van 't braaf gezin
Er aan het hol der wulpsche min!
Ik zie den weelderigen rijke
Hoogmoedig langs haar straten gaan,
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Ik zie den arme zijns gelijke
Al hong'rend aan zijn poorte staan,
En mijmer over 't eigen leed
Te huis op stroomat en tapeet.
Al melden toch die weidsche zalen
Ons geen' der jamm'ren, die zij zien,
Al mag geen donzen koets verhalen,
Hoe haar de sluim'ring pleegt te vliên,
Het zomerzwerk, schoon blaauw en klaar,
Gaat ook van rosse bliksems zwaar.
Tot bij de vaad'ren der gemeente,
Tot bij de deftigsten der stad,
Verteert een wreede worm 't gebeente,
Schiet iet te kort of faalt ietwat;
Het is als 't was en 't blijft als 't is:
Slechts wee is aller erfenis.
Maar is al 't mensch'lijke des menschen,
Hoe spreekt dan uit de bonte rij
Een heir van klagten en van wenschen
In gang en blik en zucht tot mij?
Hoe deel ik met bewogen hart
In aller vreugd, in aller smart!
1840.
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Reis-lust.
Golf bij golfje zag ik dansen
Op het zonnig IJ,
Luchtig stoof de rei in 't glansen
't Steigerhoofd voorbij:
Of mij de eigen aandrift spoorde
De eigen lust naar zee,
Ging ik, die haar lokstem hoorde,
In gedachte meê.
Hoe het schuim om 't bootje krulde,
Dat ter brik mij droeg!
Hoe de wind de zeilen vulde,
Daar 't genot uit sloeg!
Stad en werf, - paleis en toren,
Dook ten waterrand,
Alles scheen in 't zwerk verloren:
Goeden nacht, mijn Land!
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In den vreemde rond te dwalen,
Waar het fel azuur
't Statig palmenwoud doet pralen
In een zee van vuur; In den vreemde rond te dolen,
Waar de luchtstroom vlijmt
Uit des ijsbeers donk're holen,
En de naalde zwijmt; Onder 't worst'len met de zeeën
Stormen 't hoofd te biên, Op de schaars bezochte reeën
't Wilde volk te zien, Alle taal en tong te hooren,
Lang gewenscht genucht!
Eind'lijk zijt ge mij beschoren...
't Krijtgebergte vlugt!
Hoor! het schip neemt wraak van 't marren,
't Eischt gevierden toom;
And're heem'len, and're starren,
Groet ik in mijn droom...
IJlings grijpt des eerbieds kilte,
Grijpt me een sidd'ring aan,
Voor het rijk van storm en stilte,
Voor den Oceaan!
Alle waat'ren, alle stroomen,
't Vloeijend vier van 't Zuid,
't IJs aan 't grimmig Noord ontkomen
Stort in hem zich uit;
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't Oosten voedt hem als het Westen,
Waant ge dat het baat?
Overal blijft ruimte resten,
Ruimte nooit verzaad!
't Is het schrikkelijk-verbeven',
't Is voldoende kracht,
Die geboden wenscht te geven,
Noch geboden wacht!
Overmaat van louter sterkte,
Die niet winnend zwicht, En wie toch natuur beperkte,
't Land is in 't gezigt.
Hoe die wereld op gaat doemen,
Hoe zij ons verkwikt!
Bosschen, als een krans van bloemen,
Om 't gebergt' gestrikt,
Steden, als een zwerm van bijën,
Strijkend langs de kust:
Valscher Goden heerschappijën,
Maar zich Hem bewust!
Hem verkondigt die pagode,
Hem die minaret,
Hem 't altaar der versche zode,
Hem de steenen wet!
Onder alle hemelstreken,
Onder elk genot,
Onder ieder tranenleken
Stijgt de geest tot God!
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Fantazie van rijper jaren!
Voor uw hooger eisch
Zwicht de tooverkracht dier baren,
Vlugt de waan der reis;
Heel den aardbol om te zeilen
Was als knaap mijn dicht:
's Levens dieper zee te peilen
Is des mannen pligt!
Aan de Nieuwe-Stads-Herberg,
te Amsterdam.
1841.
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Pieter Breugel en Katelyntje.
1555.
‘Toen hij noch te Antwerpen woonde, hield hij huis met eene dienstmaagd
of meisje, 't geen hij ook getrouwd zoude hebben, zoo hare leugenachtige
geaartheid hem geen' afkeer voor haar hadde doen opvatten. Om dan van
haar ontslagen te geraken, had hij met haar een verding gemaakt, dat hij
al hare leugenen op een' kerfstok zoude kerven, waartoe hij een redelijk
langen maakte, en dat, zoo die stok door den tijd vol wierd, van het
Huwelijk niets worden zoude, gelijk ook eerlange geschiedde. Eindelijk
verliefde hij op de dochter van de Weduwe van Pieter Koek, die met hare
Moeder te Brussel woonde, en welke hij dikwijls op den arm gedragen
had, en trouwde met haar, onder beding dat hij Antwerpen zoude verlaten,
en te Brussel komen wonen, om dus het vorige meisje te eerder uit zijne
zinnen te stellen, gelijk hij ook deed.
Breugel was een stil en geschikt man, niet zeer spraakzaam, maar ongemeen
grappig in gezelschappen, vervarende de lieden, of zijn eigen volk, niet
zelden,’ enz. enz.
KAREL VAN MANDER, het Leven der Doorluchtige Nederlandsche en
eenige Hoogduitsche Schilders. Eerste Deel, blz. 186.
De auteur der volgende vertelling heeft gepoogd te verklaren, hoe een zoo s t i l en
g e s c h i k t man, als Pieter Breugel, ver-
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liefd genoeg kon zijn op eene l e u g e n a a r s t e r , om, bij een later huwelijk met eene
andere vrouw, de plaats zijner inwoning te moeten verlaten, ten einde zich der eerste
niet te zeer, niet te gedurig te herinneren. - Zie verder de Toelichtingen.
‘- Meester Pieter's verf te wrijven,
Is een proefstuk, waard Sint Job!
Als ik langer maat moet blijven,
Geef ik wis het schild'ren op. -’
‘- Top,’ - zeî de ekster, - ‘top - top - top! -’
En de leerling, die dus klaagde,
Snaaksche, wilde Hans van Cooth,
Zag naar 't beest op, dat hem plaagde,
Doch, bevreesd voor slag of stoot,
Pijlsnel nu op d'ezel vlood.
‘- Huiden beukte ik met den moker,
Tot mijn arm me hing bij 't lijf,
En nog is die drommelsche oker
Even drabbig, even stijf. -’
‘- Wrijf,’ - sprak de ekster, - ‘wrijf - wrijf - wrijf. -’
Voor dat sarren zou hij boeten!
Hans had reeds zijn muts geligt;
Maar klappei was uit de voeten;
Neen, keek af met schelmsch gezigt;
Op de kast werd nooit gerigt!
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‘- Was ik in het logenspreken
Knap, als Katelyntje, maat!
't Mooije porselein mogt breken,
'k Smeetje - maar 'k weet beter raad! -’
‘- Praat,’ - riep de ekster, - ‘praat - praat - praat. -’
Echter werd de verf gedreven
Naar des wrijfsteens and'ren hoek,
En een wijsjen aangeheven
Uit een kluchtig Liede-boek;
't Was voor honderd jaar al zoek.
‘“- Zou 'k je kussen,” sprak het meisje,
“Voor een' gouden rijer, man?
Wel, ik kus zoo menig reisje -”’
Hans zag schalk den ezel an,
‘- Voor een niemendal, mijn Jan! -’
Schoon een eilandrijk van kluiten
In het taaije vocht nog zwom,
Wist de looper van geen stuiten,
Wipte de ekster, eindlijk stom,
Vroolijk door de werkplaats om.
‘- Fy dies van je gouden rijer,
Fy dies van je schatten, man!
Ik kus niemand dan mijn' Vrijer,
Ik kus niemand dan mijn' Jan! -’
‘Ha, nu komt het mooiste eerst an! -’
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Maar eer Hans nog in zijn eentje
't Referein aan 't lied verknocht:
‘- Wat patientie, blaauwe scheentje!
Wat patientie fluks gekocht! -’
Luid ten einde zingen mogt,
Viel er op zijn' regterschouder,
Zwaar als lood, een mannenhand:
‘- Waart ge drie St. Jacobs ouder,
Ik verdacht je, looze kwant!
Zulk een lied, 't is zonde en schand'! -’
't Was de Meester, die dus keerde,
't Was de Meester, die dus sprak,
En nu d'argwaan van zich weerde,
Waarin Hans hem straks ontstak,
Hans, wien 't nog aan baard gebrak!
‘- Knaap!’ - de borst stond aan zijn zijde, ‘- Berg mijn' mantel en rapier;
Knaap! ge weet niet, hoe ik vrijde,
Schoon mijn dienstmaagd, bleek ze fier, Knaap! was Katelyntje hier? -’
‘- Wis niet, Meester! -’ ‘- Zoo!’ - volendde
Pieter Breugel, schijnbaar koel,
‘- Reik 't paneel mij, -’ en hij wendde
Zich ten ezel met zijn' stoel;
Echter overwon 't gevoel.
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Vrucht'loos repten zich zijn ving'ren;
't Stift bleek thans geen tooverstaf;
In wat bogt de lijn mogt sling'ren,
Mollig-zacht of staatlijk-straf:
Ied're schetste h a a r slechts af.
En de borst, - sinds 't overromp'len
Scherper glurend dan hij plag, Hans van Cooth sloeg vast aan 't momp'len:
‘- 't Wordt geen vrolijk drinkgelag,
Zoo als ik van hem die mag!
Anders pleegt de lach te spelen
Om zijn lippen, om zijn kin,
Bij zijn dolle dorpstaf'reelen,
Hier komt Wijn- noch Trijntjen in, Peinst hij aan zijn dwaze min?
Anders zie 'k zijn kijkers stralen,
Als hij, van der Alpen ijs,
De oogen rondslaat in de dalen
Van der wereld paradijs, Maakt de liefde dan onwijs?
Anders rijst hem 't haar te bergen,
Als hij voor de hellepoort,
Booze Griet den Droes laat tergen,
En zij 't bezemstokje spoort; Maar hij heeft haar' stap gehoord! -’
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Griete's? Neen, de deur ging open,
En ons Katelyntje kwam;
Meester Pieter dorst niet hopen,
Meester Pieter staarde gram,
Schoon hij 't hart had van een lam.
't Viel hem zwaar zich boos te houën: Want het lieve maagdelijn
Mogt, bij blanke Vlaamsche vrouwen,
Aanspraak maken blank te zijn,
Blank, was 't woord, als Katelyn;
Echter blonk er in hare oogen,
Zwarter dan de ravenschacht,
Al het weelderig vermogen,
Waar een Spaansche schoone op pracht; Nader kwam ze, en sprak toen zacht:
‘- Alle Heiligen met dy,
Meester Pieter!
Spijst gij op den noen met mij?
Of vroegt gij er gasten bij?
Of ben ik van daag eens vrij,
Meester Pieter? -’
‘- Waar gij lust hebt moogt ge gaan,
Katelyntje!
Tusschen ons is 't afgedaan;
Kijk dien kerfstok maar eens aan,
Kan er nog één schreef op staan?
Katelyntje! -’
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‘- Is hij dan ten leste vol,
Meester Pieter!
'k Loog zoo lang, en loog zoo dol...
Moeder hielp mij 't hoofd op hol, Fy, ik speelde een booze rol,
Meester Pieter! -’
‘- Schreit ge, schreit gij van berouw,
Katelyntje?
Wat ik graag vergeven zou,
Hoe ligtzinnig ik je ook hoû, Wees opregt en word mijn vrouw,
Katelyntje! -’
‘- Hoe, wat zeide ik? Niet aldus,
Meester Pieter
'k Heb gelogen van de bus,
'k Heb gelogen van je zus,
Weg die hand, van mij geen kus,
Meester Pieter! -’
‘- Lacy, lacy, 't is te grof,
Katelyntje!
Gister zoudt ge gaan in 't Lof:
Gister danstet ge in den Hof,
'k Weet het van wie daar je trof,
Katelyntje! -’
‘- Schoon ik je voor echteman,
Meester Pieter!
Nemen wil, noch nemen kan,
Spreek er moeder toch niet van;
Bij Maryë! zie mij an,
Meester Pieter!’
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Maar al boog zij aan zijn knieën,
Maar al rekte Hans zich krom,
Of hij de oogjes mogt bespieën,
Waar een held're traan in glom:
Meester Pieter zag niet om.
‘- Neen!’ - dus sprak hij, en hij sleurde
Woest haar van zich - ‘nogmaals neen! -’
Doch de boetelinge beurde
Bei de handen naar hem heen:
‘- 'k Was min schuldig dan ik scheen. -’
Meester Pieter wou niet hooren:
‘- Zoo dat dansen werd misduid,
Was mij moeders vloek beschoren! -’
‘- Ga toch, ga toch!’ - borst hij uit, ‘- Ga, en word eens anders bruid! -’
't Lieve maagdelijn verbleekte:
‘- Alle Heiligen met dy!’
Was haar afscheid; - toen zij smeekte,
Stiet hij wreed haar van zijn zij; Nu ontzonk hem 't hart er bij!
Maar zij was, zij was verdwenen!
‘- Meester! -’ dus sprak Hans hem toe,
‘- Past het aan een' man te weenen?
Meester! zijt ge 't vrijën moê,
Dat u de eêle konst voldoe!
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Ei, vertel nog eens, ik luister
Gaarne lang, hoe ge op uw' togt,
In het scheem'rig uchtendduister,
Rome's heuv'len groeten mogt;’ ‘- En vergeefs een meisje zocht! -’
‘- Neen, laat dan de bekers klinken,
In de schaâuw van 't lindegroen;
Is 't niet lustiger te drinken,
Dan te worst'len om een zoen? -’
‘- Hans! als Katelyn 't wou doen! -’
‘- Drommels, Meester! dat's verblinding,
Die, bylo! geen weêrga heeft!
Om wat logens van haar vinding,
Hebt gij niet van toorn gebeefd! -’
‘- Ach! wie lief heeft, die vergeeft! -’
Lagchend bukte Hans, en tilde
Schalk den vollen kerfstok op:
‘- Meester! sneedt ge maar in 't wilde?
Van den teen tot aan den top
Tuigt hij eindeloos gefop! -’
‘- Wee mij, die mij zelv' zoo plaagde, -’
Zuchtte Pieter, ‘- mij de schuld!
Mij, die haar naar alles vraagde,
Meer vertrouwen, meer geduld,
En mijn bede waar' vervuld! -’
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‘- Wis niet, Meester! -’ zei de jongen, ‘- Gingt ge straks me ook ruw te lijf,
Zonder erg was 't niet gezongen;
Luister eens, terwijl ik wrijf,
En bedenk dan haar bedrijf: “- Zou 'k je kussen,” sprak het meisje, “Voor een' gouden rijër, man!
Wel ik kus zoo menig reisje, -”’
Dus hief snaaksche Hans weêr an, ‘- Voor een niemendal, mijn Jan! -’
‘- Heugt mij 't woord niet van haar moeder? -’
Mijmerde onze Meester Piet,
‘- Katelyntje! wees toch vroeder!
Wie ons zulk een' rijkdom biedt,
Weigert men zijn leven niet! -’
‘- Fy dies van je gouden rijër,
Fy dies van je schatten, man!
Ik kus niemand dan mijn' vrijër,
Ik kus niemand dan mijn Jan! -’
Meester Pieter rilde er van!
‘- Hoe haar 't liegen scheen te vromen,
Sinds haar jok tot d'eed mij dreef,
Dat van 't hylik niets zou komen,
Als er voor geen enk'le schreef
Op den kerfstok ruimte bleef. -’
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‘- Wat patientie, blaauwe scheentje!
Wat patientie fluks gekocht! -’
‘Weet je, Meester! wie je 't beentje,’ Vroeg de wildzang, - ‘ligten mogt,
Wie haar hier ter sluik bezocht?’ Pieter Breugel, opgesprongen,
Sloeg de hand, met woest gebaar,
In de lokken van den jongen: ‘- Meesterlief! ik bid, bedaar!
Vraag het onzen ekster maar.
Toen ge lest in 't maneschijntje
Wand'len gingt met Flip en Flop,
Toen verbeidde ons Katelyntje
Hem, en deed na 't zacht geklop -’
‘Op,’ - zei de ekster, ‘- op - op - op. -’
‘- Ja, gij zult, gij moet het weten:’
‘“- Liefste!” sprak de vreemde haan,
“- Ben je Berchem dan vergeten,
En den eed aan mij gedaan,
Eer je naar de stad zoudt gaan? -”’
‘“- Zoetert!” - zei zij onder 't kozen,
Waar is 't, schoon ge grimmig ziet,
In een hoekje bleef ik poozen, “- 'k Neem hem, trots mijn moeder, niet!”’ ‘Piet,’ - riep de ekster, - ‘Piet - Piet - Piet.’
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Maar hoe bleek des Meesters wangen
Werden bij dat sarrend woord,
Maar hoe droef hij 't hoofd liet hangen,
Echter voer de wrijver voort: ‘- Beter 't al in ééns gehoord!’
‘“- Eerste liefde kan niet roesten! -”
Meester! 't werd mij op mijn plaats
Bang genoeg, - ik stikte in hoesten,’
‘“- Geef me een' kus,” - zei ze, - “eêle baas!”’ ‘Claes,’ - kreet de ekster, - ‘Claes - Claes - Claes!’ -

Toelichtingen.
Bl. 89. ‘Top,’ - zei de ekster, enz.
De teekenaar van de (in de ‘Gids’ van 1841) bij dit stukje gevoegde houtsnede
heeft eenen ekster op den ezel aangebragt; Breugel scheen dit dier voor een zinnebeeld
te houden: ‘immers liet hij,’ zegt Karel van Mander, ‘zijner vrouw, bij testament,
een stuk na, verbeeldende een exter, zittende op de galg; als wilde hij door den exter
de klapachtige tongen verstaan hebben, die hij der galge toeëigende;’ - alles behalve
galant voor zijne beminde wederhelft.
Bl. 92. ‘Anders pleegt de lach te spelen,’ en de twee volgende coupletten.
‘Onmooglijk ware het op te noemen, wat spokerijen, helsche vertooningen,
boeren-gezelschappen, en andere onderwerpen onze Breugel geschilderd heeft. Onder
anderen heeft hij ook afgemaald eene verzoeking van onzen Zaligmaker, dusdanig
verbeeld, dat men van boven als van de Alpen op sommige plaatsen, door drijvende
wolken, op steden en landen nederziet; voorts een booze Griet, die een roof voor de
hel weghaalt, er zeer verwilderd uitziet, en vreemd opgetooid is,’ - Karel
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van Mander t.a.p. Wanneer zullen wij toch, in b e k r o o n d e lofredenen op onze
groote meesters, of in met ophef a a n g e k o n d i g d e Levens onzer schilders, eene
critische verklaring vinden van den zin van het fantastische, in vorigen tijd onzen
kunstenaars eigen; - een' zin, die latere nuchterheid niet eens weet te waarderen?
Bl. 96. ‘Ei vertel nog eens, ik luister.’
‘Van Pieter Koek vertrekkende, ging hij werken bij Jeronimus Koek, en reisde
vervolgens naar Frankrijk, en van daar naar Italië. Hij had de behandeling van
Jeronimus Bos bestudeerd, en maalde ook vele zoodanige spokerijen en drolligheden
af, waarom hij door velen P i e r d e n d r o l geheeten werd. Weinige stukken vindt
men van hem, die van den beschouwer zonder lachen konnen worden gezien, of die
de stemmigsten of stuursten niet ten minsten doen meesmuilen en grimlachen. In
zijne reizen schetste hij vele gezichten naar het leven af, zulks men zeide, dat hij, in
de Alpen zijnde, alle de bergen en rotsen ingezwolgen, en, t'huis gekomen, dezelven
weder op doeken en panneelen uitgebraakt hadde; want hij die en andere dingen der
natuur zeer eigenlijk konde nabootsen.’ Karel van Mander t.a.p. Waarlijk, toen het
onlangs aan de orde van den dag was, te spreken over het bekende: ‘Le stile c'est
l'homme,’ heb ik dikwijls gewenscht, dat iemand eens beproefde ons de Jongh (den
vertaler van van Mander) en Houbraken, vooral Houbraken, uit hunne schriften te
schetsen. Het zouden twee figuren geworden zijn, om het bij uit te gillen van lach;
maar het zou een' man van talent hebben geëischt; want hoe valt Houbraken de
s c h r i j v e r met Houbraken den g r a v e u r te rijmen?
1841.
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De kunstreize.
Vrij gevolgd naar het Deensch van J.L. Heiberg.
Het avontuur, dat ik u zal verhalen,
Viel onlangs eerst, viel in Provence voor;
Provence... doch, waar drong de lof niet door,
Den geur, der pracht dier rozenrijke dalen
Om strijd bedeeld? en wie, wie kent haar niet,
Isaure's telg, de lieflijke Clemence,
Door troubadours vereeuwigd in hun lied
Als de eêlste roos in 't eerloof der Provence?
Het erf, waarop, in middeleeuwschen nacht,
De Poëzij, tot een herboren leven,
Gevoedsterd werd, om fluks met nieuwe kracht
Het land, Euroop', de wereld rond te zweven!
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Provence is dus, voor heden, ons tooneel.
En onze held? Een borst van twintig jaren;
'k Weet niet wat Fee zijn wiegje bleef omwaren,
Maar louter heil was in zijn jeugd zijn deel:
't Scheen dat, in hem, zich rang aan rijkdom huwde,
Een kloeke leest aan een verheven ziel; En toch, het was of hij de wereld schuwde,
Of niets op aard' hem langer meer geviel!
Waarom? hoor toe: hij plagt als knaap te dwalen
Door beemd en bosch en zag het wolkenheir,
Wanneer 't zich baadde in goude' en purp'ren stralen,
Al mijmrende aan en groette 't vaak van veer;
En eens, toen hij weêr smachtend opwaarts blikte,
Daar brak de wolk, daar straalde een God haar uit,
Wiens hoofd een' krans van lauw'ren droeg, wiens luit
Hem lieflijk klonk, wiens glimlach hem verkwikte;
‘Volg mij, volg mij, ik ben der Kunsten Geest!’
Zoo ruischte hem zijn melodij in de ooren,
En 't visioen verflaauwde en was geweest,
Maar de indruk ging voor 't knaapje niet verloren:
Ontdook in 't woud hij 't stralen van de zon,
Hij zag 't gezigt, waar ook de schaduw daalde;
Of vlijde hij zich neder bij de bron,
Dan was 't of golf bij golf dat woord herhaalde.
Maar hij wies op, en zie, de schoone droom
Verraste hem slechts zelden meer; - ten leste
Was 't uit, voor goed. - Hij doolde door 't geweste
De velden om, het bosch in, langs den stroom,
De bergen op. - Vergeefs! - 't Bleek ijdel staren,
De wolk brak niet, of dreef der kimmen toe,
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En uit zijn oog. ‘- O! wie haar na mogt varen! -’
Dus borst hij uit, schier radeloos te moê;
En zwoer een' eed, de wereld rond te zwerven,
Van land tot land, van stad tot stad te gaan,
En rust en lust van 't zoet te huis te derven,
Tot weêr die God voor hem de luit zou slaan.
De borst hield woord. Aan ‘'t Babel onzer dagen,’
Der kunsten troon, beschavings middelpunt,
Hadt gij met hem het eerst die eer gegund;
Op naar Parijs! en ijlings dáár aan 't vragen:
‘- Woont hier de Geest der schoone kunsten niet?’
Het antwoord is: ‘- Waar elders zou hij wonen? -’
‘- Zoo wijs me!’ - en elk, die onzen vreemd'ling ziet,
Snelt hoff'lijk meê, om hem 't gebouw te toonen.
L'Académie, in aller ijl bezocht,
Voldoet hem niet, - 't is slechts de kunst van slapen
Op lauw'ren die men elders winnen mogt;
In 't Instituut is 't eveneens geschapen! Chateaubriand? ‘- Hij woont niet in Parijs;
Maar lees dat vers, zoo ziet gij d'Ongeziene.’ La Chûte was 't, helaas! van Lamartine; Hugo? die bleek dramatisch van de wijs!
‘- Der kunsten geest? -’ ‘- Ami, va voir la Juive; -’
‘- Der kunsten geest? -’ ‘- Monsieur, c'est au Français; -’
‘- Der kunsten geest? -’ ‘- Peut-être à l'autre rive; -’
‘- Der kunsten geest? -’ ‘- Je ne le nis jamais! -’
Helaas! zoo was 't - op honderde soireeën,
Au bal, au cercle, à la cour, même au jeu
Gold al 't gerel Ministers barensweeën:
‘- La Politique est l'art des arts, Monsieur! -’

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

104
En Londen rijst vast prachtig uit de neev'len,
Maar vlei u niet, dat hij er wijzer word':
‘- Der kunsten geest? -’ ‘- Die sluimert te Abbotsford
En weinig groots blijkt aan de kim te heev'len:
Want Bulwer “spon meest rag”; en Dickens geeft
Steeds charges en bij wijl' karikaturen;
En 't grootst Genie heeft wel bij ons geleefd,
Maar wordt het meest gevierd bij onz' geburen:
Zoo Drury-Lane als Covent-Garden biên
Het gapend volk verbazend stoute stukken,
Doch waar geen zweem der kunst in is te zien,
Waar Shakspear's geest Queen Bess meê mogt verrukken! -’
Gij gist reeds, hoe 't bij òns hem is gegaan;
In Holland zijn de vreemden willens blinden!
Of is de o o r s p r o n k ' l i j k h e i d hier schaars te vinden,
Al steekt gij ook bij dag een' luchter aan?
Beslis het zelf, en, laat mij voort vertellen:
't Ging Duitschland in, het rouwedragend land,
Dat zich een' nacht, een' langen nacht mogt spellen
Sinds de ondergang der Zonne van 't Verstand!
Vergeefs bezocht hij Dresden en bekoelde
Weldra nog meer, - 't gevoel werd fluks zoo fijn,
Dat hij van louter fijnheid niets gevoelde:
De borst zocht ook den kunst-geest in Berlijn!
En toch hij toog nog verder, toog naar Weenen,
En vleide zich: ‘- Ik tref hem zeker hier, -’
Maar hoorde er slechts van Prater en plezier
‘- Eet, drink, trala! -’ en ging naar 't Zuiden henen.
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‘Italië is der kunsten voedsterland,
Het kwijt der and're schuld met woekerrenten! -’
Ach! op een trom sloeg ieder muzikant,
En alle stemmen schenen instrumenten!
Maar of misschien mijn adem 't harden mogt,
't Verveelde u wis, wanneer ik u verhaalde,
Wat steden hij al meer vergeefs bezocht,
Hoe tot Constantinopel toe hij dwaalde;
En schoon het niet onaardig wezen zou,
U onverwacht een harem in te leiden,
Of wat van hem de Muzelmannen zeiden,
Te tolken zoo uitvoerig als getrouw;
'k Verbeeld mij, dat ge wriemelt, dat gij fluistert,
En verg daarom van uw geduld niet meer;
Hij had gereisd en gij hebt toegeluisterd:
En even wijs zijn we in Provence weêr.
Het zoet getril der zuidernachtegalen
Begroette er hem in zomeravondstond,
Terwijl in 't goud der laatste zonnestralen
Het donker groen der myrthendreef verzwond:
Hoe leende hij zijne ooren aan die weelde!
Hoe wendde hij zijne oogen 't schouwspel toe!
Hij was de jagt naar 't schitt'rend luchtbeeld moê;
‘- Wat bleek de droom, die mij als knaapje streelde? -’
Vroeg hij zich luid: ‘- wat dan een ijd'le zucht?
Wel dwaas zoo hij mijn harte langer scheidde
Van wereldvreugde en van natuurgenucht;
Voortaan leve ik in harmonie met beide! -’
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Hij zei 't en staarde en was niet meer alleen;
Een lieve maagd zat in gepeins verloren
In schaaûw eens beuks, haar lamm'ren om haar heen,
Die onbezorgd de malsche klaver schoren.
Wat kleene voet! Hij zag haar aan, zij hem,
Hij naakte haar; ei, gis wie 't hoogste bloosde
Der twee, toen hij haar groette, toen hij poosde
En luttel sprak met haperende stem,
Totdat op ééns haar blooheid hem bezielde
Met moed en 't meisje, als zij hem zou verstaan,
Zich bukken moest dewijl hij voor haar knielde,
Daar raakte vast zijn mond haar lippen aan.
Een kus! - daar brak de purp'ren wolk, die wijlde
Aan 't hoog azuur; daar groette Hij het paar,
Om wien de borst van hoofd- tot hoofdstad ijlde,
De God des Drooms, den lauwerkrans om 't hair,
De luit ter hand, - daar ruischte 't uit den hoogen:
‘- Wat zocht gij me in den vreemde toch met smart?
Gij zult me altoos aanschouwen in uw hart,
Zoo vaak gij 't gaslaat met des geestes oogen!
De kunst schuilt niet, van slijk of stof omhuld,
Als plant of steen, in holen en in krochten,
De wisse prooi van 't allertaaist geduld; Wie vonden me ooit, hoe ijv'rig zij me ook zochten,
Die niet mijn gunst al aanloeg in de wieg,
Van kindsbeen af mijn heilig vuur niet blaakte?
Maar wie - opdat geen hoogmoed u bedrieg', De studie wel niet vormde, maar volmaakte!
Ook gij, dring diep in 't schoone der Natuur,
Ge ontvingt van mij alleen dien zin zoo open;
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Heb lief, ook gij zult opzien, streven, hopen,
Voor 't aardsche is liefde een heilig, lout'rend vuur!
Slechts wie die twee in zijn gemoed vereenigt,
N a t u u r en l i e f d e , is waarlijk één met mij:
Een stof voor zang en dicht noemt haar de menigt',
Hij acht die zelv' m u z i j k en p o ë z i j ! -’
En met die les was hij hunn' blik ontvloden,
Het paar alleen in 't lieflijk schemeruur;
En, wèl bezien, zijn wij ook ongenooden,
En dus besluit ik hier mijn avontuur.
1841.
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Avondstond.
Eene Recensie.
Naar het Deensch van H.C. Andersen.
't Is schoon te zien, hoe de avondzonnestralen
En land en zee doen schitt'ren van rood goud;
't Is mooi voor eens, - maar zag men 't honderd malen,
't Blijft de eigen tint, ook die manier wordt oud!
Vorstin des dags, of hoe haar naam moog' luiden,
Oorspronk'lijk, zie, de Zon is 't niet; zij rijst
Altoos in 't Oost, en drijft dan steeds door 't Zuiden,
Tot langer schaaûw haar komst in 't West bewijst; Zoodra zij wijkt, verschijnt het heir der starren:
Wat tint'len ze ons van verre vriend'lijk toe!
Neen, blijven stil en statig ginder marren,
Als waren zij het kijkje op de aarde moê;
Veel eers voorwaar! - Stil, stil, in 't loover kweelde
Een nachtegaal het zoete lied der min;
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Daar slaat hij weêr, al hooger rijst zijn weelde! Och of hij zweeg! - 'k vind geen methode er in.
't Is slechts natuur; ook zingt het dier voorbarig;
't Heeft om de kin ter naauwernood nog dons, En was 't ook reeds van kop tot staart ruigharig,
Voor zijn gezang, gelijk voor 't muggegons,
Kon wel de dag volstaan! - Het woud ontrezen,
Drijft ginds de Maan, - ze is toch zoo leelijk niet,
Maar wisselziek, wat ben je me, van wezen
En figurante in aller rijm'ren lied!
Een forscher wind steekt op en zweept de baren:
Ik mag dat schuim, mits 't in zijn perken blijv', Zie, in 't geheel valt wel genie te ontwaren,
Maar 't heeft toch meer, waarachtig! niet om 't lijf.
1841.
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Liefde.
Naar S.T. Coleridge.
Geen kracht, geen togt, geen lust, geen zin,
Geen gaaf, geen gunstblijk der natuur,
Of ze is een dienstb're geest der min
En voedt haar heilig vuur.
Vaak droom ik wakend van dien dag,
Vaak keert dat zalig uur voor mij
Toen 'k op de heuvelhelling lag,
Den bouwval aan mijn' zij'.
Aanschouw'lijk werd des avonds rust
In 't schijnsel door de maan verspreid;
Maar vóór mij stond mijn hoop, mijn lust,
Mijne allerliefste Aleid!
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Zij leunde op 't wapentuig van 't beeld,
Een held in 't harnas opgerigt,
En neigde er, door den glans omspeeld,
Hare ooren naar mijn dicht.
Slechts zelden heeft haar leed gegriefd,
Mijn hoop, mijn lust, mijn zoete Aleid!
En dies is 't dat zij me innigst lieft
Als bij mijn' zang zij schreit.
Ik kweelde op zachte en droeve wijs
Eene overoude jammerklagt,
Zoo als die bouwval, ruw en grijs,
Er fluistert in den nacht.
En blosjes tintten 't lief gezigt,
En zedig zag zij neêr op 't gras;
Want lang reeds wist het schuchter wicht,
Hoe trouw mijn blik haar was.
En hoor, dien Ridder gold mijn zang,
Wiens schild een laaije toortse droeg,
Wiens liefde negen jaren lang
's Lands Jonkvrouw vierde en vroeg!
Ik schetste, hoe hij bad en drong,
En de innigheid, waarmeê mijn luit
Eens anders minnesmarte zong,
Zij bragt m i j n ' hartstogt uit.
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En hooger bloosde 't lief gezigt,
En blooder zag zij neêr op 't gras;
Maar wis vergaf mij 't schuchter wicht,
Hoe teêr mijn blik ook was!
Doch toen ik fluks den smaad gedacht,
Waardoor die Ridder, wreed getergd,
Gekrenkt werd, tot hij dag en nacht
In 't bosch zwierf op 't gebergt';
En 'k zong, hoe soms uit ruige kloof,
En soms door 't zwaarst geboomte heen,
En soms in 't jeugdigst, zonnigst loof
Een engel hem verscheen, Een lieflijke engel? neen, een spook,
Dat lokkende aanzocht tot genucht,
Maar d'uitgestrekten arm ontdook,
En schaterde in zijn vlugt:
Een helgeest, waar, in vrome vrees,
Hij 's avonds driemaal 't kruis voor sloeg,
En die hem toch, als de uchtend rees,
Weêr uit de lommer loeg;
Tot hij, verdwaald in kloof en krocht,
Een bende roovers overviel,
Tot hij 's Lands Jonkvrouw redden mogt,
Tot hij hare eer behiel', -
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En ze aan zijn knieën nedergleed,
En uitborst in een' tranenvloed,
En zich, vergeefs! den smaad verweet,
Zoo duur door hem geboet En van zijn zij' niet week in 't bosch,
Tot traag zijn rede wederkwam,
Tot hij op 't zaâmgegaârde mos
Vast stervende afscheid nam;
En - maar niet verder zong ik hem:
Want bij het poozen van mijn luit,
En bij het haap'ren van mijn stem,
Borst al haar deernis uit.
Te veel genots voor ziel en zin
Doortrilde mijne onnooz'le Aleid:
Het zoet muzijk, - de droeve min, Des avonds weeld'righeid, En vrees, waar teed're hoop uit gloort, En hoop, waar bange vrees in steekt, En zoete wenschen, lang gesmoord,
Gesmoord, en toch gekweekt!
Zij bloosde om strijd van liefde en schroom,
Ze schreide om strijd van weelde en wee,
Tot, als in 't fluist'ren van een' droom,
Mijn naam haar mondje ontgleê;
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Haar boezem zwol - zij ging ter zij,
(Of ik haar zag zoo was haar gang)
En schuchter kwam ze fluks tot mij,
En weende luide en lang, Hare armen beefden om mij heen,
Ter kuische omhelzing greep zij moed,
En las wat haar gedrag mij scheen
In mijner blikken gloed:
't Was min, 't was vrees, 't was zoete schaamt',
En werd te regt door mij gedied,
Als had haar teeder hart geraamd:
‘Hij voel' 't, maar zie het niet!’
En vierig sprak ik moed haar in,
Tot ze onbevreesd haar heil genoot,
En maagdentrots aan maagdenmin
De hand vertrouw'lijk bood:
Want dra verloor de vreeze 't pleit,
En blonk 't geluk hare oogen uit, En zoo verwierf ik mijne Aleid,
Mijn blinkend schoone bruid!
1841.
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Het kraamschut mijner moei.
Vrij gevolgd naar het Deensch van H.C. Andersen.
Als 't jaargetij begon te strengen
En Moei mij voor een dagje vroeg,
Kwam oude Claes nooit tijds genoeg,
Om me op zijn' arm er heen te brengen:
In mantel en in mof gehuld,
Stond ik een uur vooruit te wachten,
En kwelde heel 't gezin met klagten,
En trippelde van ongeduld.
Maar als de stumper eind'lijk tikte Ik staarde door de laagste ruit
Van moeders raam het venster uit, Dan zag slechts hij hoe blijde ik knikte;
Mijn vlaag van zuurzien was voorbij,
Zoodra 'k maar hoorde, dat hij klopte:
‘Kom, Juffertjen!’ en de oude stopte
Mij in, als bakerde hij mij.
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De trouwe ziel! hij maakte een praatje
Van 't mooie kraamschut van mijn Moei:
Hij wist, wanneer het hevig woei,
Een' korter weg, een naauwer straatje:
Hij deed, zoo heel bezorgd, den zwerm
Van witte winterbijen wijken,
En ried mij de oogjes uit te kijken,
Als Moei mij opving van zijn' arm.
Of ik het deed? Dat zou ik hopen!
Geen omzien stond mijn mondje stil;
Want Moei, die rijk was, kon naar wil
Al wat zij fraai of vreemd vond koopen;
En 'k werd dus steeds wat nieuws gewaar
Dat ik haar bad mij uit te leggen,
Om 's avonds Claes te kunnen zeggen:
‘Haar huik is zóó, zóó haar samaar!’
Hij prees mij nieuws-, wel foei! weetgierig;
Hij zei, dat ik van heel haar' schat
De weêrga in mijn hoofdje had,
En echter, wat is 't onpleizierig!
En echter had hij deerlijk mis;
't Is straks mij zonneklaar gebleken,
Wat schalk ik heb voorbij gekeken:
'k Weet nog niet, hoe 't moog'lijk is!
Zoo vaak ik kwam viel me op haar' oven Een zuil van porselein gebouwd,
Met koop'ren deuren, geel als goud, De zee in 't oog, wier waat'ren stoven:
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‘Daar rijst de visch door God beschikt,’
Sprak Moei, terwijl de roode vonken
Ons onder 't warmen tegenblonken,
‘Zie, Nichtje! hoe hij Jonas slikt!’
Maar 't staan bij 't vuur was overbodig, Hoe zou, door 't hooge deurgordijn,
Een togtjen ingeslopen zijn?
Ook had voor 't raam ze er meer dan noodig;
Dies wipte ik ijlings van haar kniên,
Om, op een' hoogen stoel geklouterd,
(Wel driemaal riep zij: ‘Val niet, stoutert!’)
Haar schilderijen te bezien.
Op eene, 'k vond die 't mooist van allen,
Knikte ik een trotsche dame toe,
- Het was mijn moeders grootemoê, Het scheen, dat zij een tulp liet vallen;
Maar of ik bad: ‘Och! geef ze mij!’
Toch bleef zij in haar vingers pralen; Waarom ik ook zoo lang bleef dralen
Bij zulk een stijve schilderij! Er hingen zestien silhouëtten
- Onz' gansche maagschap - om haar lijst,
Maar 'k weet niet wat men daaraan prijst;
Ik mogt die nikkertjes nooit zetten!
Dan hadden wij wat anders schik,
Wanneer we op éénen vouwstoel speelden,
In 't zien naar al de mooije beelden
Op 't schut, wij, kleine Neef en ik.
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't Zou Moei van allen togt bevrijden,
En deed het ook: ons deed het meer;
Ons leerde 't, hoe de Lieve Heer
Al vroeg de zonde moest kastijden!
Hoe Adam en hoe Eva vlood
Voor 't zwaard, waarmeê de Cherub dreigde; Ofschoon hun hart tot boete neigde,
Ontving hen in 't verschiet de Dood!
O! er viel meer nog op te aanschouwen:
Hier werd de broedermoordenaar
Verschrikt het roepen Gods gewaar;
't Vervallen aanzigt deed mij grouwen! En dáár verdronk beemd, berg en bosch;
Eens werelds klacht stierf weg in 't klaat'ren
Van 's bemels sluizen, 's afgronds waat'ren,
De Hand des Heeren liet ze los!
Wij zagen Noach's arke drijven;
Hij stond aan 't venster, - de avond viel En 't was, zei Moei, alsof zijn ziel
Vast vroeg: ‘Waar toch de duif mag blijven?’
Wat boeide ons dus aan ééne plek?
We neigden met d'aartsvader de ooren,
We waanden 't wiekgeklep te hooren;
Daar blonk 't olijfblad in haar' bek!
‘Och, of het schreien haar mogt baten!’
Geene and're kon mijn bede zijn,
Waar Hagar uitging ter woestijn!
Al hoorde ik Neef van vlammen praten,
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Waarin de toorn des Heeren blonk, Een vuur op Sodom afgezegen,
Tot de aarde rookte van dien regen, Ik zag slechts hoe haar jongske dronk.
Wij schoven op ons stoeltje verder;
Verbaasd blikte ik de keem'len aan
Met myrrhe en specerij belaân,
Doch langer den verkochten herder!
Fluks waren we in Egypteland,
En Jozef's stem, die schreijend beefde,
En vroeg: ‘of nog zijn vader leefde?’
Ontroerde ook ons het ingewand.
Eens Konings dochter werd bewogen,
Wijl de onschuld de armpjes tot haar hief;
Wat had ik die Prinsesse lief!
Ik ware als Mirjam toegevlogen!
Maar Neef stond bij der Schelfzee bed:
Voor Mozes scheidden zich de golven,
En Pharo's heirmagt werd bedolven,
De Heer had Israël gered!
Ach! waarom wou de knaap niet beiën,
Waar Jephtah 't luchtruim met geklag
Vervulde, toen hij de één'ge zag
Aan 't hoofd van trommelen en reiën?
Hem lokten Simson's hooge moed,
Hem Saul, hem David's wapenfeiten!
Eerst waar de stem des bloeds het pleiten
Beslechtte, was mij 't wijlen zoet.1

1

I Koningen III, v. 16-28.
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Toch had ik deernis met de smarte
Der ballingschap, der slavernij:
Hoe trof de stille schare mij,
- De stilte van 't verbroken harte! Die al haar zonden zich verweet,
Sinds Sion's hooge muren kraakten,
Sinds vlammen 't Huis des Heeren blaakten,
Sinds vreemden spotten met haar leed!
Een' voet twee, drie nog voortgeschoven,
Dan staarden we op een ander vak,
Waar Moei het liefst en langst van sprak;
Een rei van Eng'len zweefde boven
De herderwacht in 't stille veld,
En glansrijk blonk de starre in 't Oosten,
Die alle treurenden zou troosten:
De blijdste boodschap was gemeld!
Ginds bogen koninklijke Wijzen
't Gekroonde en grijsgelokte hoofd
Voor Hem, wiens licht hunn' luister dooft,
Dien de eeuwen en dien de Eng'len prijzen,
En Wien ook wij - schoon 't kleene brein
Geen denkbeeld van zijn grootheid duldde,
Toen 't offer bragten onzer hulde:
Wat was ze opregt, wat was ze rein!
O zoete dagen, zalige uren!
O wereld vol van poëzij!
- 'k Vergat er weêr het schalkje bij, Helaas! uw weelde mogt niet duren;
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Eén uchtend zag ons droef te moê,
Daar kwam de reiskoets, - Neefje stapte
Haar in, - de zweep des menners klapte,
Hij reed naar school, naar 't kostschool toe.
Het heugt mij nog, hoe Moei toen schreide,
Al is het zeven jaar geleën, Hij ging zoo ver, zoo heel ver heen!
Maar zoo daar straks ik zeven zeide,
Vergiste ik mij, 't zijn wis er acht,
Sinds zij me 's avonds driemaal kuste,
Dewijl mijn blik op 't kraamschut rustte
En zij vermoedde wat ik dacht.
Ik mogt haar iets van Esther vragen,
Die voor den gouden schepterknop
Terugzweem, - Moei zag naauw'lijks op,
Ze had bij Ruth me gâgeslagen:
‘Naomi!’ borst zij snikkende uit.
Ik vestte sinds, uit mededoogen,
Schaars op die beeldekens mijne oogen,
Als had het schut 't bij mij verbruid.
Verbruid? Schoon ik er niet naar blikte,
Ging te' ochtend heel de lange rij
Op éénmaal weêr mijn' geest voorbij, Maar niet de schalk, van wien ik schrikte,
Hem heb ik vroeger nooit gezien,
'k Weet nu zijn beeld eerst toe te passen! Moei vroeg, als wou ze mij verrassen:
‘Ei, raad eens wien ik wachte, wien?’
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‘Neef!’ zei ik, ‘want uwe oogen drijven
In louter vreugd;’ zij knikte ja,
En pinkte waterlanders na;
‘Hij zal den ganschen zomer blijven!’ ‘En komt hij dra, mijn kleene vrind?’
Ik had van vreugd geheel vergeten,
Hoe velen me al mooi meisje heeten,
En waarlijk vijftien is geen kind!
‘Van daag nog, - fluks - daar zal hij wezen!’
Ei, waarom sloeg mijn hart zoo bang?
Te moet vloog Moei hem in den gang;
Ik marde en zag, in grillig vreezen,
Het schut aan zonder arg of list, 't Stond - wijl de zomer kwam - ter zijde, Ik werd zoo bloode, ik was zoo blijde,
Ik sloop er achter eer ik 't wist.
Zijn kussen klonken in mijne ooren:
‘O, moeder! 'k heb zoo vaak verlangd!’...
Zij hield hem wis aan 't hart geprangd;
Hij zou mijn schuiflen nu niet hooren!
Neen, nooit had ik hem weêr gekend;
Geen wonder! daar wij zooveel jaren
Zoo verre van elkander waren,
Wat knappe borst! wat flink student!
Hij vond me dra, ik beefde en bloosde,
Hij strengelde om mijn leest zijn arm,
En kuste me zoo lang, zoo warm;
Ik zag niet op vóórdat hij poosde;
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Op 't oude kraamschut viel mijn blik:
Daar stond een schalk met boog en pijlen
In schaâuw van 't lomm'rig groen te wijlen!
Ik ben mij zelv' sinds niet van schrik!
Het jongske scheen zoo schalk te lagchen, Hoe de olijkert op Neef geleek,
Die nog niet van mijn zijde week, Het jongske scheen zoo stout te pragchen, Hij viel weleer ons nooit in 't oog,
En Claes noch Moei hoorde er van praten,
Toen wij op éénen vouwstoel zaten:
Wis spant hij nu uit wraak zijn' boog!
1841.
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Open tafel.
Een gezelschapsliedje naar Göthe.
't Lust mij heden aan mijn' disch
Gast bij gast te onthalen:
Overvloed van wild noch visch,
Spijs noch wijn zal falen.
Allen, die ik nooden liet,
Hebben 't aangenomen! Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
'k Zond bij mooije meisjes 't eerst,
Lieve, bloode zusjes,
Nog zoo simpel, dat ze om 't zeerst
Huiveren voor kusjes;
Geene, die voor 't hoofd mij stiet,
Door ontijdig schromen:
Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
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'k Vroeg er puik van wijfjes bij!
Huiselijke vrouwen,
Die, wat grompot manlief zij,
Innig van hem houën.
Heuschlijk, als ik nooden liet,
Werd het aangenomen;
Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
Bij de bloem der jong'lingschap,
Trots haar geld, bescheiden,
Niet verwaand, schoon weêrgaas knap,
Deed ik antwoord beiden;
Waar ze ontbreekt daar lacht men niet,
'k Gruw van 't saaije droomen!
Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
Trouwe mannen noodde ik uit,
Die hun egâ's eeren,
In de moeder nog de bruid
Van hun jeugd waarderen.
Staat'lijk, als ik nooden liet,
Werd het aangenomen:
Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
Dichters passen op een feest;
'k Vroeg er dus, wier ooren
And'rer liedekens het meest,
Eig'ne 't minst bekoren
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Niemand, scheen het, kostte 't iet,
De eerzucht in te toomen:
Jantje! gluur, of jij ze al ziet,
Kijk eens, of zij komen!
Maar ik hoor de schel niet gaan,
'k Hoor geen rijtuig rollen,
En de groenten branden aan,
En de soep zal stollen;
Hebben wij het ook, misschien,
Al te naauw genomen?
Jantje! 't baat niet, uit te zien,
Neen, geen ziel zal komen!
Loop, alsof er 't Land aan hing,
And're gasten vragen,
Nood hen, zonder voorbeding:
Dat zal elk behagen!
Meld de mare wijd en zijd,
En de straat zal stroomen; Open, Jantje! wagenwijd!
Zie eens, hoe zij komen!
1841.
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Minne en liefde.1
De verliefde leeuw.
Amour, amour, quand tu nous tiens, On peut bien dire: adieu prudence!
La Fontaine, Fables.
Alles wat ademt beheerschende magt!
Alles wat ademt verrukkende weelde!
Schoon men alreê in der fabelen nacht
Willig der schoonheid den schepter bedeelde
Over de ruwste, de ontembaarste kracht;
Minne! wie de oudheid haar lofgezang kweelde,
Minne! wier hymne zij sloot met een klagt,
Hoe uw genot sinds de jong'lingschap streelde,
Steeds werd uw wellust in tranen herdacht!

1

Elk mijner lezers kent La Fontaine's Fables; vele hunner herinneren zich, dat onder deze Le
Lion Amoureux voorkomt, opgedragen aan Mademoiselle de Sévigné: en echter noodig ik
hen uit, haar nog eenmaal te lezen, om te zien, hoe zeer de geest, waarin le bon homme het
feit opvatte, onderscheiden is van dien, waarin de schilder Roqueplan het onderwerp
behandelde. Uit de vergelijking zal het hun blijken, dat eene voorstelling zoo geheel du Siècle
de Louis XIV als die van den eerste, - ondersteld dat de vermetele poging met hem, in
natuurlijkheid van verteltrant, door eene vertaling te wedijveren, mij niet ware mislukt weinig zou hebben gestrookt met de volkomener kunsttheorie van den laatste. Het schijnt
me, dat deze hem in de zinnelijke schoonheid van het meisje, en in de voor alle gevaren
verblinde verliefdheid van den leeuw, de middelen aanwees, waardoor hij slagen moest;
mogt de uitdrukking van de gedachte, welke het stuk er door bij mij opwekte, niet te verre
onder zijn talent zijn gebleven!
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Schemert geen waarheid ons toe uit den schijn?
Lusten, die de oogen des liebaarts doen gloren,
Onwederstaanbaar als de aanloksels zijn:
Blikken, wier glansen tot dartelheid sporen,
Lippen en boezem, wier schaamte verdwijn'
Als, in 't genot der omhelzing verloren,
Weelde verdubbelt door streelende pijn!...
Voor het gevaar heeft hij oogen noch ooren,
Wee den getemden Monarch der woestijn!
't Is de verblinding der koortsige jeugd
Als zij de levensdrift adem voelt halen
En in de ontwakende kracht zich verheugt, Als, voor het eerste, twee oogen haar stralen
Of zij een' hemel ontsloten van vreugd; Als zij der wellust bedwelmende schalen
Niet van zich afstoot voor eed'ler geneugt', Als zij den blik der begecrte doet dwalen Als zich de hartstogt niet loutert tot deugd!
U slechts, u looft alle ziele te regt,
Liefde! die enkel aan streeling der oogen,
Enkel aan zinnelijk lokaas niet hecht, Liefde! die, huiv'rend voor de onschuld gebogen,
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Als gij uw hartsgeheim open haar legt,
Schaamte den blos van 't gelaat ziet verhoogen, Liefde! die trouw haar belooft in den echt:
Weêrschijn van 't Goddelijk scheppingsvermogen!
Band, die de wereld behoudende omvlecht!
't Paar, dat ge in d'uchtend des levens bescheent,
Adelt ge en zaligt ge in lengte van dagen;
Vrij van het wee, dat verteert of versteent:
Togten der wulpschheid en wisselzins plagen!
Uwer een gloed, die de zielen vereent
Als ze u in kroost veraanschouwelijkt zagen, Uwer genot, of gij juicht, of gij weent,
U, wie 't Geloof, als u scheiding doet klagen,
Gaarne ten hemel zijn vleugelen leent!
1841.
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Speelmans-deuntje.1
S t e m : Van 't lose visschertjen.
OUD AMST. LIEDEBOECK.

1
Het mildste zonneschijntje
Verleent het landschap kleur
Noch geur,
Als 't gulden Rijnsche wijntje,
Den roemer, dien ik beur: Wie zou druilen,
Wie zou pruilen,
Die 't zag blaken
En mogt smaken?
'k Roep tot morgen
Vaarwel aan mijn zorgen,
Als ik druiven-zonlicht speur!

1

Op de geestige schilderij van Ary de Voys is de speelman in dubbelen zin, ‘de quint quyt;’
- dit verklare den luchtigen toon van het deuntje.
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2
Hoe lokt het uit mijn vedel, Veel bloempjes draagt in Mei
De wei, Die liedekens zoo edel,
Dat allerzoetst gevlei: ‘Vlugge lansje,
Kom, een dansje!’ ‘Aardig zusje!
Geef me een kusje!’ En de voetjes
Zij tripp'len al zoetjes,
IJlings zwiert een bonte rei!

3
Al menig scheepjes-schelling,
En zoo 't een pietje doet,
Ook goed!
Glijdt langs de gladde helling
Van mijn' versleten' hoed: Oude manneke!
Nog een kanneke, En, mooi-Klaertje!
Nu je vaertje
Niet zal kijven,
Och! laat me bedrijven,
Speelmans knepen zijn ook zoet!
1842.
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Arme oude luidjes.
Hoe schijnt de vreugd van 't leven
Den rijke mild gegeven,
Den arme naauw gegund,
Tot in de laatste stonde
Op beider stervenssponde
Der toekomst nevel dunt:
Het dartelziek genoegen,
Het kommervolle zwoegen,
Wat vlugtig zoet en zuur!
Slechts dat we 't kwade meden,
Slechts dat wij 't goede deden,
Vertroost in 't uiterst uur.
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Een zucht verving 't gefluister
In 't flaauw verlichte duister,
Op d'engen kronkeltrap,
Toen de arts, bij 't uitgeleide,
Het grootje voorbereidde:
‘Verwacht geen beterschap!’
En 't rustelooze sling'ren
Van 't lampjen in haar ving'ren
Verkondde maar te zeer,
Dat zij den toestand raadde
Van d' afgeleefden gade:
‘Ach!’ - bad zij, ‘- kom dra weêr!’
Het kamertje ingeslopen, Zij liet de deur maar open,
Maar op een kiertje staan, Gleed langs de bedgordijnen
Het dwarrelende schijnen,
Hij moest haar gadeslaan!
Vergeefs dat zij zich repte,
En 't flikk'ren. onderschepte
Door 't groote Bijbelboek,
Op tafel uitgeslagen:
Daar riep een vriend'lijk vragen
Haar in den schemerhoek.
Schoon 't moedertje wou spreken,
Zij bleef in snikken steken.
‘Och, Vader!’ - hief zij aan,
- Ik mag dien naam der trouwe,
Gegeven door een vrouwe, ‘Zou 't op een scheiden gaan?’
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Zie, verre van te schrikken,
Scheen hij haar toe te knikken,
Terwijl hij opwaart wees:
Hem heugden zestig jaren,
Vol zorgen en bezwaren,
Waarin hij Gode prees!
‘Ach!’ smeekte zij, en drukte,
Toen zij zich schreijend bukte,
Zijn stramme handen teêr;
‘Ach! of ge dan in 't sterven
Genade mogt verwerven,
Door Christus, onzen Heer!
Gij hieldt, in bange dagen,
Het oog op Hem geslagen,
Hoe is 't u thans te moê?’
En langzaam opgerezen,
Sprak, met schier blinkend wezen,
De kranke zacht haar toe:
‘Wij hebben 't ondervonden,
Wij, vroeg in d' echt verbonden,
Wij, sloovers tot aan 't graf!
Aan overvloed van goed'ren
Hangt blijdschap der gemoed'ren
Noch huw'lijkszegen af:
En waren hier beneden
De hoogste zaligheden
Voor ons, geringen, veil,
HIJ gunt ook ons daarboven,
Wijl we in Zijn' Zoon gelooven,
Genaê, verlossing, heil!...
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Ik scheide in dat vertrouwen,
Schoon de uren mij berouwen,
Waarin ik, aardsch van zin,
In ons gestâeg ontberen
Geen liefde wou waarderen,
Geen lout're Vadermin!...
Ik vrees, dat luttel vreugde
Der menschen hart verheugde,
Verleende 't goud ze alleen!
Helaas! wat duizendtallen
Vast reddeloos gevallen,
Dewijl 't hun alles scheen!...
Ons niet! - ik zat zoo blijde
Eens aan uw groene zijde,
Gij gaaft mij, arme, uw “ja!”...
O, uren, dagen, weken!
Zoo ras, zoo zoet verstreken,
Mijn lief! mijn bruid! mijn gâ!...
Wat donk're tijden kwamen,
Wij deelden alles zamen,
En alles viel ons ligt!...
Zoo we ied'ren nieuwen morgen
Voor nooddruft moesten zorgen,
Wij deden 't voor ons wicht!’... ‘Mijn Jan!’ - het moederharte
Sprak uit dien kreet der smarte,
‘Mijn Jan! hij zwerft op zee!’ En schoon de onzigtb're bode
Den veegen kranke noodde,
Toch deerde hem haar wee!
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Wat eenzame avonduren,
Wat nachten zou 't nog duren,
Eer zij haar' rouw, hoe groot,
Een' oogwenk zou vergeten,
Weêr m o e d e r l i e f geheeten,
Door d'éénige uit haar' schoot!
‘Er is geen heinde of veere
Voor de oogen van den Heere,
Hij is alom nabij!’
Dus klonk het in hare ooren,
Nog zachter dan te voren:
‘Ai! zegen Jan voor mij!...
Hij bleef - al heeft hij jaren
Naar Oost en West gevaren,
Ons trouw, - getrouw aan God!...
Hij zal den kost u winnen!’
Hoe moeilijk hield hij binnen:
‘Ik gunde u rijker lot!’
Die strijd, - het was zijn leste
In 't òndermaansch geweste, Werd zege door zijn vrouw;
Want, over hem gebogen,
Las hij in grootjes oogen
Haar dank voor al zijn trouw.
‘Wat is, wat is u, Vader?’
Zij kwam zijn lippen nader:
‘Genade... om Christus' bloed!’...
Toen zij tot weêrziens kuste,
Was hij reeds in de ruste,
Meer dan alle aardsche zoet.
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En 't heilige in dien vrede,
Hoe deelde 't fluks zich mede
Aan de arme, die zijn hand
Bleef in haar vingers houden,
Al voelde zij 't verkouden
Tot in haar ingewand, En van het lijk niet schrikte,
Dewijl zij opwaart blikte,
Om d' engel na te zien,
Die over luttel jaren
Haar tot hem zal doen varen, Och! mogt het dra geschiên!
Hoe wij elkaêr gelijken,
Wij armen en wij rijken,
In de ure van den dood!
Of troost niet, bij 't verscheiden,
Één zelfde hope beiden:
Des Heeren liefde is groot!
Maar wordt Hij ligtst gevonden,
Hoe kleiner onze zonden,
Hoe grooter onze trouw;
Waar arme, die bij 't sterven,
Wat vreugd hij hier mogt derven,
Met rijker ruilen wou?
1842.
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De sneeuw-koningin.
(Een volkssprookje, naar het Deensch van H.C. Andersen.)
De sneeuw streek met den avond neêr,
De huisman kent zijn erf niet meer,
En echter valt een hut van veer'
Nog te onderscheiden;
Soms breekt de flikkerende gloor
Der lamp haar vensterruiten door,
En dan weêr staat een meisje er voor: Wien blijft ze beiden?
't Is ginder bij den molen stil
Of 't scheprad vastvroor om de spil;
Daar wascht, met water uit de kil,
Een knaap zijn lokken, De tooi is een, twee, drie, volbragt,
En 't ruwe weder schijnt hem zacht;
Hij tart om 't lieve kind den nacht,
Nu zwart betrokken!
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De storm steke op, de storm blaaz' fel,
Het is om 't hart hem warm en wèl:
Dies zingt hij luid, dies is hij snel
Half weegs gesprongen;
Maar van haar sneeuwwolkkoets ontwaart
De Koningin, die boven de aard'
Op vleug'len van de winden vaart,
Den flinken jongen!
‘Al schijnt geen maan, al licht geen ster,
Toch gaan mijne oogen hier en der,
Toch sluit ik u,’ - roept zij van verr',
‘In fulpen boeijen;
Hoe zoet zal bij den schemerschijn,
Waarin ik op mijn leger kwijn,
Het blozen van uw wangen zijn!
Ik zie ze gloeijen! -’
Daar danst een telkens digter drom
Van vlokjes suizelend hem om,
En de eene als de and're roept: ‘ai kom,
Naar 't bruiloftsbedde!’
Een wijle sluit hij de ooren digt,
En weert hen af van 't aangezigt;
Maar fluks verbleekt het leidend licht,
Dat nog hem redde!
't Gaat uit, - en van den donk'ren trans
Daalt breeder rei tot wilder dans;
Een star verschiet met fellen glans,
Met vreemd geflonker;

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

140
En 't is hem bij dien rossen gloed
Als klinkt de lokstem dubbel zoet,
Als aarzelt voor het eerst zijn voet...
En nu is 't donker! En toch verzwindt allengs de nacht, De zon beschijnt de winterpracht;
Wat slaapt hij na zijn bruiloft zacht,
In sneeuw verscholen!
Maar wie beschrijft het wreed verdriet
Van 't meisje, dat haar hut verliet,
En zwijgend naar het scheprad ziet, Stil staat de molen!
1842.
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Dirkszoon en Bossu op de Zuiderzee;
In den ochtend van den 12den october 1573.
Ik wenschte, dat ik mijnen lezer bewegen kon, eer hij de volgende regelen inziet,
een paar bladzijden in het achtste boek der Nederlandsche Historiën over te lezen
en wel die, waarop Hooft van Alva's verblijf te Amsterdam, in Sept. 1573, gewaagt,
en het uitloopen der Spaansche vloot, onder den Admiraal Bossn, beschrijft (bl. 335).
Bij het daarop volgend verhaal van de voordeelen, door dezen aanvankelijk op de
Noord-Hollanders behaald; - bij de schets van den terugtogt des Graven naar
Amsterdam, ‘om zijn vloot te meerderen, en na de heerschappij der Zuiderzee te
dingen;’ - bij de aanschouwelijke voorstelling van den strijd, den 12den October 1573,
tusschen Bossu en Cornelis Dirkszoon, ‘der onzen Admiraal’, zoo als de
Kronijkschrijvers trouwhartig zeggen, gestreden; - bij eene herlezing dier bladzijden,
zal het hem duidelijk worden, waarom mijn onderwerp, waarom het einde van dien
strijd in den volgenden ochtend, mij te gelijk boeide en afschrikte: het biedt zulk een'
overvloed van poëtische situatiën aan, dat mijne poging daaraan regt te doen niet
dan gewaagd is te noemen. Drie kleine Noord-Hollandsche schepen hebben, sinds
den vorigen middag, de Inquisitie, het schip van Bossu, aan boord geklampt; de strijd
duurt reeds zestien of zeventien uren, en nóg wankelt de zege, - het
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lot van Water- en Westfriesland, het lot der Vrijheid in de steden van het
Noorderkwartier, hare schuilplaats, hangt aan den uitslag van dat gevecht - het is of
de schemering zwanger gaat van de toekomst des Vaderlands; - doch genoeg om den
lezer op de hoogte van het onderwerp te brengen: welligt te veel, om mijne
vermetelheid in het behandelen van zulk eene stof verschooning te doen vinden.
Het morgenkoeltje wekt de baren
Op 't huiv'rend vlak der Zuiderzee;
Hoe noode gaat de scheem'ring meê, Schoon feller glans het Oost doet klaren
Verzwaart zij nog van steê tot steê
Het nevelgraauw, dat we op zien varen
Langs Water- en Westfrieslands-reê;
Maar breekt allengs de late luister
Der najaarszon dien mistwalm door,
Toch stuit voor Wijdenes haar gloor
Op breede zuilen tastbaar duister!
De schoot der golven slaakt dien damp:
Wat rijst er uit zijn wervelkringen,
Die d' uithoek van het land omringen,
- Een gordel zwaar van rouw en ramp, Doch ijlings nu hun vaart bedwingen,
Om zeewaarts achteruit te dringen?
Een monster, dat zich rust ten kamp!
Roeit aarzeling! - 't ontleent den kolken
Verhoogde krachten; - stuur ter zij!
Op vaêmen afstands, nog nabij
Omspat ons 't lillend schuim in wolken.
Terug, - onz' hulk gaat naauw'lijks vrij;
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Hoe schril, hoe schetterend vertolken
Thans kreet hij kreet zijn razernij:
Hoor - 't ratelt als de schorre donder,
Zie - 't bliksemt als het zwanger zwerk;
Den wind, der zonne stelt het perk,
Het duikt in eigen schaduw onder;
En echter - 't rijst, het komt aan 't licht.
Een vlag wuift schitt'rende in den hoogen, Herkent gij de Inquisitie-logen:
De moeder met het hemelsch wicht,
Zij, louter minne en mededoogen,
Hier schaamteloos in top getogen,
Ten bode van 't geloofsgerigt?
De geesel is 't van Hollands waat'ren,
Der Spaanschen trots, des IJ-strooms lust:
Een kiel, ten oorlog toegerust,
Wier zeilen van 't hoogmoedig klaat'ren
Verbreedden, zich den schrik bewust,
Dien 't Schellingwouder zegeschaat'ren
Verspreidde in ieder dorp der kust!
Een kiel, wier tweetal boevennetten,
Wier zwaar geschut, wier dubb'le boôm
Westfriesland huiv'ren deed van schroom,
Toen ze over Pampus op kwam zetten;
Een kiel, met keur van volk bemand;
Een leger in een schip verscholen,
Een heir vuuroogige Spanjolen,
Verwaten starende uit het want,
Waar 't visschersvolkjen om mogt dolen,
Ter slagting aan hun zwaard bevolen,
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De laatste hoop van Waterland!
Het schip van d' Admiraal van Spanje,
Dat, bij der priest'ren zegening,
Zijn' vreeselijken naam ontving,
Toen op de prachtige kampanje,
Die te eng viel voor des adels kring,
Bossu de plaats nam van Oranje,
Versierd met 's Konings zegelring;
Bossu, der vrijheid nagezonden,
Of hij haar smoren mogt in zee,
Tot ied're golfslag aan de reê
Slechts onderwerping zou verkonden;
De held, de hoop der dwing'landij,
Wiens spotzucht zich met zege vleide,
‘Wijl hem geschilderd krijgstuig beidde
Bij 't uitschot van een burgerij,
Die vast haar' overmoed beschreide -’
Neen, koen van huis en have scheidde,
Om 't al te wagen: ‘dood of vrij!’
Een and're kreet klonk hem in de ooren,
Hem, telg van grafelijken stam;
Hoe juichte en jubelde Amsterdam
Toen 't uitliep naar den Schreijerstoren, Zijn wimpelboot ten steiger kwam; Hem Alva's groete was beschoren,
En hij schier duiz'lende afscheid nam!
Dáár lag, door 't zonnig IJ weêrspiegeld,
Zijne oorlogsvloot op d'effen' stroom,
Wat heirmagt! - In een' trotschen droom
Had hem des Veldheers lof gewiegeld
Geen Brielsche crinnering beneep
Zijn hart - hij zou de muitelingen
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Roemruchter dan op 't meir bedwingen;
Hij zou, gestegen langs die reep,
- Als voerde zij tot hoofsche kringen, Naar geene gunst vergeefs meer dingen,
De Hertogskroon scheen in zijn greep!
Vermeet'le wenschen, die hem blaakten,
Wat stond hun kans tot gister schoon!
De Waterlandsche ketters vloôn
Zoodra zijn knechten d' oever naakten,
Zij, die het plond'ren van de doôn
Eerst in den gloed der vlammen staakten; Sinds gister straft hun moed zijn hoon!
't Geviel des noens, - een page meldde
Hem d'aangeregten disch, - hij ging
Ter scheepskajuit, - zijn hand omving
Den beker naauw, of schamper stelde
Hij in: - ‘Den vijand, die ons vliedt! -’
't Was of 't hem opriep! Donders stoorden
't Gelach weêrgalmend bij die woorden,
Alleen Bossu verbleekte niet.
Hij stoof ten dek, wie 't huiv'rend hoorden
Vooruit, - en 't vuur van beide boorden
Omwolkt nog 't wederzijdsch verschiet.
Ontwaart ge allengs de kleene schepen
Van Pieter Bak, van Jacob Trijn?
Hoe raauw hun slechte namen zijn,
Het paar hield d' A d m i r a a l benepen
Van middaggloed tot uchtendschijn;
Al wist zijn stuurman duizend grepen,
Hun list was d' ouden vos te fijn!
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Vergeefs zijn wenden als zijn zwieren,
Vergeefs zijn eensklapsche ommekeer:
't Ging met hem op, 't ging met hem neêr,
Op zij, waar hij vooruit wou gieren;
In spijt der laaije zee van vuur,
Uit meer dan dertig koop'ren monden
Hun veege wrakken toegezonden,
Hem rap te lijf tot in dit uur,
Dat Holland's magt ter zee zal gronden,
Of Holland's ondergang verkonden,
De nachtwaak strijdens stond hun duur!
Geen klagt! - 't geschut hebbe uitgeschenen,
Dewijl in 't leste vaatje kruid
De schepper op den bodem stuit, Weêr gonst een hagelbui van steenen,
Een jagt van kalk hun marsen uit,
Waar zij die touwen overleenen,
Daar dreunt het van triomfgeluid!
De bliksemvaart, het nederploffen
Van 't ziedend vocht - der looden vracht Verschrikt, verplettert 's vijands magt,
Hoe boet zij voor 't vermetel stoffen!
Haar strijd-, hare overwinningsleus:
- S i n t J a c o b liet haar oorlogsteeken
Nog nooit den glans der zege ontbreken, Sterft weg in 't liedje van den Geus,
Wiens trompen vast ter ent'ring steken,
Wiens bijlen van hun bloed reeds leken,
- De boei of 't graf, - wat is haar keus? Omsing'le, klampe een trits van kielen,
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- Het weêrlicht van de derde gloort
Ons tegen uit den nacht van 't Noord De Meesteresse van de zielen
In arren, oev'len moede aan boord,
Eer Spanje om lijfsgenaê zou knielen,
Stoof 't zeekasteel in spaanders voort!
't Gevaar is 't nijpendst aan den steven,
Waar Dirkszoon 't eerst zijn dreggen sloeg
En 't anker schortte - van den boeg
Dien boeren-scheepsvoogd weggedreven!
Ten Waterlander 't vuur gerigt,
Tot hij den liebaart neêr zal halen, In flarden moet die leuze dalen
Eer 's Konings vloot komt in 't gezigt,
De vloot, die de avond af deed dwalen,
Maar wie haar vlag, door de uchtendstralen
Omschenen, oproept tot haar pligt!
Cornelis Dirkszoon! niet geboren
Uit overoud, vermaard geslacht,
Wien eigen moed, wien eigen kracht
Voor heugenis van vaad'ren schoren.
Die naar de burgerkroone tracht,
Hoe doet de drift uwe oogen gloren,
Nu u des vijands aanval wacht!
Uw arm, die menig pleit beslechtte,
Verteert van onrust in 't verband;
Laat af; - gij dient het Vaderland,
Al blinkt geen krijgszwaard in uw regte!
Weèrstondt gij niet het trouwe wijf,
Wier aangezigt van tranen leekte,
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Toen ze om der kinders-wille u smeekte:
‘Denk ow uw weezen, - Vader! blijf!’
Zoo gister Spanje's zon verbleekte,
Zoo huiden zich Westfriesland wreekte,
Aan u de roem van 't koen bedrijf!
Aan u, als de uitslag faalt, de schande!
Uw hand omstrikte 't zijden koord
Des briefs, voor u geroeid aan boord
Van 's Prinsen Overste te lande;
Gij laast hem, - peinzend traadt gij voort
Ten haard, - gij zaagt, dat hij verbrandde;
Toen gaaft gij tot den aanval 't woord.
Maar niet om eigen lijf te vrijden,
Boogt gij het hoofd eerbiedig neêr,
Noch vroegt verschooning van den Heer,
Zijn' feestdag door 't gevecht te ontwijden:
Uw voorhoofd kromp in plooi bij plooi,
Ook na het luidgesproken: ‘Amen!’
Bij de opvaart als bij de ent'ring zamen,
En wien de glans der blijdschap tooij',
Sinds zij, die trotsch te moet u kwamen,
Vergeefs een' aftogtslist beramen,
U niet: - ‘geen slag!’ - gebood Sonoy.
O koenheid! niet alleen het leven,
Maar wat den wreedsten dood verzoet,
Een' naam, met dankb'ren lof begroet
En tot de faam reeds opgeheven,
Den roem, des eed'len hoogste goed!
Der lukgodinne prijs te geven,
Hoe overtreft gij krijgsmansmoed!
Wat taak! den evenaar te stellen
Voor schalen, zwaar van zulk een kans;
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Hij woog: noch buit, - noch wraak, - noch glans
Deed die des aanvals overhellen:
Noord-Holland stond in laaijen brand;
Hij zag, bij 't rooken der gehuchten,
De weerelooze huisliên vlugten,
De sterkste schansen overmand,
En Hoorn had Haarlem's lot te duchten,
Als de I n q u i s i t i e haar zou luchten,
Hij waagde 't al voor 't Vaderland!
En wind en weder neigden de ooren
Naar 't geen zijn zelfverlooch'ning vroeg:
De ontwakende Zuid-Ooster sloeg
De wieken, trots het middaggloren,
Veêrkrachtig uit; veêrkrachtig droeg
Hij hen, tot hij den kreet deed hooren:
‘'t Is de A d m i r a a l - hem voor den boeg!’
Het lot, de wil des Hemels, stemde,
In 't overhagchelijk besluit:
Ontsteltenis zag de oogen uit
Des pekbroeks, die zijn roerpen klemde
- ‘Op zij!’ riep dappere Jan Floor,
‘Vervaart hij u, laat mij hem 't leggen! -’
En vader van de daad was 't zeggen,
Terwijl de bloôman 't lijf verloor.
Daar wierp de manschap vast haar dreggen, Ach! schoon zij want en boord nog eggen,
De vijand stond hunn' doodsstrijd door!
Aandoenlijk schouwspel! Tal van mannen,
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Van lijken zijn ter boot gegleên;
Daar zwerft de jammer landwaarts heen;
De dapp're jeugd der Waterbannen,
De wakk're hoop der Noordersteên,
Wier arm nooit liefste zal omspannen,
Voor wie 't ontwakend Oost niet scheen!
O rei van maagden en van vrouwen!
Wat staroogt gij van 't Hoornsche strand?
Gesneuveld voor het Vaderland
Mogt ook hun offer 't niet behouën!
De wank'le krijgskans vlot en keert, Zoo fluks des Konings schepen dagen,
Verhonderdvoudt zich 't heir van plagen,
Is Holland's waterleeuw onteerd,
En Dirkszoon heeft den vloek te dragen...
Geschiê des Heeren welbehagen,
Hij kent geen vrees, wijl God regeert!
Hoe kalm zijn, trots 't gevaar, zijn blikken,
Hoe blijkt hij meester van zijn ziel!
Wie uwer volgt mij op die kiel?
Hij moge ook over ons beschikken,
Waar zoo opregte vroomheid viel,
Dáár heeft het sterven geen verschrikken,
Heil hem, wiens arm meê 't Land behiel!
Op! - langs de reep, - ten boeg! - ons leide
Ruikhaver voort in 't laaije vuur, Zijn moed stond vaak den Spaanschen duur;
Was 't weêr zijn koenheid, die hen scheidde?
‘Gedenk den Briel!’ - daar stoof de drom,
Die overwinnen zou of sneven,
Door 't aanschijn van den geus verdreven,
Daar deinst hij naar Bossu weêrom;
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Bossu, door eigen volk begeven,
Den blik ter verre kim geheven,
Als riep hij tot de vloote: ‘Kom!’
Vergeefs die heirmagt met het dagen
Verbeid, - al blaauwde alom de lucht,
Geen wachter meldde een wimpelvlugt, En weder doet het steenend klagen,
Dat in des nachtwinds droef gezucht
Slechts hij vernam, zijn hart vertsagen,
Hij leende zich tot gruweltucht!
O hoogmoed! die een' staf begeerde,
Weleer door kloeker hand bestierd!
O hoogmoed! die misdadig wierd,
Toen deze in roê des volks verkeerde:
De luim eens dwing'lands werd zijn wet!
En luid riep in de schrikb're wake
De stem van zijn geweten wrake,
Voor hem geene aanspraak op ontzet;
Wat tal van banden de eerzucht slake,
Wat pligten ze ongestraft verzake,
De vloek des Vaderlands verplet!
Te fier om straks 't gevaar te ontwijken,
Waar 't busschenschootvrij harrenas
Geen borstweer voor 't geschutvuur was,
Vind' nog zijn stoutheid naauw gelijken,
Waar ied're wending der rondas
Een bui van steenen neêr doet strijken,
Opdat hun wigt zijn' helm verrass';
De breede kling der scheede onttogen,
Blink' flikk'rende in zijn forsche vuist,
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De wroeging, die zijn boezem huist,
Ge leest haar in zijn starziende oogen!
Verdonkerd is de gloed van 't paar,
Dat Margarethe - op witte telle,
In 't woud, den rapsten jagtgezelle
Vooruitgerend - in elk gevaar,
Hoe luttel haar een hert ontstelle,
Hoe driest haar hand een' ever velle,
Waardeerde of hij haar schutgeest waar'!
Hem schrikt, hem gruwt van onze kreten,
Hij waant, dat hij nog eens 't verraad
Aan 't smeekend Rotterdam begaat,
Al werd de dagge op zij gesmeten
Er wreed in burgerbloed gebaad,
't Onmensch'lijk feit blijft onvergeten,
't Vervolgt hem waar hij de oogen slaat!
Voorzeker kleven nog die vlekken
Uw wapenrusting aan, Bossu!
Al sieren ordeteekens u,
Geen blinkend vlies mag 't bloed bedekken!
Alleen opregt berouw wischt ze uit;
Slechts tranen, wijl ge uw landgenooten
Voor d'ijd'len hairband hebt verstooten
Die om eens Hertogs slapen sluit;
Slechts tranen, waard de faam der grooten,
Waaruit ge in Neêrland zijt gesproten,
Doch die uw dolende eerzucht stuit!
Aanschouw hem! drift bij drift vervangen
De grootsche schaamte, d'eedlen schroom, Het Spaansche krijgsvolk ried zijn' droom,
‘Verrader!’ klonk het langs de gangen,
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‘Den brand in 't kruid, eer hij 't ontkoom'!’
En moog' hun lot aan 't zijne hangen,
Hij houdt hunn' argwaan naauw in toom.
‘Strijdt!’ krijscht hij, - en teruggeslagen
Verflaauwt de moed bij 't volk van Trijn, Hij moet aan 't hoofd dier bende zijn,
Wat anders doet hem dus vertsagen? Hij is 't - zij waagt zich over 't boord! Vervloekt ons toezien - schaamt u 't wijlen!
Ter hulp met spietsen, zwaarden, bijlen,
Ter stuiting van dien broedermoord! Het waar' den dood in de armen ijlen, Weêr wierp hij keijen af voor pijlen,
Weêr jaagt hij uit zijn want hen voort!
Ons geldt het thans - ons waait zij tegen
Die donkere wolk, - der bussen gloed
Ziet geen' teruggedeinsden voet!
‘Voor de Inquisitie!’ dood is zegen
Bij zulk een folt'ring van 't gemoed!
‘Voor 't Vaderland!’ tot onze regen
Van kogels hen verstuiven doet!
Geen deernis met de raauwe kreten,
Die opgaan van des vijands boord.
Of heeft hij Naarden's beê verhoord?
Of is u Haarlem's lot vergeten?
‘Voor 't Vaderland!’ Ruikhaver na;
Ik zie zijne enterbijle gloren,
Als waar' de zege haar beschoren,
‘Voor 't Vaderland! voor kroost en gâ!’
Leen nu dier heilige inspraak de ooren,
En de I n q u i s i t i e is verloren,
En 's Konings vloote komt te spâ!
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Des Konings! Hoe Philips zou schrikken,
Wanneer voor 't somber-grootsch onthaal,
Hem beidende in 't Escuriaal,
Dit schouwspel bloot lag voor zijn blikken:
De bloeddorst van het druipend staal,
De vloek, geslaakt in 't laatste snikken,
Hem gruwen deed van zegepraal.
Of hij, nu zich de blaauwe wolken
Verdunnen onder weegeklag,
Op de Admiralen nederzag,
Het sprekend beeld van beide volken!
Bossu, vertwijflende aan zijn lot,
Schoon hij soldaten mag gebieden,
Voor wie de wereld plagt te vlieden;
Bossu mistrouwd, veracht, bespot!
En Dirkszoon, die zijn burgerlieden,
Hoe de uitslag ook het feit zal dieden,
In 't vroom gebed beveelt aan God!
Zoo hij 't aanschouwde, er heerschte vrede,
Hij gaf in heel zijn heerschappij
De mart'ling op - de zielen vrij,
En de adel willigde in zijn bede,
En lof zong hem de burgerij!
Wanneer hij 't zag, hij kampte mede,
Hun wanhoop eindt in razernij:
De trots dier Spaansche wapenknechten
Dult geen verdrag, - de Vlootvoogd kwijt
Als krijgsman zich - nog klimt de strijd;
Geen slag, een moord gelijkt dit vechten;
De Heer zij met ons arme Land!
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Wij deinzen ruggelings, - wij zwichten, Houdt stand - de vlam zal gruwzaam lichten
Der Noordersteden felle brand! Vooruit - ge hebt geen duurder pligten!
Vooruit! - de weêuwen, de arme wichten,
Verzorgt wie keeren mag naar 't strand!
Goê nacht! tot weêrziens! - Maar wat kreten
Gaan op, hoe wedergalmt de lucht!
Verneemt gij 't jubelend gerucht?
Al is ze in droeven rouw gezeten,
Al was haar nacht één lange zucht,
Toch heeft zich Hoorne op nieuw gekweten,
Een boot roeit aan met voog'lenvlugt;
Daar is zij, - zinkens toe geladen, Hoe rap springt haar die manschap uit;
Wat vreemd geweer haar hand omsluit',
Het waarborgt nieuwe heldendaden! Ons wank'le kans baart haar geen' schrik;
Ter nood was 't jammeren aangeheven:
‘'s Lands braafste burgers zijn gebleven!’
Of ieder vroeg zich: ‘wat deed ik?’
En vol liep, vol van roer tot steven
De boot, eer 't sein nog werd gegeven, Op, alles hangt aan 't oogenblik! De mare van hun komst verspreidde
Zich met de slagen van hun zwaard,
En 't rot deinsde af, - neen, onvervaard,
Nog sneller dan onze uitval 't scheidde,
Is 't weder bij den boeg geschaard, Verschijnt de vloot, die 't lang verbeidde,
Is met den dag hun vlag ontwaard?
De lucht zou van gejuich weêrklinken,
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En toch is 't stil, - hoe houdt ten West
Bossu den blik zoo strak gevest
Op 't schip van Bak? - Het dreigt te zinken!
Vergeefs weert hij de Spaanschen af,
Die van zijn dreggen zich bevrijden Die naauw zijn dapp'ren meer bestrijden,
Uit angst, dat hij ook hun het graf,
Het reuzig, woelig graf zal wijden. Zie neder, Heere! op zoo veel lijden,
Uw hand viel nooit uw volk zoo straf!
't Vertrouwde op U in al zijn nooden,
't Vest nog zijn hoop op U alleen! Wie breekt dáár door den vijand heen?
Hij is zijn' kogels reeds ontvloden,
Hoe wis in 't want zijn dood ook scheen,
Hij klimt, en niemand van uw blooden
Waagt zich hem na, Bossu! niet één!
Hoezee! zijn waagstuk zal gelukken,
Hoezee! onze overstoute gast,
Hij rijt van d'I n q u i s i t i e -mast
De vloek'bre vlag, - hij scheurt ze aan stukken!
De vrijheid overwint op zee
Geen sein roept langer 's Konings kielen,
Geen dwang dreigt langer hier de zielen,
Het volk, Bossu, het schip rilt meê
En Dirkszoon wenkt ons neêr te knielen, De Heer zag af, - de sterken vielen, Dáár smeekt de witte vaan den vreê!
Wie zou uw glorie niet vermelden,
Wie stort geen tranen om uw' dood?
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U, wakk're, dien de wraak doorschoot!
Eer 't Land een trouwe u mogt vergelden,
Die schitt'rend blonk in elken nood,
Jan Haring! waard de faam der helden,
Jan Haring! mart'laar onzer vloot!
Het zegelied zou luider rijzen,
En blijder stroomde ons Hoorn te moet,
Wanneer zij, bij den welkomstgroet,
U zonder jammerklagt mogt prijzen;
En 't zinnebeeld van dubb'len band,
De vlagge, die haar deed verbleeken,
Veranderd in een zegeteeken,
Haar toegewijd werd door uw hand, Om, aan den kerktrans opgesteken,
In ieders hart de vonk te kweeken
Der liefde voor het Vaderland!
Of was 't om feller haar te ontgloeijen,
Dat ge er, verwinnaar! 't lijf voor liet?
Wie op haar baan de bloedvlek ziet,
Vervloekt den vreemde, die 't deed vloeijen,
Als de oude haar der jonkheid diedt,
Dan smeê de dwinglandij ons boeijen,
Wij, - 't nakroost, - Neêrland duldt ze niet!
Een profetie klinkt langs de baren,
Te midden van ons feestgedruisch,
Terwijl we, voor 't Bourgondisch kruis,
Des Prinsen wapen op zien varen:
‘Triomf! de Liebaart van den Zeeuw,
Wiens welpen 't eerst t e w a t e r ! schreiden,
Die glansrijk uit de worst'ling scheidden,
Groet zijns gelijke in Holland's Leeuw!
Voortaan behoort de zee aan beiden,
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En zal ze alom den roem verbreiden
Der ongelijkb're helden-eeuw!’

Toelichtingen.
Bl. 142.
Toch stuit voor Wijdenes haar gloor,

Een dorpje in West-Friesland; ‘de Graaf’ (Bossu) zegt Hooft, ‘dreef al vechtende,
met de drie andere needer,’ tot hij, ‘achter de Nek, bij Wynes aan den grond klemde.’
Nederl. Historiën, VIII boek bl. 336.

Bl. 143.
Herkent gij de Inquisitie-logen:
De moeder met het hemelsch wicht,

Op de plaat van dezen zeestrijd, door T. Velius bij zijne Chronyk van Hoorn gevoegd,
valt Maria met het kiudeke, ondanks den afstand, den aanschouwer zóó sterk in het
oog, dat ik gaarne erken, daaraan de gedachte, die vlag den schepelingen in mijn
bootje het eerst in het oog te doen vallen, verschuldigd te zijn.

Bl. 143.
De geesel is 't van Holland's waatren,
Der Spaanschen trots, des IJ-strooms lust: enz.

Onze Historieschrijvers zijn uitvoerig in de beschrijving van dit zeekasteel; de Groot
getuigt er van, dat de Spanjaards het den naam van I n q u i s i t i e hadden gegeven,
om den onzen hierdoor de oorzaak van den oorlog te verwijten; van Meteren beschrijft
het hofgezin des Graven, ‘en veel andere Heeren Edelen, met groote triumphe te
Amsterdam
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scheep gaende.’ Velius overtreft allen, hij noemt het: ‘een deftig nieu schip, twee
boevenetten hoog, dat alleen 32 metalen stukken op hadde, en behalve 150
bootsgesellen, noch twee Vaendelen knechten, daeronder 200 Spangiaerden, onder
de Kapiteynen Alonso de Corquera en Ferdinando Lopez, en was met alle ander
krijgsrustinge, naer advenand voorsien. Het was ook gemaeckt met een dubbelden
kiel en twee bodemen, opdat het niet in den grond geschoten konde worden, en was
ook sonderlinge wel ter zeyl,’ enz. Chron. v. Hoorn, bl. 390.

Bl. 143.
den schrik bewust,
Dien 't Schellingwouder zegeschaat'ren
Verspreidde in ieder dorp der kust!

Bossu ‘tastte, voor 't eerste werk, de schans te Schellinkewoudtaen.’
Nederl. Historiën, bl. 335.

Bl. 144.
Het schip van d'A d m i r a a l v a n S p a n j e ,
Dat, bij der priest'ren zegening
Zijn vreeselijken naam ontving.

‘Deze vloot voer met groote triumphen van de stad Amsterdam, en in 't gezigt van
Alva, en eene groote menigte van Papen en Monniken, die op den Schreijershoek,
met grote pracht en praal, het afsteeken van dezelve aanschouwden, en met kruisen
en zegeningen geluk wenschten.’ Commelin, Beschrijving van Amsterdam.

Bl. 144.
Wiens spotzucht zich met zege vleide,
‘Wijl hem geschilderd krijgstuig beidde.

‘Zij’ (de Noord-Hollandsche schepen) ‘waren niet al te wèl voorsien van metalen
stukken en noch minder van kruyt, dus de vijand haer na gaf, dat zij in plaetse van
geschut, houte pompen voerden, en dreef vast zijn spot daermede.’ Velius, Chron.
van Hoorn.
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‘Het scheen dat den Grave den aenslagh aennam - uyt dwang van hoogmoet - om
van den Hertogh en van de Spangiaerden voor geenen blooden Nederlander
gescholden te wezen, alsoo die alle by haer geacht waren, daer toe seer hielp de
ghenerale verachtinge, die tot Amsterdam was, over de Noort-Hollanders, seggende:
dat sy meest houten gheschilderde geschut op hare schepen hadden.’ Van Meteren,
Ned. Hist., fol. 93.

Bl. 144.
Geen Brielsche erinnering beneep
Zijn hart - hij zou de muitelingen
Roemruchter dan op 't meir bedwingen.

O.Z. van Haren heeft in zijne Geuzen geschilderd, hoe Bossu voor den Briel het
hoofd stiet; - de toespeling op den scheepsstrijd op het Haarlemmermeer eischt geene
opheldering.

Bl. 145.
't Geviel des noens, - een page meldde
Hem d'aangeregten disch, -

‘Het was nu op den middagh,’ (12 Oct. 1573) ‘en gelijck men naderhant vernomen
heeft, des Graven tafel was gedekt, en hij gereet om aen te sitten, wanneer hy tot een
andere gastery genoodight wiert, die hem in lange soo wel niet smaekte.’ Zie, Tochten
en Daden der Nederl. Zeevoogden, bl. 37.

Bl. 145.
Ontwaart ge allengs de kleene schepen
Van Pieter Bak, van Jacob Trijn?

‘'t Gevecht naulijks begonnen zijnde, quam Pieter Bak, een van de Kapiteynen van
Hoorn, - - en leyd den vijand (d e I n q u i s i t i e ) aen d'eene zijd' aen boord, en na
hem noch een Kapiteyn van Enkhuysen, Jacob Trijntgens genaemd aen d'ander.’
Chronyk van Hoorn, bl. 396.
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Bl. 146.
Geen klagt! - 't geschut hebbe uitgeschenen, enz.

Velius haalt Goudhoeven en Bor aan: ‘De Noord-Hollanders wierpen uit hunne
marssen een menigte potten met ongebluschte kalk’, enz.

Bl. 147.
't Gevaar is 't nijpendst aan den steven,
Waar Dirkszoon 't eerst zijn dreggen sloeg
En 't anker schortte -

Cornelisz. Dirksz., van Monnikendam, op het schip de Eendragt. ‘Soo haest des
vijands Admyrael zag dat onse Admyrael op hem aen quam, woud hy zijn anker
vallen te laten, om te verhoeden, dat hy, aen boord geleyd zijnde niet naer de lager
wal toedreef; maer d' onse quam hem soo kort voor den boeg; dat 't anker onderwege
opgeschort wierd. - - Terstond werden de dreggen geworpen. -’ Chronyk van Hoorn,
bl. 396.

Bl. 147.
Eer 's Konings vloot komt in 't gezigt,

Jan Symonsz. Rol, der Spaanschen Vice-Admiraal, was met de overige
Koningsschepen bij het invallen van den avond, afgedeinsd naar Pampus.

Bl. 147.
Cornelis Dirkszoon! enz.

Al de bijzonderheden nopens dezen heldhaftigen burgemeester van Monnikendam,
in de vijftig volgende regelen vermeld, ben ik aan Velius verschuldigd; het karakter
van Cornelis Dirkszoon behoort tot de schoonste, in den eersten tijd onzer worsteling
met Spanje ontwikkeld. ‘Op dezen dag’ (6 Oct. 1573, toen Dirkszoon reeds te vergeefs
had gepoogd, Bossu aan boord te klampen,) ‘op dezen dag bleef veel volks aan
wederzijden, en van d'onsen werd gequetst de Admyrael Cornelis Dirkszoon, deur
zijn rechterarm,’ bl. 393. - ‘En dewijl de Admyrael gequetst was, en dierhalven met
eeren wel aen Land mogt blyven, wilde nochtans
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't selve niet doen, maer self ook present wesen, meer daer in achtende de welvaart
van 't Vaderland, als de seekerheyd van zyn eygen leven,’ bl. 395. - ‘Den 11 October,
smorgens, op eenen Sondag, kreeg de Admyrael eenen brief van den Oversten Sonoy,
inhoudende, dat hy noch eenige dagen wilde toeven, eer hy den vyand aen greep:
maer de Admyrael anders geresolveert zijnde, wierp den brief in 't vyer, sonder den
inhond des selven yemand te laten weten,’ - t.a.p.

Bl. 149.
't Is de A d m i r a a l , - hem voor den boeg!

‘Onze Admyrael quam met een ruymen wind naer des vyands Admyrael toe, en hiette
terstont op den selven aen te leggen. De stierman deed soo, maer in 't naecken quam
hem een schrick aen, en begon weder af te houden. Dit siende de Commissaris Jan
Floor, stiet hem van 't Roer, en stierde self, en soo hy een seer hertig man was, legde
't den Admyrael van den vyand, recht voor zijnen boeg. De bloodheyd kond den
stierman niet vryen, hy was naulyks drie treeden heen gegaen, of hy werd geschoten.’
- ‘Daer Jan Floor die hem geen perykel ontsag, in den gantschen slag noyt geraeckt
werd.’ Velius.
‘Gelyck het gemeenlijck gebeurt, dat Blooman wel de eerste Dooman is.’
Tochten en daden der Nederlandsche Zeevoogden.

Bl. 149.
Aandoenlijk schouwspel! Tal van mannen,
Van lijken zijn ter boot gegleên;

‘Eenige Waterschepen en Karviels voerden gestadig de dooden en gequetsten naar
Hoorn af’; terwijl de burgers dier stad ‘geduyrende desen slag kloek doende waren
met den heelen Dijk met nieuwe borstweeringe te voorzien.’ Chronyk van Hoorn.

Bl. 150.
ons leide
Ruikhaver voort in 't laaije vuur, -

‘De Noort-Hollanders, die haer oock wel versien hadden, opnemende
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de twee Vendelen kryghsvolck, der Capiteynen Jan van den Corput ende Nicolaes
Ruychaver, die verdeylende in’ (hunne) ‘schepen. In den Admyrael trad Ruychaver.’
E. van Meteren, Ned. Hist.

Bl. 151.
O hoogmoed! die een' staf begeerde,
Weleer door kloeker hand bestierd;

Ik weet mijne beschouwing van het karakter van Bossu niet beter te regtvaardigen,
dan door de aanhaling van drie plaatsen uit de Ned. Hist. van Hooft. ‘'s Daags naa
den uittoght dezer knechten,’ en dus den 7den Junij 1567 - ‘vergaf de Hartoghin de
Landtvooghdy van Hollandt aan den Grave van Bossu, Maximiliaan van Henin,
hoewel maar by maniere van voorraadt, en om die gedurende 't afwezen des Prinsen’
(van Oranje) ‘te bedienen,’ bl. 149, is de eerste. ‘Zoo liet men Bossu in de ly, doch
dezelve daerom niet zich ridderlyk te weeren, maar beide soldaat en hoofdmans plicht
betrachtende, stond geplant by de mast, in vol en roerscheutvry harnas, met de rondas
aan den arm, het zwaardt in de vuist,’ - bl. 336; ziedaar de tweede. - Margaretha van
Parma's onvrouwelijke liefhebberij in de jagt, Bossu's wreedheid te Rotterdam en
Delftshaven zijn bekend, - ‘door 't welke hy, die als een Nederlandsch Heer, te voren
wel gewilt was, machtigen haat laadde, en de harten, vooral in Hollandt, van zich
afkeerde,’ zegt Hooft er van; het is mijne laatste aanhaling. - Hoe Bossu later de zijde
des Prinsen gekozen, en het Vaderland gediend heeft, ‘hem luttel bedanckende van
den Spangiaerden,’ zegt van Meteren, ‘die in zyn zoo langhe ghevangenisse voor
zynen dienst hem geenderhande respect gedragen hadden,’ is bekend.

Bl. 153.
‘Verrader!’ klonk het langs de gangen,
‘Den brand in 't kruid, eer hij 't ontkoom'!’

‘Soo Bossu nu sag, dat hij geen middel hadde van t' ontkomen, dat hij van zyn volck
verlaten, en rondsom van zyn vyanden omsingeld was, en dat zyn schip oock aen
den grond zat, heeft hy ten leste begonnen spraeck te houden, gesocht - - - op te
geven, en scheen dat hy
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't selve sou aengegaen hebbe sonder eenige conditie, alleen op genaed en ongenaed.
Maer de soldaten onder in zyn schip wilden daer niet toe verstaen, maer wilden
versekertheyd hebben van haer lijf, of dreyghden te vechten tot den lesten Man, en
dan den brand in het kruyt te steken.’ Velius.

Bl. 155.
Een boot roeit aan met voog'lenvlugt;

‘En bragten te scheep’ (van Hoorn, zegt de Chronyk) ‘alle noodelijke dingen, en
oock versch volck aan. Men vond veel van onse Burgers, die uyt liefde heen trokken,
desgelijks veel Landlieden van Schellinkhout, Wydenes en de Dorpen daeromtrent,
zoo groot was in dien tijd de courage en de yver voor 't Gemeenebest.’ ‘Ook zijn er
vele vrijwillige Burgers uit Enkhuizen getogen, onder Dirk Brouwer, om hun volck
by te staen en te ververschen.’ Zie Bor en Brandt.

Bl. 155.
Verschijnt de vloot, die 't lang verbeidde,

‘Dese hadden wel voorgenomen met het aenbreken van den dagh sich weder nae den
vyandt te begeven, maer door dwangh van het Spaensche Kryghsvolck wierdt de
onder Admyrael Symonsz Roll gedrongen, het recht toe recht aen nae Amsteldam
aen te setten; waer door al de rest, syn vlagge te volgen, genootsaeckt is geweest.’
Tochten en daden der Nederlandsche Zeevoogden.

Bl. 156.
hoe houdt ten West
Bossu den blik zoo strak gevest
Op 't schip van Bak? -

‘Ook werden de schepen seer schadeloos gemaekt, namelyk de Vice-Admyrael, daer
Pieter Bak Kapiteyn op was, die - al begon te sinken. -’ Velius.

Bl. 156.
Wie breekt dáár door den vijand heen? enz.

Velius verhaalt, dat: ‘den vijand zyn vlag al by tyds werd afge-
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streken,’ doch Bor, Commelin en Hooft stellen het feit in den ochtend van den 12den;
men vergunne mij hier de schilderachtige plaats van den laatste af te schrijven: ‘Hier
staat niet te verzwyghen de rustighe koenheit van hunnen Jan Haarink, die 's morgens
met de tweelicht, by de takels van Bossu's schip opklauterde, de vlagh van de stengh
rukte en daermeê nederdaalde, hoewel 't hem 't leeven kostte, mits hy door een luik
in zyn' borst geschooten werd.’ Ned. Hist., bl. 337.

Bl. 157.
Eer 't Land een trouwe u mogt vergelden,
Die schitt'rend blonk in elken nood,

‘Het Romainstuk’ door Jan Haring op den Waterlandschen Dijk, in Maart 1573
bedreven, vereischt geene aanteekening; Velius getuigt van het tweede heldenfeit,
‘dat een ander daerna den prijs kreeg, die hy deur zyn vroomheyd verdient hadde,
maer deur zyn dood niet kond' eyschen.’ Chr. van Hoorn, bl. 397.

Bl. 157.
Een profetie klinkt langs de baren,

‘Deze zege was niet alleen van het hoogste gewigt voor het behoud van dat gedeelte
des Vaderlands, maar het was tevens beslissend voor de gansche zaak der Vrijheid,’
zegt de Archivarius de Jonge, Gesch. van het Nederl. Zeewezen, bl. 179. ‘Sedert dat
oogenblik bleven de Noord-Hollanders meester van de Zuiderzee, en het Zeewezen,
hoewel nog meermalen met moeijelijkheden te kampen hebbende, groeide van dag
tot dag in krachten aan, t.a.p. - Moge men het mij, om het belangrijke des onderwerps,
ten goede houden, dat ik, den raad eens vriends volgende, ditmaal liever toelichtingen
gaf, dan mij het verwijt te getroosten, te veel bij mijnen lezer te hebben
voorondersteld. Welk ook het oordeel over mijn werk zij, de stof behoort tot de
rijkste, die de opkomst der Hollandsche Zeemagt heeft aan te bieden: - of een
begaafder dichter mij voorgekomen ware, en den Waterlanders en Westfriezen hadde
regt gedaan, zoo als van Haren het den Zeeuwen deed!
1842.
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Heimwee.
Geertruide's mijmering.
Java, Residentie - - augustus 184*.
Zoo Aelbrecht's oogen dus mij zagen Het voorhoofd in de hand gelegd,
De blikken naar den grond geslagen, Zijn liefde ontrustte zich te regt.
Ik blijf verdiept in somb're droomen,
Al doet het Oostersch dun azuur
Zijn weêrgalooze glansen stroomen,
Op de overweeld'rige natuur!
Ben ik dezelfde, die haar minde,
En zoo veel luisters tegenloeg,
Toen 'k uit de schaâuw dier tamarinde
Haar vreemde wond'ren gadesloeg?
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Helaas! zij zou mij nog bekoren,
Was niet mijn droef verslagen geest,
Sinds wij ons éénig kind verloren,
Der wreedste kwaal ter prooi geweest!
Wen zich de schaduwen verlengen,
Dan is het uur der rust nabij; Maar wat de scheem'ring moog' gehengen,
Geen kalmen vrede gunt ze mij!
Och! ware 't, wijl de logge zoelte
Van een' Javaanschen zomernacht
Vergeefs naar 't streelen van een koelte,
Zoo als er 't West doorsuiz'len, smacht.
Doch als des avonds acht slavinnen
Mijn draagkoets brengen naar het strand,
Dan laten ze ied'ren togt naar binnen,
Die laaf'nis wuift aan 't hijgend land;
En echter groet ik uit de lommer
Van 't hooge rietbosch naauw de zee,
Of dubbel drukt mijn stille kommer,
En dubbel vlijmt mijn knagend wee!
Als hier, ter deinzing van de kimmen,
Waar aarde en hemel zamenvloeit,
Na d' ondergang nog vlammen klimmen,
Of in de diepte een krater gloeit;
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Dan denk ik aan den zachten luister,
Die om de heuv'len wijlen bleef,
Waar, achter 't naauw doorzigtig duister,
Het dorp reeds uit mijne oogen dreef!
Lief kerkje! half in 't groen verscholen,
Hoe strekte uw weêrhaan dan ten gids
Der zwaluws, nest'lende in de holen
Van uw bemoste torenspits.
Dáár vlogen ze aan uit alle hoeken,
Op ééns van verre en digtebij,
Om in uw spleten rust te zoeken, Och! dat ik vleugels hadde als zij!
Stil! - was daar iemand, die mij hoorde,
Stil! - was daar iemand, die vernam
Wat wensch mijn harte maanden smoorde,
En die toch op mijn lippen kwam?
Er ruischt geen voetstap door de twijgen,
Er zwerft geen schaduw langs het veld. Vloeit, eer de stofwolk ginds zal stijgen,
Vloeit, tranen! eind'lijk opgeweld!
O deinzend blaauw van Gelders bergen!
O vonk'lend goud van Gelders Rhijn!
Hoe lang zult ge in den droom mij tergen
En wakend mijn gezigte zijn!
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Te nacht zag ik mijn moeder stromp'len
Door onzen kleenen bloemengaard:
En straks hoorde ik haar zuchtend momp'len
Van wederzien, maar niet op aard'!
Wat klonk daar, als de slag van hoeven?
Alleen mijn Aelbrecht rijdt zoo snel, Weg, tranen! die hem zoudt bedroeven,
Wat zocht hij anders, dan ons wèl?
Al is 't mij of mijn hart zal breken,
Wanneer ik hem van 't blij verschiet,
Dat voorspoed ons belooft, hoor spreken,
Hij gisse mijn vermoeden niet!
Hoe noodt ons lief onnoozel wichtje,
Dat wegteerde op deez' verre kust,
Mij, met zijn eng'len aangezigtje,
Ginds, onder 't banamloof, ter rust!
Wen morgen onze zeilen zwollen,
Wen 't bootje ons voerde van de reê,
Het bloed zou in mijne aad'ren stollen,
Alsof zijn geest mij blijven deê!
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O aarz'ling in dat vrees'lijk kiezen!
Waardoor mijn hart geen ruste vindt:
Het ware 't andermaal verliezen,
Van 't graf te scheiden van mijn kind!
En echter, hoe mij moeders schrijven,
Om leste dienst voor lange trouw,
Van hier, ter zee, naar huis zou drijven,
Of zij mij stervend zeeg'nen wou!
Wat strijd van onvereenb're pligten,
Waarin de zucht naar overvloed,
Die de inspraak der natuur deed zwichten,
Zoo lang, zoo gruwzaam wordt geboet!
Een oceaan ligt tusschen beiden,
Eens sluim'rende onder 't zelfde dak,
Om 't onverzaad'lijk m e e r gescheiden,
Ofschoon 't g e n o e g hun niet ontbrak!
Mijn Aelbrecht! - 'k hoor van verr' zijn schreden,
Hoe maakt de moed die vlug en ligt Hij had zoo graag de wolk verbeden,
Die drijven blijft voor mijn gezigt!
Of ik hem heel mijn hart ontvouwde?
Of ik voor hem den sluijer hief?
Wie weet wat smart de waan hem brouwde:
Niet als weleer heeft zij mij lief!
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Maar, zoete beê! welluidend fluist'ren!
Ter zijde van den espenboom,
Die met mij bevend scheen te luist'ren, Zoo vaak beantwoord in mijn' droom;
Maar, hooger weelde! die mij blaakte
Toen aan mijn borst mijn jongske gleed,
Zoo ik in Gelders hof u smaakte,
Wie vergt mij, dat ik dien vergeet?
Tot U den starren blik verheven,
Tot U gevloôn om hulp en troost,
Gij, die dezelfde ons zijt gebleven,
Al ruilden wij het West voor 't Oost.
Bij U is balsem voor mijn smarte,
Bij U is deernis met mijn leed,
Gij, die gebrokenen van harte
Uw broeders en uw zusters heet!
Wat zegt het, dat ik dra zal rusten
Naast moederlief in 't vaderland,
Of bij mijn kind op Java's kusten?
Door U verbreekt de dood geen band:
Ge ontsluit een' hemel, die hereenigt,
Hoe groot, hoe lang de scheiding zij;
O Hoop! die alle lijden lenigt,
Of ge al aanschouwen waart voor mij!
1842.
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Wieken en kluisters.
Naar E.G. Geyrr.
O! hoe nog de wensch mij heugt,
Dien ik in mijn prille jeugd
Ied'ren uchtend slaakte,
Als een zweem van groenen dos
Speuren liet aan beemd en bosch,
Dat de Mei ontwaakte!
Wen de stroom dan zeewaart zong,
Ja, de rotsklip oversprong,
Die hem dacht te teug'len,
En aan de and're zij van 't meer
't Blaauw gebergte rees van veer',
Vroeg mijn jonkheid vleug'len:
Slechts een tweetal, was mijn beê,
Mits 't mij luchtig stijgen deê,
Mits 't mij ver zou dragen
In den held'ren zonneschijn, Vliegen, dat moest weelde zijn,
Vliegen al mijn dagen!
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Wei gelijkt mijn lot er naar!
Studie eischt het gansche jaar
Studie eischt het leven!
Raak ik ooit den doolhof uit,
Waar ik telkenmale in stuit,
Op nog vreemde dreven?
Weken, maanden zelfs, gaan om,
Zonder dat ik ergens kom,
't Wordt mijn' oogen duister
Van 't getuur in boek bij boek,
Nagebreeuw en onderzoek
Slaan me in dubb'le kluister;
En hoe mild de voorjaarszon
Beenid en bosch en berg en bron
Ieder Mei beschijne;
Mij ontlokt die lentepracht
Voortaan slechts de droeve klagt:
‘Ach! waar bleef de mijne?’
1842.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

174

Afrid ter valkenjagt.
Minnaarsmijmering uit het einde der zeventiende eeuw.1
Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Huiden viel het goud der halmen
Aan het staal der zicht ten buit,
En de dankb're landliên galmen

1

Een der meesterstukken onzer oude schilderschool, op het Rijksmuseum, te Amsterdam, een
Afrid ter Valkenjagt, van J. Hackaert en A. van de Velde (No. 106), gaf aanleiding tot deze
proeve van beschrijvende poëzij. De auteur zal zich gelukkig rekenen, zoo men oordeelen
mogt dat hij geslaagd is, niet in het evenaren hunner schoonheden, - want zulk eene
voorstelling der natuur is boven zijn bereik - maar in het treffen van den toon des tijds. Hem
zweefde de even krijgshaftige als dichterlijke figuur van Joan van Broekhuizen voor den
geest, de laatste minnedichter der zeventiende eeuw ten onzent; wiens luit hem echter wel
het minst boeide, door het nagalmen van Grieksche en Latijnsche klanken, welke hij in dit
vers met zijn voorbeeld verontschuldigt. Doch welligt reeds te veel over een dichtstukje, dat
al het belang, 't welk het in kan boezemen, zal hebben dank te weten aan de zucht van een'
onzer Prinsen voor eene uitspanning, waarmede zijn laatste groote Voorzaat, uit het Huis
van Willem I, de zorgen voor het lot van Europa verpoosde.
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't Loflied aan Sint Jacob uit;1 Huiden zwierden blanke sikkels
Door de blanker boekweitzee,
Morgen voeren and're prikkels
Hoog en laag ten boschkrijg meê!
Morgen jaagt de schelle horen,
In de ruigte van de blaên,
't Schuwe wild den schrik in de ooren,
En Sint Huibert's2 feest vangt aan!
Maar hoe luid hij hoogtijd viere,
Waar hij h a i r m e t h a i r 3 bevecht,
Maar wat pronk zijn heup versiere
Eer hij 't jagttuig nederlegt;
Noch den hertshoorn, slaafs gebogen,
Noch den zwijnstand, geel van schuim,
Grijpt hij aan met vlammende oogen
Als de bonte reigerspluim:
Strijd op heuv'len, strijd in dalen,
Strijd in 't woud, noch strijd op 't meer,
Mag bij heide en heuvel halen,
Voert hij oorlog v e ê r m e t v e ê r !4

1
2
3
4

Volgens oude plakkaten was het den dag na het feest van dien Heilige geoorloofd te jagen.
Patroon der jagt.
Termen van de edeljagt; hazen met honden b.v., en vogels met vogels.
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Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Ginder, waar het espenloover
Trilt in het schijnsel van de maan,
Leunt de dorpsjeugd 't hekje over,
Hoort ze een' flinken grijskop aan;
Luister, zoo ge als zij wilt weten,
Hoe Prins Willem1, menig dag,
Haegh en hofzorg heeft vergeten
Als hij Dieren2 wederzag:
‘Jongens!’ zegt hij, ‘dat was rijden,
Vlug en ligt gelijk een veêr,
Stoof het schuim ook van weêrszijden
Langs den hengst des Vorsten neêr;
Jongens!’ zegt hij, ‘dat was rennen,
Al de heeren uit het oog;
Hoe zijn valk hem scheen te kennen,
'k Zag er nooit, die stouter vloog,
Wat een puikjen! - Als hij daalde
Was 't geen sperwer, die zijn klaauw
Uit de blaauwe diepte haalde,
Om een' wouw zelfs streed hij naauw:
't Moest al meer zijn! - Voor mijne oogen
Heb ik 't overmoedig dier
Eens zien worst'len in den hoogen

1
2

Willem III.
Een jagtslot der Prinsen van Oranje, op de Veluwe.
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Met een' zesmaal grooter gier;
En nog heugt mij, hoe ik schrikte
Van Zijn Hoogheids bleek gelaat,
Toen hij naar den Hemel blikte,
Voor zijn' gunst'ling buiten raad! Wat bevreesd! - 's Mans heldenharte
Kent geen vrees! - 't Was opwaart zien
Of hij wraak riep uit zijn smarte,
Wijl de roover scheen te ontvliên.
IJlings had zijn valk - verwonnen!
'k Heb er dikwijls aan gedacht:
Sinds hij d'oorlog heeft begonnen
En den Franschman te onder bragt!
't Past ons wis den Heer te loven,
Die hem 't schild maakte onzer kerk,
- Houdt zij 't hoofd nog glansrijk boven,
Onder God is 't Willem's werk! Maar wat Slot op vreemde stranden
Hem in halle en hof nu noô:
Liever hem zijn zeven landen,
Liever hem zijn eigen Loo!1
Jongens! schoon thans op zijn haren
Eng'lands kroone straalt van goud,
Gaarne keert hij alle jaren
Waar men 't gulste Geldersch kout!
Jongens! schoon mijn knieën beven
Liet de jicht me een poosjen vrij,
'k Liep naar de Apeldoornsche dreven
Eens nog meê ter voog'larij!’ -

1

Door Willem III tot jagtslot herbouwd en verfraaid.
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En geen enk'le knaap uit honderd,
De ooren leenende aan zijn klagt,
Die verbaasd is of verwonderd
Over zulk een' lof der jagt;
Want eens konings weidsche luister,
Want de glansen van een troon
Worden bij de weelde duister,
Ons door 't gloeijend zwerk geboôn!
Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Hoe die hooge vensters stralen!
Hoe de vreugde heerscht op 't huis!
't Woelt en wemelt in die zalen
Van der gasten feestgedruisch,
Wat al blijde kreten stijgen!
Welk een schalk gestoei gaat om!
Hoort ge 't? Maar de droksten zwijgen;
Ziet ge 't? Maar wat beidt de drom?
Starend schitt'ren aller oogen,
Nu elks hand den beker tilt;
Welk een tooverzoet vermogen
Heeft die woeste zee gestild?
Leeuwen teug'len, tijgers temmen,
Mogt van ouds de Poëzij;
Wilt gij 't hart tot vreugde stemmen,
Wekt haar op door melodij!
Of het gouden lokken waren,
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Aan Apollo zelv' ontroofd,
Zwiert de pracht der blonde haren
Ginder om eens jong'lings hoofd:
Hij dorst rijzen, hij dorst wenken,
Knaap bij knaap vloog af en aan,
Om de roemers vol te schenken, Zonneglans in wingerdblaên! En terwijl zijn blikken gloeijen,
Louter vier van moed en min,
Schijnt zijn lied als room te vloeijen,
Stelt hij dus den feestdronk in:
‘De Oudheid schiep in stoute droomen
Febus, broeder van Diaan,
Voer' hij fluks, met luchte toomen,
Weer het vierspan langs de baan!
Laten van zijn' gulden wagen,
Waar hij blinkend nederzie,
Vonken stralen, vlammen jagen,
Tot én nacht én nevel vliê'!
Weide en waat'ren, beemd en bosschen
Doss' hij uit in levend goud,
Onder 't steig'ren met de rossen,
Die zijn blik in tengel houdt;
En getuige 's hemels blaken,
In den zuiver gulden gloor:
Febus wil den dag volmaken,
Dien Diane zich verkoor!’
Hoe de dunne glazen klinken!
Hoe de dank hem wordt gebragt!
Onder 't vrolijk afscheiddrinken
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Voor den korten zomernacht.
Wat al weeld'rig rijpe kersen,
Lipjes, meen ik, frisch als zij,
Lagchen om zijn dartel schertsen,
Lokken uit tot kozerij!
'k Gun hem 't zoet der muskadellen,
'k Gun hem lof, die vleijend luidt,
'k Gun hem wat hij zich durft spellen,
Maar een kusje sluit ik uit!
Zoo op 't liefste kind van allen,
Zoo op 's Landsheer oogelijn,
Hij zijn stoute keus liet vallen,
Wat toch zou haar antwoord zijn?
Schooner blos dan 't rood der rozen,
Tintte wis haar eerb're wang, Maar zou ze ook een zuchtje lozen
Om haars vaders wreeden dwang?
Toorne zou hem tegenstralen
Uit dien anders milden blik, Maar zou deze ook rond gaan dwalen,
Of ze aan mij dacht in haar' schrik?
Och! dat dan een traantje welde,
Wijl ik falen moest aan 't feest,
En ze morgen mij vertelde:
‘U slechts zag, u riep mijn geest!’
Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Laat de nacht haar' sluijer spreiden

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

181
Over dorpjen en kasteel,
Ied're legerstede in beiden
Groet hetzelfde droomgespeel; Laat de slaap den maankop kwisten,
Mild in 't stulpje, mild op 't huis,
Jagerstreken, jagerslisten
Raamt de koets en raamt de kluis; Laat de morgenstarre toeven
Op te zweven aan den trans,
Lust ontwaakt in hof en hoeven
Vóor de scheem'ring van haar' glans:
Alles voorgevoelt de prikk'ling,
Alles reikhalst naar 't genucht,
Eigen aan de krachtontwikk'ling,
Bij de vrije vogelvlugt!
Wakk're stalknechts! werpt de strikken
Om der rossen gladden hals,
Eer de zonne neêr zal blikken
Op de zilverzee des dals!
Zoo gij toefdet tot zij luchtte
Over gindschen heuveltop,
'k Wed het paar uw boei ontvlugtte,
Hengst noch telle vingt gij op:
Onder 't rennen, onder 't klaav'ren
Langs de helling, bij den stroom,
Zou zijn hoef den grond doen daav'ren,
Scheurde hij als rag uw toom;
Onder 't hupp'len, onder 't springen,
In den flikkerenden schijn,
Zou zij 't koeltje op zijde dringen,
En uw greep te gaauw af zijn!
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Eer de weelde van het dagen
't Bloed in 't vier zet, hen verrast,
Om hun lende 't been geslagen,
Zonder zadel zadelvast;
Dan naar stal gejaagd, gevlogen
Over 't hek, of uit het wed,
En, met meer dan honderd oogen,
Ze er geroskamd, ze er genet;
Wie uw handwerk laag moog wanen
Schoonheid dost gij schooner uit,
Door de golving van de manen,
Door de glinst'ring van de huid!
Thans die al te stoute sprongen,
Thans dien al te speelschen lust,
Door de kleene staaf bedwongen,
Waar ons hoog gezag op rust!
Forsch de riemen aangetrokken,
Flink dat kussen opgelegd,
Laten heide en heuvel schokken,
Maar h a a r zetel blijke hecht!
Op, doet op, de breede deuren,
Door wier reten 't licht al speelt!
'k Zie het paar de halzen beuren,
Of hun weidsche tooi hen streelt:
't Schijnt hij trotsch is op den zadel,
Die van kittelsteenen gloort,
Als op d' echten Frieschen adel,
Dien ge in 't stugge wrenschen hoort!
Is, bij 't staat'lijk voorwaarts treden,
Zij op 't blaauw schabrak niet fier,
Schoon natuur haar slanke leden
Hulde in de Isabelle-sier?
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Maar het jagtsein wordt vernomen,
Vlugge palfrenieren! leidt
Hen die laan uit bij de toomen,
Rapper nog! - uw heerschap beidt!
Hoort gij langs de marm'ren trappen
Van het bloemenrijk bordes,
't Ongeduld de zweep niet klappen?
En kasteel en kerk sloeg zes!
Ziet gij dáár aan 's Landheers zijde,
In haar breed geplooiden dos,
Niet de Jonkvrouw, die zoo blijde
Afzweeft naar haar liev'lingsros?
Hij, Sint Huibert onzer dagen,
Grijs van haar, maar groen van zin;
Zij, - wie durft het oordeel wagen, Mingodes of Jagtgodin?
Wat ik willig al zou geven,
Wierd' zoo groot een gunst gekocht,
Rang en roem, den lust van 't leven,
Zoo 'k haar' beugel houden mogt!
Wen mijn hand de zachte drukking
Van haar voetje zich verbeeldt,
Overstroomt mij een verrukking
Als geen wulpsche min bedeelt,
Onder 't huiverend beroeren,
Om den allerliefsten last
Hooger nog in 't zaêl te voeren,
Grijp ik naauw haar middel vast,
Of ik zie, bij 't goud der boogjes,
Om haar slapen schalk gekruld,
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Ook den hemel van hare oogjes,
Die slechts reine liefde duldt!
Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Wond're gaaf! voor 't minnend harte
Beurt'lings mild en beurt'lings wreed,
Nu eens zalfster van zijn smarte,
Dan weêr prikkel van zijn leed,
Gij, die met mij toogt ten strijde,
Gij, die met mij keerdet t'huis,
O Verbeelding, aan mijn zijde
Hoorbaar door uw wiekgeruisch!
Doe nog eens de dreef me aanschouwen,
Waar ik op zoo menig stam
Haren naam heb uitgehouwen,
Wijl ze er 't eerst te moet mij kwam!
Lieflijk smelten stilte en weelde
Zamen in dier beukenschaâuw;
Als de zon op 't loof niet speelde,
Aêmde 't vredig landschap naauw;
Maar nu enk'le vlugge stralen
Dringen door het groen gewelf,
Om langs tak en twijg te dwalen,
Streelt zijn roereloosheid zelv':
Steelsgewijze neêrgezegen
Op der wortels donker mos,
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Lacht de hemel de aarde tegen,
Tot in 't schemerzieke bosch;
En het murmelend geklater
Van den straks nog effen vloed,
Kondt de blijdschap aan van 't water,
Dat het rijzend licht begroet;
Uit heeft duisternis en kilte!
Uit heeft sluimering en rouw!
Waar in weelderiger stilte
't Zwanenpaar zich baden zou?
Op den kristallijnen spiegel
Drijf naar 't zonnigst vak het toe,
Nimmer 't kronk'lend halsgewiegel,
Nooit het dart'lend duiken moê, Zie, de vloeib'rc paarlen stuiven
Langs de hagelwitte leên,
Zie, de breede wieken wuiven,
Wolkjes scheppende om zich heen.
Hoe voltooijen, hoe volmaken
's Waters kalmte en 's oevers rust,
't Hooger leven, dat zij smaken
In bewegings zoeten lust!
Och! dat thans de hofpoort kraakte,
Of zij zachtkens opengleed, Och! dat thans Jacoba naakte,
Of ik 't ruischen ving' van 't kleed Schitt'rend mogt het vlak dan schuimen,
Fluks gekreukt in vouw bij vouw,
Daar, met schellen roep om kruimen,
't Paar ten oever ijlen zou;
'k Zag zoo min de gunstelingen,
Uit haar' teenen korf gevoed,
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Als de honderdduizend kringen
Staèg verwijdende op den vloed:
Aan mijn' schuilhoek zacht ontslopen,
Wond mijn arm zich om haar leest,
Legde ik heel mijn hart haar open,
't Is slechts haar gewijd geweest
Sinds ik zonder hope scheidde!...
Zonder hoop? Wat ommekeer!
Eensklaps stormt het jagtgeleide
Op de schemerstilte neêr!
Uit de hofpoort schalt de horen,
En gebas, geschreeuw, gefluit
Dreunt der nimf des strooms in de ooren,
Waar haar groene grot het stuit!
Honden, valken, knechten reppen
Zich om 't zeerst ten verren loop,
Onder 't aanslaan, onder 't kleppen,
Zwoegt en zweet de dienstb're hoop;
Wat al brakken, wat al winden
Roept die jager op bij naam!
Schoon ze noô zich laten binden,
Koppelt knaap bij knaap hen zaam;
En de vlugge linkers gissen,
Onder 't gâslaan van den stoet,
Wie de zege zal beslissen,
Scherpst van reuk en rapst van voet; Trots de kappen over de oogen,
Keert de valkenvlugt den bek,
In haar ongeduldig pogen,
Naar de koord, die boeit aan 't rek;
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En bij 't stoffen op de klaauwen
Van der Jonkvrouw edel dier,
Schijnt de reiger reeds te blaauwen
Voor dien rappen valkenier!
Stok en buks ter hand genomen,
Tasch en hoorn gestrikt ten rug,
En de heerschap moge komen!
En de voeten worden vlug!
Maar geen weiman onder allen,
Die het keffertje bedwingt,
Dat de zwanen aan wil vallen,
Dat het nest al digter springt...
Doch wat eische ik mededoogen,
Nu die stofwolk in 't verschiet
Allen boeit? De knie gebogen,
Waar Jacoba om zich ziet!
Overbodig is 't bevelen,
Waar de drom haar witte pluim
Door den ochtendwind ziet streelen,
Maakt hij fluks eerbiedig ruim; Spijt de driewerf koener sprongen
Van dien hengst, den wind te snel,
Staren ouden, staren jongen
Slechts het zweven aan der tel;
En nog naauw heeft de Amazone
Met haar handje heusch gegroet,
Of het lachje van de schoone
Zet het kilste hart in gloed!
Mutsen wuiven, hoeden zwieren,
Luid en lang gejuich gaat op,
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Ja, de redelooze dieren
Voeren schoonheids lof ten top!
Hoe het ros des Landheers steigert,
En zijns meesters kunst en kracht
De afgevergde hulde weigert,
Daar het spoor en zweep veracht;
Trots der knieën nijpend drukken,
Trots der teugels straffer klem,
Wil de stugge hals niet bukken,
Wederstaat, braveert het hem!
Prijs des ruiters kloeke grepen,
Prijs de koenheid van zijn rust,
In die slagen, in die nepen,
Zich de zege vast bewust, Schoon het luid gebriesch verstomme,
Schoon ten overwinningsblijk
Thans der manen pracht zich kromme,
't Worst'len zag partij gelijk!
Anders oefent ze op haar telle
De onbetwiste heerschappij:
Geef dier stilstaande Isabellc,
Geef haar toom en teugel vrij,
Rustig zal zij blijven beiden,
Als de schoone 't haar beveelt,
Lam-gelijk zich laten leiden,
Door zoo lief een hand gestreeld; Mogt ze straks het spoor verslinden
In den vliegenden galop,
Uit dien wedloop met de winden
Hield een enkel woord haar op;
Want zij leende willige ooren
Aan den tooverzoeten klank,
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Die volstaat haar aan te sporen:
Dat heet heerschen zonder dwank!
Schoon zij wachters heeft noch wapen,
Hooger hoede is haar bedeeld,
Haar, het pronkstuk van 't geschapen,
Haar, der schoonheid zigtbaar beeld!
Voor geen pijnlijk overwinnen
Schiep Natuur de zwakke vrouw:
Haar aanschouwen is haar minnen,
Teêrheid boezemt ze in en trouw!
En de dus gereikte kroone,
En de dus gewekte vlam
Staven, dat ze, als al het schoone,
Uit den hemel oorsprong nam!
Morgen jaag', wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
Droomen, die ten dans u reidet,
Om Jacoba's ledekant,
Die haar boeidet, die haar vleidet,
Luchtig-zwierend hand aan hand;
Die haar zege dorst voorspellen
Bij den oprid uit het bosch,
Tot haar boezem scheen te zwellen,
Tot ze ontwaakte met een' blos!
Droomen, die haar op deedt schrikken,
Om te zorgen voor haar' tooi,
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Om het blaauw gewaad te schikken
In de rijkstgegolfde plooi,
Tot zij de ijdelheid zich schaamde
Tot zij u gebood te vliên,
En haars ondanks toch beaamde,
Bij het lest ten spiegel zien;
Droomen, weeld'rig wilde droomen!
Die haar te ontijd thans ontvlugt,
Daar zij, in 't angstvallig schromen,
Tal van mededingsters ducht;
Lieflijk voorgevoel van weelde!
Vluggewiekte, speelsche schaar!
Streel haar, als gij 't uchtend streelde,
Word tot vreugd der bloode waar! Wasem, nu de neev'len scheuren,
Wasem, nu de hemel blaakt,
Wasem uit uw mildste geuren,
Woudgebloemt zoo blijde ontwaakt!
Zwaai haar heinde, zwaai haar veere,
Zwaai alom haar 't wierookvat,
Tot het gansche bosch verkeere
In 't welriekendst Oostersch bad! Minziek koeltje! dat hier dartelt
Langs de golfjes van de beek,
Waar het vischjen opwaart spartelt,
Goudig rood of zilv'rig bleek,
Hef uw wieken, - doch haar wangen
Worden reeds door u gekust;
Liet wel ooit uw schalk verlangen
Zulken lieven kuiltjes rust? Zomerzon! wier zee van glansen
't Open plekje luchten doet,
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Stroom nog milder van de transen,
Als de jagt haar komst begroet;
En de heuvel brenge 't over
Aan het luistergrage dal,
Dat een kreet weêrgalmde in 't loover:
‘Welkom, schoone! 't schoonst van al!’
Mogt zij onder 't zegepralen,
Als haar allen hulde biên,
De oogen laag genoeg doen dalen,
Om mij niet voorbij te zien!
Moog' ze, trots het ruwer wezen,
Dat het krijgsgewoel mij schonk,
Er dezelfde liefde in lezen,
Die uit zachter trekken blonk!
Hoe hij haar op zij durft jagen,
Die den dronk heeft ingesteld,
Die zijn wich'larij ziet slagen:
Febus blaakt het bruine veld!
De eigen glans bestraalt de heide,
Die op 't land der Perzen gleê',
Toen hij uit de groeve u beidde,
U, zijn lief, Leukothoë!1
Toen de gloed een' scheut deed rijzen
Uit des aardrijks harde korst Maar zij schijnt hem af te wijzen,
Adem ruimer, enge borst!
‘- Rap als 't licht! -’2 ontrolt haar lippen,

1
2

Ovidius, Herscheppingen, IV boek.
De naam van den valk.
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En de valkenier brengt hem,
Die ter lieve hand wou wippen,
Op het hooren van haar stem;
R a p a l s 't l i c h t , ontschaakt aan 't Noorden,
Maar een telg, het waard in kracht,
Stout als de onherbergzame oorden,
Wild gelijk hun vlokkenjagt.
Voort! - Jacoba ziet ten hemel, Vruchteloos! - in 't gulden blaauw
Is geen scheem'ring van gewemel,
't Oog verdraagt zijn glansen naauw!
Voort! - een bloode wolk patrijzen
Stuift het hondgebas vooruit;
Laten minder valken rijzen,
R a p a l s 't l i c h t eischt hooger buit!
Voort! - maar neen, houdt in de toomen,
Waar dat donker stipje draalt,
Dat ons nader schijnt te komen,
Dat het diep weêr tot zich haalt,
Daar braveert op breede pennen Hooger dan gij staren kost Daar der wouden schrik ons rennen,
R a p a l s 't l i c h t is reeds gelost!1
O wie met hem op mogt zweven,
Wie hem volgen mogt in 't ruim,
Neêrziende op 't gewoel van 't leven
Als op ijdel golfgeschuim!
Zoo de wereld waar' te ontvlieden
In het schitt'rend luchtpaleis,
Dat die kleine wolkjes bieden,

1

Lossen: jagtterm voor het oplaten van den valk.
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Wie steeg fluks niet op ter reis?
Ach, Jacoba! vloogt gij mede,
Wat ik gaarne rees met u!
's Hemels wachters, vreugde en vrede,
Waren nooit van liefde schuw!
Wilt gij, Diêrste? - doch ten zuiden
Is de jagtstoet afgedwaald,
Die den roover tracht te duiden,
Die zijn vlugt meet nu hij daalt;
't Is een reiger - zie de hoeken,
Die zijn wiekenpaar beschrijft, Zou hij R a p a l s 't l i c h t verkloeken
Nu hij pijlsnel boschwaart drijft?
Den gewetten klaauw ontdoken,
In den weerlichtsnellen val
Dreigend naar hem uitgestoken,
Spot hij met ons wraakgeschal,
Stijgt hij op de breede schachten,
Andermaal uit aller oog, Hoe met onverzwakte krachten
R a p a l s 't l i c h t weêr opwaart vloog!
Tot de deinzing 't paar omwikkelt 't Roofdier, dat van vrees nu hijgt
Als de valk, wien weêrstand prikkelt Tot wat ademt aêmloos zwijgt!
Tot gelijk twee bliksemstralen,
Worst'lend in der wolken schoot,
Zij op ééns een' hemel dalen
Beide vierig, beide rood:
Tot ons daav'rend zegejuichen
R a p a l s 't l i c h t begroet in 't zwerk,
Daar hij 's reigers hals doet buigen
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Voor zijne uitgeslagen vlerk;
Tot zijn donkere oogen branden
Van der woede laaijen gloed,
En zijn neb in de ingewanden
Van het spart'lend offer wroet!
Maar het luid geschal der hoornen
Roept ons zaam ter wijle in 't woud;
Laat mijn beê Diaan vertoornen,
Thans of nooit van min gekout!
Heeft zij zelv' haar blanke rossen
Aan den trans niet stil doen staan,
Om in Latmos' luwe bosschen
's Herders sluim'ring ga te slaan?
Hoe dan 't licht den berg omvloeide,
Hoe 't een bed van bloemen schiep,
Wijl haar hart van liefde gloeide,
Wijl haar kus hem wakker riep!
Op de koets van mos gedoken,
In de schaâuw van eikenblaên,
De oogjes weeld'rig half geloken,
Tref ik ginds Jacoba aan;
En mijn valk beweegt zijn pennen,
Daar ik huiv'rend nader treê,
Uit de wouden der Ardennen
Bragt ik G r i p p e - A g i l e 1 meê!
‘Jonkvrouw! neem mijn kleene gave!
Waar' de gift als 't hart zoo groot,2

1
2

Valkennaam.
Hooft.
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Veel te klein viel 's Konings have,
Veel te klein de wereldkloot!
Jonkvrouw! laat ze een blijk u strekken,
Dat mijn ziel aan u slechts dacht,
Waar me 't veldgeschrei mogt wekken,
Waar 't me in 't wapen vond op wacht!’
Hoe ik onder 't aarz'lend poozen,
Bij het drukken van haar hand,
En gelaat en hals zie blozen,
Tot des jagtkraags hoogen rand!
Op het wellustvolle luist'ren
Naar het haap'ren van haar stem,
Grijp ik moed om voort te fluist'ren,
Geeft mijn blik mijn' woorden klem:
‘O Melieve! zoo ik streefde
Naar een' glorierijken naam
En voor geen gevaren beefde,
Om de gunsten van de faam,
't Was dewijl in hach'lijke uren,
In de vlam en in den vloed,
Mij uw stem scheen aan te vuren:
“Liefde!” spraakt gij, “loont den moed!”’
Hoe de glans dier hemelsche oogen,
Blaauw en blinkend als ze zijn,
Met een' mist wordt overtogen,
Liever mij dan held'ren schijn;
Hoe de tweelinggolven jagen
Onder d' Amazonen dos;
't Waar' de stond een' kus te wagen,
Scholen wij alleen in 't bosch!
‘Spreek, Jacoba! - o mijn lippen
Lieten, in mijn' stoutsten droom,
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Zich te vaak uw' naam ontglippen,
Dan dat ik die thans betoom.
Spreek, Jacoba! - 's Konings1 blikken
Onderscheidden me in den strijd, Laat mij zoeter gunst verkwikken,
Duldt ge dat ik 't al u wijd'?’
Hemel! schoon de jagtgodesse
Gram de horens schett'ren doet,
Bloost en bleekt haar priesteresse,
Lacht ze door haar tranen zoet!
En terwijl de wouden dreunen
Van 't verdoovende geluid,
Voel ik op mijn borst haar leunen,
Haar, mijn schuwe, schoone bruid!
Morgen jaag' wie nimmer jaagde,
Morgen jaag' wie dikwerf joeg;
Of de dageraad reeds daagde,
Of mijn hand den valk al droeg'!
1842.

1

Willem III.
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De eerste duizend.
Decembers zon verflaauwde op 't erf
Der visschersbootjes-timmerwerf
In kwijnende afscheids-stralen;
Al bleeker ging de roode gloor
Der ringen van den rijm te loor,
Straks vonk'lende om de palen;
De mast van 't pinkje dierf den flits,
Op 't hellinghoofd, van gulden spits,
Naar 't westen uitgeschoten,
En 't glanzig ijsverschiet werd graauw,
Tot hoorb're stilte en tastb're schaâuw
Het kleene huis omsloten.
Oei! zucht ge ligt, 't begin luidt guur,
Maar vrolijk brandde 't knappend vuur,

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

198
Waarvoor zich Arend plaatste,
En daalde de avond buiten vroeg,
De vlam gaf binnen lichts genoeg,
Daar 't huisraad haar weêrkaatste;
Het blanke tin wierp zilv'ren schijn,
Het koper scheen rood goud te zijn,
En spiegels kist en kasten;
't Waar stoffe voor zijn Guurtjes lof,
Als vogelkooi noch bloemenhof
Aan 't venster 't oog verrasten!
'k Heb eerbied voor het wakker wijf,
Dat, rap en reê in 't huisbedrijf,
De welvaart lokt door orde;
En toch beklage ik 't lot des mans,
Voor wien des levens schoonheidskrans
In 't bruiloftsgroen verdorde:
De vrouw verleene ook de armste kluis
De poëzij van 't zoet tehuis
Door kostelooze weelde!
Hoe 't vinkje, dat van vreugde sloeg,
Hoe krokus, die al klokjes droeg,
Haar 't kleen vertrek bedeelde.
Een versche pijp stak Arend op,
In 't eindje met den zilv'ren dop,
Een kermisgift van Guurtje,
En smaakte, trots zijn forschen aard,
't Geluk, verknocht aan eigen haard,
't Vertrouw'lijk schemeruurtje:
‘Kom, huisvrouw!’ sprak hij blij te moê
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Der ijverige breister toe,
Aan 't vensterraam gezeten,
‘Al is die vaderlief voor mij,
Leg naalden en leg kluw ter zij,
Iets heug'lijks moet je weten!’
Vóór luttel jaren had ze als maagd
Ter nood zich bij de schouw gewaagd,
In zulk een passend donker,
Of fluks getracht den schalk te ontvliên,
Uit vrees voor onverhoeds bespiên
Bij 't grillig vlamgeflonker;
Thans, zalig voorrecht van de trouw,
Liet op zijn knie de jonge vrouw
Zich door zijn' arm omvaêmen;
Zoo hij nog even lief haar had
Als toen hij haar om 't jawoord bad,
Wat zoude zij 't zich schamen?
‘Mijn wijfje!’ en Arends volle stem
Gaf aan het hart'lijk woord de klem,
Die 't eigen was bij de ouden,
‘Mijn wijfje! te avond sluit het jaar,
En gaarne wist je, zeg het maar,
Of - wat wij overhouden?
'k Vergaf 't me nooit, zoo ik 't verborg,
Of droeg je niet de helft der zorg
Bij 't klimmen van de lasten?
Het werk des mans zij 't zwaarste deel,
Ook deze vingers wonnen veel,
Daar ze op de kleintjes pasten!
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Verheug je, trouwe hulp! met mij,
Wie, als de tijd, verachterd zij,
Ons schonk de Heer zijn' zegen! 't Verlies aan Oorsens is geboet,
Wij houden over! - gaauw en goed,
Was 'k nooit om werk verlegen; Wij houden over! - voor een kleed
Ligt in je knipje 't geld gereed, Voldaan zijn onze schulden,
Zoowel je moeders als de mijn, En raad eens wat we rijker zijn?
Onze eerste duizend gulden!’
O lieflijk zag als blijde bruid
Het blond, blaauwoogig Guurtje er uit,
Toen zij haar traantjes weende;
Doch maagdenschoonheid werd verdoofd
Door 't opwaarts starend vrouwenhoofd,
Dat aan zijn' boezem leende!
't Was Arend, daar er 't licht op viel,
Als werd voor 't innigst van haar ziel
De sluier weggeschoven:
‘Och, manlief!’ snikte ze, ‘och, is 't waar,
Je ziekte van verleden jaar
En moeders schuld te boven?
Mijn arme moeder! - bij den Heer
Lijdt zij aan kwaal noch kommer meer,
Als hier haar grijsheid griefde; Wat vreugd zou 't wezen, zoo zij 't wist,
Dat zich mijn hart niet heeft vergist
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In de eerste en een'ge liefde!
Hoofdschuddend zag de sloof mij aan,
Toen 'k rijken Gerrit af dorst slaan;
Hoezeer zij zweeg, zij schreide;
O lieve moeder! nu bij God,
O zaagt ge welk een zalig lot,
Dat mij bij Arend beidde!’
Daar sloot de kus der huw'lijkstrouw
De lippen van de dankb're vrouw,
En zoet was beiden 't zwijgen:
Geheim'nis toch der echte min,
Sluit hij all' aardschen wellust in,
Maar leert haar 't stof ontstijgen;
Voor meer dan ondermaanschen togt
Wordt ziel aan ziel door hem verknocht,
De hemel zelf gaat open!
En ligter valt op 's werelds zee
Voortaan, door 't uitzigt op die reê,
't Gelooven, bidden, hopen!
Het schemerde Arend voor 't gezigt,
Niet enkel wijl 't ontstoken licht
Op eenmaal helder gloorde;
Schoon hij zijn bruine pinkers wreef,
Toch zag hij, dat zijn Guurtje bleef
Waar zij hem 't meest bekoorde:
Zij lag - de groep was schoon te zien Zij lag, al luist'rende, op de kniên
Bij 't wiegje van hun vreugde;
Een jongske stak, met schel geluid,
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De mollige armpjes gierende uit,
Of moeders komst 't verheugde!
Verdubbeld smaakt het vrouw'lijk hart
Het zoet des heils, het zuur der smart
In 't leven van haar leven:
Onzigtb're hand, onbreekb're knoop,
Laat ze al haar vrees, laat ze al haar hoop
Slechts over 't wichtje zweven!
Hoe moedig Guurtje hart en hand
Den armen Arend had verpand,
Zij zorgde toen zij zoogde;
En 't was haar, wen zij 't kleed straks hief,
Als had ze 't jongske eerst blijde lief,
Sinds zij op voorspoed boogde.
‘Geef,’ sprak zij, en haar hoogmoed prees
Den woeler, die naar vader wees,
Voor snuggerheid en sterkte,
‘Geef, manlief! geef je zoon een' zoen,
Wat zou de gast 't je gaarne doen,
Wist hij, hoe zwaar je werkte!
Och, brengt voor dank hij drukte in huis,
Er schuilt geneugte in 't wild gedruisch,
Soms schraagt mij 't blijd geschater,
En willig zwoeg en zweet je op 't erf,
Laat hij maar eens van mooijer werf
Oostindievaars te water!
Het blijv' bij louter welvaart niet!
't Is of mijn oog zijn tweespan ziet
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In 't lustig: “voort, mijn blesje!”
Kom, knik eens, kind des overvloeds!
En zeg, dat in je mooije koets
Steeds plaats zal zijn voor besje!’
Doch 't hupp'len op de knie had uit,
Hoe vrolijk 't handje van den guit
De kleine zweep nog zwaaide:
Wat scheen in 't goud al gifs bereid,
Daar de eerste duizend ijdelheid
In moeders harte zaaide!
‘Foei, Guurtje! foei; de Heer gebood
Te bidden om ons daag'lijksch brood,
Hij kende 't hart des menschen!
Wie zou,’ vroeg Arend, ‘over 't wicht
Verzoeking, die in 't vele ligt,
Der weelde vuurproef wenschen?
Hij winn', van onzen kommer vrij,
Hij winne, ik gun 't hem, meer dan wij,
En deel 't met wees en oude;
Maar gelds genoeg, voor rust, die roest,
Waarbij hij ons zich schamen moest,
O, dat hem God 't onthoude!
Was wakker op, mijn kloeke Claes!
Of 't zijn mogt tot scheepstimmerbaas
Van driemast-dubbeldekkers!
Maar vloei de zegen nooit zoo mild,
Dat leêggaanslust je lokt in 't gild
Der trage rentetrekkers;
Schoon ieder Jan-Coupon benijdt,
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Wijl hij de vruchten eet der vlijt
Van landbouw en van handel,
Wenschte ik je een leven zonder zorg,
'k Onthield je ligt den besten borg
Voor degelijken wandel!
Wat zie ik? - tranen... - Guurte-lief!
Kom, laat de schalke hartedief
Die kussen van je wangen!’
En 't jongske dartelde op haar' schoot,
En woelde half haar boezem bloot
En stilde zijn verlangen;
Maar gleed ook langs de teêre leên
Haar linkerarm beschuttend heen,
Uit louter liefde buigend,
Te zeer greep zelfverwijt haar aan,
Om oogen op het kind te slaan,
Van moederweelde tuigend.
‘Och, manlief!’ klonk haar zoete stem,
‘Ik zou door 't water gaan voor hem,
Voor hem het vuur trotseren;
Wat zeg het? als je 't niet verhoedt,
Dreige ik mijn eigen vleesch en bloed
Den weg des kwaads te leeren!’
En alle dichterlijke vlugt
Beschamende in haar boezemtucht,
Dacht ze aan den dag der dagen,
Wanneer, bij 't lest bazuingeschal,
De Heer en Heiland komen zal,
En rekenschap ons vragen!
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‘Sterk,’ bad zij, ‘sterk mijn' zwakken zin,
Prent hem je vroed-, je vroomheid in,
Dan vinden we eens genade!’ ‘Een wensch, die 't oude jaar besluit!’
Riep Arend in vervoering uit,
Den arm om kind en gade;
‘Wie onzer ging niet troost'loos heen,
Verblijdde 't woord des heils alleen
Die 's hemels vreugd verdienden? -’
En 't jongske werd goê nacht gekust, En 't paar, zegt gij, zocht ook de rust?
Iets minder haastig, vrienden!
Verteed'ring volgt op ied'ren toets
Des edelaardigen gemoeds;
Ons Guurtje dacht aan armen!
Zoodra ze in fluisterende beê
Hunne eerste duizend gelden deê,
Voelde Arends harte erbarmen:
‘Ga,’ sprak hij, en het mandje sloot
Ter nood meer van al 't vleesch en brood,
Doch vracht noch nacht zou hind'ren;
Het maanlicht sliep op versche sneeuw,
Ook was 't niet ver naar Oorsens' weêuw,
De sloof had zeven kind'ren!
1843.
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Wintertjes-schilderen.
Al deinsde 't landschap voor een vlugt
Van vlokjes, dwarlende uit de lucht;
Al viel het bosch, al viel het ijs
Der weemling van de jagtsneeuw prijs;
Het schouwspel loeg den schilder aan,
Wiens studie half maar was voltooid,
Toen hij van d' olmtronk op moest staan;
Geen vlugger reijen zag hij ooit!
Verrukt genoot hij 't wild muzijk
Der suiz'ling van den blanken stoet,
Het mogt hem scheem'ren bij den spoed,
Een vaart aan die des lichts gelijk!
't Versleten schetsboek onder d' arm,
Terwijl zijn pijp door 't knoopsgat hing,
Hield hem bewond'ring 't harte warm
Toen dra de storm den dans verving,
Het wolkend wit in 't ronde dreef,
Of arendswiek een kring beschreef,
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En eiken, honderd jaren oud,
Zich kromden zoo als kreupelhout.
Hij stapte kloek door 't eenzaam oord
Ter herberg in het dorpje voort,
Hij stapte - neen, een kunst'naarsgril
Beving hem - halfweegs stond hij stil:
Langs 't afdak van een wel verrast,
Door 't eenig altijd frisch festoen
Dat aan de kruin des winters past,
Een' breeden krans van klimopgroen,
Scheen 't erf van zwaar geboomte omheind,
Scheen 't aardig huis hem teek'nenswaard:
Wierd der bewoners gastvrije aard
Van veer' door 't eibernest geseind,
't Geen op des hooibergs hoogsten staak
De wind thans wieg'len deed in 't zwerk?
Er lag - een welkom blijk van smaak Voor 't vensterraam een bloemenperk;
Er stond - maar hoor, daar peep de klink
Der kleene deur al: ‘rink, kink, kink,’
En: ‘warm u!’ - sprak de grijze vrouw,
Wier raadje snorde bij de schouw.
‘'t Is buijig,’ zeî ze en mat meteen
Den vreemden gast van top tot teen,
Die, 't mutsje ligtend, dat hij droeg,
De vlokken langs de tegels joeg:
Iets edels nam voor 't jeugdig hoofd,
Iets koens haar voor zijne oogen in:
Geene ontucht had hun vuur verdoofd,
Hoe wild het haar krulde om zijn kin!
Als was hij t'huis, ontknoopte hij
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Den bonten strik der overdas,
En 't zwart fluweel van d' engen jas,
Het plooide breed, het golfde vrij!
Had hem een lachje op 't strak gezigt
't Goedronde van haar aard onthuld?
De koop'ren knijpdoos kwam aan 't licht,
De bruine meerschuim werd gevuld,
En zij, die trots het toezien spon,
Of bij dien draad haar leven won,
Riep 't meisje, keerende uit de schuur,
Te moet: - ‘Kom, Anne! geef wat vuur!’ Vergeefs had reeds zijn rappe hand
De tang gegrepen van den wand,
Het staal viel klett'rende op den grond,
Zoodra de lieve voor hem stond! Hoe overtrof 't blaauwoogig kind
De schepping van zijn' stoutsten droom! Als ge ooit in waarheid hebt bemind,
Dan kent gij wel den teed'ren schroom,
Waarmeê hij - toen het vuur de pijp
Ontbranden deed - door 't wolkje heen,
Het weeld'rig schoone van haar leên
Bespiedde, om ijlings zich 't vergrijp
Te schamen, - ach! een omzien maar! Omhuifde, bij zijn' stouter' blik,
Alreeds het gulden wimperpaar
Hare oogjes niet in zoeten schrik?
Verhoogde vast geen warmer toon
Het rozenwaas van ied're koon,
En slaakte niet voor 't eerst haar hart
Een' zucht van lust, een' zucht van smart?
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Weg stoof zij, schucht'rer dan een ree,
Tot ze achter de open spinde gleê
En rondtastte in dien schemerhoek,
Als waren kruik en korfje er zoek,
Schoon het anders bleek; - hij prees 't onthaal
Al deed hij regt aan bier noch brood:
Wie noodt zoo gul als Gelders taal
Van lippen even frisch als rood?
‘Gij wilt geen maal doen, naar ik zie,’
Hernam zij, ‘- dat ge grootemoê
Ons teekendet! -’ Hij loeg haar toe,
Het schetsboek oop'nende op de knie,
En 't leed niet lang, of even trouw
De vlosheid vierend van het vlas,
Spon op 't papier, ter zij der schouw,
De grijze, deeg'lijk als zij was;
Een wenschenswaardige ouderdom,
Wiens nacht van uchtendluister glom,
Droeg ginds de leez'naar in 't verschiet
Het heilig woord des Heeren niet?
‘Hoe sprekend!’ - klonk een zoet geluid
't Ivoor van 't liefste mondjen uit,
En 't slofje poosde en 't wiel stond stil:
Onze oude knikte door den bril
Haar beeid toe, waaraan niets ontbrak:
Als had hij zelv' die opgezet,
Viel plooi bij plooi van 't mutsje, en 't jak
Mogt sergie zijn, het kleedde net!
Maar, wee! daar vroeg de schalk zijn loon,
Berouwde de inval Anne nu?
‘Een kusje, kind! of 'k schets ook u, -
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Het leste? top! - de lucht woei schoon,
Ik zie daar hoenders, en de mand
Met voêr hangt ginder, -’ sprak hij snel,
Greep jolijk 't korfje reeds ter hand,
Sprong haar vooruit tot bij de wel,
Wees ijlings waar de zonneschijn
Door klimopschaâuw het schoonst zou zijn,
En zag haar onder 't strooijen aan,
Dat soms zij zuchtte: ‘Ach! waar 't gedaan!’
't Was ijdel! - 't Levendig tooneel,
Bood stoffe te over aan 't penseel:
Goudlaken stak de haan zijn' kop
De zeven hennen gaêslaande op,
En kraaide schier van gulden eeuw, Tot eend bij eend, die uit de bijt
Aanwagg'lend schoven door de sneeuw,
Hem noopten ten vergeefschen strijd!
Al suiz'lend telkens meer gedaald
Vloog een, twee, drie een musschendrom
Op 't half verlaten slagveld om,
En had zijn' buit omhoog gehaald,
Eer 't sterker ruischte door de lucht,
Een wolk van duiven nederstreek,
En 't fraaiste tweetal uit de vlugt
Het liev'lingspaar van Anne bleek,
Gebogen over 'skorfjes rand
Het streelen duldde van haar hand,
Tot 'sjong'lings warme schoonheidszin
Godes haar groette van de min!
Vergeef hem, zijt ge al jong geweest,
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Dat hij zijn' arm sloeg om haar leest,
En kozende een bekent'nis bad,
Of nog haar hart geen liefste had?
Maar prijs haar, zijt ge zelve jong
En schoon, ik eisch het bovendien,
Dat ze ijlings naar heur woning sprong,
Ook zonder eenmaal om te zien!
Hij was, des ondanks, haar op zij',
Toen zij den drempel overschreed:
‘Vertoon, -’ zeî grootje, ‘- wat gij deedt,’
Hij wilde 't niet, toch kleurde hij,
Maar antwoordde: ‘Als ik wederkom.
Ligt morgen avond, schikt u dat?’
En gluurde naar 't lief meisje om,
Dat met haar werk aan 't venster zat;
En haperde bij 't afscheidswoord Ter nood zag ze op, en breide voort En ging al mijm'rend dorpwaarts heen
En stond voor d' ezel dra alleen.
Alleen, maar in 't genot der kracht,
Het oord te scheppen, dat hij dacht:
Den tooverstaf der poëzij
Te zwaaijen over 't wintertij!
Schoon 't landschap sliep, een zachte glans
Weêrschitterde als der zonne groet,
Van wolkenlooz' azuren trans
Op d' in kristal verkeerden vloed:
Geen' zweem van rouwe had zijn rust!
Ter weêrzij droegen beemd en bosch
Den vonkelrijm voor blaad'rendos,
Langs 't ijsvlak zweefden liefde en lust!
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De jeugd des dorps reed dartel schaats,
Het vaandel woei, - de vedel ging, De mooiste kreeg de beste plaats, Er reide zich om Anne een kring!
En 't was of elk haar handje vroeg,
Hoe bloô zij de oogen nedersloeg,
En 't scheen, dat zij 't schroomvallig gaf
Aan - was 't ontworpen beeld dan af?
Voltooi het zelf - vervul dien droom!
De scheem'ring daal', - de schilder koom', De klink ga op, - de stoel sta klaar, En bij het afscheid fluist're 't paar! Wie droomt zoo traag? - Strooi frisch gebloemt',
Eer de oogstzon gloeit voor Anne's deur,
En warm bemind en wijd beroemd
Stell' de echt zijn beden niet te leur!
Laat wichtjes dart'len aan haar kniên,
Vall' goud en glorie hem ten deel, Ik wensch voor 't straks geschetst tafreel
Bedaagd - benijd - hem weêr te zien:
O kunst en liefde! O liefde en kunst!
Wat haalt bij 't gadeloos geneugt,
Te streven naar uw dubb'le gunst
In d' eersten opgang van de jeugd?
Weleer had voor den open zin
Des leerlings 't ijs een hemel in;
Weemoedig slaat de meester 't ga:
‘- Waar bleeft ge, mijn Arcadia? -’
1843.
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Leven.
Vrije navolging van W.C. Bryant.
I
O gave, die mijn oog aanschouwt
In 't roerelooze mos van 't woud,
Als in zijn wiegelende blaêren!
Genucht,
Me omgeurende in de lucht,
En 't bloed bevleug'lende in mijne aêren!
Gij, wien het zwerk weêrgalmend prijst,
Als met den dag 't gevogelt' rijst,
O onverklaarb're geest, o leven!
Hoe blinkt, hoe straalt, hoe gloeit uw vreugd
De blikken uit der blijde jeugd,
Hare overstelping prijs gegeven!
Vlug, vrolijk, vrij, in dart'le vaart
Den vlinder na van verre ontwaard,
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Verrukt zij me in den lieven jongen,
Die springend, zingend mij verzelt,
Waar beek bij beek, met schucht'rer sprongen
Dan die des wilds, door 't loover snelt.

II
Ach! moet uw weêrgalooze kracht,
Die hier uit bosch en beemden lacht,
Die al hun blaên en bloemen teelde,
't Insekt
In 't sluim'rend stofje wekt,
En ieder ruim vervult met weelde:
Den wat'ren 't visschenheir beschikt,
De wolken met gezang verkwikt,
De weide brieschen doet en loeijen;
Ach! moet uw adem, die mij blaakt,
En dag aan dag uw wond'ren smaakt,
Eens aan mijn' veegen mond ontvloeijen?
Eens, vonk voor vonk, of drop voor drop,
Bij telkens flaauwer harteklop,
Mijn kreunend, krimpend lijf ontwijken,
- Een schaâuw van 't geen het was weleer
En doodsnacht op mijne oogen strijken,
Als heerschten licht noch liefde meer?
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III
Geen schepsel, dat ge 't aanzijn geeft,
Of 't schiet van de aard', het stijgt, het streeft,
Uit ingeschapen' lust in luister,
Omhoog
Ten held'ren hemelboog,
Maar zinkt, als 't sterft, weêr weg in duister:
Al wat ge neigen zaagt ten val,
Al wat uw adem wekken zal,
Verleên en toekomst, ligt verborgen,
Schuilt achter 't wapp'rend sluijerkleed,
Door u uit geur en glans gereed,
Door u verplooid met ied'ren morgen.
Hoe lieflijk 't in mijne ooren ruisch',
't Omgolft alreê mijn donk're kluis;
't Verheelt de ziertjes, thans vertreden,
Maar die slechts beiden op mijn' dood,
Om fluks de ruimte te bekleeden,
Waarin ik aarde en lucht genoot.

IV
Het zij zoo! Echter rijst mijn dank:
Ik werd, een zoete wijle lank,
Der duisternis van 't stof onttogen,
En zag,
Al was 't een' enk'len dag,
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Uw, neen, des Heeren alvermogen,
Den lichtglans Zijner majesteit
Omhoog, - omlaag, - alom verspreid;
En wist, dat de inspraak, die mij stierde,
- Die, soms veracht, die, soms gesmoord,
Allengs met straffer stem gehoord,
Op 't heir der driften zegevierde, Dat alle kennis, alle kracht,
Dat de adeldom van ons geslacht,
Uitblinkende ook als 't heeft gezondigd
In 't rouwedragende gemoed,
Al wat de onsterflijkheid verkondigt,
Van Hem slechts kwam, Hem, 't Hoogste goed!

V
Lief jongske! wis zal traan bij traan
Uw lichtblaauwe oogjes dof doen staan,
Als ik, te vroeg, u worde ontnomen,
Mijn zerk,
Ter zij der kleine kerk,
U vaak met versch gebloemt' zien komen;
Maar wacht! een week - een maand - een jaar,
't Gemis wordt ligt, al viel het zwaar,
En 't aanzijn zal genot u wezen,
Tot gij gekromd, verzwakt, geduld,
Volgaarne uw plaatse ruimen zult
Voor kroost, waarin ge scheent verrezen!
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Dan legt gij, op uw beurt, in 't graf
't Vergankelijke hulsel af:
Och! wierde ons, bij die schijnb're ruste,
De schemerige toekomst klaar
Van al het godd'lijke ons bewuste,
Van onze liefde voor elkaêr!
1843.
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De schipbreuk van den Hesperus.
Amerikaansche ballade
Naar Henry W. Longfellow.
De Hesperus stoof voor den wind
In 't bar saizoen door zee;
Hoe willig voer des schippers kind
Tot zijn gezelschap meê!
Haar lieflijke oogjes weken niet
Voor vlasgebloemte in kleur,
En meidoorn in den knop bespied
Scheen d'ijlen halsdoek deur.
De vader staarde, 't roer ter hand,
Van geen kort eindje vies,
Wat dwarling toch naar allen kant
Den luchten rookdamp blies?
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Daar schoot hem de oudste rob ter zij,
Vergrijsd op d'oceaan:
‘Stuur gindsche haven in,’ - sprak hij,
‘Wis krijgen we een' orkaan!’
‘De maan had gist'ren nacht een' kring
En te avond bleef zij uit!’
Alleen een schamp're lach verving
Het snorkend pijpgeluid.
Maar grimmig stak 't noordoosten op
Langs 't overwolkte ruim;
De sneeuwjagt ziedde in 't pekelsop;
De baren rookten schuim.
De storm kwam neêr, en 't schip stond stil
Gelijk een schrikkend ros, Doch zwichtte voor des schippers wil,
En stoof op 't noodweêr los!
‘Lief dochtertje! kom hier, kom hier,
Wat beeft gij als een blad?
Zoolang ik zelf de roerpen stier,
Acht ik de vlaag zie dat!’
Hij knoopte een wambuis, ruim en ruig,
Om 't lokkig hoofdje vast,
En sneed een touw van 't vallend tuig,
En bond haar aan den mast.
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‘O vader! zijn wij digt bij land?
'k Hoor duid'lijk klokgebom! -’
Hij vreesde een klip op 't rotsig strand,
Hij wendde zeewaart om.
‘O vader! zijn we digt bij land?
'k Hoor 't buld'ren van 't kanon! -’
‘- Welligt een schip, te slecht bemand,
Dat zich niet bergen kon. -’
‘O vader! zijn we digt bij land?
Wat flikkert dáár zoo rood? -’
Geen antwoord - dan een flits in 't want,
Geen antwoord - hij was dood!
De scheepslantaarne, aan 't roer geplaatst,
Scheen, door den sneeuwstorm heen,
Op oogen, starende verglaasd,
Op reeds verstijfde leên.
Toen bad het dochtertje uit haar' nood,
Toen bad zij tot den Heer,
Die wateren en wind gebood
Op 't Galilesche meer.
Doch 't vaartuig stoof door vlokkenjagt,
Het stoof door holle zee,
Een spook gelijk in duist'ren nacht,
Naar 't rif van Noormans Wee.
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En werd bijwijlen 't kind verrast
Door klank of kreet van land, Ach! 't razen van de branding was 't
Op 't ijzerharde zand!
De brekers schuimden voor den boeg,
Het schip stoof blind'lings voort,
En de eerste golf de beste sloeg
De manschap over boord!
Het stiet, waar 't wit en wollig vocht
Een lam'renvacht geleek,
Op klippen, in wier enge krocht
De veege kiel bezweek.
Gelijk een stier zijn' vijand sleurt,
En, dol van razernij,
Hem op de scherpe horens beurt,
Zoo teisterden ook zij!
Daar viel 't van ijzel stijfstaand want
Met beî de masten neêr;
Daar stoof het wrak naar allen kant;
Daar zwalpte 't zeeschuim weêr!
De nacht ging om - de dag brak aan Een visscher uit het oord
Bleef huiv'rende op den oever staan:
Wat dreef daar zachtkens voort?
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Het scheen een lijk - het scheen een kind,
Gebonden aan een' mast, Schoon 't water wedliep met den wind,
Toch hield de koorde vast.
In 't zoute vocht, gestold tot ijs,
Verstierf der oogen vier, Maar 't gulden haar, der golven prijs,
Het rees en zonk als wier.
't Was al, dat aanspoelde uit den schoot
Der barre winterzee; Beware ons God voor zulk een' dood
Op 't rif van Noormans Wee!
1843.
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Het lied van den valk.
J. M'lellan jr. nagevolgd.
Waar de beek, het bosch ontkomen,
Leven schept in 't eenzaam dal, Waar de donk're dennenboomen
Huiv'ren bij den waterval, Waar de zomerzon de rotsen
Heel een etmaal lang bestraalt, Waar heur kruinen wolkjes trotsen,
In een onweêr afgedwaald, Daar ontplooijen zich mijn wieken
Tot de vrije, verre vlugt:
Ieder gaaike dekt haar kieken,
Rijst mijn roofkreet op de lucht!
Eer 't gebergt' zijn laatst weèrgalmen
Sterven hoort in 't verste meer,
Daalt mijn schaâuw op gouden halmen
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Van een vruchtb'rer landschap neêr;
Daalt er op, en is al verre,
Immers evenare in spoed
Ik het vallen van een sterre,
Ik des bliksems rossen gloed!
Schip bij schip doemt aan de kimmen,
Zie, daar zeilen ze onder mij,
En het flikkerende glimmen
Van de zee zelve is voorbij!
Waar ter wereld heerscht een koning
Over erf, mijn erf gelijk?
't Gansche luchtruim is mijn woning,
Alle heem'len zijn mijn rijk!
Slechts wanneer ik blind mij staarde,
Waar het licht zijn' oorsprong neemt,
Dale ik deinzende af naar de aarde,
Pooze ik boven bosch en beemd;
Trots het woest gedruisch der steden,
Beeft noch trilt mijn vleug'lenpaar:
Naauw'lijks wordt mijn blik beneden
't Kruipend menschenras gewaar.
Dwarrelt ginds een wolk van duiven
Over 't vale bruin der hei?
't Is of rossen 't zand doen stuiven:
Ha! daar hoor ik valkgeschrei;
Wees gegroet, gij telg van 't noorden,
Die uw prooi voert in den klaauw!
Op met mij naar stouter oorden,
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Op van uit dit nevelgraauw!
Waar de winden minziek zweven
Om den bergtop, warm van lust,
Dáár me uw schoonheid prijs gegeven,
Dáár den wilden togt gebluscht!
Maar gij leedt de slavernije;
Maar gij aarzelt bij 't gefluit!
Weg, ik achtte u vranke en vrije!
Weg, ik wil u niet tot bruid!
Wat dan bloodaards zou ik telen,
't Paar, waaruit ik sproot, tot schand',
Bij een ga, die zich liet streelen
Door de voederbiênde hand?
Neen, de moeder van mijn jongen
Hebbe in 's jagers lijf gewroet,
Op de rots ons nagesprongen,
En verpletterd aan haar' voet!
Welk een weelde, dus zijn wieken
Uit te spreiden zonder dwang,
Van des uchtends schemerkrieken
Tot des avonds ondergang!
Weelde, 't weêrlichtsnelle drijven
Langs den glinsterenden trans!
Weelde, 't sierlijk kringbeschrijven,
Dat de schepping noodt ten dans!
Weelde, zonder schrik te rooven,
Wijl ik allen overmag
En, 't bereik des kruids te boven,
In het zwerk den rook belach!
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Toont uw sterkte, forsche vleugels!
Toont die thans in stouter vlugt;
Ginder viert de storm de teugels
In de wolkenzwang're lucht.
Luider klinkt alreê de donder
Van den verren oceaan,
't Middagzonnelicht duikt onder;
Mogt dat oorlogsschip vergaan!
Ha! de wilde baren schuimen!
Ha! zij steig'ren torenhoog,
Even of haar blanke pluimen
't Looden wigt geen aasje woog!
Op den rasteng strijke ik neder,
Om den wimpel zwier ik rond, Want de vrees kreukt mij geen veder,
Schoon 't geschut zijn' nood verkondt. Hoe de hooge masten trillen,
Hoe de wolk van zeilen slinkt, Gretig vangt mijn oor het gillen
Van de schare, die verdrinkt. Waar is thans de god der aarde?
Wat vermogt zijn heerschappij?
't Lieflijk blaauw des hemels klaarde,
Toen ik hooger steeg, voor mij!
1843.
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De droom van den slaaf.
(Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow.)
Het gloeijend zwerk verkondde
Der zonne zengenskracht;
De drijver had zijn ronde,
De zweep haar taak volbragt:
In spijt van wee en wonde,
Sliep een der slaven zacht.
Op 't rijstveld neêrgezegen,
De sikkel in de hand,
Was hij zijn boei ontstegen,
Al groef zijn hoofd in 't zand;
Hem blonk de weelde tegen
Van zijn geboorteland.
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Hij hoorde in blijde droomen
Des Nigers golven slaan; Een groep van hooge boomen
Bood palmenschaduw aan; Geklingel werd vernomen:
Daar wolkte een karavaan.
Hoe kromden haar kameelen
Op 's meestcrs wenk de kniên,
Om wat het oog mogt streelen,
Hem, Vorst des Lands, te biên!
Koralen en juweelen,
Zijn gade zou ze zien.
Hij zag alleen zijn vrouwe,
Te midden van haar kroost; Hij werd door liefde en trouwe
Begroet - omarmd - gekoosd Wat brengt in bitt're rouwe
De slaap soms zoeten troost!
En toen, te rap voor beugels,
Gewipt op 't liev'lingspaard,
Greep hij de gouden teugels
Ter weêrlichtsnelle vaart;
De fiere hengst kreeg vleugels
Door 't beng'len van zijn zwaard.
Een vlugt flamingos zwierde
Op vlakten zonder spoor,
Die tamarinde sierde
Des daags zijn' lustren voor,
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Tot ze over kralen gierde1
En zich in zee verloor.
Geen angst, die hem vervaarde,
Schoon in den nacht hij reed,
Waar leeuwgebrul zich paarde
Aan der hyënen kreet,
En langs de dond'rende aarde
't Rivierpaard stroomwaart schreed.
De duizenden van tongen
Der wouden galmden vrij;
De wilde winden zongen
Dien kreet der woestenij;
In 't sluim'ren opgesprongen,
Was hij te moede als zij.
Des drijvers zweep mogt keeren,
De zon nog loodregt staan,
Geen gloed zou meer hem deren,
Geen hand hem langer slaan:
Hoe lacht als boô des Heeren
De dood den slaven aan!
1843.

1

In het land der Kaffers.
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Het toekomstig leven.
(W.C. Bryant gevolgd)
O liefste! hoe zal 'k u herkennen,
Hoe weêrzien in der geesten kring,
Als wat in u de tijd kon schennen,
Verwelkt in 't stuivend stof verging?
Van welk een glans die sfeer mogt gloren,
Getuige wierd zij van mijn rouw,
Deedt gij er mij geen welkom hooren,
Las ik er in uw blik geen trouw!
Blijft, overstelpt van zaligheden,
Uw ziel er d' eigen' wensch niet voên?
Op aard' hebt gij voor mij gebeden:
Zoudt gij 't niet in den hemel doen?
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Het koeltje suiz'le er vreugde en vrede,
En licht en lucht zij smetteloos;
Wat waar 't, droegt ge er geen heug'nis mede
Van wien uw jeugdig harte koos?
Ach! had de liefde, die u blaakte,
Mijn strafheid dragend met geduld,
Die u veredelde, u volmaakte,
Haar roeping ook in mij vervuld!
Voor u ging dáár de hemel open,
Wijl hier ge u boogt voor 's hemels wil;
Gij zweegt in bidden, lieven, hopen,
Het kwaad met goed vergeldend, stil!
Voor mij, in aardsche zorg gedompeld,
Ik werd door baatzucht overheerd;
Mijn hart, van gramschap ingeschrompeld,
Schijnt, door dien helschen gloed, verteerd.
U voegen paradijspalmkransen,
Door zustereng'len aangeboôn:
U de onverdoofb're hemelglansen,
Een weêrschijn van des Hoogsten troon.
Maar slaat ge ook onder 't nederknielen
Thans hagelblanke wieken zaam,
Gij draagt toch bij die zaal'ge zielen
Den welbekenden, dierb'ren naam?
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Maar mogt de Hemel 't schoon verklaren,
Uw aanschijn hier op aard' bedeeld,
Uwe oogen bleven, wat zij waren,
De spiegel, waar uw ziel in speelt.
En zult gij, als de gunst des Heeren
Mij toelaat in uw zalig oord,
Me er niet waarachte wijsheid leeren,
Begrepen in een enkel woord?
In LIEFDE, die de wereldorde
Me onthult in al haar harmonie,
Tot ik ten leste U waardig worde
En met u dankbaar opwaart zie!
1843.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

233

Leeuwenjagt der veeboeren aan de Kaap de Goede Hoop.
(Pringle verhollandscht.)
In den zaèl, ter leeuwenjagt,
Buks en speer op zijde! Steek den hoorn, gij, wilde guit!
Oostwaarts, westwaarts, noord en zuid,
Lok, wie hart in 't lijf heeft, uit,
Dat hij met ons rijde!
Ha! de gansche buurt geeft acht,
En, al sammelt WIM VAN WACHT,
AREND, DIKKOP, PIETER
Stuiven van de hoogte neêr;
Maar, in spijt van 't lang geweer,
Is PRAETORIUS er eer,
De olifanten-schieter!
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Welkom, mannen! op 't geluk
Onzer jagt geklonken! Bloedig is in 't bosch het gras;
Van het paard, dat liefst me was,
En een vaars van Hollandsch ras
Liggen er de schonken.
‘Wrake!’ roep ik, tot hij bukk',
En 'k de huid van 't lijf hem rukk'!
Op dan, - rondgereden!
Doch de jongens uit de kraal
Seinen, zie, ten tweede maal',
Dat sinjeur ging aan den haal:
Versch zijn ginds zijn treden!
Voort dus, voort - we zijn op 't spoor!
Langs de wilde olijven,
In wier schaâuw het wolfsbroed ligt,
Naar die rots den koers gerigt,
Om wier top, in 't vergezigt,
De adelaren drijven;
't Rijsbosch in, den woudplas door,
Dien tot bad de buffel koor!
Hoe de honden bassen!
Hoe de schare deinst en vlugt!
Sluim'rend ving de leeuw 't gerucht,
En van donders galmt de lucht;
Wie durft hem verrassen?
Uit den zaêl! - de Hottentot
Dwinge bij den teugel
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Onze rossen hier tot staan, Schaart u in geleên! - sluit aan! Laat DE CLERCQ in 't eerste gaan,
KOETSVELD dekk' dien vleugel;
Of hij met ons marren spott',
Brult het: ‘Voorwaarts!’ uit de grot,
't Rijsbosch kraakt van 't springen;
Borst'lend rees het manenhaar,
En zijn rollend oogenpaar
Gaat van laaije bliksems zwaar
Voor wie 't hol omringen!
Hoe hij doel meet uit de schaâuw, God zij met ons allen! Staat genageld aan de steê,
Ieders buks en speer zij reê,
Ieders mes vliege uit de scheê;
Vuur! - hij is gevallen!
Neen, gewond! - zijn regterklaauw
Brengt vervaarden TUIT in 't naauw,
Vuurt toch! vuurt om 't zeerste! Welk een nutteloos rumoer,
Daar een schot van 't lange roer
Reeds hem door de hersens voer!
Weêr was PRAETOR de eerste!
Spreek niet van dat schrampje, TUIT!
Billijk moest gij boeten:
Bloô- en doôman gaan gepaard;
Was die leeuw geen waagstuk waard?

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

236
Van den muil tot aan den staart
Volle zeven voeten!
Woei de Prinsenvlag nog uit,
Naar het Haagje ging de huid!
IJd'le wenschen, mannen! Volg me, wie mijn gast wil zijn, Ouderwets schaft Moeder TRIJN,
Maar vult ook met ouden wijn
De ouderwetsche kannen!
1844.
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Het goede deel.
(Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow.)
Het welcke van haer niet en zal weehgenomen worden.
Lieflijk is het haar te aanschouwen,
Lieflijk als des landschaps rust,
Waar der dorpsjeugd school te houên
Al haar roem is, al haar lust.
Over 't volkje, dat ze er gaêrde,
Breidt haar zuiv're ziel zich uit,
Als de lucht, die, niet van de aarde
Hof en heuv'len toch omsluit.
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Om der meisjes hart te stemmen
Voor de liefde, die zij vraagt,
Om den koensten knaap te temmen,
Lacht haar blik hen aan en slaagt.
't Is niet enkel, wijl hare oogen
Tint'len van zoo zacht een' gloed,
Dat de teêrheid wordt bewogen,
Dat de trots haar valt te voet.
Harmonie van leer en leven,
Harmonie van woord en daad,
Schijnen eng'lenglans te geven
Aan dier vrouwe vroom gelaat.
's Avonds leest zij voor haar kleenen
Blad bij blad uit 's Heeren woord;
Hoe de Heiland is verschenen,
Welk een offer Hem behoort.
Wat toch eischt Hij dan erbarmen
Naar de aêloude profeetsij:
‘Blijde boodschap brenge Ik de' armen:
Wie gevangen was, wordt vrij!’1

1

Lucas IV, 17-21.
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En terwijl haar tranen vloeijen,
Spelt zij 't nad'ren van het rijk,
Dat de breking aller boeijen
Toe zal juichen als muzijk.
En wel anders is haar 't harte,
Dan den rijken jongeling,
Die, schoon Jezus' woord hem smartte,
Weeldelievend van Hem ging.
Schreide hij van schaamte en rouwe,
Zalig prijze ik haar geween;
Tal van slaven ierf die vrouwe:
Alle zond ze in vrijheid heen.
Zij, die heel een drom slavinnen
Mogt gebiên in hof en hal,
Tracht het schamel brood te winnen
Door de dorpsschool van het dal.
Schamel brood! - alsof 't ontberen
Om des lieven Heilands wil
Haar kon krenken, haar kon deren,
In zijn vreugdverwachting stil!
Schamel brood! - of 't Hem zich wijden
Honderdvoud geen vruchten droeg,
Sinds het zeil van haar bevrijden
Blij naar 't Zuid de banen sloeg!
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Schoon hun schip het schuim al kliefde
Van een and're wereldzee,
Voor het wond're werk van liefde
Hoort de Heer ook dáár hun beê.
Zoo haar aanschijn blinkt van vrede, Over verren oceaan,
Brengt de wind hun zegen mede, Uit Afryke licht hij aan.
1844.
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Frithiof en Björn.
(Uit het Zweedsch van Esaïas Tegnèr.)
FRITHIOF.

Björn! ik ben 't wisselziek scheepsleven moê,
't Ruischen des winds als der wateren klotsen.
Heimwee verteert me. De onwrikbare rotsen
Wenken van verre uit het Noorden mij toe.
Wee wie als balling zijn vaderland ruimen,
't Oord moest ontvliên, waar zijn voorzaat in rust!
Eens was 't mij weelde de zeeën te schuimen,
Hoe me thans walgt van den bloedigen lust!
BJÖRN.

Laak toch de zee niet, wat mag er bij halen?
Vrijheid en vreugde zijn docht'ren der zee,
Gaan met den golfslag in vogelvlugt meê,
Weten op 't water van perken noch palen.
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Tijdig genoeg, kan ook ik niet meer voort;
Dwingt dan de wal me ergens wortel te schieten,
Nu wil ik vechten en drinken aan boord,
Dat heet zijn zorglooze jonkheid genieten!
FRITHIOF.

't IJs heeft ons echter gedreven aan land,
Steven noch roer, die dat graf kan doen splijten;
Mijmerend wil ik den winter niet slijten,
Lang als hij is op dit eenzame strand.
't Noord zal mij eens nog J u l -A f t o n zien houên,
Gast van den Vorst, die mijn bruid heeft geroofd;
't Lust mij haar goudgele lokken te aanschouwen,
De onschuld te zien, die mij trouw heeft beloofd.
BJÖRN.

Goed, geef maar op, wat uw wraakzucht gerieve,
Goed, als ge weet, ik durf alles bestaan;
Steken we om middernacht 't Koningshof aan,
Slagten den stakker, en schaken de lieve?
Of, zie zoo zuur niet, naar Vikingenwijs,
Acht gij den grijsaard eene uitdaging waardig,
Noodt ge zijn leger ten slag op het ijs?
Zeg wat ge wilt, in een omzien ben 'k vaardig.
FRITHIOF.

Verre van mij zij die brand en dat bloed!
Vreedzaam bezoeke en verlate ik hun woning;
'k Wijt mijne ellende noch haar, noch den Koning;
Is 't niet de wrake der Goden, die 'k boet?
Gun me, die ied're verwachting zag fnuiken,
Afscheid te nemen van 't hart mij nog dier,
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Afscheid voor eeuwig! Als 't bosch zal ontluiken,
Vroeger welligt, ben ik zeker weêr hier.
BJÖRN.

Wie u geduldig zijne ooren ook leene,
Frithiof! het loopt met uw dwaasheid te dol!
Is dan de wereld van wijven niet vol?
Duizende blijven u over voor de ééne!
Wilt gij 't, ik hale u een lading in 't Zuid,
Bloeijend als rozen, gedweeër dan lamm'ren,
Wilt gij 't? wij deelen als broeders den buit:
Schaamt gij u niet om eene enk'le te jamm'ren?
FRITHIOF.

Björn! wie zoo vrij en zoo vrolijk u ziet,
Groet u voor Frej, moogt gij raden of strijden;
Oden en Thor weet gij offers te wijden,
Freja, de hemelsche kent gij nog niet!
Twist niet met mij om de magt haar geschonken,
Neem u in acht, dat u spot haar niet hoon';
Vroeger of later ontwaken haar vonken,
Blaken haar vlammen en menschen en Goôn.
BJÖRN.

Ga niet alleen; ligt belet men u 't keeren.
FRITHIOF.

'k Ga niet alleen; aan mijn zijde is mijn zwaard.
BJÖRN.

Heugt u de dood niet, voor Hagbart bewaard?
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FRITHIOF.

Hangen moge elk, die zich niet weet te weren.
BJÖRN.

Strijdsbroeder! sneeft ge, dan wreke ik u fel;
Bloed drink' de plek, die uw leven zag tanen.
FRITHIOF.

IJdel is de onrust; het kraaijen der hanen
Wekt u niet langer, dan 't mij doet, - vaarwel!
1845.
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Frithiof's verzoeking.1
(Naar het Zweedsch van Esaïas Tegnèr.)
't Voorjaar komt; de vogels kwelen, 't woud wordt groen, de hemel blinkt;
Hoe de ontboeide stroomen dansen, hoe hun lied door 't landschap klinkt!

1

Frithiof vond, bij zijne terugkomst van den togt naar Angantyr, op bevel van Koning Helge
ondernomen, zijne hoeve door dezen verbrand, zijne verloofde door denzelfden aan den
ouden Koning Ring uitgehuwlijkt, en Frithiof nam er wrake voor op Helge, door hem in den
tempel van Balder te verslaan. Of koningsmoord niet genoeg ware geweest, wilde hij den
arm van het beeld, dat dien God voorstelde, en waaraan Helge den verlovingsring stak, door
Frithiof aan Ingeborg gegeven, afhonwen, maar voorover stortte het in de vlammen des
altaars, en de gansche tempel werd door het vuur verteerd. Frithiof zag er zich door verpligt
uit zijn land te vlngten; Frithiof zwierf in den vreemde om; Frithiof werd een der vermaardste
Vikingen; doch ‘oude liefde roest niet’; hij wil Ingeborg nog eenmaal wederzien; hij keert
naar het Noorden terug, hij treedt, in armelijk gewaad vermomd, bij Koning Ring binnen.
Hoe hij dezen voor de gastvrijheid, waarmede de grijsaard hem ontving, beloont, vertelt de
zang, van welken ik den lezer eene vertaling aanbiede.
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Blozend, zoo als Freja's wangen, breekt het roosjen uit zijn' knop,
En vernieuwde lust ten leven gloort in 's menschen boezem op.
't Lenteweêr lokt d' ouden Koning, lokt zijn jonge ga ter jagt;
Heel hun hofstoet wemelt buiten vast dooreen in bonte pracht;
Bogen klinken, kokers raat'len, hoefgetrappel beukt den grond;
Schreeuwend doet, spijt kap en koorde, valk bij valk zijn' rooflust kond.
Zie, de jagtvorstinne nadert! Frithiof! sluit uwe oogen snel!
Als een sterre op 't voorjaarswolkje wiegelt ze op haar witte tel;
Sierlijk golft de blaauwe veder langs de blankheid van haar koon,
En nu Freja, dan weêr Rota, overtreft zij beide in schoon.
Al te digt dier oogen hemel, arme Frithiof! niet genaakt;
Wacht u, want die lokken kluist'ren; wacht u, want die boezem blaakt!
Staar naar leliën noch rozen, wiss'lende op haar lief gezigt,
En verneem de zoete stem niet, waar de westewind voor zwicht.
Op, ter jagt! - de horens schett'ren; - berg en dal verslindt de stoet;
Loodregt stijgt de valk ten hoogen, loodregt Oden's zaal te moet,
En het schuwe wild moog' vlieden naar der lommer digtste schaâuw,
Voor den ingang van zijn holen is de jagtspies 't nog te gaauw.
Snel als 't weêrlicht stuift de schare d' ouden Koning vast voorbij;
Eenzaam blijft de grijsaard achter, schoon met Frithiof aan zijn zij;
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Ongezellige gezelle blijkt de mijm'raar droef te moê,
Ach! wat somb're klagte klinkt hem uit zijn' eigen boezem toe:
‘Hadde ik nooit de zee verlaten, voor 't gevaar des weêrziens blind!
Op de golven woont geen weemoed, waait hij weg met 's hemels wind.
Staat des Vikings aanzigt somber, ijlings lokt hem de oorlogskans,
En de donk're droomen vlugten voor der waap'nen flikkerglans.
Hier is 't anders! - In de strikken van 't verlangen buige ik 't hoofd;
Al mijn geestkracht schijnt geweken, al mijn gloriezucht gedoofd;
'k Waan haar steeds in Balder's tempel aan mijn zij geknield te zien;
Neen, niet zij heeft d' eed geschonden: wreede goden braken dien!
Immers haten zij de menschen, immers doet hun vreugd hun leed;
't Rozenknopje, dat mij geurde, werd aan 's Winters borst besteed.
Ach! waartoe? Gelijk zijn schedel, is het hart des ouden grijs;
Knop en blad en steel van 't bloempjen overdekt zijn aêm met ijs.’
Zoo verzuchtte hij. Daar kwamen ze aan een afgelegen dal,
Donker, door der bergen hoogte, - donker door der berken tal; -
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Uit den zadel gleed de Koning: ‘O die lommer is een lust,’
Sprak hij: ‘Ik ben moê, stijg ook af, en ik neem een wijle rust.’ ‘'t Sluim'ren zou u kwaad doen, Koning! koud en kaal is nog de grond;
Laat ons fluks ten hove keeren, hier waar' 't rusten ongezond.’ ‘Slaap verschijnt, als de and're Goden, dikwerf als wij 't minst vermoên,’
Zeî de grijsaard: ‘aan den gastheer gunn' de gast zijn' wil in 't groen.’
Frithiof ligtte reeds zijn' mantel, Frithiof spreidde dien op 't veld,
En de Koning look zijne oogen op de knieën van den held;
Look ze rustig, als na 't strijden op zijn schild de dapp're doet,
Rustig als 't onnoozel wichtje, door den moederarm behoed.
Echter slaapt hij naauw, of, luister, hoe een zwarte vogel kweelt:
‘Rep u, Frithiof! op! versla hem, en uw hartswonde is geheeld;
Op, zijn Koningin behoort u, u wien zij den bruidskus gaf!
Op, geen menschenoogen zien u, en geen stemme heeft het graf.’
Frithiof hoort het naauw, of luister, hoe een witte vogel kweelt:
‘Bleef het menschen ook verholen, Oden bleef het niet verheeld!

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

249
Zoudt ge een sluim'rend man vermoorden; zoudt ge een weerloos grijsaard slaan?
Wat ge bij het feit moogt winnen, 't brengt geen heldenroem u aan!’ De eene vogel zweeg als de and're; uit de scheê vloog Frithiof's zwaard,
IJlings wierp hij 't huiv'rend van zich, 't stoof in 't woud met weerlicht vaart;
Krijschend is de zwarte vogel naar zijn donk're krocht gevlugt,
Maar de witte stijgt ten hemel, en zijn lied vervult de lucht.
Fluks is de oude Koning wakker. ‘'t Sluim'ren,’ zegt hij, ‘was mij zoet;
Lieflijk slaapt men in de lommer door des dapp'ren zwaard behoed;
Maar waar bleef het uwe, vreemd'ling! waar die wachter aan uw zij?
Waar die vriend, van wien gij zeidet, “wat gebeur', nooit scheiden wij?”’ ‘'t Is om 't even,’ zeide Frithiof, ‘'k vinde er bij de vleet in 't Noord
't Zwaard is scherp van tong, o Koning! en brengt vreê noch vriendschap voort;
Onderaardsche geesten wonen in het glinsterende staal;
Zelfs de sluim'ring van de grijsheid dreigt de moordzucht van 't metaal.’ -
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‘Ik heb niet gesluimerd, jong'ling! - neen, zoo u die toetsing krenkt,
Acht gij vroed, die man of wapen onbeproefd vertrouwen schenkt?
Gij zijt Frithiof, 'k was er wis van, sinds ge op hoogtijd tot mij kwaamt;
De oude Ring heeft lang geweten, wat zijn wijze gast zich schaamt!
Hoor mij uit - waarom verscheent gij, zonder naam en met een mom?
Slechts om Ingeborg te schaken, schiept gij u onkenbaar om;
Nameloos wil de eer niet zitten in het gastvrij feestgelag;
Open, Frithiof! is haar wezen, en haar aanschijn als de dag.
Weet gij hoe 't gerucht me u schetste? Schrik der menschen en der Goôn,
Sloegt gij vorsten, schondt gij tempels, waar u weêrstand werd geboôn,
En 'k verwachtte, slaande op 't heirschild, strijdb'ren Frithiof in mijn land,
Maar gij kwaamt gehuld in lompen en den bedelstaf ter hand.
Waarom slaat gij de oogen neder? Frithiof! ik was ook eens jong;
Strijd is 't leven van den aanvang, en de jeugd zijn B e r s e r k s g a n g :
Weerspoed klemm' haar tusschen schilden, tot het wilde vuur verspat;
'k Heb beproefd en 'k heb vergeven; ik beklaagde en ik vergat.
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Ziet gij, ik ben oud van dagen; Oden's zaal rijde ik dra in;
Heel mijn rijk zij dan het uwe; de uwe zij mijn gemalin;
Tot dien tijd zult gij me een zoon zijn, zult mijn gast zijn als ge waart;
Wilt gij d' ouden twist dus slechten, en mij hoeden zonder zwaard?’ ‘Dank heb,’ antwoordt Frithiof somber, ‘mits ge voor geen' dief mij scheldt,
Of belette me iets, uw gade meê te voeren met geweld?
Haar nog eens voor 't lest te aanschouwen, was het doel, waarmeê ik kwam:
Wee mij, dwaas! ik wierp slechts olie in de half gebluschte vlam!
'k Was te lang uw gast reeds, Koning! aan uw' disch zitte ik niet weêr;
Onverzoende Goden sling'ren op mijn hoofd hun gramschap neêr.
Balder, met de lichte lokken; Hij, die al wat ademt, mint,
Haat mij, haat slechts mij, verworp'ling, die geen wedergade vind.
'k Heb zijn' tempel aangestoken; Va r g i Ve u m 1 is mijn naam;
Waar die klinkt, daar schoolt van doodsangst ouderdom en jonkheid zaam.
'k Ben verstooten, 'k ben verdreven uit mijn land en van mijn erf,
En de vreê in eigen' boezem is een troost, dien 'k eind'loos derf.

1

Tempelschender.
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'k Ben de groenende aarde moede, wijl ik overal die mis;
't Veld verzengt mij slechts de voeten, mij, wien 't loof niet schaâuwrijk is;
Gij hebt Ingeborg verworven, Ingeborg, die ik verloor;
En der wolken van mijn leven breekt geen straal van hoop meer door.
Voort dan naar mijn zee, - E l l i d a !1 spoed u, vlugge drake! spoed!
Baad op nieuw uw' zwarten steven vrolijk in den zilten vloed;
Beur de zeilen tot de wolken; klief den berg, die blinkend daagt;
Vlieg zoo ver de sterre ons voorlicht, en verwonnen golfslag draagt.
Hoe mij naar der stormen huilen, naar des donders raat'len dorst
Als het om mij dreunt en davert, heerscht er kalmte in Frithiof's borst;
Schildgekletter, pijlenregen, Oude! brak het uur al aan,
Dat me in zeeslag zal zien sneuv'len, naar verzoende Goôn zien gaan!’
1845.

1

Frithiof's schip droeg dien naam.
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Koning Gustaaf-Adolf's krijgspsalm.
‘En men zegt, dat hij in den nacht vóór zijnen dood het schoone lied dichtte,
dat ge met zijnen naam in het Zweedsche Psalmboek aantreft.’
E. TEGNÈR.
Wees niet vervaard, gij, kleene stoet!
Hoe luid des vijands overmoed
Ook om u heen moog' schallen.
Hij droomt vast van uw ondergang,
Maar zingt dat zegelied niet lang!
Laat gij den moed niet vallen.
't Is Godes zaak, waarvoor ge u kwijt;
Beveel Zijn zorg u, als ge strijdt:
Wat zou met Hem u deren?
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Weêr wordt zijn Gideon gehoord1,
Die 's Heeren volk en 's Heeren woord
Manhaftig zal verweren.
Ons heeft de Heiland vergewist
Dat aller boozen magt en list
Niet ons, maar hen zal krenken;
Hun roem verkeert in hoon en spot: God is met ons en wij met God,
Hij zal de zege ons schenken.
1845.

1

Toespeling op Richteren VII:19.
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Intrede.
Voorzang: Psalm CIII.
Het suizelt over 't stof der vrome voorgeslachten:
Ter blijde hemelvaart ontplooijen zich de schachten
Der door den geest van God geblaakte poëzij,
En 't welkom der gemeent' klinkt in dien dank voor zegen,
Uit aller hart geweld, den nieuwen leeraar tegen,
Die haar op 't stille land der dienst des Heeren wij'.
Maar schoon de jong'ling 't oor moog' leenen aan de psalmen,
Die rijzend naar 't gewelf het kerkje doen weêrgalmen,
Eene and're hymne dan de aloude jubelt hij:
Het hoofd aan 's kansels voet deemoedig neêrgebogen,
Verdwijnt de bonte schaar voor zijn geloken oogen,
Gaat, als een morgenwolk, zijn leven hem voorbij.
Verhoord is dus de beê, die moeders ziel vervulde
Van 't uur, waarin ten doop zij d'eerst'ling aan mogt biên;
Verhoord, ofschoon onze eeuw haar ideaal niet duldde
Eens and'ren Samuel's aan and'ren Eli's knièn;
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Verhoord! - met schaamte en smart zij God er voor geprezen;
Stemm' zwakte en zonde hem tot hooger liefde en lof, Of had zijn jonkheid niet Obadja's moeten wezen,
Des Heeren wet getrouw aan 't goddelooze hof?
O dagen, toen zijn hart ontluikend zich verlustte,
Als 't landschap van de lente, aan duizend bloesems rijk,
Dat thans op u zijn blik niet voorhoofdrimp'lend rustte:
Van strijd, - van nederlaag, - van wroeging draagt het blijk!
De stem der vreemde vrouw heeft op zijn pad geklonken;
Het gloeijend vier des wijns gloorde over 't hooge glas, En zij hij niet in d'arm der ontucht weggezonken,
En zij 't ontgloeide brein niet uitgegaan in asch;
Wie is er, die, wanneer het ros der driften steigert,
Waar ons, in dart'len rei, verzoekingsschare omzweeft,
Altijd der vleisters hulp tot zijn beteug'ling weigert,
Altijd, heur weelde wars, het dier de sporen geeft?...
O nachten, die hij vaak in stil gepeins doorwaakte!
Wat kille huiv'ring jaagt uw heug'nis door zijn leên,
Als hij den schrik gedenkt, waarmeê hij d' arbeid staakte,
Waarin het bijbelboek zijn' vingers is ontgleên!
Verterend steeg de vlam der nieuwere verlichting
Langs trotsche moederkerk, langs ned'rig bedehuis:
De blijde boodschap heette een voorbeeld van verdichting,
Der menschheid zoetste troost misleiding door een kruis.
En twijfling dreef haar prooi den pas bestegen' drempel
Der wetenschappen af, - en wanhoop werd zijn lot, Tot eind'lijk toch zijn kniên zich bogen in heur' tempel,
Wier licht van de aard' niet is, maar wederschijn van God.
Waarachte kennis leidt tot kinderlijk gelooven,
Trots steigerende vlugt, haar grenzen zich bewust;
En nu - in menschenborst kwam nimmer 't eed'le boven,
Was hem des Heeren dienst geen liefdewerk, geen lust,
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Sints zich aan zijn gemoed 't harmonische openbaarde
Dier stemmen, schijnbaar slechts van zoo verscheiden' toon:
Natuur, in 't lofgezang van hemel en van aarde,
Genade, in 't woord des heils, verkondigd door den Zoon!
Wat zijn de tranen zoet, schoon ze uit zijne oogen springen!
Verpoozend van 't gebed en luisterend naar 't zingen:
‘Die al uw krankheên kent en liefderijk geneest!’
Een balsem van genot, op 't aanzigt uitgegoten,
Bij 't staren in 't verschiet van blos tot bleek verschoten,
Een stem van troost voor 't hart, dat meest zich zelven vreest;
De Almachtige, op wiens wenk ons zonnestelsel welfde,
De Almachtige, eer het was, in eeuwigheid dezelfde,
De Almachtige is hem meer, is Vader hem geweest, En Christus zal zijn kerk tot aan het eind der dagen,
Hoe zwak zijn dienaar zij, de zege weg doen dragen! Zoo ga de toekomst op voor zijn' verrukten geest.
Voorwaar, het jok is zacht, vernoegd op 't land te leven,
Geëerd, geliefd te zijn in 't midden van zijn volk,
De handen als het hart ten hoogen opgeheven,
Van elks erkentenis, van aller nooden tolk.
Voorwaar, de last is ligt, het jeugdig rijs te buigen
En aan den ouden stam gewenschten steun te biên,
De schare niet alleen van zonde te overtuigen,
Den schuldigen in 't Kruis vergeving te doen zien.
Voorwaar 't gebod is zoet, verslagenen van harte
Te stichten, tot het heir der twijfelingen wijkt,
En hun de levensbaan in voorspoed als in smarte
Gods weg in wel en wee de weg ten hemel blijkt! Lief landschap, dat zijn' blik door 't schild'rig schoone boeide!
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Lief huis, daarginds door schaâuw van olmenloof omzweefd!
Of, kabb'lende als uw stroom, zijn tijd hier henenvloeide,
Of gij, ten einde toe, 't altaar zijns harten bleeft!
Gelijk we 't zuiver zwerk zich in uw' vloed zien spieg'len,
Verkeert zijn leven dan in weêrschijn van omhoog,
En 't windje doe naar lust den rook van 't offer wieg'len,
De geur zal opwaarts gaan tot boven 's hemels boog! Wat droom!... als wordt zijn geest door eerzucht niet geprikkeld,
Wat droom!... als zoekt zijn ziel geen lieve wedergâ,
't Waar' heel zijn aanzijn in vergetelheid gewikkeld,
En 't huis'lijk heil bedreigd door armoê's ongenâ!
Neen, zij der dierb're maagd, uit weidschen kring gekoren,
Een blijder deel bestemd dan zulk een ballingschap:
Zij in beschaving 't kroost een hooger stand beschoren
Dan die der boersche buurt, dan de allerlaagste trap; Een stad, een kleene stad, die honderd and're pligten
Dan de eenvoud van het veld hem op de schouders legt,
Maar in haar' ruimer' kring ook hooger nut doet stichten,
Maar vriendschap, noch verkeer zijn lieve gade ontzegt!
Een stad, een groote stad, waar geen der geestesgaven
In bloesemknop verdort, waar ied're rijpt tot vrucht;
Waar zijner kind'ren dorst naar kennis zich moog' laven,
En elk zijn' werkkring kiez' naar ingeschapen zucht!
Een stad, de hofstad of de hoofdstad, die veelzijdig
Voor 't hoofd, gelijk voor 't hart, hem haar verschijnsels geev',
Verschijns'len vaak, eilaas! met 's menschen roeping strijdig,
Maar in wier duizendtal toch eens de Christus leev'!
Één enkel woord volstaat om de uitgeslagen vleng'len
Van 's jong'lings zucht naar roem, hoe steig'rende, in te teug'len;
Der geestdrift tint'ling wijkt voor schaamtes donker rood:
‘Gelijk het gras des velds is ons kortstondig leven!’
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Zoo zong de koningsharp, zoo hebben ze aangeheven,
Die achter zich hij liet, die hij uit de oogen schoot!
Den schapen ongetrouw, al werd hij naauw hun herder,
Waagt hij in eigen kracht d' onzek'ren voet niet verder,
Grijpt hij den leidstaf aan, die bij de groeve ontsproot,
En heft het hangend hoofd, en smeekt den Heer om hulpe
Voor 't morgen, waar 't hem roepe, in stadspaleis of stulpe:
Het vierigst bidden volgt het denken aan den dood!
Wat zegt zijn vreeze en hoop voor 't uur der eerste rede?
Wat zegt zijn hope en vrees voor 't oordeel, dat haar beidt?
Wat zegt het bij den schrik voor de onvermijdb're schrede,
Die de eindige overbrengt in de eind'looze eenwigheid?
Hij weet niet, of haar boô allengskens tot hem komen,
Van veer' en vriend'lijk hem haar: ‘Volg mij!’ wenken zal,
Of eensklaps, als de flits des bliksems, zijn vernomen,
Èn in den rossen gloed, èn in des sterken val; Slechts weet hij, dat die geest geen oor heeft voor verbidden,
Bij dag, bij nacht, altijd, alom zijn' last volvoert,
Wat rouw hij achterlaat in der onnooz'len midden,
Hoe 't breken van dien band de grijze trouw ontroert!
Slechts weet hij welk een drom zich om de onzigtb're wieken
Der van de boei des stofs ontslagen ziele reit;
Getuigenschaar, wier stem, bij 't jongste morgenkrieken,
Of wrekend haar verklaagt, òf biddend voor haar pleit.
Aanschouw! - het blijd verschiet is aan zijn' blik ontgleden;
Aanschouw! - een einde nam de wufte gloriedroom;
Op heel zijn aanschijn daalt de schaduw der gebeden,
Gelijk zich eng'len 't hoofd omvleugelen van schroom.
Hoe jong ook, smeekt hij God geen lengte meer van dagen;
Hoe koen ook, smeekt hij God geen kransen meer van roem,
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Maar bidt, dat stervend hem de toekomst niet doe tsagen;
Maar bidt, dat in den dood 't gewisse hem niet doem'!
Hij worde moê noch mat, het goede zaad te zaaijen,
Of, ligt nog zwaarder pligt, het onkruid uit te wiên Wanneer het: ‘Wee u!’ klonk, bij 't vruchtelooze maaijen,
Op 't baardig distelveld, waar zou zijn ziele ontvlièn? Ellende lokk' hem aan ter oef'ning van erbarmen,
En slechts als boet'ling schei' de booze uit zijn gezigt, Eens tuige een breede schaar: ‘Ons had hij lief, ons armen,
En ons verworpenen, ons heeft hij opgerigt!’ Hem blijv' de gruwel vreemd, om menschengunst te boelen,
Hij wege hoog en laag in de eigen strenge schaal O zoete troost der trouw! het vlekkeloos bedoelen
Strekt dáár ontschuldiging, wat ook aan d' uitslag faal'! Geen wijdvermaarde naam, geen volgestroomde kerken,
Maar dienst uit dankbaarheid, hoe laag dan ook zijn lot, En geev' de harmonie van woorden en van werken
Getuig'nis van 't geloof als zucht der ziel naar God!
Verblindend is de vaart des aad'laars door de heem'len,
Die 't uchtendkweekend Oost nu aan zijn' voet ziet weem'len,
Om fluks alleen te zijn op Westeroceaan;
En toch, hoe traag de spoed dier flikkerende schachten,
Bij de onnavolg'bre vlugt van mensch'lijke gedachten,
Die verder dan de grens van 't vast gestarnte gaan!
Een korte wijle nog, en 't psalmgezang zal zwijgen,
Een oogenblik, en hij in 't hoog gestoelte stijgen,
Een omzien, en Gods tolk voor zijn gemeente staan;
Doch eer de wedergalm van de allerleste noten
Verscheidende in den schoot der stilte is weggevloten,
Heft eeuw bij eeuw voor hem den lof van Christus aan.
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‘Vermoeiden! komt tot Mij, en Ik zal ruste u geven,’
Judea en Jordaan! sprongt ge op van vreugd bij 't woord?
Geen lofzang van het dal, die om 't gebergt' mogt zweven,
Geen juichtoon van den vloed droeg 't in de vlakte voort;
Maar had des Meesters wenk der toekomst wolk doen scheiden,
De schare waar' verstomd gezonken aan zijn kniên,
Als na der eeuwen reeks, die biddend Hem bleef beiden,
Haar blik der eeuwen reeks Hem dankend had gezien!
Uit tastb're duisternis zou de uchtendluister rijzen,
Waarbij, helaas! de gloor van onzen dag niet haalt!
Gemeenten, ied'ren dood getroost om Hem te prijzen,
En voor verleiding in vervolgingsvuur verstaald; 't Geleerd Atheen beschaamd - beschaamd 't krijgshaftig Rome De dag der heerschappij - en der verbastering!
Tot andermaal de bede: ‘Uw rijk, o Christus! kome!’
Maar toen uit kloostercel ten hoogen hemel ging, Tot Luther's donderstem d'onreinen dampkring kliefde,
En 't licht weêr onbewolkt zijn glansen schoot van 't zwerk, Allengskens één geloof, één hoop en ééne liefde,
Heur' invloed gelden doen, trots onderscheiden kerk! ‘Vermoeiden komt tot Mij!’ ontrolde aan 's Heilands lippen,
En was hun aantal kleen, toch kwamen er tot Hem,
Al hief geen eng'lenrei der toekomst breede slippen
Voor hun gezigt omhoog, op zijn gebiênde stem;
De zaligen! - voor hen volstond: ‘Er staat geschreven!’
De zaligen! - 't geloof bevredigde hun hart;
En wat de stroom des tijds vernield hebbe of verheven,
Het bleef der menschheid steun in aller eeuwen smart.
Geen aanzien des persoons, - wat staat gij, armen! verre! Geen onderscheid van ziel, - vertsaag niet, schucht're vrouw! Komt, slaven! ook voor u lucht vrijheid in zijn sterre; Kom, kroost van Abraham! wat eischt Hij dan berouw? -
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Vermoeiden, in de school des lijdens afgestreden!
Komt, aan den voet van 't Kruis ontspringt voor allen troost,
En is uw blik den nacht der graven ingegleden,
Zijn stralen spreiden 't licht, waarvan de morgen bloost.
‘Och! of met ied'ren dag het meer mijne oogen boeide,’
(Zoo bidt hij, nu de schaar haar psalmgezangen staakt)
‘En slechts Uw heilig woord van mijne lippen vloeide,
Uw woord, dat waarheid is, Uw woord, dat zalig maakt!’
1845.
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Het quarteronne-meisje.
(Vrij gevolgd naar H.W. Longfellow.)
Weêrspieg lend droeg de baai, die zeewaarts zich verbreedde,
Des slavenhaalders schip voor anker op de reede;
De zeilen hingen slap in 't vocht als in de lucht;
Het marde er tot de maan ten zetel op zou komen,
En in den wind des lands de wekstem zijn vernomen,
Om ze uit te slaan voor nieuwe vlugt.
De boot lag vast aan wal; - haar forsche roeijers sloegen
Den alligator gâ, dien zij ter schuilplaats joegen,
Die met den graauwen staart in 't groene wier verdween;
En vlijden lusteloos zich neder op haar banken,
En vloekten, ruige hoop van roovers, raauwe klanken
Der beide werelden dooreen.
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Zij lagen zaamgehurkt, om 't hoofd niet op te beuren,
Al kwam uit beemd en bosch het koeltje, met de geuren
Der specerij van 't West in weeld'rig spel ontschaakt; Maar ware in 't ver verschiet de beker volgeschonken,
Maar had de dobbelsteen hun raat'lend toegeklonken,
Opspringend waren zij ontwaakt!
En toch, was 't zoet te zien, hoe blaauwe wolkjes zweefden,
Waar windes zonder tal hun bloesems zamenweefden,
Een looftent wapp'rende om en over 't rieten dak;
De planter zat er stroef en stil zijn pijp te rooken,
Tot door een' snellen schred 't gepeins werd afgebroken,
Een hoed van uit de heesters stak.
De slavenhaalder was 't, - die nu de klink al ligtte
Van 't hek, - die voor hem stond, - die 't woord reeds tot hem rigtte:
‘Voor anker ligt mijn schip, daarginder in de baai;
'k Wacht maar op ebbe en maan;’ hij zweeg, doch liet zijn ving'ren
De goudbeurs uit zijn vest eens heen en weder sling'ren,
En voer toen voort: ‘Wat kiest ge, paai?’
Een quarteronne-maagd, demoedig neêrgebogen,
In schaâuw des loovers, sloeg, bij 't woord, haar valkenoogen,
Half nieuwsgier, half ontzet, op 't handeldrijvend paar;
Schoon was 't aanvallig kind hoezeer geen tooi het sierde,
En slechts een bonte rok haar om de heupen zwierde,
Als om den boezem 't raafzwart haar.
Een stilte - en om den mond van 't lieve meisje speelde
Een glimlach, als ge soms u in de kerk verbeeldde
Er om de trekken van een heilige te zien,
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Wanneer een zonnestraal het kille marmer kuste, Een glimlach, die den blik der engelen verlustte,
En die den booze dwong te vliên.
Helaas! - ‘De grond wordt schraal!’ - dus mompelden de lippen
Des planters, - en de beurs dreigde aan de vuist te ontglippen,
Die onophoudelijk haar schijven klinken deed: ‘De grond is uitgeput!’ - bij tusschenpoozen staarde
De planter naar de maagd, wier glimlach hem vervaarde,
Naar 't goud, dat langs de mazen gleed.
Een wijl bezweem de blik, die straks geldgierig vlamde,
En hief de hand zich weêr, 't was of de hand verlamde;
Die gruwel scheen ook dat versteende hart te groot!
Schoon half der razernij der hebzucht prijs gegeven,
Gevoelde hij, wiens drift de onnooz'le riep in 't leven,
Wiens bloed er door hare ad'ren vloot!
En echter zou natuur haar pleitgeding verliezen!
De quarteronne zag d'ontaarden vader kiezen,
Maar gilde niet, al ving hij gretig 't glinstrend goud,
Noch vond in tranen troost, - haar wangen slechts verschoten,
Als had de dood zijn tint er over uitgegoten,
En of ze een lijk waar', werd ze koud.
De slavenbaalder nam haar bij de hand, en leidde
Haar met zich als een lam, tot waar zijn boot hem beidde,
Tot waar de roeislag klonk bij held'ren maneschijn;
En beurde er haar aan boord, die onder verre vreemden
Het West niet weêr zou zien, zijn bosschen, noch zijn beemden,
Maar boeltje, - maar slavin zou zijn!
1845.
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't Was maar een weesje.
I
Er trecdt uit gindsche aêloude poort
Geen schout of schoutendienaar voort,
Om plaats te maken;
Ook zwerft er op dat plein geen drom
Van dragers om,
Gehuld in veinsziek, vaalzwart laken;
Geen lijkkoets roept aan deur of raam
De vrouwen zaâm;
Het daag'lijksch leven
Gaat ongestoord zijn stillen sleur:
Waar ook de buurt om rouw' of treur',
Niet om een wees ter baar geheven! Valt haar alleen niet hard! - Verzelt
Naar 't stille veld,
Ter donk're groeve,
Die jeugd, die zelf den laatsten pligt
Aan lot- en leedgenoot verrigt;
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Wie heeft er deernis met de droeve?
Daar gaat ze in Aemstels kleuren heen! Hoe statig zijn dier knapen schreên,
De kleene kist is in hun midden!
En toch, schoon de ernst hun flink gelaat
Aandoenlijk staat
Bij 't lijkebidden,
Ai, toont mij, waar, op straat of gracht,
Hun 't meêlij wacht
Der smart verschuldigd?
Waar zwijgt het spel van luim of gril
Een oogwenk stil
Om rampen dus vermenigvuldigd?
Voor d' enk'len burger, die daar poost,
Gedachtig hoe zijn eigen kroost
Een zelfde lot kon zijn beschoren,
Heeft heel die menigt, heeft ze alleen
Een hoofd, een hart voor bezigheên,
Voor haar belang slechts oog en ooren! Houdt 't haar ten goede - Tijd is geld!
En de ijver telt
Ook oogenblikken!
Maar hoort,...getrappel, - ziet,...daar daagt
De weelde, die haar tweespan jaagt,
Hoe zal haar 't onderscheid doen schrikken!
Hoe zal zij, trots dier rossen drift,
Hen toomen, zeggend met de Schrift:
‘We zijn gelijken!’ Wat ijd'le waan! - de weg is breed,
Maar, even als ze in 't leven deed,
Blijft in den dood ook de armoê wijken!
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II
En echter, zoo de wereld wist,
Wie in die kist
Wordt weggedragen,
Ligt liet haar onze klagt niet koel,
Ligt dat we een zweem van meêgevoel,
Iets vochtigs in hare oogen zagen!
Pas dertien jaar! - Eer lentelucht
In bloesem hope gaf op vrucht,
Den schralen stengel afgebroken;
Pas dertien jaar! - En naar den geest
Nooit jong geweest,
In schaâuw des wederspoeds ontloken;
Pas dertien jaar!... Maar reeds genoeg
Geklaagd; - bij wat zij duldde en droeg,
Viel 't sterven ligter dan het leven:
Wat was, eer moeder de oogen sloot,
Haar liefde groot!
Wat bleek haar trouwe sints verheven!
Daar is een armoê, die 't gemoed
Vereelten doet.
Totdat de hand of rooft of bedelt;
Maar, ter beschaming van wie goud
Het hoogste goed des levens houdt,
Ook eene ontbering, die veredelt!
En deze alleen was in de kluis
Der weduw t'huis;
Zij leerde bidden - werken - dragen, En maakte 't kampen met het lot
Voor moeder en voor kind genot,
Zoo vaak heur pogen scheen te slagen!
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En deed haar, als de donk'rer nacht
Na donk'ren dag geen redding bragt,
In lief te hebben en gelooven
Een toekomst zien, die de overvloed
Slechts op haar stervensspond vermoedt,
En toch al 't aardsche gaat te boven!
't Is of de hemel wieken leent
Aan wie dus worstelt, wie dus weent,
En ze in zijn voorsmaak zich vermeijen!
Er school voor liefde in leed nog lust,
Tot moeder was goê nacht gekust
En 't weesje in 't groote huis mogt schreijen,
En ze alle nachten, zonder schroom,
Den dood zag komen in den droom, Hij droeg de trekken van haar moeder, En wel wou bidden: ‘neem mij meê!’
Maar 't woord weêrhield: - als hij het deê,
Wie zou er waken voor haar broeder?

III
Lief jongske! dat ter laatste wijk
Uw zusjes lijk
Naauw na kunt treden,
Al steunt des meesters wakk're hand
Voor u, met vader-ingewand,
Uw wank'le schreden, Lief jongske! dat de krachten mist,
Om op haar kist
Een handvol aarde
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Te werpen, en 't gelaat verbergt,
Als waar 't uw jeugd te veel gevergd,
Te zien hoe stof tot stof vergaèrde, Lief jongske! staak uw zelfverwijt,
Uw klagt, dat ge in den schoonen strijd
Bij uw verscheiden lotgenooten
In 't lijdzaam dragen van den last,
Heur zwakke schoud'ren opgetast,
Zoo verre zijt te kort geschoten!
Het morren tegen 's hemels roê
Komt niemand toe!
Maar vroeg te grijpen naar het wapen,
Of 's werelds luk veroverbaar
En slechts de prijs der koenheid waar',
Daar is de sterkte toe geschapen!
Volg gij haar inspraak! Vaar ter zee!
Geen rijker geldt bij haar voor twee,
Geen week'ling, die haar gunst mag winnen!
Haar meesters viert ze in moed en kracht,
En hem slechts, die 't gevaar veracht,
Voert zij de haven veilig binnen!
U loeg van kindsbeen de oceaan
Verlokkende aan,
Thans staat zijn blinkend pad u open, Al erft gij maag- noch moedersgoed,
Met beider heug'nis in 't gemoed
Wat valt er niet van u te hopen?
Verleiding wone in 't vreemde land,
Op 't verste strand
Zien zij uw schreden;
En houdt ge in held'ren keerkringsnacht
Aan boord de wacht,
Gij hoort heur beden!
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Geen wenschen zijn 't om goud of eer,
Die vraagt men boven 't stof niet meer,
Die laat men achter;
Maar om des levens zoetsten troost:
Een brave gade, een min'lijk kroost,
En liefde, ook in den dood tot wachter.
1851.
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Aan d'ingang van het Haagsche bosch.
I
Er zwerft, in schaâuw van 't oud geboomt'
Dat u omzoomt,
O 's Gravenhage!
Een vreemd'
Dien ge in uw hoede neemt,
Wien ge offers biedt uit bosch en beemd,
En dien ik echter diep beklage!
Voor hem toch suist de voorjaarszucht
Geen profeetcij van mingenucht,
Hij voelt de loomheid slechts der zoelte;
En als 't gevogelte van 't woud
Zich baadt in zomerzonnegoud,
Dan wuift de lommer hem geen koelte;
Een wensch in 't hart, die nimmer zwijgt,
Die 's uchtends naar den avond hijgt,
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Die 't scheem'ren oproept uit den duister,
Smaakt de arme balling lust
Noch rust:
Een koning - in vergulde kluister,
Een slaaf - zich al zijn regt bewust.

II
Wat waant gij 't hert zijn lot getroost,
Wijl 't grazend poost,
Trots onze blikken?
Ach! 't weet,
De kerkergracht is breed,
't Staketsel hoog - gewend aan 't leed,
Verleerde 't schuchter op te schrikken!
't Is of 't welsprekend u verklaagt,
Als 't zich zoo onverschillig draagt,
Niet langer poogt de lucht te rieken;
De kudde, om gindschen boom gegroept,
Van verr' niet seint, niet toch zich roept,
Niet voorzweeft op dier voeten wieken!
De wreede band, waarin gij 't klemt,
Heeft tot verbast'rens toe 't vervremd;
Helaas! het spitst ter nood meer de ooren,
Als hoorn of buks hier schalt
En knalt;
't Heeft d'ingeschapen aard verloren,
Ziedaar hoe zwaar gevank'nis valt!
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III
Vergeef 't mij, woudvorst! gingt ge vrij,
Den wind op zij'
Stooft ge uit onze oogen;
Eer 't licht
Van deze transen zwicht,
Het ver gebergte al in 't gezigt,
Een honderd stroomen doorgevlogen;
Hoe fier zoudt ge in den glans der maan
Er op zijn bleeke toppen staan,
Den blik er door uw rijk doen weiden,
En of er weelde volgen kon,
Die 't van de weêrgalooze won,
Den jongen dag in 't oosten beiden!
Hoe ‘welkom!’ roepen aan 't gevaar,
Als hondgebas en jagerschaar
Er uit de dalen op mogt doemen;
En, kloof der hoornen vlugt
De lucht,
Die worst'ling zelve wellust roemen,
Daar moed den heldendood niet ducht.
1851.
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Aan d'uitgang van het Haagsche bosch.
I
Hoe grootsch 't geboomte in zomerdos
Het Huis in 't Bosch
Met pracht omvleugel',
't Weleer
Verrijst me op 't plein niet weêr,
In paadjesstoet en ridd'renheer
Een telle leidend bij den teugel:
Niet langer slaat Amelia
Er fier haar schoone schepping ga,
De kunsten off'rende aan de glorie;
Noch groet meer uit der wolken ruim
De faam in Freed'rik-Hendriks pluim
De liev'lingsleidstar der victorie; Verweesd, miskend treedt uit die poort
Hun kranke kleinzoon mijm'rend voort,
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Verlaten, - zoo ge hazewinden
Vast springende over 't veld
Niet telt;
En zoekt den lommer van de linden,
En weegt de keten die hem knelt!

II
Oranje zijn en onberoemd!...
Zoo vroeg gedoemd
Tot vuige ruste, Al blaakt,
In nachten half doorwaakt,
De dorst hem die naar daden haakt,
Die Maurits koelde op Nieuwpoorts kuste!
Oranje... en zonder dat zijn vaan
Op 't verste bolwerk uit mag slaan,
Hij zelf, de kling ter hand, er onder;
Al zwijgt, helaas! de zang der zee,
Triumfen ruischend langs de reê,
Op 't land voor 's vijands schutgedonder!
Oranje... die niet enkel sproot
Uit hem, wiens bloed der vrijheid vloot,
Die d'eersten Willem waard zou blijken,
Zijn erve naar den geest
Het meest,
Wist Hollands wijsheid slechts van wijken,
Waar Hollands trouw geen waan geweest!
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III
O jonkheid, vreemd aan elk genot,
Ge komt van God!
Dat hij zich buige,
En niet
De wolke van 't verdriet,
De glans des bliks die opwaart ziet
De stemming van zijn hart getuige!
Daar snellen door de lindeblaên
De slanke hazewinden aan,
Om trouw zijn dorre hand te lekken;
Daar rijst, in suiz'lend boschgezucht,
Een lied van geesten op de lucht,
Verwachting als 't geloof mag wekken!
‘Gods wil,’ zoo fluist'ren zij, ‘geschiê,
Hij gaf geboorte u en genie,
Leer gij verdrukking lout'ring heeten;
Verbeid der tijden loop
In hoop,
En geldt het vrijheid van geweten,
Gij redt uw Holland, gij Euroop!’
1851.
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Moederrouw.
Maand en dag zijn weêrgekomen,
Maand en dag, zoo bang, zoo wreed;
Straks een jaar werdt ge ons ontnomen,
En nog lijde ik wat ik leed!
IJdel bleek der vriendschap wanen,
Dat in meêgeschreide tranen,
In vertroosten en vermanen,
't Wee allengs verzachting vindt:
Ieder avond, ieder morgen,
Onder zegen, onder zorgen,
In 't verkeer en in 't verborgen,
Hijgt mijn hart naar u, mijn kind!
Zoo de nacht mij rust doet smaken,
't Leed is nieuw na elke rust!
Immers worde ik bij 't ontwaken
Weêrlichtsnel 't mij weêr bewust!
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Niet het hoofd omhoog geheven,
Of gij beide lot en leven
Koninklijk de wet mogt geven,
Bloeijend beeld van kracht en moed!
Neen, met sombere afscheidsblikken
En een stem, wier veege snikken
Mij doen schreijen, mij doen stikken,
Brengt ge uw droeven uchtendgroet.
Offer boven moederkrachten
Scheen mij, schijnt me uw dood een roof;
Voor mijn kreten, voor mijn klagten
Vlood het huiverend geloof!
Laat er bitt're tranen leken,
Van berusting valt te spreken,
Waar de liefste banden breken,
Waar het kind zijne ouders dierf;
Maar de vromen zelfs verstommen
Als zich stramme schouders krommen,
Niet 'wijl de asch heeft uitgeglommen,
'Wijl verwachting blakend stierf!
O mij bleef nog menig zegen,
Gade en kroost getuigt er van;
Maar dus lief en leed te wegen,
Is 't een moeder die het kan?
's Hemels meêlij' duldt de zonde,
Schuilt ze in 't bloeden van die wonde;
Staar ik onzen disch in 't ronde,
'k Zie de plaats slechts waar ge ontbreekt;
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En wanneer, op hoogtijdsdagen,
Schalkte en scherts den wedstrijd wagen,
Hoor ik in 't gejuich u klagen,
U, die nooit weêr tot ons spreekt.
Anders is eens vaders smarte,
Anders eener moeder rouw:
't Hoofd des mans gebiedt zijn harte,
Naar het harte leeft de vrouw.
Om zich fierer op te rigten
Leert de slag den sterke zwichten;
Hem toch roepen honderd pligten,
Welvaart, glorie, nageslacht. Onze wereld ligt verscholen
In de panden ons bevolen,
En als 't graf die houdt verholen,
Houden wij bij 't graf de wacht!
Echter weet ik, dierb're gade!
Hoe dat heerschen op 't gemoed,
Hoe die ijver vroeg en spade
Wordt gewroken en geboet!
Niet alleen als uit mijn treuren
Mij uw teêrheid op wil beuren,
Hoor ik 't leed u 't hart verscheuren,
Hoor ik tranen in uw stem;
Slechts één naam blijft in uw droomen
Over bleeke lippen komen,
En die naam, zoo vaak vernomen,
Is de zoete naam van hem!
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Onze glorie is geweken
En gevallen onze kroon!
Laat mij tuigen, laat mij spreken
Van den lieven oudsten zoon!
Gun mij, droeve, dat ik rouwe,
En de moeder en de vrouwe
Kwijt zich met te grooter trouwe,
Allen alles, weenend - waar,
Tot een hooger licht zal dringen
Door de vale schemeringen,
Die mijn zoet verschiet vervingen
Sinds ik neêrzonk bij de baar.
Voer' de toekomst op de bede,
Die ik voor mijn dierb'ren slaak,
Voer' ze vreugde en voorspoed mede
Zonder dat mijn ziel die smaak';
Breng' de wiss'ling der saizoenen
Velden, die van zegen groenen,
Bloesemgeuren, bloemfestoenen Maar gedoog het dat ik schrei,
En al duldend, en al dragend,
Zachtkens als de herfstnacht klagend,
Niets van wat vergaat meer vragend,
Mij met beter wiss'ling vlei.
Eerst'ling! die mijn ziel vervulde
Met zoo groot een dank aan God,
Of zich 't paradijs onthulde
In het moederlijk genot;
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Eerst'ling! die omhoog gevaren
Nu den nacht mij op moest klaren,
Maar mij somber aan blijft staren,
Van den schrikb'ren doodstrijd moê,
Lach mij, als mijn boei zal breken,
Lach mij bij 't genade smeeken,
Lach mij ten vergevingsteeken,
Engel, op mijn sterfbed toe!
1857.
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Béranger's vaarwel.
O Frankrijk! 'k sterf, ik voel mijn adem glippen;
Vaar, aangebeden moeder! wel. Och duld
Uw heil'gen naam op mijne veege lippen;
Wien hebt ge als mij het gansche hart vervuld?
Eer 'k lezen kon, deed ik uw lofzang rijzen,
Mijn leven lang! en eer de dood mij vell',
Wenscht u mijn mond, schoon stervend, nog te prijzen:
Gun zooveel liefde een traan ten loon. Vaarwel!
Toen vorst bij vorst, tien tegen één verbonden,
In gruwb're zege u 't lijf te pletter reed,
Toen rafelde ik hun baarband voor uw wonden
Tot pluksel uit, waarin mijn balsem gleed;
Doch 's Hemels gunst deed u in tranen zaaijen,
Opdat een oogst van heil den volken zwell'
En de eeuwenreeks u zegene onder 't maaijen,
Als eens Gelijkheid schoven bindt. Vaarwel!
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Een enkle beê vóór mij de wade omhuive:
Wees steun en staf voor wie ik heb geblaakt!
Dat, Frankrijk! zijt ge schuldig d'arme duive,
Die in uw beemd nooit goud heeft buit gemaakt!
Opdat die wensch gehoord worde allerwegen,
Hield ik, die 't hoofd vast bukke op Gods bevel,
Den voet in 't graf, de zerk een wijl nog tegen Maar de arm wordt moede en zwaar de steen. Vaarwel!
1858.
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Het vallen der bladeren.
(Naar Millevoye.)
Het dorrend loof viel heinde en veer,
Geweken was der wouden luister;
Geen boschje hoorde zoet gefluister,
Geen scheem'ring nachtegalen meer.
Een somb're smarte prijs gegeven,
Ging, voet voor voet, die noô zich hief,
Een kranke jong'ling eens de dreven
Nog om in 't oord zijn kindsheid lief:
‘Vaar woud! dat ik voor 't lest aanschouwe,
Vaarwel, o lust! die 'k hier genoot;
Ik lees mijn toekomst in uw rouwe;
Elk vallend blad spelt mij den dood.
Wie kan uw vonnis mij verhelen,
Epidaureesche orakeltaal:
“Gij zult nog eens het woud zien gelen,
Eene enk'le, de allerlaatste maal.
U dreigt de nacht des grafs te omvangen;
Gelijk de herfstbloem 't hoofd laat hangen,
Zien we op uw borst zich 't uwe doen.
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Gij zult verkwijnen en verscheiden
Eer 't gras zal dorren op de weiden,
Of langs de heuv'len 't wingertgroen. -”
En 'k sterve! - Zonder mededoogen
Greep mij des noordens geessel aan;
Mijn lente is naauw voorbijgegaan,
Reeds staat mijn winter mij voor de oogen!
Ach! heester van maar éénen dag,
Droeg ik misschien een handvol bloemen,
Maar durf op geene vruchten roemen,
Geen ooft dat ik vermaken mag.
Ruischt, blaad'ren, ruischt! dat van mijn dolen
Het spoor verdwijn'; val, loover! val;
Houdt moeders blik de streek verholen,
De plek waar 'k morgen wezen zal! Maar, mogt naar de afgelegen boomen
Mijn schreijende geliefde komen,
Wanneer de zon zich neigt ter kim,
Wek dan door zoet gesuis mijn schim
En doe me een omzien zalig droomen!’
Hij zweeg, ging voort... en keerde niet! Den dood in 't harte zong de droeve
Bij 't laatste blad zijn laatste lied,
En onder d' eik groef men zijn groeve.
Zijn moeder stortte traan bij traan, Helaas! zij die zijn jeugd bekoorde,
Haar zag men naar de kerk niet gaan, Het was maar, ruischten soms de blaên,
Een herder, die de stilte stoorde.
1858.
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De visscher.
(Naar De Fontanes.)
O visscher! die met somber klagen
Den steven wendt, naar huis terug,
Vergeefs legt gij ze honderd lagen:
De gaauwerts blijken u te vlug.
't Verschiet, dat gij u voor dorst spieg'len,
De hoop, die vroeg u rijzen deed,
Verwenscht gij, als des bootjes wieg'len,
Waar 't zachter dan een zuchtje gleed.
Uw slaap beloofde u al de schatten
Der visschers van Theocritus;
Ach, door te driftig ze op te vatten,
Slipt van den gouden droom de klus.
Hier, mijm'rende onder oude boomen,
Ben 'k niet gelukkiger dan gij:
De muze, die 'k zoo graag zag komen,
Blijft nog Horatius ter zij'.
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Ten speelbal aan haar vreemde grillen,
Gevoel ik deernis met uw leed;
Laat deze gift den jammer stillen
Des dags aan ijdel werk besteed.
De scheem'ring daalt; keer, zonder zorgen,
Uw stulpjen in met blij gezigt;
Slaap weltevreên: ligt dat zich morgen
Uw netten krommen onder 't wigt.
Misschien dat morgen, eer het gloeijen
Der zon de voog'len zwijgen doet,
Mijn verzen hier nog gladder vloeijen
Dan 't zuiver vocht van dezen vloed.
1858.
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Het borstbeeld van Venus.
(Naar De Fontanes.)
Spaar ons, scheinheilige-gestrenge!
Uw lachjes-werend woordgedruisch;
Schoon preutsche kieschheid 't noô gehenge,
Schoon 't blosjes op haar voorhoofd brenge,
'k Plaats Venus' borstbeeld in mijn kluis.
Ik zag die wufte mij ontzweven;
Ik weet te wel, mij keert zij niet;
De minne voegt in lentes dreven,
De droevige eere wijs te leven
Is wat mij, grijsaard, overschiet.
Doch klimme ik vast, wie durft het laken,
Vervrolijke ik der jaren vlugt?
O Venus! die het schoon doet smaken,
Mag mij uw lust niet langer blaken,
Gun nog 't gezond verstand genucht!
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Een zoete waan beurt me op zijn wieken,
Uw boschje groent weêr voor mijn geest;
Die weelde zou naar wulpschheid rieken?
Alsof de wijssten van de Grieken
Geen plaats u boden op hun feest!
Verzachte, als de ernst mijn blik verduistert,
Uw schalkheid vaak mijn straffen toon:
De daggod zingt, de hemel luistert,
Maar als uw zoete lach hem kluistert,
Eerst dan bewonderen de Goôn.
Leer mij die zoete zangen kwelen,
Die steeds behagen zoo als gij;
Moge er een tooverkracht in spelen,
Als gij zoo mild wist meê te deelen
Aan lief en leed in 't schoon getij'.
Zoo, als een nieuwe bloem haar kleuren
Verloor en met den avond dook,
Zoo blijven duizend balsemgeuren,
Die uit haar kelk zich zwierend beuren,
Het plekje wijzen waar ze ontlook.
1858.
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De koning van Yvetot.
(Naar Béranger.)
Een koning had eens Yvetot:
Naauw spreekt van hem d'historie;
Laat schreef hij nooit, vroeg rees hij noo',
Goed sliep hij zonder glorie;
Hij droeg voor kroon een vaderlief,
Wiens witte pluim zijn hartedief
Wat hief.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij deed zich viermaal daags te goed
In 't rieten, boersch paleisje,
En op een ezel, voet voor voet,
Volbragt hij 't jaarlijksch reisje.
Goedlachs, vertrouwende en goedrond,
Was al de wacht, die m' om hem vond,
Een hond.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
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Hij had geen enk'len duren lust
Dan graag wat veel te drinken;
Maar zou wie zorgt voor aller rust
Er niet op mogen klinken?
Hij hield geen kelderrottenspan,
Maar zag hij 't aam, hij hief er van
Een kan.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij mogt bij 't jufferdom van staat
Een witten voet zich roemen,
En onderzaat bij onderzaat
Te regt hem vader noemen;
Ook vergde hij geen krijgsbedrijf:
's Lands jonkheid schoot een keer vier, vijf
De schijf.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
Hij zocht, met ied'ren buur bevrind,
Nooit land bij 't zijn' te voegen;
En vorst, zoo als ge er zelden vindt,
Zijn wetboek was 't genoegen.
Zijn volkje heeft, zoo zacht geweid,
Eerst toen zijn lijk werd uitgeleid,
Geschreid.
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
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Wat wonder dat zoo braaf een vorst
Zijn beeldtnis zag bewaren?
't Hangt buiten, waar wat groote dorst
Het landvolk doet vergaren;
Daar brengt 't op ieder feest 't hem toe,
En wordt den wensch, dat elk het doe,
Niet moê!
Ho! ho! ho! ho! ha! ha! ha! ha!
Wat koning zonder wederga'!
La, la.
1858.
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De senator.
(Naar Béranger.)
Op mijn wijfje durf ik roemen:
Rose heeft zoo'n lief gezigt!
'k Ben haar, 'k wil het niet verbloemen,
Een onschatbaar vriend verpligt.
Toen 'k haar hart en hand mogt biên,
Kwam mij een Senator zien!
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
'k Hou van al zijn daên register:
Op zijn weêrga is geen kans.
Ging op 't bal bij een minister
Rose niet met hem ten dans?
Als ik hem op straat ontmoet,
Drukt hij mij de hand ten groet.
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
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'k Mag hem bij mijn vrouw vertrouwen,
't Is geen gek en ook geen guit.
Als soms Rose 't bed moet houên,
Speelt hij met mij honderd uit.
Hoe hij me op nieuwjaar verrast!
Op Sint Jan ben ik zijn gast!
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Als na 't eten storm of regen
Mij beletten uit te gaan,
Ziet hij naauwlijks mij verlegen,
Of hij biedt zijn rijtuig me aan.
‘Doe een toertjen als 't u lust,
't Staat gereed, - stap in, gerust!’
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Ons verrassend reed, van 't zomer,
Hij ons naar zijn buiten heen.
Bij champagne ben 'k geen droomer...
Rose sliep dien nacht alleen;
Maar ik had op eigen hand
't Allermooiste ledekant.
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
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Toen een kind ons huis verheugde,
Was hem 't peet-zijn zoete pligt;
Schreijen moest de man van vreugde
Bij het kussen van het wicht.
Zeker heeft hij d' eigen nacht
't In zijn testament bedacht!
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
Lagchen is hem lust van 't leven,
Maar ik maak het soms wat bont,
Onlangs, 't glas omhoog geheven,
Plaagde ik hem, - het ooft ging rond, ‘Vriend! de booze wereld zegt,
Dat gij me iets aan 't voorhoofd hecht!’...
Welk eene eer!
O 't is meer,
Welk geluk, hoogmogend heer!
Ik ben uw dienaar, 'k ben het zeer.
1858.
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De huisjesslak.
(Naar Arnault.)
Noch vriend, noch maag ten steun te strekken,
Of hij op aarde een vreemd'ling waar',
Zich in zijn schelp terug te trekken
Bij 't dreigen van het kleinst gevaar;
Geen schepsel liefde toe te dragen,
't Zich zelven mateloos te doen:
Slechts uit te gaan in 't schoonst saizoen
Om al wat hem omringt te plagen;
Onreinheid latende op zijn spoor,
Vernielend zich verwenscht te weten;
't Gebloemt te schenden in zijn gloor.
Zoo door zijn kussen als zijn beten;
Gekerkerd onder eigen dak,
Zich eind'lijk nurkschheid prijs te geven,
Zie daar des egoïsten leven
En 't leven van den huisjesslak.
1858.
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Het blad.
(Naar Arnault)
‘Arm, verwelkt, verstuivend blad!
Wreedlijk van de twijg gereten,
Werwaarts gaat ge?’ Weet ik dat?
't Onweêr heeft den eik gespleten,
't Eenig steunsel dat ik had.
Sedert hebben mij de vlagen
Van het noord en van het zuid,
Heuvels af en bosschen uit,
Langs de vlakte voortgedragen,
Aller winden aêm ten buit;
Mede ga ik, onder 't gieren,
Mede, zonder klagt of schrik.
Werwaarts alle blaad'ren zwieren,
Ook van rozen en laurieren,
Waar eens alles gaat, ga ik.’
1858.
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Eerlijke armoê.
(Naar Robert Burns.)
Heet eerlijke armoê al geen schand,
Toch beeft en bloost ze om wat niet?
Maar wien ze ook sla in slaafschen band,
Wij schamen ze ons zie dat niet!
Trots elk beklag, trots elk bezwaar
Om ons gesloof, verbeeld je:
De rang, dat is de stempel maar,
De man is 't goud van 't geeltje!
Ons maal moog' slecht of sober zijn
En kaal ons buis en wat niet?
Geef dwazen fulp en dart'len wijn,
't Ontberen schaadt zie dat niet.
Spijt al 't verguld, spijt al 't vernis,
Waarmeê zij klaat'rend prijken,
Wie bij doodarm doodeerlijk is,
Schat vorsten maar 's gelijken!
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Zie ginds dien dwaas uit oud geslacht,
Lid van 't bestuur van wat niet?
Zijn naam gelijke een tooverkracht,
Zijn brein begrijpt zie dat niet!
Schoon ster bij ster verdoolde en viel
Op 't borstpand van de botheid,
Zoo ge onafhank'lijk zijt van ziel,
Gij schatert om de zotheid!
Een koning kan tot ridder slaan
En aad'len wien en wat niet?
Maar eerlijkheid waait niemand aan,
Gunst, voorspraak baat zie dat niet!
Trots al 't gezag, trots al 't gewigt,
Waar ampten meê bekleeden,
Een hart vol liefde, een hoofd vol licht
Zijn hooger waardigheden!
Zoo laat ons bidden om den tijd,
Die komen zal, trots wat niet?
Waarin zal gelden wijd en zijd
Geboorte of goud? zie dat niet!
Waarin verdienst, waarin verstand
Gevierd worde en geprezen,
En alle liên uit alle land
Als broeders zullen wezen.
1858.
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Jacoba.
Rijmen gevonden in het kamp bij Zeist.
September 1859.1
I
Een wensch.
1
Vervelend is de kleine stad,
Vervelend uit den treuren!
Het onbeduidendst dit of dat,
Eene aardigheid van 't Handelsblad,
Geeft weken stof tot zeuren;
Ze zou niet weten hoe zij 't had,
Wanneer ze iets zag gebeuren!
Wat zijn haar straten stil en stom;

1

Een schier onleesbaar handschrift, met welks ontcijfering, zoo het publiek er ons dank voor
weet, wij zullen voortgaan; tenzij de eigenaar ten langen leste opkome, en over het vervolg
der verzameling beschikke.
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Slechts als trompet zich roert of trom,
Zien alle meisjes uit en om,
Van verr' de schucht're spelend;
En 'k doe, schoon 'k voor mijn vos mij schaam,
Alweêr den sprong voor 't zelfde raam;
Wij deden honderdmaal dien zaam,
Vervelend, o vervelend!

2
‘Studeer toch vlijtig theorie!’
Dien tronk met naakte twijgen,
Waaraan ik, hoe ik hem bespie',
Geen zweem van blad of bloesems zie,
Wilt ge ieder doen bestijgen,
Al laat hij enkel naar 't genie
Verborgen vruchten nijgen!
Wat kluistert gij in muffen hoek
Aan schrift bij schrift, en boek bij boek,
Bespiegeling en onderzoek,
Mijn twee en twintig jaren?
De jonkheid walgt van laffe rust,
Mijn arm is zich zijn kracht bewust,
Mijn harte hijgt van louter lust,
In 't spelen met gevaren!

3
Een kamp! een kamp! de wilde droom
Eens oorlogs op de heide!
Dat dra de blijde mare koom',
Dat dra langs bruinen heuvelzoom
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Der tenten wolk zich spreide;
En de oef'ning frisschen levensstroom
Door heel het hair verbreide!
Een kamp! 't geklink der krijgstrompet,
Als de ochtend 't oost in vlammen zet,
Ons roepend' van het luchtig bed
Ten wedstrijd om de kroone!
Een kamp! en de allerliefste maagd,
Die blijk geeft hoe haar moed behaagt,
Waarvoor men willig 't leven waagt,
Mits ons haar lach beloone!

II
Op weg.
1
Lief landschap onzer vruchtb're dalen!
Wat schoon mag halen
Bij 't uwe, dat den verren vreemd',
Met blikken die van weelde stralen,
Doet tuigen: 't is een tooverbeemd!
Onz' lust in orde en arbeid melden
De omheinde velden,
De groene wei', het gouden graan,
En wat hier 't hemelsche mag gelden,
Zie, kerk bij kerkje kondt het aan!
Al mist diens huismans lage woning
De praalvertooning,
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Die de oogen trekt naar gindsch kasteel,
Op eigen erf waarachtig koning,
Hoe smaakt hij 't hem bescheiden deel!
De schaâuw des olms dekt drie geslachten,
Die blijd hem wachten,
Den zoon, den vader, d'echtgenoot;
Of kind'ren ooit aan 't hof zoo lachten?
Wie flinker wijf in de armen sloot?

2
Wedijv'rend nooden frissche kleuren
En zoete geuren
Het slingerpad ten heuveltop,
Waarlangs wij 't woud zijn kracht zien beuren,
In zonnig zoele scheem'ring op;
En echter boeijen onder 't stijgen
Ons niet de twijgen
Van beukenstam of eikenboom,
Hoe schalk het licht er langs moog zijgen,
Ter regte kronkelt zich de stroom!
O lieflijk spieg'len van die baren
Door 't net van blaren,
Of 't rustelooze aan ruste huwt!
Om ginder huiv'rende op te varen,
Waar 't koeltje witte kruinen stuwt.
Het droomt, het dicht van verre reede
En troont ze mede,
Die bruine boot, dat gele zeil,
Als waren zoeter vreugde en vrede
Dan ons omringen elders veil!
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3
Wat is mij, die van strijdlust blaakte,
Die vurig haakte,
Of 't eind'lijk, eind'lijk voorwaarts ging,
Dat ik zoo gansch mijn aard verzaakte,
In wonderzoete mijmering?
Een enk'le blik op deze streken,
En 'k schaam mij 't smeeken
Om oorlogswolken aan de lucht;
Mogt door dit zwerk hun bliksem breken,
Uit had het paradijsgenucht!
Een leeftijd zwoegens ging verloren,
Wanneer dit koren
Den vuurvloed van 't geschut moest zien;
Of val of zege ons was beschoren,
Voor beide zou de huisman vliên!
Neen, werden zelfs zijn sikkels zwaarden,
Des vijands paarden
Ontzwommen aan die boekweitzee,
De vlam zou opgaan uit de gaarden
En bosch en beemd weêrgalmen wee!

4
Er licht uit de oude landshistorie
Eene eeuw van glorie,
Onsterflijk straal' ze in lied bij lied,
De muze is dochter der memorie,
Toch tarte zij den nabuur niet;
Maar mogt hij, eer en eed vergeten
In weidsche keten
Ons kost'lijk kleinood willen slaan,
Het blijk' dat we ons verleden weten,
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Bezielend blaas haar adem aan!
Wie spreek' van achter dam en dijken
Den strijd te ontwijken,
Slechts op verdediging bedacht,
Hij naak' ze niet dan over lijken,
De grenslijn blijv' de diêrste wacht!
Eerst bij zijn trotsch triomfgeschater
Ontvange 't water
Hem wrekend in zijn breeden schoot!
Een schimplied sarde ons in 't geklater!
Wierd vóór den slag het bondgenoot!

III
Aankomst.
1
Vlugger nog, mijn wakker ros!
Stooft ge voort door beemd en bosch,
Vloogt ge naar de heide,
Vlugger nog den wind op zij',
Vlugger nog den wind voorbij,
Wist gij wie me er beidde!
Onder Neêrlands leeuwenvaan
Treffe ik 's legers luister aan,
Neêrlands grijze dapp'ren,
Neêrlands blonde heldenjeugd;
Hand aan hand gaan eer en deugd,
Waar zijn banen wapp'ren!
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2
Loflijk is het landbedrijf,
't Kloeke hart in 't kloeke lijf
Zaait en ziet naar boven;
Loflijk is de handelsstand,
Die zijn witte zeilen spant,
Zeeën maakt tot hoven;
Toch geeft de onze schaarscher vrucht,
Graan noch goud dat haalt bij tucht,
Tucht, die leert volharden!
Tucht, die heel een wereld redt,
Als het oproer elke wet
Schendig rijt aan flarden!

3
Hinnik, makker! hinnik luid.
Hinnik fier uw blijdschap uit,
Hooger stijgt de mijne,
Ginder rijst van verr' het heer,
Waardig dat de star der eer
Op zijn waap'nen schijne!
Langer niet de ruwe hoop
Voor een handvol gouds te koop,
Afschuw aller moeders;
Beide taal- en bloedverwant,
Kind'ren van hetzelfde land:
Vrijen, burgers, broeders!

4
Dienen, scheldt het nooit voor straf!
Dienen is de tooverstaf
Magtig in 't herscheppen:
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't Schudt den loggen, boerschen knaap
Wakker uit den doffen slaap
Om de leên te reppen;
D'omvang schetsend van den pligt,
Opent het een vergezigt
Dat zijn trots mag streelen,
En wanneer hij iets beduidt:
't Wil, het moet, het komt er uit,
Dienen leert bevelen!

5
Wees gedankt, mijn trouwe vriend!
Die uw haver hebt verdiend,
Wees gedankt voor 't ijlen;
Vonk'lende in den zonneglans,
Beurt de gulden leeuw ten trans
Fier èn zwaard èn pijlen.
Nooit het opwaarts streven moê
Roept hij luid de les ons toe:
Eendragt borg van sterkte!
Hij gevierd waar de ochtend blinkt,
Hij gevierd waar de avond zinkt,
Dien geen pool beperkte!

6
Vrolijk klinkt de welkomstgroet
Me uit de volle tent te moet,
Daar de bekers klinken.
Waar zich, schoon geen wenk 't gebood,
Waar zich ieders kruin ontbloot,
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Bij dat welzijn drinken!
't Voegt den sabel als 't geweer,
Alle waap'nen evenzeer,
't Volk niet uitgezonderd:
‘Leef' de Koning!’ klinkt de kreet,
En 't gejuich der heide weet,
Waar 't geschut voor dondert!

IV
De ontmoeting.
't Geviel omstreeks den noen,
Dat 'k, neêrgevlijd in 't lommer van de linde,
Den blaauwen trans, die de oogen schier verblindde,
Beveiligd gâsloeg door dat glanzig groen;
Geen blad bewoog zich in 't me omringend bosch,
't Was of de middagzoelte woog op 't mosch,
Geen vlinder vloog waar ik ook opziend staarde;
Geen bij was langer bezig, geen geluid
Klonk zelfs het nest der jonge voog'len uit,
't Smaakte alles gulden ruste!
Wat vervaarde
Zoo eensklaps mij, dat ik, den heuvel afGesprongen, door het kreupelhout mij repte
Tot 'k uit de beek een handvol waters schepte,
En mij haar blik een zoeter hemel gaf
Te aanschouwen, waar mijn tent mij van ziet droomen?
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Op 't geurig bed behaaglijk uitgestrekt,
Had ik, in schaâuw der breedgetakte boomen,
Noch hoefgetrappel in 't verschiet vernomen,
Noch slanke jonkvrouw op haar tell' zien komen,
Tot dubb'le klank mij uit mijn mijm'ring wekt:
De schelle toonen, die een waldhoorn slaakte,
Bij 't klinggekletter, waar zich 't volk vermaakte;
Tot 'k aan mijn voet de bange worst'ling zie
Der schoone met het schichtig ros, dat weigert,
Hoe zich haar handje weer', dat schichtig steigert,
En wie ik naauw in tijds nog hulpe biê;
Want kloek en koen, zoolang geen bijstand daagde,
Is niet de nood geweken, of daar zijgt,
Zoo zachtkens als een blanke lelie nijgt,
Zij uit den zaêl, en de eerst zoo onvertsaagde
Hangt in mijn arm en rust op 't zachte gras;
Als lieflijke onschuld ooit u heilig was,
Dan vraagt gij niet, of ik de hare vierde,
Wier bleekheid 't goud der blonde lokken sierde,
En in wier blik ik heel haar ziele las,
Toen 't hooge rood der schaamte straks de ontroering
Verving, mij ziende naast haar neêrgeknield,
En zij me toch in dankb're zielsvervoering
Het handje toestak, dat 'k eerbiedig hield
En wilde kussen!.....
Maar de blanke telle
Die op den weg versteend was blijven staan,
Kwam met der jonkvrouw rijknecht op ons aan;
De stoute had den lastigen gezelle
Verpligt een kronk'lend zijpad in te slaan,
Een handdruk! met den hemel was 't gedaan!
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En echter, toen de blaauwe kijkers vroegen:
‘Laat mij nog niet alleen,’ de lieve stem
Van vader repte: ‘och, gun mij dat ik hem
Mijn redder voorstell'’; stralend vergenoegen
Mij dankte toen ik knikte; zoete schroom
Met blijde vreugde beurt hield, als de toom
Was losgestrengeld, waar mijn ros mij wachtte;
En echter, toen de lieve schreide en lachte Valt schooner beeld van teed're lent' te zien? Toen beide wolk en zon niet te bespiên,
Niet beide lach en traantjes van die wangen,
Die leliën en rozen, op te vangen,
Geen oor te hebben voor 't verlokkendst lied,
Zoo gij 't vermogt hadt, ik benij' 't u niet!
't Kasteel haars vaders dreigde al in 't verschiet.
Het breede hek der huizing doorgereden,
Omgaf 't gebloemt' ter weêrzijde onze schreden,
Bij de oostersche gewassen poosde hij.
‘Jacoba!’ klonk 't van verre, - toen mat mij
De blik eens mans, die wis aan 't hof verkeerde,
Die zelfbedwang tot in verbazing leerde
En slechts een oogenblik zich-zelv' vergat,
Verrukt dat hij zijn liev'ling weder had!
Maar die des ondanks jegens mij verkoelde,
Alsof hij, eer er spraak was van mijn naam,
De klove ons beide scheidend voorgevoelde:
Jacoba! ach, wat weet van mij de faam?
Jacoba! -
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V
De piramide.
1
Voor meer dan vijftig jaren
Is de aad'laar opgevaren,
De bliksems in den blik,
Europa ommekeerend,
Europa overheerend,
Der vorst en volken schrik!
De wereld hebb' hem sedert
Voorbeeldeloos vernederd,
Geboeid aan barre rots,
Waar, eer zijn kruin nog graauwde,
Dier oogen vuur verflaauwde,
Geblind door 't golfgeklots;
De sporen van zijn flitsen
Zijn allen steilen spitsen
Gelijk het diepste diep,
Zoo vrees'lijk ingedreven,
Of 't laatste kroost moest beven
Voor wie verdelging schiep!

2
Wie wenscht dan dat de winden
Het zand der zuil verslinden
Naar Austerlitz genoemd?
Wat zouden wij haar slechten,
Wij immers ook tot knechten,
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Wij meê ten dienst gedoemd?
Hoe trouw geschied'nisblaren
De heugenis bewaren
Van alle wel en wee,
Tot burgers 't volk te kweeken
Eischt van den luister teeken,
En van het lijden meê!
Is voor den ziener 't morgen
In 't heden niet verborgen,
Dat luid zijn stemme schall',
Maar, stichting onzer schande!
Verkond ook gij den lande:
Verdeeldheid brengt ten val!

VI
Avondsterre.
1
Wisselziek in 't zweven
Blijken wind en wolk;
Om naar verre dreven
Wenschen meê te geven,
Eische ik trouwer tolk.

2
Wees gij zelf bodinne,
Hoe mijn harte blaakt,
Schoone ster der minne,
Die de westertinne
Rozen strooijend naakt!
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3
Heffe naar uw stralen
't Lelietje in den knop,
't Lelietje der dalen,
Bij heur zoet verhalen
't Hoofdje luist'rend op.

4
De een roep': ‘liefde en trouwe!’
‘Trouwe en liefde!’ de aêr,
En haar blik aanschouwe
't Luchtslot dat ik bouwe
In den rei der schaar.

5
Voer haar uit de weelde
Van haars vaders huis,
Die maar half verheelde,
Hoe zich 't hart verveelde
In een kleine kluis.

6
Schoon haar lage winde
Luttel bloemen bie',
Om haar lokken binde
'k Elke die ik vinde,
En hoe schat zij die!
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7
Eer men ons benijde,
Siersel van den trans!
Als zij blozend blijde
Dartelt aan mijn zijde,
Tempert gij uw glans.

8
Van zoo hel een luister
Houdt geen minnewicht;
Slechts in schemerduister
Wordt het zachtst gefluister
Ons het zoetst gedicht!...

VII
Manoeuvre.
1
Wie kent u niet, u, droeve of dart'le stoet
Van droomen! die, bij 't ruischen veler snaren
U opheft uit der toonen donk'ren vloed,
Ons schalk omzweeft, ons somber blijft omwaren,
Van louter lust het harte zet in gloed,
Of killen schrik doet door 't gebeente varen;
Wie zweefde, als gold noch plaatse meer noch tijd,
Op uwe wiek niet eensklaps wijd en zijd?
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2
Ik gaf me u over als de zware accoorden
Zich sleepten naar een onderaardsch gebied,
Of steeg meê op; de lofzang zonder woorden
Behoefde, zeî men, 't ‘heilig, heilig!’ niet;
En, waarlijk, zij, die hijgend naast mij hoorden,
Verdwenen als de spelers in 't verschiet!
De mijm'ring voerde ons op haar waat'ren mede,
Die 'k zoet zou prijzen, zag men maar een reede!

3
‘Waar zijn we?’ vroeg ik, en: ‘waar gaan wij heen?’
Was 't antwoord; - ‘ik verzoek dat men niet fluister!’
Sprak grommert, - en wie straks een heil'ge scheen
- Een traantje gaf der bleeke wangen luister Dat lieve kind lachte eensklaps zoo tevreên,
Als slaakte ons schertsen haar onlijdb'ren kluister!
Een ketterij, waarbij ik 't vonnis hoor:
‘Och, geen van drieën, grommert slechts had oor!’

4
Zoo zij het! - doch, wie 't overwinning achte,
O kunst! gevierd, vergood door onzen tijd,
Wanneer ge ontroert door onbestemde klagte
Of ons, door weet gij zelve wat? verblijdt,
Eerst als gevoel de hand geeft aan gedachte,
Voldingt gij, dat ge uw zust'ren waardig zijt,
Dat, toen de vonken vlammende op haar vielen,
Ook u de gaaf bedeeld werd te bezielen!
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5
Gij, musici! die deez' mijn aanklagt leest,
Wier toon misschien uw wigtigheid verstoorde,
En vraagt wat marsch, wat lied 't mag zijn geweest,
Waaruit ik meer gedruisch dan hartstogt hoorde,
Dat deez' gedachten opwekte in mijn geest
Toen ik mijn ros weêr naar ons slagveld spoorde,
Leent te avond 't oor aan Verdi's opera
En roept mij dan nog overdrijver na!

6
Geen wolkje brak het gulden blaauw der heem'len,
Geen stip omlaag den gulden zonneschijn,
Verkennend zocht ik schier een groep van keem'len,
Vergeefs, het bleef de leêgte der woestijn!
Maar omgezwenkt begon het heir te weem'len;
't Geschut ontplooide een wuivende gordijn.
Helaas! hoe was de kans des krijgs herschapen
Toen weêr mijn wacht zich voegde bij haar wapen!

7
Het wijkenssein klonk langs de linie voort!
Maar of de strijd geen schijn ons was gebleven,
Werd dof gemor uit mond bij mond gehoord,
En vaan noch standert weêr zoo fier geheven,
Als toen den weg zij wezen naar het oord,
Waaruit de kern des vijands moest verdreven,
Waaruit hij week in overhaaste vlugt:
Het leed valt zwaarst in de armen van 't genucht!
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8
Hoe! slaat de kracht dier jong'lingschap aan 't kwijnen,
Die uren lang in 't worst'len weelde vond;
Die in 't verschiet geen ruiters zag verschijnen,
Of de afstand slechtte en op hun heuv'len stond;
Die, schoon de zon het heikruid deed verdwijnen,
Toch, stalen slang, gleed langs dien laaijen grond,
Hoe, moede en mat.... wat waagt gij 't uit te spreken?
Zij marren slechts voor 't schimpwoord dat zij weken!

9
Waar' mij de gaaf, de schaarsche gaaf bedeeld,
Van Huchtenburg en Wouwerman geschonken,
Ik had ons heir u 's ochtends gepenseeld,
Toen de eerste schoten bij den aanval klonken:
Die witte wolkjes door den wind gestreeld, Die tronies van den kruitdamp vreugdedronken, Die rossen 't oorlog riekende van veer, En, schoonst van al, die jeugd vol zucht naar eer.

10
Doch u te schild'ren wat die boezems blaakte,
Toen 't fier: ‘vooruit!’ verkeerde in 't straf: ‘terug!’ Den weêrzin, waar men aarz'lend halt meê maakte
En vuurde, neen! bij straks niet half zoo vlug, Den vlasbaard, die de les in 't wijken wraakte,
‘Op 't hazenpad,’ gelijk de grijskop stug, Te zwaar een taak waar 't zelfs voor van der Meulen,
Al gloeit de spijt, toch mag die gloed maar smeulen!
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11
Och, spreekt mij van geen schennis van de tucht,
Wijl ginder nog die drommen zich verweren!
't Is afkeer van wat ook maar zweemt naar vlugt,
Onschatb're gaaf, die niet valt aan te leeren;
Een heir, dat lang vergeefs om lauw'ren zucht,
Mag schande zien in onverwinnend keeren;
De strengste toets van beide trouw en moed
Is of gevaar de geestdrift stijgen doet!

12
Terug! terug! omstrengeld door de listen
Der uwen blik verborgen overmagt:
Terug! wat baat dat duimbreed gronds betwisten?
Wij kwamen om, gold kennis hier niet kracht!
Waar dolle drift een leger zou verkwisten,
Wordt door beleid 't in veiligheid gebragt:
Maar voegt het mij, dat ik dien groep waardeere,
Ik, die zoo graag onz' theorie studeere?

13
Het schaakspel heet een slag in miniatuur,
En 't is onwaar, als honderden van beelden!
Of daagden ooit twee legers in het vuur,
Die van elkander zelfs geen haartje scheelden?
Hier geldt saizoen, hier oord, hier wind en uur;
Wat vroegt ge er naar, wanneer en waar wij speelden?
Schoon uw vernuft op 't bord den vlugste sta,
Hier duiz'len wij en slaan maar gissend gâ.
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14
Eens aad'laars blik waakte over die kolonnen,
Die heinde en veer verdeelde ruiterij,
En zamen school het onweêr der kanonnen,
En ook het zwaarst bedreigde korps ging vrij!
Een stelling langs den heuvel blijkt gewonnen,
Door veldgeschut gedekt ter wederzij;
De vijand achtte vast de zege zeker,
Maar aan de lippen kentelde zijn beker!

15
't Is niet genoeg! al schiet de zomerzon
Haar stralen zengende op de bruine heide,
't Is niet genoeg! al welt geen brakke bron,
Waar zich de wolk van tirailleurs verspreidde,
't Is niet genoeg! de dag, die grootsch begon,
Hij zie onze overwinning eer hij scheide!
En vraagt ge nog wat lied der krijgstrompet
Het gansche heir zoo in verrukking zet?

16
't Wilhelmus klinkt! de duizenden, zij zingen
't Van harte meê, - dat is triumf, muzijk!
Een noot of wat bewaart de erinneringen
Van heel een volk; zij allen zijn die rijk!
'k Zie tranen uit der ruwsten oogen springen,
En niemand schame zich dat liefdeblijk!
De glorie, 't oud gemeenebest beschoren,
Is uit zijn vorsten-burgerbloed geboren!
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17
't Wilhelmus klinkt! - de dagen zijn niet meer,
Toen elke reê ter wereld 't van haar waat'ren
Met blijdschap opving, boô van roem en eer!
Toen 't oost en west zich 't welkom hoorde schaat'ren,
Daar 't overal verdrukking ging te keer
En slechts de schrik was van der vrijheid haat'ren!
Alleen de schim dier oorlogsvloot waart rond,
Die aan den mast zoo fier den bezem bond!

18
En echter, als in 't paradijs van 't oosten
De slang des oproers naar de kroon ons steekt,
Volstaat nog 't lied om de arme wacht te troosten,
Dien 's levens weelde in 't lief te huis ontbreekt,
Die wreeder dood dan 't blaak'rend schedelroosten
In de armen vliegt dewijl hij Holland wreekt:
Hij ziet van ver zijn eikenkrans het pluiken,
Een moederkus voor zich zijne oogen luiken!

19
Vooruit! hoe streelt de schitt'rend stoute droom!
Vol jeugds en moeds, op 't wakker ros gezeten,
Den dapp're volgend met gevierden toom,
Een zaak gewijd, die wij een heil'ge weten,
De donk're wolk te heeten wellekoom,
Waarin onze arm des vijands arm zal meten,
Waaruit dat voetvolk, kronk'lend door het dal,
Ons zwaard van veer verwinnaar groeten zal!
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20
Het rijst, het heeft den heuveltop bestegen,
Waarop 't ons fluks benijdend blinken zag,
Daar snort, daar treft zijn rappe kogelregen
Geen lange donder, maar één enk'le slag.
De rook dwaalt om en is weêr neêrgezegen,
Het wederkaatst, het trotst den laaijen dag,
Hoe vaak de zon die burgt van bajonetten
Aan ied'ren hoek in vlammen tracht te zetten.

21
Vooruit, wie hart heeft! voorwaarts met de vaart
Der stormen, die naar weêrlichtsnelheid dingen!
Hoe zich onz' volksaard bijbelsch openbaart;
De drom gelijkt zich bij de jongelingen
Van Daniël in 't gloeijend vuur bewaard;
Dicht hem een oorlogspsalm, hij zal dien zingen
Voor God en Neêrland! door die zee van stof;
Verwinnen wij, ons schort geen aêm voor lof!

22
De zege is ons! - het hart der heide beefde,
Toen 't blijd ‘hoezee!’ weêrklonk van 't hooge ruim
En louter liefde op aller lippen leefde
Bij 't wederzien van 's veldheers witte pluim,
Wiens blik het heir beschermend overzweefde,
Die, tooi' zijn ros den grond met vlokkend schuim,
Het kalm bedwingt, ofschoon de sneeuw der jaren
Hem 't vuur der jeugd ziet in zijn borst bewaren.
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23
O Hollands maagd! al ging uw hemel zwaar
Van onweêr, dat uw ondergang deed schromen,
Toen 't harte u kromp bij vader Willems baar,
Uit d'ouden stam zaagt gij twee rijskens komen,
Weldra om 't zeerst u hoedend voor gevaar:
Uw gouden tijd sleet ge in de luwt' dier boomen!
En dankend wist ge naauw wie schoonst hem gaf,
Of Mouringh's staal, of Fred'rik Hendrik's staf!

24
Een weêrschijn van dien luister loeg ons tegen,
Wat somb're schaâuw onze eeuw ook anders blijk':
Toen tweede Mouringh was ten troon gestegen,
Hoe waart gij, Vorst! als broeder zoo gelijk,
Hoe toont ge u nog ‘'s lands ziel en zorgh en zeeghen,’
Geheel dien goeden grooten ‘Vreederyck’,
Wiens zoete naam nog zweeft op aller tongen,
Zooals hem Huygens, Hooft en Vondel zongen!

25
Wat zoekt ge uw stof in ziekelijk gevoel
Of nietigheén, gij, dichters onzer dagen!
Voor lief en leed dier landgenooten koel,
Die in 't geweer den borg der vrijheid dragen!
U moest de geest, die heerscht in dit gewoel,
U lust en kracht bij orde en tucht behagen;
Uw lier, wier klank door langen vrede kwijnt,
Den Veldheer zingen, die de harten mijnt!
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26
Schets gij, opdat het laatste kroost hem huldig,
Schets, schilder! hem te midden van zijn staf,
Omstuwd door vriendentrouwe zoo veelvuldig,
Omringd door jeugd, haar voorbeeld volgende, af!
En is de kunst verdienste kransen schuldig
Die dubb'len oogst van éénen akker gaf,
Geef in dien kring ook Knoop en Gerlach weder,
Die strijden met den degen en de veder.

27
Vul, scheppend stift! vul rap dien omtrek aan,
Daar reeds 't kanon het sein ten aftogt dondert;
‘Maar d'achtergrond?’ Och, daar kan elk op staan,
Alleen die bloem der schoonen uitgezonderd,
Naar wie ik allen de oogen op zie slaan,
Die blozend gist, dat haar de jeugd bewondert:
Waar zij verschijnt op doek gelijk in dicht,
Wijkt alles weg en wordt de scheem'ring licht!

28
Haar zedigheid is onze hulde ontweken, Helaas! waarom is lang de tijd voorbij,
Waarin 't volstond een lans voor haar te breken,
Om, opgenomen in der ridd'ren rij,
Haar vader van ons hart te durven spreken,
Geen voorwerp toen van koele spotternij!...
Of, eer de trots een gruwb'ren knoop toch snoerde,
Een Culemborg zijn hemel met zich voerde!
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VIII
Bal.
1
Weêrgalooze dubb'le weelde:
Buiten liefelijke rust
Die de streek in sluim'ring sust,
't Licht, dat lang in 't westen speelde,
Flaauwer glorend en gebluscht,
Aarde en hemel even zacht
Oversluijerd door den nacht;
Binnen 't zoet geruisch der toonen
Dat den jongen gastenstoet
In de feestzaal naauw begroet,
Of de dapp'ren en de schoonen
Zweven op dien vluggen vloed,
Wiens melodisch golvenheer
Orde viert in wisselkeer! Hier, bij de open glazen deuren,
't Streelendst reukwerk, onverwacht
Door de koeltes aangebragt,
Die zich van het bloembed beuren
Dat deez' luister uchtend acht,
Stralen die de dauwdrop vangt
Waar hij aan de lelies hangt;
Dáár, in 't lommer van de linde,
Die van passen donk're plek
Voor 't gefluisterde gesprek,
Waar mijn wensch verhooring vinde,
Waar mijn wee een zuchtje wekk',
Wee!... als had ik 't hoogste heil
Voor haar wenk niet willig veil!
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2
Schitt'rend lokt de levensbeker
De oogen aan der blijde jeugd,
Hoe ze in sterkte zich verheugt,
Hoe ze in schoon van zege zeker
Van geneugt zweeft naar geneugt!
Volgeschonken tot den rand
Beurt zij 't glas met koene hand!
Waartoe 't hier ons toegeroepen
Dat zijn schuim het draf verheelt,
't Vonk'lend vocht te wis bedeeld,
Dat zijn tooverteug die groepen
Ligt maar ééne nachtwaak streelt?
Wensch ons niet zoo wigtig wijs
Eer ons blond verkeerde in grijs!
Gun de glansen aan den morgen,
Gun den jok wie gulgaauw lacht,
Gun de worst'ling aan de kracht...
Wat de toekomst hou' verborgen,
't Vindt in 't wapen ons op wacht!
Vrouwendeugd noch mannenmoed
Wast toch uit zoo waat'rig bloed,
Dat te traag vloeit voor vermaken,
Of, al vroeg van vrees verstijfd,
Daar nog onder 't vriespunt blijft
Waar het moest van geestdrift blaken
Die tot groote daden drijft;
Jeugd, wier harte noch wier hoofd
't Schoone een prikkel Gods gelooft!
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3
Welk genot waar' 't rond te staren
In dien wemelenden drom,
Zag ik niet naar haar slechts om
Die zoo vrolijk mag verjaren,
Heet haar blik mij wellekom?
O de weelde van een groet
Die ons dat gelooven doet!
Langs de aanvallige gespelen
Die door eenvoud schooner zijn
Dan ooit glinst'ring van robijn,
Dan ooit vonk'ling van juweelen
U haar toonde op 't hoofsch festijn,
Snelle ik voort naar 't lieve kind,
Hoe zij 't van haar zust'ren wint!
Neen, zij heeft geen witte rozen,
Siersel dat met gitzwart paar',
Neen, zij heeft geen rijpende air
Als in bruine vlecht mag blozen,
Zich gestrengeld door het haar.
Lieflijk komt het heidekruid
Tusschen 't goud dier lokken uit!
En dat handje, gul geboden,
Trilt het van de erinnering,
Hoe mijn regte haar omving,
Hoe mij op de heuvelzoden
't Eerst die hemel openging,
Die mij, beurt'lings smeltend zacht
En verblindend, tegenlacht?
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4
Van wat lust de dart'le droome,
Die 't bedwelmen prijst des bals,
Schoon hij in den wilden wals
't Vuur der blikken niet betoome
Bij het hijgen van den hals,
Wat ge ook in dat spel bespiedt,
Liefde, ware liefde niet!
Louter zaligheid is 't zweven,
Waar de zang die twee toe troont,
Slechts als eerbied haar beloont
Voor 't vertrouwen hem gegeven,
Slechts als 't paar u 't beeld vertoont
Van die teêrheid en die trouw,
't Ideaal van man en vrouw!
Leg gerust uw slanke ving'ren
Op mijn sterken schouder neêr;
'k Drage u veilig, 'k drage u veer,
Laat die golven stouter sling'ren,
Op de kust hervoert hun keer;
Ach, helaas! waarom zoo vroeg?
Of de deining nog ons droeg!
Och, dat al mijn levensdagen
Ik u dus in de armen hield,
Gij, nu bloode, dan bezield,
Gij, bekoorlijkst in dat vragen,
In mijn antwoord u gevielt.
Gij dat: innig u verknocht!
In mijn daden lezen mogt!
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5
Sla dien kap om voor de koelte;
Maar, ik bleek vergeefs beducht,
Aêmloos luistert toch de lucht,
Naar iets zoeters dan zijn zoelte,
Naar dier melodijen vlugt;
Enk'le dringen hier nog door
En de luidste ging te loor.
Eind'lijk zijn we alleen, melieve!...
Schuil niet weg, neen, zie mij aan,
Heeft uw hart mijn beê verstaan?
Mits u 't lage lot gerieve,
Toeft ons een bebloemde baan!
't Lage lot... eens krijgsmans eer,
Geeft geboorte of goud dan meer?
Zie, als boven gindsche sparren
Aan dat glinsterend verschiet
Grootscher zich ontschaken liet,
'k Zou het vergen van de starren,
't Hoogste, neen, 't ontging u niet.
Fluister 't bij heur stillen schijn:
Wordt voor hier en daar ge mijn?...
Naar mijn harte neêrgebogen
Antwoordt gij, Jacoba! dus?
Dat mijn dank uw snikken suss',
Eden is ons niet onttogen,
't Schuilt in liefdes een'gen kus! Sta! wie ik daar gluipen zag,
Sta! en 'k straf uw saterlach!
1860.
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Op het portret van een rijk-gedecoreerden evangeliedienaar.
Schare! stroomt van heinde en veer',
Ziet, hoe ik mij-zelf behage
En mijn kruisen anders drage
Dan mijn Heiland en mijn Heer!
Salomo heeft wèl gezeid:
IJdelheid der ijdelheid!
1860.
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Heugenis van Renswoude.
1
Wanneer de zomerzonne daalt,
Geen streek in 't gansche Sticht, die haalt
Bij 't liefelijk Renswoude!
Ter weêrzij van den breeden weg,
In lagen hof, op hooge heg,
Langs gevels nieuwe en oude,
Zoo digtebij als in 't verschiet,
Hoe ge er een rozenbeemd geniet:
Een wieg'len, geuren, blozen
Van roode en witte rozen!

2
Wanneer de scheem'ring 't loofgesuis
Ter ruste noodt om 't hooge huis
Van 't liefelijk Renswoude,
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Dan vliegt, de gulden akkers moê,
Het voog'lenheir dien lommer toe,
Waaraan 't zijn nest vertrouwde;
De wildzang smelt tot zoete beê,
En ademloos weêrhoudt ge uw schreê
Om toch geen toon te missen
Dier hartsgeheimenissen!

3
O beemd! wat prees ik uw geneugt
En liet geen blonde, dart'le jeugd
Op 't open grasperk spelen?
Noch schetste, waar ge uw schaduw boodt,
Dien zuig'ling op den moederschoot,
Dat groepjen om te stelen?
O bosch! wat stofte ik op uw lied
En leende 't oor aan 't paartje niet,
Door 't maanlicht schalk beschenen,
Het kerkje langs verdwenen?
1863.
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De vlugtenden.
(Naar Percy Bysshe Shelley.)
I
De golvenjagt schettert,
De hagelbui klettert,
De bliksem vlamt over
Het sidd'rende loover ‘Ga meê!’
Het ziedt in de kolken,
Het dreunt in de wolken,
De bosschen verzinken,
De klokken rinkinken ‘Hoor mijn beê!’
Vergramde of vervaarde
Ziet zee en ziet aarde
Wat ademt, in holen,
Het noodweêr ontscholen ‘Met mij naar de reê!’
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II
‘Ons bootje moog' trillen,
De varensgast rillen;
Wie durft ons te volgen
Op zee zoo verbolgen?
'k Wed geen!’
‘Steek af!’ antwoordt blijde
Die bloost aan zijn zijde; Maar doodsboden klaat'ren
Door 't schuim van de waat'ren
Om hen heen.
De wachtvuren gloren
Van d' eilandrotstoren,
En kogels omgieren
Het zeil in zijn zwieren:
't Geschut speelt beneên!

III
‘Gij ziet het, en zucht niet!
Gij hoort het, en ducht niet!
Wat zou ons vervaren
In 't harte der baren
Zaam vrij?’
Één mantel geriefde
De aanschouw'lijke liefde
Die koosde en die kweelde:
Één polsslag, één weelde
Hij en zij!
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Terwijl om hen henen,
Verschenen, verdwenen,
De berghooge golven
Een slingerpad dolven
In eind'loos geglij.

IV
Van schaamt' zich verschuilend,
Waar 't poorterswijf' huilend,
Den hof vult met kermen,
Staat hij aan wiens armen
Ze ontkwam!
Maar ginds, waar die toren
Door 't zwerk schijnt te boren,
Wie krijscht daar om weeën
Uit wolken en zeeën,
Vuur en vlam?
Och, dwangzieke vader!
Wat hoopt gij te gader
Al vloeks op het beste,
Op 't liefst dat u restte,
De roos van uw stam!
1864.
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Een Haarlemsch hofje.
1
Gun elken leeftijd and'ren lust:
Der jeugd gewoel, der grijsheid rust;
Maar scheid die nooit zoo ver van één
Dat beider hart zich voele alleen!
Waar om den palm de blondheid spoe',
Daar knikk' de zilv'ren kruin haar toe,
En galm bij galm van 't vrolijk koor
Dringe in de stilste celle door.
Er heersche tusschen jong en oud
Een lotsgemeenschap als in 't woud
Het deel van bloesem is en vrucht
Zich wieg'lende op dezelfde lucht!

2
Al blijks genoeg wat ergernis
De saaiheid van een hofje me is;
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Van omvang eng, van aanleg stijf,
Vervelings schemerziek verblijf:
Een pleintje, dat voor ruimst verschiet
Der buren kleene vensters biedt Een perkje, dat geen vogels trekt
Wijl ied're zoo' tot bleekveld strekt; Een pomp, die weigert meer te gaan
Zoo langzaam leerde dutten slaan; Het voorversterf van hart en hoofd
Dat onder de asch de vonken dooft!

3
Wat doe ik dan, - zoo menigmaal,
Op weg naar 't lomm'rig Bloemendaal,
Een stortbui me op 't station verrast;
Of 's winters, onverbeide gast,
Ik in des Kruiswegs zoete kluis
De liefste vrienden vind van huis Wat doe ik met mijn hofjes-haat
Dan in de Lange Heerenstraat,
Den dankb'ren blik ten steen gerigt
Den bouwheer meldend' van 't gesticht,
Er wachtende op het heusche woord
Dat me ingang gunt door de enge poort?

4
O Nicolaas van Beresteyn!
Uw huis zij laag, uw hof zij klein,
Uw warm gemoed, uw held're geest
Verkeeren elk bezoek in feest!
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Gij deedt van uwen overvloed
Niet maar tot in uw grijsheid goed,
Noch zorgdet slechts dat de armoê ierf
Toen zij in u haar trooster dierf;
Gij liet der twaalve, die uw beê
Èn huist èn spijst aan deze steê,
Gij liet in beeld een les ons na
Op hofjes zonder wedergâ.

5
Als wist ge dat uw oude naam
Was vreemd geworden aan de faam;
Als waart gij op vergetelheid
Zelfs van uw weldaên voorbereid;
Tuigt zwellend dicht noch weidsch blazoen
Hier van den trots dien stichters voên!
Als hadt ge toch den dag voorzien
Waarop uw deugd zou regt geschiên,
Waarop uit veler harte een kreet
Zou vorschen naar uw lief en leed,
Verkondt ge aan wie uw beelt'nis groet:
't Gezin is 's levens hoogste goed!

6
Daar zit ge in zoeten zomertijd,
- De bloemen geuren wijd en zijd Daar zit gij op het frissche gras,
- Waarvan de zon de paarlen las Daar zit gij naast de liefste vrouw:
Zie niets en gaat voor de echte trouw!
En om u speelt een bloeijend kroost,
Een zestal dat van blijdschap bloost
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Van vreugde springt, van weelde juicht,
Zoo vaak een twijg zich nederbuigt,
En 't handje plukt, en 't handje vangt
Wat gloeijende in het groene hangt!

7
Gij, kersen, onder 't glad geblaèrt
Robijnen aan smaragd gepaard,
't Waar vleijen, prees ik u zoo frisch
Als 't mondje van dien schalkert is; Gij, ruiker! daar dat wicht meê speelt,
Hoe mild ge ook zijt met kleur bedeeld,
Gij weet wel dat uw luister wijkt
Als bij die oogjes ge u gelijkt; Gij, vogel! waar die knaap op boogt,
Zoo gij een wijl zijn arm ontvloogt,
Straks streekt ge weder uit de lucht:
Waar vondt gij vrediger genucht?

8
De moeder ziet haar blijde jeugd
Herboren in der kind'ren vreugd!
Hoe smeekt ze in stillen dank aan God
Voor elk van die zóó zalig lot;
En grijpt de hand van haar gemaal,
Welsprekende is dier blikken taal!
Zij vraagt hem of op 't oorlogsveld
Het hart van zulk een weelde zwelt;
Of 't aan het roer van 't schip van staat
Zoo rein zich houdt, zoo rustig slaat;
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En of, voor wat in glorie schuilt
Hij dezen aardschen hemel ruilt?

9
Als iemand hoort wiens meesterhand
Den staf hier zwaaide langs den wand,
Tot uit de luwt' van dat geboomt'
Die schat van levenswijsheid stroomt:
Als iemand hoort wiens hooge zin
Die hymne wijdde aan huw'lijksmin,
In dagen toen de duytse lier
Mogt kweelen van verboden vier:
Hij geef' den echten kunst'naar lof
Voor heerschappij op alle stof:
Niets deftig-vroeds, niets dartel-mals
Of 't wordt betoov'rend door Frans Hals!

10
Aanschouw die kleener schilderij!
Dat meisje in weidsche feestkleedij!
En voel al de armoê van de taal
Bij d' eisch dat zij dien lust u maal'!
Hoe boeit haar blondheid trots den tooi;
Die blaauwe kijkers - weg met mooi,
't Is te alledaagsch! - dat spel geniet,
Bevoorregt, enkel wie het ziet,
En draagt, erinn'ring dezer steê,
Den indruk voor het leven meê,
Dat hij den allerliefsten lach
De onsterf'lijkheid verwerven zag!
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11
Gij, die zoo trouw blijkt aan uw' pligt
In vrome zorg voor dit gesticht!
Geen handel drijvend' met dat schoon
Al wierd zijn wigt in goud geboôn;
Gij, in wier hart nog eerbied leeft
Voor wie dit huis gegrondvest heeft,
Waarom uit vast twee eeuwschen nacht
Hem niet geheel aan 't licht gebragt?
De deugd, die dus de fantasie
Wist aan te blazen bij 't genie,
Was zeker niet van 't vuur misdeeld
Dat vlammende op deez' doeken speelt!
1864.
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Het schaakbord.
Naar Owen Meredith.
Heugt, lieve! met wier trouw 'k mij vleide
Eer ons zoo droeve wijsheid scheidde,
Heugt u wat zoets die winter had,
Bij 't haardvuur prettig omgevlogen,
Waar wij ons over 't schaakbord bogen,
Vaak door elkanders blik schaakmat?
'k Zie nog uw poezel handje spelen
Met d' eerst veroverden pion;
Daar doet ge in schuts van haar kasteelen
Uw koningin den strijd bevelen;
Die raadsheer schijnt zich weg te stelen
Of hij een nieuwe list verzon!
Hoe raken eensklaps onze ving'ren
Elkander aan! - uw lokkig haar
Omgolft mijn wang, - en dwars door 't sling'ren
Worde ik uw blanken hals gewaar!
Is 't wonder dat de gulden netten
Op 't onvoorzienste schaak mij zetten?
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Ook mat! - De slag heeft uit! Verheerd
Ligt wie zoo fier de kroon mogt dragen! En hebbe ons 't lot, in later dagen,
Verpligt wel stouter zet te wagen,
Wat heeft het falen als het slagen,
Wat droeve wijsheid ons geleerd?
Slechts dit, helaas! dat gij noch ik Al sloot het saai voor dubb'le ruiten
Niet enkel storm en sneeuw weêr buiten,
Maar ook wat slaat met feller schrik,
Ook 's werelds oogen, 's werelds ooren We ons nooit, neen, nooit, nooit weêr zien gloren
Wat zoete jonkheid blijkt beschoren:
't Schaakmat zijn door elkanders blik!
1864.
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Aafje.
Naar J.G. Whittier's ‘Maud Muller’.
Hoe mild de zon het landschap kleurde
Waar 't hooi de hark van Aafje omgeurde,
Er blonk een liefelijker gloed
Van onder haar verweerden hoed!
Een spotziek vogel klapte aan 't loover
Het deuntje dat zij neuriede over;
Maar niet om hem besloot zij 't lied,
Den heuvel groetende in 't verschiet!
Maar niet om hem bezweem haar lach,
Toen ze er de witte stad op zag!
Zij voedde een wensch waarvan zij beefde,
Wijl hooger dan haar stand hij streefde! -
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Daar hield de regter stil op 't pad
En streek zijn vos de manen glad;
En groette er uit de luwt' der blâren
Het aardig kind van achttien jaren,
En vroeg een teug haar uit de bron,
Door 't loof beschaduwd voor de zon.
Zij knielde neêr bij 't zoet geklater,
Zij vulde een kroes met paar'lend water,
Zij bloosde toen zij hem dien bood:
De schaam'le droeg haar voetjes bloot!
Toch waagde zij 't weêr op te blikken,
Toen hij haar dank zeî voor 't verkwikken:
‘Ik dronk nog nooit in 't gansche land
Een frisscher teug uit schooner hand!’
Ze zag niet meer zoo schuw bezijën,
Toen hij naar 't zwermen vroeg der bijen;
Ze glimlachte om zijn onweêrsvrees
Dewijl in 't west een wolkje rees;
Ze was haar kleed, zoo kaal gesleten,
Haar bloote voetjes zelfs vergeten,
De vreugde in 't hart, de vreugde in 't oog...
Tot hij ten leste verder toog -
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Toen zuchtte zij, hem naziend, zwaar:
‘Dat ik de bruid des regters waar'!
Hij zou me op feest bij feest doen blinken
En 't liefste mijn gezondheid drinken,
Dan doste ik vader deftig uit,
Dan kreeg mijn broêr een nieuwe schuit,
En moederlief zou zijde dragen,
En 't kleentje had een pop voor 't vragen,
En de armen zou ik dus bejeeg'nen,
Dat ik mij daag'lijks hoorde zeeg'nen!’
De regter, die vast stadwaarts klom,
Zag van zijn vos naar Aafjen om:
‘Een leest zoo slank, een blik zoo zoet,
Waar heb ik die nog ooit ontmoet?
Hoe zedig wist zij zich te dragen!
Hoe gulgaauw lachte ze om mijn vragen!
Hadde ik dat lieve kind tot vrouw,
Wat lust mij 't hooijen wezen zou!
Geen bang de weegschaal even stellen,
Geen pleitgegons zou meer mij kwellen,
Dan zong me 't voog'lenheir zijn lied
En zij, wat kweelde zij mij niet!’
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Toch liet hij fluks die droomen varen;
Hij wist hoe trotsch zijn zusters waren!
En welk een prijs, schoon krank en oud,
Zijn moeder stelde op rang en goud!
De vos stoof voort, de vos verdween!
Arm Aafje bleef in 't veld alleen;
Zij dacht er, mijm'rende, aan den draver,
Tot droppels vielen op de klaver,
Tot regen op het hooi zij zag,
Dat ongeharkt nog om haar lag.
Ter zij des booms, ter zij der bron,
Waar zij haar taak zoo blij begon! Wat baatte 't haar, dat strenge heeren
Geen schalken glimlach konden weren,
Toen straks de regter aan hun kring
Ontvoerd bleek door de erinnering,
En hij een liefdeklagte neurde?
Hij zag zoo knorrig toen hij kleurde!
Hij zette 't meisjen uit zijn zin;
Geen doller dwaasheid dan de min!
Hij deed een schitt'rende partij,
Daar was van hart geen sprake bij;
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Maar zij bragt goud, maar hij gaf rang,
En 't weeld'rigst leven ging zijn gang! Helaas! toch werd die weidsche luister
Hem vaak op 't onvoorzienste duister,
Als hij te moede werd, als zag
Hij Aafjes blik, hij Aafjes lach.
De wijn mogt vonk'len vurig rood,
Hij wenschte om water als zij bood.
Hij waar' zijn gasten gaarne ontsneld
Voor zoeten droom op 't geurend veld.
Hij zuchtte, al deed die zucht hem zeer,
‘Och! dat ik vrij ware als weleer!
Ik reed terstond - maar niet zoo zoetjes
Naar 't kind in 't hooi met bloote voetjes!’
En Aafje trouwde een armen knecht,
En zooveel kind'ren gaf hun de echt,
Dat, ijv'rig als zij sloofde om brood,
Er 's avonds toch niet overschoot,
En op haar vroeg vervallen wezen
De zorg in rimpels viel te lezen!
Wat moest bij zomerzonneschijn
In 't hooi haar heug'nis droevig zijn,
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Als 't beekjen even vrolijk zong,
Waar 't over kiezelsteentjes sprong,
En ze uit den lommer van die boomen
Den vos, den ruiter weêr zag komen,
Wiens blik zij voelde op haar gezigt,
Al deed zij ook hare oogen digt!
Toch droomde zij dan menigmaal
Dat zich haar stulp verkeerde in zaal!
De vunzen pit werd gouden kroon;
Zij spon niet meer, zij zong zoo schoon!
En voor dien grommert, graauw van baard,
Met pijp en kan bij dooven haard,
Stond zij een fieren man ter zijde,
Aan wien zij zich met weelde wijdde!
Totdat er bitt're tranen rezen
Wanneer zij sprak: ‘'t Had kunnen wezen!’
Ellende op 't land! ellend' te hoof!
Diens regters rouw, de smart dier sloof!
De Heer moog hun Zijn hulp verleenen,
Als allen die hun jeugd beweenen;
Wier ziel vergeefs den droom herroept,
Die alles schooner had gegroept!
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Geen woord geschreven of gesproken,
Dat zoo veel harten heeft gebroken,
Als 't woord, zoo vaak het uwe en 't mijn,
Het droefst van al': ‘'t Had kunnen zijn,’
Maar flikkert in dat dof verschiet
De bleeke star der hope niet?
En rolt geen engel daar van 't graf,
Misschien, den looden sluitsteen af?
1864.
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Gescheiden.
Uit de ‘Poems by Jean Ingelow’.
I
Wolkenloos luchtruim op bloeijende heide,
Gouden zijn flikkerglans, purper haar kleur;
Dwars door die bloesemzee waden wij beide,
Honig verkwistende, tredende geur.
Bijengedommel omsuist onze gangen,
Sprinkhaan bij sprinkhaan omhipt onzen voet;
Hoog in de lucht schijnt de leeuw'rik te hangen,
Juichend en juub'lend om ochtend zoo zoet.
Over de klove, die 't purper in 't hellen
Tooit met een ruiker verblindende geel,
Zweven zoo sluimerziek bruine kapellen,
Zijgen ze op 't bremloof vermoeid van 't gespeel.
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Voort gaan we, voort, waar de heibloemen kwijnen,
Voort, waar dor gras alle plaats haar beneemt,
Maar wij van veer ons iets blinkends zien schijnen,
Groen als een lint, waar 't gekronkel naar zweemt.

II
Over de grasstoppels stoven wij 't nader,
Argeloos waren zoo blij wij te moe!
‘'t Heerlijke lint!’ - juichten beide te gader:
Ach! waarom klonk ons geen waarschuwing toe?
‘'t Frisch groene lint!’ - Hoe de knieën wij bogen,
't Vochtige lies deden wijken op zij,
Tot ons die oorsprong er vonkelde in de oogen:
Droppels en stralen, een zang'rig geglij.
Lustigjes! lustigjes! sprong het en zong het!
Lustigjes koutten en koosden wij meê;
Tooverklokachtig toch gong het en drong het
Diep ons ter harte, dat fluist'ren der fee!
Daar bleek het licht in de scheem'ring geschreden,
- ‘Weere’, - zoo zeiden we, - ‘'t groen weêr de zon!’ En toen mijn hand in de zijn' was gegleden;
- ‘Kom, volgen wij naar het westen de bron!’
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III
Wisselziek drijft boven 't weiland de hemel,
Kraaijen doorklieven al krijschend de lucht,
Voorwaarts en aarz'ling verbreedt hun gewemel
Schaduw bij schaduw op 't stille genucht.
Ook op de beek, die nu 't gras weet te scheiden,
Als een lief meisje het lokkige haar,
Zeker dat lachjes der zon haar verbeiden,
Waar zij het glinst'rend gelaat wordt gewaar.
Dartelend zingt zij! Hoe zingen wij mede,
Tot een van beide stapt over den vliet;
Stapt? maar die oevers scheidt naauw'lijks een schrede,
Hand nog in hand rijst ter weêrzij ons lied.
Echter verbreedt zich het vonk'lend geklater,
Los laat ik hem en wij staken den zang:
't Scheiden verstomt ons, al gaat ook het water
Zingend ter neigende zonne zijn gang.
Hij zegt: - ‘Kom tot me!’ - maar 'k durf het niet wagen;
Ik roep: - ‘Spring over!’ - de beek is te breed;
't Hangen der handen maakt kouten tot klagen,
Pijnlijk ontveinzen we in lachjes ons leed!
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IV
Zuchten die weêrzijds uit deernis wij smoren,
Woorden wier zin ons ter harte niet gaat;
Toch slaat de beek, even blijde als te voren,
Dansend bij 't luchtige liedje de maat.
Huiv'ring bevangt mij, de kloof blijkt zoo wijde:
- ‘Lieve! kom tot me, de golfslag wast aan!’ - ‘Waar' het te doen!’ - suist van de andere zijde,
Naauw'lijks vernomen, te goed maar verstaan.
Keeren? ter heide? de dag is aan 't zinken,
Keeren naar d'oorsprong? wij dwaalden te veer!
‘Kom toch! nog zie ik het avondrood blinken,
- Kom toch, eer 't schemert.’ - ‘Helaas!’ - klinkt het weêr.
Smart'lijke kreten en strekking van armen,
Beide vergeefs, want de beek wordt zoo wild;
Hoe haar hartstogt'lijke bede om erbarmen
Sterft in 't geruisch, dat haar schreijen niet stilt!

V
Even of rust boven rang viel te kiezen,
Even als streelt haar de schepter niet meer,
Legt daar de maan bij die wuivende biezen,
Legt zich de bleeke op de waat'ren er neêr.
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't Schitt'rende zwerk maakte droef haar te moede,
Meêgevoel zag ze in den scheem'renden dauw,
En of het beekje haar stemming bevroedde,
Stillen zijn golven zich, aêmen zij naauw.
Voort over 't gras, waar geen windjen om wiegelt,
Voort schrijden wij in het schijnsel der maan,
Tot ons gelaat al haar droefheid weêrspiegelt:
Vreugde in den knop reeds verwelkt en vergaan!

VI
De adem des levens in frischheid ontwakend!
Tjilping door 't loover, aan d' oever geschreeuw,
Gonzing en klepping naar 't morgenrood hakend,
Wolkjes in 't oosten zoo donzig als sneeuw.
Groenende vlakten, waar rund'ren op grazen;
Dalen, met hagen van dorens omtuind;
En waar de nevel ter zij wordt geblazen,
Heuvels door suiz'lend geboomte gekruind.
Rozenrood schittert de hemel van stralen,
Gulden is 't licht dat om d' eikentop gloeit;
Hoe op den vloed wij den weêrschijn zien dalen,
Beekje dat stroom werd, maar statig nog vloeit!
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Zweemend naar zilver bij 't wijken der huive,
Glijdt hij langs neêrbuigende ooftboomen voort,
Waar slechts de klagt der verlatene duive
't Loflied der minne in zijn schateren stoort!
Dauwdrop en golfkruin wedijv'ren in luister,
Op rijst de lelie, ontwaakt is de roos;
Doch onzen twee blijft de dageraad duister,
Wuiven ze elkaêr niet vaarwel voor altoos?

VII
Stouter verbreeden de waat'ren heur banen,
Dav'rend gedruisch meldt ze 't scheem'rend verschiet;
Wapp'rende zeilen, die reuzige zwanen,
Knotten de lelies en kroken het riet.
Waar is de bedding die wij overspanden?
't Schuim voor dien boeg gold bij d' oorsprong een meer!
En wie voorspelde bedrijvige stranden
‘'t Frisch groene lint’ dat ons aanloeg van veer?
Harte! mijn harte! dat wegkrimpt van rouwe,
Schreijende valt het mij, arme, zoo zwaar,
Strak als naar d' anderen oever ik schouwe,
't Stipje te volgen in 't woelen dier schaar.
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Verder: al verder - maar zien is nog groeten! Tot het mijn blikken in tranen ontgleê!
Om het alleen in mijn hart weêr te ontmoeten,
Waar ik verlaten den levensweg treê.

VIII
Toch wijkt de twijfel, die vlijmend mij griefde,
Toch is 't me blijde in mijn binnenst te moê!
Lief had hij mij en wijdt nog me zijn liefde,
Inniger, beter dan ik het hem doe!
't Zoete bewustzijn verzekert zich zelven,
Ruischt de rivier ook zoo gram aan mijn zij':
- ‘Over uw breedte en uw diepte, hoe welven
Steeds zijn gedachten zich bogen tot mij!’
1864.
de Gids, Januari 1865.
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Heugenis van Wijk aan Zee.
Arm Wijk aan Zee! dat Wijk in Duin moest heeten,
Daar verr' van 't strand, daar in een dal ge ligt;
Als bij uw kerk een klooster waar' gesticht,
De wereld zou geen stiller wijkplaats weten.
Terwijl 't verschiet van 't ruim der heem'len zwicht
Voor de om uw diep gegroepte heuv'lenketen,
Is in die rij geen glooijing zoo gespleten
Dat ze ergens 't oog op in- of uitgang rigt.
Hoe 't aardsche wijkt, waar, op uw terp gezeten,
De mijm'raar zelfs geen weêrgalm hoort der kreten
Van 't met de geit het dorp ontweken wicht;
Waar tak noch twijg de doodschheid wieg'lend meten,
Een ruste als ging vergetende en vergeten
Hier achter ons de poort des levens digt.
In Wijk aan Zee? den trap op van dien toren!
Wie 't somber dorp het hart met schrik voelt slaan,
Ten trans, hoe hoog de middagzon moog staan,
Ten trans, al ging in scheem'ring 't zwerk verloren!
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Van uit het Oost ruischt door die zee van blaên
Een lofgezang voor weelde 't land beschoren
Dat beurte houdt, neigt gij naar 't Westen de ooren,
Met rei bij rei, die zweeft langs de oceaan.
Wat weelde kiest ge, eens akkers suiz'lend koren
Als golvend goud door 't lommer te zien gloren,
Ter bruiloft met de jeugd der streek te gaan?
Of bij dien glans gestort uit zilv'ren horen
Dat deinzend zilt in telkens smaller voren
Te volgen op zijn onbetrouwb're baan?
1865.
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Vriendschap.
Vertaald uit het Hoogduitsch treurspel: Francesco dei Pazzi, van
Eduard Mohr.
‘L'amitié est jouye à mesme qu'elle est desirée; ne s'esleve, se nourrit, ny
ne prend accroissance qu'en la jouïssance, comme estant spirituelle, et
l'ame s'affinant par l'usage.’
MONTAIGNE.
‘Une traduction n'est point une lutte, c'est un hommage.’

Uit het 1ste tooneel van het 3de bedrijf.
GIULIANO.

Neem
Mijn zwaard en straf mijn ontrouw hart,
Doch spreek niet meer!
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FRANCESCO.

Hoe ge u in mij vergist!
Als viel niet rceds het grijpen naar de kling,
't Gebaar eens mans bij overmaat van hoon,
Mijn arm te zwaar! Mij heeft een ommezien
In kind verkeerd;
En zulk een weerelooshcid zou zich wreken?
Al wat mij rest is maar d' erinnering
Op welk een rijkdom dat ik bogen mogt;
Och, hadde ik ook die heugenis verloren!
'k Woog gister nog de schatten mij bedeeld,
En ach! hoe zwaar viel Vriendschap in de schaal!
Wat toch dat halen mag bij haar? Er mengt
Zich iets hartstogt'lijks in de reinste min,
Waarvan zij eerst door veler jaren duur
Gelouterd wordt. Genegenheid voor oud'ren
Is kwijting slechts van schuld. Bij bloeijend kroost
Verteedert zich het hart voor eigen bloed,
Het stage wit van onverpoosde zorgen.
Den kind'ren uit één huis omstrikt de band
Des zelfden oorsprongs. Ied're soort van liefde
Ontplooide reeds de wieken, maar het stof
Van 't aardsche kleefde aan allen. Toen schiep God
Ook nog een zaal'ge vrije. Vriendschap heet
De hemeltelg, die kiest naar welgevallen;
Die, vreemd aan zinn'lijkheid, is neêrgedaald
- Een laaije vonk uit eenwig liefdevuur! Om sterflijken door 't streelend voorgevoel
Van bovenaardsche weelde te verrukken.
Een heiligdom omgeeft haar schreden. Wee!
Wee, wie haar tempel schendt!
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GIULIANO.

Francesco!
FRANCESCO.

Gij
Begint dien gruwel! bij mijn ziel! zoo God
Als menschen voelde, 't zou Hem innig smarten!

Als wij nog een tooneel hadden zou misschien eene berijmde vertaling de
voorkeur verdienen.
GIULIANO.

Ik reike u 't zwaard: doorstoot mijn ontrouw harte!
Doch staak 't verwijt!
FRANCESCO.

Als roofde zulk een smarte
De veerkracht niet, die, bij beleediging,
De hand eens mans doet grijpen naar de kling!
Verdoofd, verlamd, heeft deze schrikb're pooze
Me in kind verkeerd, in ijlend weerelooze,
Die weeklaagt, prooi van allerlei gemis!
Wat me overblijft is maar de heugenis
Eens rijkdoms, dien zoo blijde ik heb bezeten;
Och, waar' 't mij, als al 't ov'rige, vergeten!
Maar gist'ren nog woog ik ten laatsten maal
Mijn schat, en 't zwaarst viel Vriendschap in de schaal!
Wat toch op aard dat haalt bij haar? Er mengen
In de offers die we aan schoone vrouwen brengen
Zich wilde togten, en alleen de tijd
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Geeft onzen echt de lout'ring die hem wijdt.
Als liefde ons blaakt voor vader en voor moeder
't Is kwijting slechts van schuld. Voor teeder kroost,
Het dierbaar wit van zorgen nooit verpoosd,
Spreekt eigen bloed. Der zuster en den broeder,
Verwanten zelfs, elkaêr verknocht door naam,
Hen bindt de band eens zelfden oorsprongs zaam;
Maar beurde aldus bij 's werelds uchtendkrieken
Vast ied're soort van liefde reeds de wieken,
Aan allen kleefde iets stoff'lijks: hier belang,
Daar hartstogt, beurt'lings slaaf van drift of dwang.
Toen bleek de Godheid met ons lot bewogen
En Vriendschap werd! Zij, door geen zin bedrogen,
Zij, vreemd aan band, daalde af, - zij, vrije keus, In de eindigheid oneindigheid haar leus, Een bovenaardsche weelde reeds op aarde,
Des hemels weerschijn! - Waar haar 't oog ontwaarde
Daar zag 't een heiligdom. Rampzalig hij
ie zich aan haar vergrijpt!
GIULIANO.

Francesco!
FRANCESCO.

Gij,
Gij deedt het, bij mijn ziel durf ik 't bezweren:
Gevoelde God als menschen, 't zou Hem deren!

Of verkeerde ik, mij wijzigingen veroorlovende, van traduttore in traditore?
1865.
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Vroege Marseillaansche narcissen.
Schoon de regen zondvloed schijnt,
Schoon de middagtoortse kwijnt,
Schoon het liefst te huis verdwijnt,
In een tastbaar duister;
Luikt de gaarde aan 't venster op,
Stengels zwaar van knop bij knop
Schittert daar om ied'ren top
Zuidelijke luister.
Duldt ge dat verbeelding speel'
Met dier bloemen wit en geel,
Wieg'lende over 't bladpriëel,
Zilv'rig zacht van glansen?
Om het outer, dat zijn gloed
Telkens hooger klimmen doet,
Aarzelt nog die nimfenstoet
Dartelend te dansen.
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Dubb'le trits om elk altaar
Fluistert de eene droef tot d' aêr:
‘Ach! verdoolde zust'renschaar!
Ach, waartoe ons leven?
Waar de dag geen zonne ziet,
Vreemd aan lust en vreemd aan lied,
Waar geen zefier kusjes biedt,
Onder 't schalke zweven!’
Open oor voor kreet of klagt
Is een troost die 't leed verzacht,
Tot de dank uit tranen lacht.
Welk een bad van geuren!
Gij geniet het en aanschouwt
Blanker sneeuw en reiner goud
In die bloemen min ontvouwd
Die zich fierder beuren.
Neen, gij lacht den droomer uit,
Die de ving'ren op de luit
Zulke vonden dichten duidt!
'k Gunne u 't wijzer wezen;
Mogt slechts, in dit stormig tij,
Lente's lieflijk voorspel mij
Van nog sombrer mijmerij
Dan gij kent genezen.
Dec. 1866.
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Op eene zekere letterkundige maatschappij.
Een fragment.
Vergeven is 't, maar daarom niet vergeten,
't Verwijt, dat mij de bult des eerbieds faalt;
En 'k huiver dus hoe ik u heb te heeten,
Die haast eene eeuw van dubb'len luister straalt;
Gij, die bekroont wie 't u verborg'ne weten
En tevens wie 't niet wisten weidsch onthaalt,
Veelzijdigste van Neerlands Maatschappijen,
Op lett'ren kiesch en kiesch op lekkernijen!
Vernoegt gij met dien titel u misschien?
'k Heb anders voor bijvoegelijke woorden
Een Siegenbeeksch verslag maar in te zien,
't Beschikte er van tot waar zij niet behoorden;
't Vermat zich zelfs den deugden er te biên!
De zedige! met kwikken en met koorden
Van schaamte rood, zoo vaak uw feestdag rees
En hij al wie gij dierft onsterflijk prees.
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D e m o r t i b u s n i l n i s i b e n e luidde,
't Gebod zoo lang in 't lieve vaderland,
Dat niemand het der lofspraak meer misduidde,
Hoe onbeschaamd zij 't oordeel sloeg in band,
Dat elk die nog om 't nageslacht zich bruidde
Beticht werd van meer ijver dan verstand;
Wat dwaasheid, zei men, voor een tijd te zaaijen
Waarin men zelf geen kans had vrucht te maaijen.
Tot we uit den droom dat wij voor vrijheid blaakten
Karakterloos in 't Keizerrijk ontwaakten.
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Op Sorghvliet, in Bloemendaal.
Half mei 1868.
De lommerlooze rijweg heet nog laan,
Al biedt geen boom er zweem van schaduw aan,
En doet den roep van 't Huis te Kleef weêrklinken,
Schoon lang de burgt in bouwval weg mogt zinken,
Wiens leste en telken jare lager muur
Gewijd zou blijken, zoo ons Landsbestuur
Een borg der toekomst in de erinneringen
Des voortijds eerde! - Toen wij langs hem gingen
Was 't echter niet de dichterlijke klagt,1
Waarin zijn stichter voortleeft, die 'k gedacht;
Noch boeiden mij in 't ruim verschiet de duinen,
Hoe schild'rig op de blankheid van hun kruinen,
In gouden gloor, als zelden Mei hier heeft,
Het loofgroen ook door 't naaldgroen was geweefd:

1

Kuser. Een verhaal, door den Autheur van Jose. Haarlem, F. Bohn, 1835. De overlevering
vermeldt Kuser, den held van het dichtstuk van Beets, als den stichter van het Huis te Kleef.
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We mijmerden om 't zeerste, en kwamen digter
Bij 't kleine tolhek. 's Gaarders woning ligt er
In 't loof van linden, aan wier voet zijn kroost
Niet frisscher dan de flinke moeder bloost.
Hun oudste dreumes kende ons; maar al staakte
Hij 't spelen toen mijn zuster 't erf genaakte,
Al zag de mooije tolvrouw 't venster uit,
Geen val had schertsen en geen pret de guit!
We traden voort, - doch niet als vroeger lachte
De dart'le luim om 't rieten dak, dat prachte
Met ‘Tusculum’, nog vroeg wie Cicero
Er spelen zou dit zomertij'?.....Maar noô
Ging 't langs de helling naar den straatweg op. Van verre
Verraste er ons geen lieve tweelingsterre
In 't oogenpaar der gastvrouw, - uit den hof
Weerklonk geen blijde kinderkreet!.....
Hoe trof,
Al wisten wij dat daar die leegte ons beidde,
Die leegte ons toch! Het middagzonlicht spreidde
Zijn luister in de gaarde als op 't geboomt',
Dat, langs het duin verrijzend, haar omzoomt;
Maar mogt zijn vloed van weelderige stralen
Geen enkel der drie vensters in doen dalen,
Gesloten, digt gegrendeld als de deur;
Een koeltje rees, en droeg der heest'ren geur
Van d' achtergrond ons toe, en riep de toppen
Der nog in 't mos verscholen rozenknoppen
Een wijle aan 't licht; doch waar was hij, wiens hand
De rei schakeerde, eer de omgang werd beplant, Die niet vermoedde als hij ze 't lest zag bloeijen,
Dat hier de blos der witte en 't purp'ren gloeijen
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Der roode hem niet weêr verrukken zou, Hij nooit haar geur meer biên zoude aan zijn vrouw? Behaagziek wiegde op statelijken stengel
Er tulp bij tulp haar prachtig kleurgemengel,
Den open kelk prijs gevende aan den gloed,
Als waar' de dood in louter luister zoet;
Maar 't jongske dat al slag had van verhalen,
Wat vreemde schoone er schitterendst mogt pralen,
En reden gaf waarom hij die verkoor,
Helaas! het sprong langs 't perkjen ons niet voor!
Ook bleek 't vergeefsch of onze blik zich wendde
Naar 't plekje, waar zoo vaak zijn hupp'len endde
En hij op 't boek zoo ijverzuchtig was
Als moederlief er in de schaduw las!
Verlaten lag de hut; voor d'ingang hingen
Geen ampels meer, om wie der zefirs dringen
Twee zinnen streelde, als 't geurige genucht
Er de oogen boeide aan 't bloeijende in de lucht!
Waar was 't gestoelt, waarop in 't prettig praten
Het wachten van het rijtuig wij vergaten?
En waar de disch, daar 't roem rental op blonk
Dat steeds: ‘tot weêrziens!’ nooit ‘ten afscheid!’ klonk?
‘Verdwenen!’ hoorde ik aan mijn zijde klagen,
En klaagde 't meê, - was voor gemoed en geest
In elk saizoen, tot zelfs in winterdagen,
Ons 't opgaan naar deez' woning niet een feest?
Om 't even wat een vorige eeuw mogt nopen
Met ‘Sorghvliet’ haar navolgingziek te doopen;
Ons ging in 't huis eene and're wereld open
Dan immer rees voor zin en ziel van Cats;
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Schoon Bilderdijk, door 't lastig rijm gedwongen,1
Zijn ‘bedkoets,’ zegt hij statig, ‘uitgesprongen,’
Of poëzij profijt gaf, heeft gezongen,
‘Wat, vader! wat behelst gij niet al schats!’
Er heerschte hier, bij d' eerbied voor 't verleden,
Waar Holland nog der wereld oog door boeit,
Een geestdrift ter ontwikk'ling van het heden
Die, maar te vaak, slechts onder de assche gloeit!
O heugenis van dichterlijke droomen!
Als langs het loof dier somb're sparreboomen
Op versche sneeuw de zon haar licht deed stroomen
En uit die wâ zich 't mos zoo frisch verhief,
Dat eerlang ook nog droever winter wijken,
Een lentezucht langs diêrder knoppen strijken,
Een hooger beemd in vollen bloei zou prijken,
Hoe hebbe 'k hem, dien gij bezieldet, lief!

1

‘Goede, dierbre vader CATS,
Wat behelst ge niet al schats!
Wat gelijk ik, oude vader,
U gestadig na en nader,
Daar ik in mijn grijzen tijd
Slapelooze nachten slijt,
En, door Dichtlust aangedrongen,
Uit de bedkoets opgesprongen,
(Neen, gekropen, of hoe 't zij)
Verzen storten moet als gij.’
Aan Cats. De Dichtwerken van Bilderdijk. XII Deel, bl. 282. Haarlem, A.C. Kruseman, 1859.
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Het stond aan ons 't verdorrende af te leggen,
't Vernieuwd gelaat als 't aardrijk aan te doen:
Daar zagen wij, op weg naar 't bosch, de heggen
Zich baden in het drijvend lentegroen.
De kleine kring dook neêr in alle hoeken
Om 't eerste, Maartsch viooltjen op te zoeken, Hoe trouw beware ik ze in mijn liefste boeken,
Waarover vaak 't gesprek in 't wand'len liep! Of stoof uiteen. zoodra in Mei we waren,
Om aangelokt door bleeke, frissche blaren
Van lelietjes een ruiker zaâm te garen,
Die dagen lang de vreugd der vond herriep!
De heesters, die het dal met luwte vulden,
De struiken, die de top eens duins mogt biên,
Wie schetst het schoon dat ze onzen blik onthulden,
Wie 't rein genot 't allengs te leeren zien?
Hoe was 't ons of wij 't landschap meer waardeerden,
Zoo dikwerf we uit den verren vreemde keerden,
Om bij 't gereed erkennen wat we ontbeerden
't Ons toebedeelde al hooger aan te slaan!
De weelde van zijn dubb'le vergezigten:
Hier overvloed, die 't stedental deed stichten, Ginds majesteit: wat zwerk hem moog' verlichten,
Ontzag gebiedt zelfs rustend de oceaan! En echter, daar was somberheid in 't zwijgen
Zoo vaak voor ons de zonne zonk in zee:
Op morgen moog' zij weêr aan 't oost ontstijgen,
't Weleer begroet zij nooit weêr op die reê!
Laat Indiesch loof 's lands wapen nog omsling'ren,
De drietand werd ontrukt aan onze ving'ren,
Een volg'rendrom verkeerde in mededing'ren
Op elk gebied van wetenschap en kunst:
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Dat we uit den roes des ouden roems ontwaakten,
In 't geestenrijk de middelmaat verzaakten,
En naar een twijg van hoog'ren lauwer haakten
Dan volkstrots kweekt in ziekelijke gunst!
O zoom des duins! die de eigenaardigheden
Eens wilden wouds, door wilder zee bestreden,
Aan weelde huwt, als slechts dit westersch eden,
Oasis in deez' woestenije, ons biedt!
Hoe hij, wiens blik in uwen beemd mag weiden,
Natuur en Kunst van aard leert onderscheiden,
Tot hoofd en hart, in harmonie van beiden,
Naar 't hoogste streeft, en 't strevende geniet!
In eenvoud viert het schoon zijn zegepralen,
In orde ontspringt de bronwel van genucht;
Maar sterkende is geen dienst van idealen,
Als de offerand' niet rijst uit waarheidszucht!
Wat vreest ge, dat door zulk een eisch te stellen,
Ons 't goede voor het bet're mogt ontsnellen
Tot straks het onbereikbare ons zou kwellen?
Wel anders zijn die school wij uitgegaan;
Vaak wuiven mij, trofeën onzer togten,
Uit de airen, die in 't bloeijend gras wij zochten
En tot de kroon eens palmbooms zamenvlochten,
Verrassing en verlustiging nog aan!
Of mogt, in al de frischheid van zijn geuren,
Met korenbloem en klaproos 't veldgewas
Op onzen disch zich niet verkwikkend beuren,
De lieve hand beloonend die het las?
Aanlokkend wordt de webbe van ons leven,
Als beurtelings haar smaak en studie weven
En waarheid in den gulden glans mag zweven,
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Die elk geslacht uit dichtings zonne blonk:
Ik weet in 't bosch het mosbed nog te vinden,
Dat middaggloor in schemer weg zag zwinden,
Omlommerd door de bloesemrijke linden,
Waaronder ons 't aloude liedje klonk:
‘Ter schuilplaats heeft de minne mij verkozen
Die nimmermeer een zoet geheim verried;
Omhuift mijn schaâuw der liefste zedig blozen,
Smoort mijn gesuis het schalke kusje niet?’
Verbeelding dorst aan stouter vlugt zich wagen
Als Beeckesteyn den trans ons deed herdagen,
We op de open plek de reuzige eiken zagen,
Waar 't gulden licht weêrschitterend van gleê:
En 'k luisterde als twee zachte stemmen vroegen:
Of niet hun krans den schedels zoude voegen,
Van wie in 't zweet huns aanschijns blijven zwoegen,
Tot dwars door duin de vloot zal gaan naar zee?
Daar rees voor ons het landschap van Aleide
En 't werd in 't lied geprezen en gesmaakt,
Dat, schoon zij ver van moeders burgt verscheidde,
Met deze er haar onsterf'lijk heeft gemaakt!
Volzoete strijd! wat diepst gevoeld mogt heeten:
De schets van 't paar, op 't dijkje neêrgezeten!1
Of 't mijm'ren dat nooit Holland zal vergeten,2
Al suizelt door geen Spanjaardslaan 't meer voort;
In schaduw van den Nyenburgh begonnen
Werdt ge in den Hout verloren noch gewonnen -

1

2

In de Diligence. Nieuwe Gedichten van Nicolaas Beets, Haarlem, F. Bohn. Bl. 170-183, en Najaarsmijmering. Gedichten van Nicolaas Beets, Haarlem, F. Bohn. Bl. 63-68, - ‘beide
bundels te regt zonder jaartal,’ zou Hooft hebben getuigd, ‘daar zij eeuwigjong zullen blijven.’
In de Diligence. Nieuwe Gedichten van Nicolaas Beets, Haarlem, F. Bohn. Bl. 170-183, en Najaarsmijmering. Gedichten van Nicolaas Beets, Haarlem, F. Bohn. Bl. 63-68, - ‘beide
bundels te regt zonder jaartal,’ zou Hooft hebben getuigd, ‘daar zij eeuwigjong zullen blijven.’
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Gelijk het zacht gemurmel van twee bronnen
Straks opgelost in 't liefelijkst accoord:
Als beurtelings die weemoed en die weelde,
Op Zandvoorts reede in zil'vren maneschijn,
Op Zandvoorts reede in zonnegoud ons streelde,
Als 't eene dicht het aêr ten tolk mogt zijn!
‘Waar zijn ze thans!’ En 't schild'rig golfgewiegel
Verdwijnt op eens voor blaauwen waterspiegel,
Die, brekend, tal van regenbogen schept:
De mail-boot is 't, die naar den Nijl zich rept!
Hoe ze uit het hart der middellandsche baren
Weemoedig naar Europa's kust nu staren,
Al is het strand, dat zich verheft van veer,
Ook Hollands duin, ook 't Vaderland niet meer!
Zoo 't stond aan ons, wij zouden hen herroepen,
Wij om den disch hun liefste gasten groepen
En 't welkom van de lett'ren en de kunst
Hun brengen doen, door 't echtpaar dat de gunst
Dier beide zich verwerven mogt;1 de rozen
Van wier geluk in schaâuw van lauw'ren blozen! Wat vlugt 't gesprek zou nemen! Nieuwe stof
Aan alles wat hen aantrok of hen trof
Ontleenende, in verfijning van vermaken
Als slechts Parijs den tact heeft die te smaken;
In wetenschap, zoo vaak zij lessen geeft,
Daar door den trits bevalligheên omzweefd;
In kunst, er dus behoefte van de schare
Of de overvloed het onontbeerlijkst ware; -

1

Behoeft het gezegd, dat hier het echtpaar Bosboom-Toussaint wordt bedoeld, op Sorghvliet
als wij te huis?
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Hij, naneef van Avranches Bisschop, zou,
Den schalken geest zijns voorgeslachts getrouw,
Op 't nageregt, bij 't feest'lijk bekerplengen,
Molière's scherts in onzen ernst weêr mengen; Of wij elkaêr in dat gezellig uur
Vertellen, wat bij oost- en westerbuur
De blikken slaande in hunner lett'ren gaarde
Ons oog al nieuws, al frischs, al schoons ontwaarde
Tot allen zich vereenden in de beê,
Dat Hollands Muze, ontstijgende aan de zee,
Of rijzende uit het bloembed van haar weide,
Weêr, als van ouds, zich dubbel onderscheidde:
Trots al haar zin voor 't loof dat zust'ren siert,
Omkransd met wat in eigen lusthof tiert!
‘Och, wist ik dat geen hitte 't jongske deerde,
Waar zelfs de zee in vloeijend vuur verkeerde!’
En zeker waar' ook mij de mare zoet:
‘Uit Aden woei ons 't leven weêr te moet!’
Doch haar verbeidend laat mijn wenschend droomen,
Ceylon voorbij, de weelderige zoomen
Van Insulinde's gulden halve maan
Der golven schoot al schitterende ontgaan!
Wees blijd gegroet, gij, wereld van den morgen!
Gij, bruid van 't Oost! Doe 't vale heir van zorgen,
Door hem op weg te dikwerf nog gezien,
Verdund, verbleekt, gelijk een waassem vliên!
Al blijkt geen taal in staat het zoet verrukken
Bij d' eersten blik op Java uit te drukken,
Hij geve ons in den weêrschijn van 't genot
Een waarborg voor 't benijd'bre van zijn lot!
Ontsluit u, vrije werkkring! waard zijn ijver!
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Hier hoorde hij de stemme van den drijver,
Daar huldig' men zijn prikkel in den geest,
Die 't nieuwe boek met de oude graagte al leest!
Wat weelde in zijn verscheidenheid van bladen
Niet enkel zich aan studie te verzaden,
Ook wis te zijn, dat in die milde lucht
De kennisboom zijn bloesem rijpt tot vrucht
Voor 't zoet te huis: in 't westen als in 't oosten
Het wit waarom wij d' arbeid ons getroosten,
Dat, - wenscht hij meer? - de moeite van den dag
Des avonds hem vergoê door blijden lach
En teed'ren kus der lieven!
Zoudt ge schreijen?
Ons afscheid dorst met wederzien zich vleijen!
1868.
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Abraham Lincoln.1
12 februari 1809 - 15 april 1865.
E pluribus unum.
Wapenspreuk der Vereenigde Staten.

I
Lincoln's verkiezing. - 6 november 1860.
1
Amerijke, 't jonge en fiere,
D'arm gestrekt
Naar de wuivende baniere
Die haar dekt,
Speurt aan noord- en zuiderhemel
Van haar trans
In het avond-wolkgewemel
Weêrlicht-glans.

1

Fragment van het laatste groote gedicht, door Potgieter ontworpen, en waarvoor hij met zijne
gewone nauwgezetheid van alle zijden de bouwstoffen had verzameld. Ik hoop, bij de
rangschikking der episoden, die ik onder zijne handschriften er van vond, geene fouten in
de volgorde te hebben begaan.
Z.
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2
Arme beeldspraak!... onder 't blikken
Naar die vlag
Doet geen onweêrsbui haar schrikken;
Straal noch slag:
And'ren brand heeft zij te vreezen
Op haar kust,
Dan door Franklin's staf voordezen
Werd gebluscht!

3
‘Schitt'ren,’ vraagt ze, ‘er zoo veel starren
Op mijn vaan,
Dat ze elkanders loop verwarren
Uit heur baan?
Als de klemmendste der koorden
Wordt de band,
Dien ik wond om Zuid en Noorden,
Aangerand!’

4
‘Schoon mij,’ zucht ze, ‘weidscher weelde
Daaglijks tooi,
'k Blijf den worm, dien ik verheelde,
Toch ter prooi!
Ach! hoe drukt me, vranke en vrije,
't Wigt der schuld;
Hadde ik hier de slavernije
Nooit geduld!’
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5
Waarom wijkt die wolk van rouwe
Als ze op 't West,
Eensgezind in liefde en trouwe,
De aandacht vest?
Borgt hij 't slaken van haar kluister,
Die, omstroomd
Van der zonne laatsten luister,
Digter koomt?

6
't Antwoord straalt ons uit hare oogen:
Lincoln is 't!
Zonder aanzien of vermogen,
Arg of list;
Doch zoo zeer van hoofd als harte
Goed en groot,
Dat waar ook hij 't onregt tartte
't Onregt vlood!

II
Europa, bij het ontvangen der mare.
1
Over alle wereldzeeën
Draagt de faam
Tot de verst gelegen reeën
Fluks zijn naam,
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Daar der Staten vrije keuze
Hem 't behoud
Van den zegen hunner leuze
Toevertrouwt.

2
Hoongeschater - jubelpsalmen Schimp en hoop
Krijscht en juicht er op haar galmen
Door Euroop:
Anders lezen zijn verleden
Vorst en volk,
Van hun strijd nog onvolstreden
Beurt'lings tolk.

3
‘Flink te ploegen, trouw te zaaijen,
Onvermoeid
Onder 't kreeftgestarnt te maaijen
Schoon het gloeit:
Geeft ook dat al regt te dingen
Naar den staf?’
Vragen ons de hovelingen
Schamper af.

4
‘'t Is de slechtste school voor 't leven
Zeker niet,
Die om allen wasdom geven
Opwaart ziet!’
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‘Dat ge wist hoe hooger hulpe
Demoed schoort!’
Hooren wij uit stulp bij stulpe
't Wederwoord.

5
‘Welk een borg voor lijfsontwikk'ling
De arbeid zij,
Naar geen geestesgaven prikk'ling
Luistert hij.’ ‘Ieder landschap predikt orde,
Predikt tucht,
En die lessen, wat men worde,
Dragen vrucht!’

6
‘Durft gij studie u beloven
Waar de knaap
Naast de bijl, die 't hout mogt kloven,
Valt in slaap?’ ‘In zijn mijm'ren, op de velden
Als in 't woud,
Heeft den eêlsten aller helden
Hij aanschouwd!’
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III
Lincoln op het kapitool - 4 maart 1861.
1
Schoon het Kapitool zich droome
't Marm'ren Huis,
Hoort voor d' achtbren ernst van Rome
't Ruwst gedruisch:
Toch verkeert bij Lincoln's naad'ren
Tot zijn stoel,
In een rei beschreven vaad'ren
't Wild gewoel.

2
Plegtig legt op 't woord des Heeren
Hij de hand,
Om ten dood toe trouw te zweeren
Aan zijn Land;,
Maar, eer zich die vingers heffen,
Help mij God!
Viert hij die hun hart wil treffen
't Zijne bot:

3
‘Mannen broeders - wis om 't zeerste
't Erf verknocht,
Waar de Vrijheid 't volk voor 't eerste
Stralen mogt.
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Dreigt de tweedragtstoorts te ontgloeijen
In een rijk,
Door haast honderdjarig bloeijen
Groot en rijk?

4
Daar moge elk zich tegen zetten
Die het mint!
Zeker, dat zijn regt in wetten
Waarborg vindt:
Ied're veete valt te stillen,
Ied're klagt,
Mits we in eenheid d'oorsprong willen
Aller magt!’

5
Geestdrift van het reinst gehalte
Huivert om
In gestalte bij gestalte
Van den drom,
Als die ruwe hand ten hoogen
Flink zich beurt,
En de gloed der trouwe uit de oogen
't Aanschijn kleurt.

6
Ach, toch is op enk'ler wezen,
Stug en koel,
Nergens glinst'rend blijk te lezen
Van gevoel!
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Vast in strik bij strik gevangen
Door 't verraad,
Tuigen roode of bleeke wangen
Toorn of haat.

IV
Fort Sumter - 12 april 1861.
1
Heeft de roodhuid zich gewroken?
Is bij nacht,
Hij Fort Sumter ingedoken
Trots de wacht?
En verkondigt nu 't ontvlammen
Van dat kruid,
Waar het treurspel zijner stammen
Grootsch meê sluit?

2
Zoudt ge 't gruwel durven noemen
Na het wee
Dat zijn voorzaat op zag doemen
Uit de zee,
Sints voor driemaal honderd jaren
Zuid en Noord
De eerste scheepsvlag van de baren
Heeft gegloord?
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3
't Zij dat lelies, blinkend gouden,
Fier heur blaên
Op het zilv'ren veld ontvouwden:
Frankrijk's vaan;
Of dat wind bij wind mocht spelen
Naar zijn keus,
Zoo met leeuwen als kasteelen:
Spanje's leus;

4
Schoon de psalm der Hugenooten
Op de kust
IJlings 't vol gemoed ontschoten,
Heeg naar rust;
Schoon der vrede profeetcijë
Lieflijk rees
Als 't hidalgo-hart Marijë
Dank bewees, -

5
Blanken bragten in hun kennis
Wee en dood:
Mannenzwijmel, vrouwenschennis,
Hongersnood;
Tot door 't rood geslacht, verdreven
Uit zijn erf,
't Klaaggezang werd aangeheven
Van 't gezwerf!
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6
Voort nog klinkt het, als ze in 't vlugten
Ommezien,
Waar hun 't Oosten jagtgenuchten
Schijnt te biên;
Ach! al strijdt in 't somber droomen
Toen met thans,
Voor vergeldend wederkomen
Faalt de kans!

II
1
Hoe beschaving 't hoofd zou buigen
Rood van schaamt',
Zag hun schimmen ze als getuigen
Hier verzaêmd!
Hoe van smart ze zou verbleeken,
Vroeg de drom
Wie in twist hij ziet ontsteken
En waarom!

2
't Is geen volken-tweestrijd langer
Om gebied,
Stout gedroomde schatten zwanger
In 't verschiet:
Uit de golven opgewassen,
Overwon
Beide die Latijnsche rassen
Albion!
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3
't Is geen kamp van Nieuwe en Oude
Wereld meer,
Als de vorige eeuw aanschouwde
Heinde en veer;
't Luipaard peinsde op folteringen
Louter aardsch,
Doch des aad'laars wieken gingen
Zonnewaarts!

4
Een zich aller regt bewuste
Volksgemeent'
Heeft de vrijheid op deez' kuste
Schuts verleend:
Slechts den wetten hulde biênde,
Vroom en vroed,
Smaakte, vlijtige en voorziende,
Ze overvloed:

5
Deed die welvaartszon haar stralen
Hier in 't Zuid
Ligt te mild op Charleston dalen,
's Handels bruid!
Overstelpt haar burgerije
't Zoet genot?...
Immers, dwaze razernije
Viert zij bot!
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6
Scheep gegaan vervaart haar tieren
De eilandzee,
Waar het Fort 's Lands vlag doet zwieren
Langs de ree:
‘Neder!’ krijscht ze in dolle woede,
‘Neêr die vaan!’
En den burgt, die haar behoedde,
Valt zij aan!

III
1
Hoor! de stemme veler waat'ren
Om ons heen!
Onder doet zij voor het schaat'ren
Van 't gemeen,
Als, door schot bij schot getroffen,
Die banier
Wank'lensmoê dreigt neêr te ploffen
In dat vier.

2
Toch gaat ze op die veêge muren
Weêr omhoog,
Schoon de dood uit tal van vuren
Grijnzen moog!
Wapp'ren zal zij, blinkend wapp'ren
Van dat Fort,
Tot zij voor de laatste dapp'ren
Wade wordt.
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3
O verbasterd kroost der weelde!
Op 't rapier
Waar uw voorzaat hoofsch meê speelde
Eens zoo fier,
Schaamt ge u, wiens geschut hier dondert
Wijd en zijd,
Niet dat tegen één ge er honderd
Voert ten strijd?

4
Schaamt ge u... of in d' arm gezonken
Van den lust,
't Hart niet ijlings de eêlste vonken
Zag gebluscht!
Of uw hand om 't staal te ontwijden
't Staal niet greep,
Tracht de neger zich te vrijden
Van uw zweep!

5
Vrouwen, docht'ren, aan wier oogen
't Schoon zou staan,
Smolt heur glans voor 't mededoogen
In een traan;
Vreest ge niet, den feestwijn plengend
Bij 't geknal,
Dat u 't morgen, d' oorlog brengend,
Straffen zal?
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6
Vreest gij niet... of op te groeijen
In genucht,
Waar om 't klemmen van haar boeijen
De onschuld zucht,
Ooit de teederheid mogt kweeken
Van gemoed,
Die in alle gruwel-wreken
God begroet!

V
Lincoln's proclamatie.
1
Buiten 't vorschend oog der schare,
Droef van ziel,
Leest het Hoofd des Staats de mare:
‘Sumter viel!’
Flaauwe hoop en bange twijfel
Hebben uit:
Bij der scheidingslang-gesijfel
Rijst het Zuid.

2
Waar om ceders en cypressen,
Eik en pijn,
't Vroeger blonk van blanke tressen
Der jasmijn,
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Waar bij 't weelderig onthuiven
Van 't katoen,
Thans de sneeuwvlok schijnt te wuiven
Uit het groen, -

3
Daar weêrklinkt, langs beide zoomen
Reuzig breed,
Over 't bed der honderd stroomen
De oproerkreet,
Tot, ook uit de verste groepen
Luid gehoord,
Staat bij staat elkaêr beroepen:
‘Wee het Noord!’

4
Lincoln leest het: helden schrikken
Voor 't verschiet,
Als de zienersgaaf hun blikken
't Slagveld biedt!
Lincoln leest het: zoo ten strijde
Hij beveelt,
Burgers geldt het van weerszijde
Broed'renteelt!...

5
Tolk te strekken welk een smarte
Hem verscheurt,
Eer geloovig hoofd en harte
Weêr hij beurt;
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Is het niet, trots al 't vermogen
Waar te regt
Beitel en penseel op bogen,
Deze ontzegd?

6
Doek of steen mogt eerbied wekken
Als, verbaasd,
Ge iets verhevens uit dier trekken
Ruwheid laast;
U den gang te doen verzellen
Van zijn geest,
Zou den kunst'naars ijdel kwellen
Zijn geweest.

II
1
't Voorhoofd naar de handpalm nijgend
Die het schoort,
Roereloos - staroogend - zwijgend
Peinst hij voort;
't Regt der overheid beamend,
Straffens reê,
En zich toch geen huiv'ring schamend
Voor dat wee!

2
's Werelds toekomst schijnt te sling'ren
In die schaal!
Wie haar houden durft hebb' ving'ren
Koel als staal:

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

394
Neme de aarz'ling dan een ende,
Raas de krijg!
Totdat boven pijl de ellende
Teist'rend stijg?

3
Schoon de wilskracht hem de lippen
Zamen neep,
Dreigt de pen der hand te ontglippen
Die haar greep.
Wat mag 't zijn dat voor 't ontzinken
Van den moed,
Nu zijn wimpers vochtig blinken,
Hem behoedt?

4
Indiana's wildernissen
Zal geen tijd
Ooit uit zijn geheugen wisschen
Dat ze wijdt:
Toen het blokhuis, fluks verrezen
Schnilplaats bood,
Leerde er moederlief hem lezen
Aan haar schoot;

5
Nimmer klonk uit heil'ger bladen
Zoeter stem!
't Woord bezegelend met daden
Gaf zij 't klem:
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‘Ken geen vreeze als die des Heeren,
En in licht
Zal de duisternis verkeeren
Van uw pligt!’

6
Weemoedvolle erinneringen,
Die het pleit
In 't geschokt gemoed voldingen,
Schoon het schreit!
De uitspraak doe het schrift ons hooren
Dat verklaart:
‘Den geregte zal Hij schoren,
Grijp het zwaard!’

III
1
Wie het brood der nooddruft zoeken
Diep in 't West,
Hebben in het boek der boeken
Wis het best';
Doch hoe grootsch er 't zieleleven
Ons uit daagt,
Kan het alles 't jongske geven
Wat hij vraagt?

2
‘Och, dat gij me kondt verhalen
Hoe in 't veld
Starre en streep mogt zegepralen
Op 't geweld!’
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Naauw'lijks wordt bij verre buren
't Werk vermoed,
Of hij is, ten togt van uren
Weggespoed.

3
Hoe zijn blijdschap bij het vinden
Bot hij viert,
Tot zijn blikken 't beeld verslinden
Dat het siert!
Welk een weelde 't meê te dragen
Hem geleend,
Telkens 't oog er in geslagen
Schoon hij beent.

4
Hoe hij, vroeg der kribbe ontstegen,
Er naar tast,
Als door spleet en naad de regen
Binnen plast;
Welk een jammer, rijst de morgen
Druipens nat,
't Weêr te zien waar 't werd geborgen,
's Buurmans schat.

5
Arm maar eerlijk! - 't zelfverwijten
Eindigt niet
Eer hij om die schuld te kwijten
Uitweg ziet: -
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Brave borst, wat greep hij wakker,
Om de scha
Goed te maken op 's mans akker,
Fluks de spa!

6
't Lezen van die heldendaden
Nimmer moê,
Hooren hem de kostb're bladen
Eind'lijk toe:
Welke plaats ook door 't verbleeken
Scheem'rig zij,
Toch hoort Washington hij spreken:
‘Eén en vrij!’

VI
De houding van Europa - 13 mei 1861.
1
Slaakt Europe een kreet van smarte
Om het leed,
Waar zij Amerijke's harte
Prooi van weet?
Burgerbloed stroomt van weêrszijden
In dien kamp; Evenaart haar medelijden
Zulk een ramp?
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2
Of voorspelt zij - dag uit duister,
Goed uit kwaad,
Door dat lijden hooger luister
Heel den Staat?
Stijgt gelooven tot aanschouwen,
Blijkt Gods beeld
Slechts uit ebbenhout gehouwen
Regt bedeeld?

3
Schoon het half een eeuwkring vergde
Eer de twist,
Waar der Stuart's list toe tergde,
Werd beslist,
Al braveerde Groot-Brittanje
Ieder wee,
Tot de vrijheid met Oranje
Daagde uit zee.

4
Mogt ook, voor der menschheid regten
In 't geweer,
Frankrijk ied'ren bouwval slechten
Van 't Weleer,
Tot het d' ijver aan bezinning
Heeft gefaald,
Door den glans der overwinning
Blind gestraald.
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5
Staatszucht schept uit geen Verleden
Hooger zin;
And'rer nood ontschake in 't Heden
Zij gewin!
Eng'land biedt der slaven-staten
Oproervaan,
Vast zijn havens ingelaten,
Wijkplaatse aan.

6
En de Sphynx der Seine-stranden,
Die den tolk
Van de vrijheid sloeg in banden
Bij zijn volk,
Stemt door sluimerziek te knikken
Zwijgend toe,
Vreezend dat men uit zijn blikken
Iets vermoê!

VII
De slag bij Bull's-Run - 21 julij 1861.
1
Niet als onder scherts en bede
Menig dag
Cavaliers en Roundheads' veede
Strijden zag;
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Anders staat, waar langs de rotsen
Door het dal
Beider kroost den vloed hoort klotsen,
't Weerzijds pal.

2
Weidsch, of Karel nog deed klinken
Trom en fluit,
Moog' de wapenrusting blinken
Van het Zuid;
Aan 't klaroen, er hoog geheven,
Aan 't kanon
Blijft de smet der ontrouw kleven,
Die ze won.

3
Geestdrift jage 't bloed door de aad'ren
Van de jeugd,
Wie den moed der pelgrimsvaad'ren
Prikk'lend heugt;
Falen Cromwell's ijz'ren knechten
't Noorden niet,
Dat nog heden 't pleit te slechten
't Heir gebiedt?

4
Roekelooze! aan 's vijands zijde
Dreigt een teelt,
Vroeg op jagt, met takt ten strijde
Mild bedeeld.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

401
Waagt ge aan haar uw teng're knapen
Onbezorgd,
Of der veder zege op 't wapen
Waar' geborgd?

5
Winfield Scott! Wat droomt ge uw grijsheid
Eerbied waard,
Als de ervaring zich geen wijsheid
Heeft vergaêrd?
Schijnt de kans van zegevieren
U te klein,
Laat uw staf niet voorwaarts stieren;
Weiger 't sein.

6
Ach! na 't omziens triomfeeren
- Duur genucht! Voelt gij u door schrik verheeren,
Wijkt ge en vlugt,
Zonder de eer uws volks te veil'gen
Voor den smaad
Tot Mount-Vernon's licht te ontheil'gen
Door 't verraad!
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Lincoln's verleden.
1
Als een beek, wier spiegel perelt
Langs haar boord,
Glijdt door onze aêloude wereld
't Leven voort:
In uw nieuwe meldt het klaat'ren
Van zijn vloed:
‘Ied're worst'ling met mijn waat'ren
Toetst den moed.’

2
Hier is 't wijs het roer te geven
Aan 't geduld,
Tot de wind om 't zeil komt zweven
En het vult; Daar vertrouw' men zich den golven,
Tegen stroom,
In een bad van schuim bedolven,
Zonder schroom;

3
Opgestreefd - teruggeslagen,
Keer op keer,
Rest u van het hach'lijk wagen
Niets dan de eer.
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Ver, dat dies u zelfverwijten
Kwellen zou,
Tracht gij elke schuld te kwijten,
Arm maar trouw!

4
‘Heel de wereld is uwe oester,’1
Open haar!
't Valt u - ied'ren uchtend noester Niet te zwaar.
Luttel vraagt ge in wat betrekking
Dat ge werkt,
Alle leiden tot de ontdekking:
‘Kennis sterkt!’

5
Beurt'lings dienend met de veder,
Met het zwaard,
Grijpt gij straks den driehoek weder,
Wiskunst waard,
Maar ziet ketens en kompassen,
Al uw goed,
Door de laatste schuld verrassen
Half geboet.

1

Eene zeer plastische, maar weinig poëtische vergelijking uit de Yankee-wereld.

E.J. Potgieter, De werken. Deel 12. Verspreide en nagelaten poëzy. Deel 2

404

6
Eind'lijk is zij gansch gekweten!
Of naar lust
Gij de wereld moogt vergeten
In die rust,
Peinst ge, in schaâuw van eikenloover
Neergevlijd,
't Lijvig Boek van Blackstone over
't Regt gewijd.

Ik heb gemeend dezen tekst als den laatste te moeten aannemen. Ik vind
van koeplet 3-6 de volgende variant; ik beschouw ze als variant, omdat in
beide teksten de twee eerste koepletten gelijkluidend zijn:
z.

3
Gij, van d' opgang uwer dagen
Overtuigd,
Dat voor hen, die nooit vertsagen,
't Lot zich buigt,
Dien in tal van wisselingen
Elk beroep
Slechts naar éénen prijs zag dingen
Uit hun groep.

4
Die geen glorie, die geen weelde
Zocht of vroegt,
Als u de arbeid brood bedeelde
Reeds vernoegd;
Die geen boelschap wildet drijven
Met de faam,
Maar het ‘Eerlijk’ doen beklijven
Aan uw naam.
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5
Gij, die hooger zijt gestegen
Dan ge ooit dacht
Dat het gaan der regte wegen
De ijver bragt;
Die de weegschaal thans uw ving'ren
Reiken ziet,
Waar het wel en wee in sling'ren
Van 't verschiet;

6
Lincoln, dien de jammermare
't Hart verscheurt,
Naar wiens woord een breede schare
De ooren beurt;
Is het u voor nieuwe ontwerpen
- Nu de roê
Van den weêrspoed gij voelt snerpen, Bang te moê?

Lincoln's verleden. Vervolg.
Dorpspractizijn en advocaat.1
1
Schoon de stilte in Themis' tempel
Huiv'ren doe,
Zweeft een Muzendrom zijn drempel
Af en toe;

1

Ik deel deze fragmenten te dezer plaatse mede, hoewel ik iedere aanwijzing mis over de
opvolging, door Potgieter bedoeld. Ik geloof niet, dat het met zijn plan vereenigbaar was,
het gedicht te opeuen met Lincoln's levensbeschrijving.
Z.
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Wie haar priesterrang wil winnen
Blijven zij,
Onder 't stijgen naar die tinnen,
Trouw nabij.

2
Hellas, op haar lauwerkroone
Nog zoo fier,
Zet door tooverzang voor 't schoone
't Hart in vier;
Rome, dat in schaâuw van eiken
Kransen gaêrt,
Leert, dat wetten verder reiken
Dan het zwaard;

3
Heel het middeleeuwsche duister
Ten flambouw,
Beurt Germanië haar luister
In de vrouw;
Schoon de wereld zij verheerde
Met haar kling
Frankrijk's juiste weegschaal eerde
Wie ze ontving.

4
‘Viere Euroop haar studiedagen
In die schets,
'k Vond de mijne,’ hoor ik klagen,
‘Dof en flets.
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Anglo-Saxen, is de weelde
Waar u 't Regt
In zijn voorhof meê bedeelde,
Ons ontzegd.

5
Breed van wortels, zwaar van twijgen,
't Woud gelijk,
Laat de wet hier scheem'ring zijgen
In haar rijk,
Tot die labyrinth van takken
Mos-belaên,
Er vermolmende hoort knakken
Grijpt men ze aan.

6
Toch wist ik me een spoor te banen
Door dien nacht,
Waar geredde deugd me in tranen
Dank voor bragt;
Toch blijve ik dat pad betreden,
Al verpoost
Dikwerf mij wat rest van Eden:
- Gade en kroost!’ -

II
1
Vrijgeboren! - elks gelijke,
Wijl de wet
Ieder perk voor arme en rijke
Open zet,
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Onbelemmerd meê te dingen
Naar den prijs,
Waar ook de aanleg, dien we ontvingen,
Ons hem wijz';

2
Elks gelijke; vrij geboren,
Nimmer meer
In dien kamp den eisch te smoren:
‘Strijdt met eer!’
Door geen greep te willen slagen,
Die dat loof
Niet met luister zou doen dragen,
Schier een roof;

3
Mogt het land, waar u de morgen
Wakker riep,
't Eerste u in de vrijheid borgen,
Die het schiep;
Hoe het tweede u onderscheidde,
Steeds naar 't licht
Dat door Indiana leidde,
't Oog gerigt!

4
‘Spreek slechts waarheid, en de Heere
Staat u bij!’
Werd van welvaart en van eere
Profeetcy.
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Gorddet immer voor gedingen
Gij u aan,
Niet den kroes der twijfelingen
Rein ontgaan?

Lincoln's stelling.
1
Waart in 't purper gij geboren,
Heel een schaar
Hovelingen zou u schoren
In 't gevaar.
Menig bouwval heeft den ranken
Om zijn muur,
Heeft het klimop slechts te danken
Voor zijn duur.

2
Waart gij opgevoed tot koning,
't Heldenzwaard
Hadt ge, lang reeds voor uw krooning,
Fier aanvaard,
En ge zoudt aan 't hoofd van allen
In den strijd
Gaan ter zege, of roemrijk vallen,
't Volk gewijd.
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3
Waart voor 't leven gij geroepen
Ten bestier,
Om u ging talent zich groepen
Vol van vier!
Welk een kunstgreep zou 't zich schamen
Voor 't behoud,
In 't beproeven, in 't beramen,
Sluw of stout.

4
Tot in 't merg van haar gebeente
Wars van dwang,
Buigt voor niemand uw gemeente
Diep of lang.
IJverzuchtig zonder voorbeeld,
Staat den staf
Ze - ook aan wien zij 't waardst dien oordeelt Kort maar af.

5
Uwer zijn geen gunstbewijzen,
Rang noch goud,
Die de geestdrift hoog doen rijzen,
Toevertrouwd.
Glorieblijk noch ridderteeken
Mag uw hand
Op de borst der trouwen steken
U verpand.
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6
Of de vrijheid, bij 't beproeven
Van haar kroost,
Een der prikkels zou behoeven
Daar ze om bloost!
Of, bij wie het leven zetten
Voor haar vaan,
Niet de zucht voor regt en wetten
Mogt volstaan!

De slavernij.
1
Doet ge, peinzensmoè de vrage
Vriend of vreemd,
In wat gruwel dat de plage
Oorsprong neemt?
Beide vreemde en vriend erkennen
Uit één mond:
‘Slavenmagt verleidt tot schennen
Van den bond.’

2
Andere eischen rigt aan 't leven
Noeste vlijt,
Vrolijkst als ze in 't zwaarste streven
Trouw zich kwijt;
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Andere eischen, dart'le weelde,
Naauw voldaan,
Biede ook de arbeid wat hij teelde
Knielende aan.

3
Mensch begroet ten leste 't Noorden
't Zwarte ras,
Dat zoo lang der geesselkoorden
Offer was.
Lastdier blijft hem 't Zuiden achten,
Mild te voên,
Als de volheid van zijn krachten
Dienst zal doen!

4
Wat verzoeking! Dus te weten
Dat wat blaakt
Zou gebluscht zijn, wierd de keten
Fluks geslaakt!
Welk een regtszin dit te weig'ren,
Schoon de gloed
Half een wereld door zijn steig'ren
Blaken doet!

5
Ach, de smet der slavernije
Kleefde aan 't schild,
Toen der Staten burgerije
't Heeft getild;
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En op welk een vloed van luister
't Sedert boogt,
Toch heeft ze in dien glans dat duister
Steeds gedoogd.

6
't Onregt mogt zich regt verwerven;
Vroeg alreê
Gold als roerend goed bij 't erven
't Mensch'lijk vee. Gunde ook Washington het zijne
Vrij te gaan,
IJd'le wekstemme in woestijne Wien trok ze aan?

Ik voeg hierbij den aanhef van een Zang, blijkbaar ook behoorende tot dit
gedicht. Een los briefje vermeldt: ‘12 Maart 1861 werd Jefferson Davis
verkozen; hij hield zijn zetel te Montgomery.’ Het is mij niet mogelijk het
verband van deze strofen met het genoemde onderwerp op te sporen.
z.

1
Sedert voor Hervorming's bede:
‘Worde 't licht!’
Rome, dat ten strijd zich reedde,
Was gezwicht,
En ze een nieuwe maatschappije
't Aanzijn schonk,
Als wier toonbeeld 't vrome en vrije
Holland blonk;
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2
Sints de Maagd der Zeven Landen,
De oceaan
Langs haar erf niet slechts in banden
Wist te slaan,
Neen, waar Oost of West haar noodde,
't Ruischend diep
In geduchten zegebode
Om zich schiep;

3
Sedert ze uit der volle koffers
Overvloed
Door een wereldtrits met offers
Werd begroet;
Maar ook tevens, onschuld's hope,
Boosheid's vrees,
In de raadzaal van Europe
Vonnis wees;
4
Welk een opzien veler volken
Tot haar trans,
Nergens overschaâuwd door wolken,
Louter glans!
Die zijn bogen grootsch verbreedde,
Zich bewust
Dat de Vrijheid fluks den Vrede
Welkom kust.
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5
Wat al pligten, wat al regten
Elk onthuld,
Daar geen heeren, daar geen knechten
Meer zij duldt;
Hoe den meerd're zij de mind'ren
Schatten leert,
En tot in haar armste kind'ren
Burgers eert.

6
Welk een wedstrijd door de prikk'ling
Van haar geest,
Die uit velerlei outwikk'ling
Vruchten leest: Der verrassing van haar gunsten
Dankt de Leeuw,
Zoo in kennis als in kunsten,
Holland's eeuw!
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Heugenis van Zandvoort.
I
Het vurig tweespan, dat den wagen
Voor 't badhuis uit het stof deed dagen,
Stond naauw onwillig stil
Of hoflijk voerde van de trede
De jonge man zijn gade mede,
Gedost naar modes laatste gril;
Had zich de schoone les zien geven
Een trap bevallig op te zweven?
Het viel niet sierlijker te doen;
Hoe jammer dat tot prettig praten
Noch hem noch haar lectuur mogt baten!
Toen op het kleen terras zij zaten,
Van zoeten kout zelfs geen vermoên.
't Was 't alledaagsche: ‘Hebt ge ook hinder
Van togt?’ - ‘Heel weinig, hier nog minder;’
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En straks: ‘Hoe lastig is die zon!’ Een pauze, - Jan brak ze af. - ‘Niet helder,’
Was 't water, en: ‘niet koel de kelder,’
‘Fi donc! coupé,’ bleek haar bouillon.

II
Al wand'lend aan den voet der duinen
Verdroten hen de witte kruinen
Dier ‘leêge, leêge zee!’
Noch in de scheemring van die kolken,
Noch op den lichten zoom dier wolken
Ging hun verbeelding mijmrend meê!
In schrik bezweem 't verveelziek staren,
Daar rees een hoofd, met blonde haren,
Eens jonglings borstbeeld uit de baren:
Hoe fier die worstlaar overwon!
En toch door breeder reeks van golven,
Met blinkend schuim al was bedolven,
Eer kieschheid zelve blozen kon!
Neen, vraag niet of zij zich vermeidden
De tinten-grenslijn te onderscheiden,
Van hemel en van oceaan,
Om in een stip een schip te ontdekken,
Dat zoete phantasie zal wekken,
Reeds zijn ze 't huis weer doorgegaan.

III
Daar zweeft hun blik het dorpjen over:
‘Een zee van zand en luttel loover,
Slechts daken rood en zwart!’
Wat aarzlen zij het in te treden,
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Te hooren wat er werd geleden,
Te leeren wat er troostte in smart?
Hoe wenschte ik haar te zien bewogen,
Als zag zij al d' ellend voor oogen
Van zoete hoop, zoo vaak bedrogen;
Wanneer, in wilden najaarsnacht,
Een visschers-vrouwtjen, in het midden,
Voor hare onnoozlen poogt te bidden,
En zij, helaas! vergeefs verwacht!
Hoe moest het schouwspel veler prikklen,
Wedijvrend hier de jeugd te ontwikklen
Of ze eindelijk vooruit mogt gaan,
Hem in gepeins zich doen verliezen
Om fluks, beraên, zijn taak te kiezen,
En flink de hand er aan te slaan!

IV
Och, vrome wenschen! - 't Heilig streven
In kennis schaamlen kracht te geven,
Het laat dezulken koel!
Zij zorgt dat om haar kleed van zijde
De kantslip zonder kreukels glijde,
En: ‘naar de tent,’ verkondt zijn doel.
Voort, schimmels, voort! - Hoe arm is weelde,
Waar 't lot wel overvloed bedeelde
Maar 't bij die enkle gave ook liet!
Geen oor verleenend voor de waatren,
Wier donders in de stormen klaatren,
Die in de zon van zege schaatren;
Geen oog voor 't wisslend wolkverschiet!
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Er schuilt in alle vreugde en smarte
Een studie voor 't gevoelig harte,
Een les in beeld voor 't peinzend hoofd;
En zucht en zin die op te vatten,
Wie zou ze boven goud niet schatten
Wanneer 't gemoed of geest verdooft!
September 1863.
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Hoe wreed wij 't ook vervolgen tot den dood,
't G e n i e blijkt toch de O m s t a n d i g h e ê n te groot.
De Omstandigheden.
Gedacht - gewerkt - gebeden!
En vroegst en jongst verleden
Zijn lessen afgevraagd,
Tot uit het schemerduister
Voor aller oog de luister
Eens nieuwen morgens daagt!
Maart 1844.
Schuil vrij, als erts
Zijn scherts
Soms diep,
Toch blijkt ze, als alles wat hij schiep,
Metaal, dat hij te voorschijn riep!
Wat nieuwe vorm de wereld beidd',
U geldt nog, 't zij ge juicht of schreit:
‘Onsterflijk maakt de Oorspronklijkheid!’
Eene Halve-Eeuws Wake.
Schoon 't hart van de dwaasheid des hoogmoeds u gruwe,
Al de ijdelheid moê der verganklijke faam,
Geen gave of ze is Godes, en eenig blijkt de uwe,
Hoe smelt de poëtische trits in u zaam!
Gevoel? In geen vrouwlijke borst schuilt er teêrder!
Verbeelding? gij vliegt met des dageraads vlugt!
En heldenmoed? toon bij de koensten uw meerder!
Isaac da Costa.
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Narede.
Bij de voltooiing der uitgave van Potgieter's Verspreide en Nagelaten Werken, ben
ik rekenschap verschuldigd van de taak, die ik daarbij heb vervuld. Ofschoon die
taak eene zeer bescheidene is geweest, en zich tot toezicht en schifting heeft bepaald,
ben ik echter doordrongen van het aandeel in de verantwoordelijkheid voor de uitgave,
die ik daardoor op mij genomen heb.
Het is mij bekend, dat er onder de vrienden en vereerders van den diep betreurden
schrijver vele worden gevonden, die de bijeenvoeging zijner verspreide geschriften
hebben ontraden en afgekeurd. Ik eerbiedig die meening, maar ik deel daarin niet.
Toen dus de uitgevers van Potgieter's Proza en Poëzy, met toestemming van zijne
eenige zuster, de opstellen wenschten te verzamelen, die nog niet in de beide bundels
waren opgenomen, heb ik hun verzoek om mijne medewerking aangenomen, onder
éene beperking, dat ik geen zoogenaamd c o m p l e t e n Potgieter zou helpen in het
licht geven.
Dat het verzoek om hulp en vingerwijzing tot mij werd gericht, had zijn grond in
de omstandigheid, dat ik in 1863 met Potgieter-zelven de lijst had samengesteld van
alles, wat hij zich herinneren kon geschreven te hebben. Den heeren Kruseman en
Tjeenk Willink was zulks medegedeeld.
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Daar de tijd- en strijdgenoten van den auteur òf overleden waren, òf zich aan de
letteren hadden onttrokken, òf in meerdere of mindere mate van hem en zijne
werkzaamheid vervreemd waren; daar de eenige onder de jongeren, die de taak had
kunnen op zich nemen en daartoe ongetwijfeld het recht en de bevoegdheid bezat,
daar de heer Cd. Busken Huet zich in het begin van 1875 nog in Nederlandsch Indië
bevond, was de keus voor de uitgevers zeer beperkt, en de weigering voor mij hoogst
moeielijk.
Ziedaar de verklaring van opdracht en aanvaarding.
Het voorbehoud, door mij gemaakt, geschiedde niet met het oog op de afzonderlijke
tweede uitgave van Het Noorden, reeds spoedig na Potgieter's dood aangekondigd,
maar werd mij ingegeven door een heilige vrees voor die Vo l l e d i g e We r k e n ,
waarin, soms ten koste van den auteur, ook de onbeduidendste albumversjes, de
zwakste eerstelingen worden opgenomen, opdat vooral den verzamelaar later het
verwijt niet kunne treffen, dat éen regel schrifts aan zijne aandacht is ontsnapt. Eene
dergelijke volledigheid heb ik steeds afgekeurd; en toch - ik erken de zwakheid - heb
ik ter liefde van de letterkundige geschiedenis, ter liefde vooral van de belangrijke
studie van Potgieter's karakter en ontwikkeling, met mijne meeningen getransigeerd
en uit de eerste periode meer medegedeeld dan met mijn aanvankelijk plan bestaanbaar
was. Het heeft mij veel strijds gekost, vooral bij de ontdekking van zeker stukje
papier in eene der portefeuilles met manuscripten, waarop hij had geschreven: ‘Apollo,
Atlas, evenals de vroegere stukjes in het Letterlievend Maandschrift, de
Letteroefeningen, het Hollandsch Magazijn, de Vriend des Vaderlands enz. doe ik
cadeau; - te beginnen met de Muzen’. De verzekering echter, dat hij-zelf herhaaldelijk
had verklaard, dat het hem onverschillig was, wat
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er na zijn dood met zijne verspreide geschriften zou gebeuren; dat de aanteekening
alleen had gegolden als een leiddraad voor hem zelven, bij de mogelijke uitgave van
een derden bundel Poëzy; maar boven alles het feit, dat hij in zijn
fragment-autobiographie over 1829-1831 - in zijn Bakhuizen van den Brink - opentlijk
voor de zonden zijner jeugd was uitgekomen en de meeste bij name had gebiecht,
stelden mij gerust en gaven mij de overtuiging, dat ik geen heiligschennis beging,
wanneer ik uit de periode der ontwikkeling - van het tasten en zoeken, onder den
indruk en den druk der vast stervende oude dichtschool - e n k e l e karakteristieke
proeven mededeelde.
In éen opzicht althans vlei ik mij te hebben bijgedragen tot een goed werk. Deze
uitgave leert Potgieter kennen als c r i t i c u s en toont het verband tusschen zijne
schepping en zijn kritiek. Welke plaats hij van 1837 tot 1865, neen tot 1874 op het
gebied der kritiek heeft ingenomen, weet een ieder, die niet ten eenenmale
vreemdeling is in onze nieuwe letterkunde. Uit zijne werkzaamheid als beoordeelaar,
blijkt de hoogheid van zijn ideaal:
‘Geen lauwer wast in lager lucht’;

de warmte en innigheid zijner liefde voor nationale kunst en nationale kracht, voor
eigen denk- en kunstvorm, voor karakter en zich-zelf zijn:
‘Onloochenbare eenheid van kunst en karakter!’

en tevens de veelzijdigheid en diepte zijner letterkundige studiën, zijn groote afkeer
van oppervlakkigheid, de nauwgezetheid en strengheid van zijn kunstenaarsgeweten
en - in mijn oog niet 't minst - het weldadig opbouwend element, dat zijne kritiek,
naast de gisping, bevat. Niet alleen, hoe 't n i e t moest zijn toont hij aan, maar hij
geeft in enkele
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trekken, hoe 't w e l had behooren te wezen en hoe 't had kunnen worden, bij meer
studie, meer conscientie en meer meesterschap, beide over stoffe en vorm.
Gelijk in zijn proza en in zijne poëzy verloochent zich ook in zijne kritiek zijn
vurig vaderlandsch hart, zijne groote voorliefde voor de zeventiende eeuw der
Geuniëerde Provinciën niet. Deze criticus, die de zwakheden en tekortkomingen van
zijn volk en zijn tijd vaak met scorpioenen geesselde, die bitter werd bij 't
aanschouwen van flauwheid en karakterloosheid, bij Jan Saliegeest en dommelzucht,
hij had den ouden Jan, den Jan Cordaat der Republiek, die grootsche dingen wrocht,
innig lief en werd nooit moê zijn lof te zingen of te schrijven.
Maar - ik zeg te dezer plaatse: helaas, - beperking was hier gebiedend noodig, zou
de omvang, waarop de uitgave geraamd was, niet met meer dan de helft worden
overschreden. Wij moesten eene moeielijke keus doen, en onze keuze viel op zijne
beoordeelingen onzer i n h e e m s c h e letterkunde. Daardoor moest menige even
belangrijke als schoone bijdrage aan de verzameling worden onthouden. Ik noem
o.a. zijne doorwrochte litteraire en kritische beschouwingen over Frederika Bremer
en Flygare Carlèn, over Thackeray en Charles Lamb, over Béranger en George
Crabbe, over Robert Burns en over Björnsterne Björnson, waarvan de laatste in den
Java-Bode, en al de overigen in de Gids zijn opgenomen. Het is zeer te wenschen,
dat zich later eene gelegenheid aanbiedt om deze lacune aan te vullen, en ook plaats
te geven aan het oordeel, door Potgieter uitgebracht over den Maurits Lijnslager,
den Aurora van 1846, over de Bibliotheek van Buitenlandsche Klassieken - Tegnèr
en Lamartine - over Elliot Boswel, over C.P. Tiele, Meys en Mathilde Bär, over
Boudewijn en Dr. Jan ten
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Brink. De gelukkigste toestand echter, ook voor een uitgever en een lezer, is die,
waarin nog iets te wenschen overig blijft, en ik heb door mijn gemis aan volledigheid
gezorgd, dat die toestand hier voor beiden aanwezig was.
Ik zal mij wel wachten om mijne eigene bedoelingen te verijdelen door eenige
aanwijzing, welke ook, van de vele gedichten en opstellen van de periode vóór 1834
- vóor de Muzen - welke ik heb weggelaten. Wat ik medegedeeld heb, is naar mijn
inzien ruim voldoende voor de bevrediging der eischen van de geschiedschrijvers
onzer letteren; uitbreiding dier proeven was voor Potgieter's roem als dichter en
novellist niet noodig. Zij zouden hoogstens als nieuwe, doch overbodige getuigen
kunnen worden opgeroepen van zijne rustelooze en veelzijdige werkzaamheid. Het
welsprekendst tuigt echter daarvoor een blik in des kunstenaars werkplaats, in de
wording dier meesterstukken, die thans algemeen worden gewaardeerd en bewonderd.
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage predikten mij de talrijke portefeuilles,
die ik met eerbiedige en steeds klimmende bewondering doorbladerde. Faire
difficilement des vers faciles, niet wegens de traagheid der inspiratie, niet wegens de
worsteling met den vorm, maar onder het drijven dier hooge kunstenaars-conscientie,
die geen ruste liet vóor het volkomene, vóor het in den geest aanschouwde ideaal
was bereikt.
Van die groote arbeidskracht zijn bovendien de bewijzen voorhanden in talrijke
vertalingen, meest van Engelsche, Zweedsche en Deensche schrijvers in de Gids; in
de afzonderlijke uitgaven van Bulwer's Riënzi; William Hazlitt's Tafelkout, de Proeven
van een Humorist; Vathek, Uitspanningen van Christopher North; Midshipman Easy,
Allen Prescott, van Leigh Hunt; van de roman Marianne en zoovele andere
vertalingen, die hij tot 1840 het licht deed zien.
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Ik spreek hier niet van zijn oorspronkelijk: Het Noorden in Omtrekken en Tafereelen,
waarvan de twee deelen in 1836 en 1840 bij Beyerinck - toenmaals de uitgever van
de Gids, - verschenen, en die naar mijne meening in deze uitgave der Verspreide
Werken had behooren opgenomen te worden, indien de heer Leendertz niet de vrijheid
had gevonden het op nieuw afzonderlijk de wereld in te zenden. Het eenige, wat, in
mijn oog, dat vergrijp eenigermate kan vergoêlijken, is dat hij het toezicht over dien
nieuwen druk opdroeg aan den heer J.P. Hasebroek.
Hebben de heeren Kruseman & Tjeenk Willink door de tegenwoordige uitgave
de gelegenheid geschonken om de schoone en grootsche letterkundige figuur van
Potgieter van meer zijden, vooral van zijne kritische zijde, te leeren beoefenen en
bewonderen, het neemt niet weg dat de vier bundels, door hem-zelven uitgegeven
en met zoo groote zorg in de volle rijpheid van zijn talent herzien of gedicht, zijn
schoonste monument zullen blijven. Dat zou - ik ben er van overtuigd - niet het geval
zijn geweest, indien de groote dichter zelf zijne verspreide werken had gerangschikt,
geschift en met de virtuositeit der laatste jaren, daaraan nieuwe vorm en gestalte had
gegeven. Ik heb mij natuurlijk geene enkele verandering veroorloofd; alleen heb ik
van sommige dichtproeven der vóor-Muzen'sche periode slechts enkele coupletten
medegedeeld; dat was mijn recht met het oog op mijn voorbehoud.
Daar zijn er wellicht, die meenen, dat de eerste gedichten bij latere omwerking
hunne frischheid en zoetvloeiendheid zouden hebben ingeboet; maar zij vergissen
zich daarin. Bij geen der latere bewerkingen, die Potgieter aan de verzen zijner jeugd
heeft doen ondergaan, hebben zij hun oorspronkelijken vorm, hun jeugdig waas, hun
gevoel, hunne innig-
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heid of naïveteit verloren; - hij was te veel kunstenaar en voelde te zuiver, hij had te
veel smaak en gehoor, om in het pantser der vormen en kunstwetten zijner rijpere
periode zijne eerstelingen te willen knellen; hij eerbiedigde hunne jeugd, hunne
eigenschappen, den geest van hun geboortedag; - hij eerbiedigde zich zelven en zijne
ontwikkelingsgeschiedenis. Deze verklaring moet mij te meer van 't harte, omdat het
ook voor mij eene soort van troost zou zijn geweest, indien 't anders ware; indien ik
naast de schaduwzijde eener uitgave, niet door den betreurden vriend-zelven bezorgd,
had kunnen wijzen op een lichtpunt, dat het nadeel temperde. - Dat lichtpunt bestaat
echter niet.
Is het noodig, dat ik in deze korte narede eene waardeering geve van den
letterkundige, en van de plaats, die hij inneemt? Ik geloof het niet. Meerbevoegden
hebben hem reeds zijn eeregestoelte aangewezen, en telken dage groeit de
bewondering voor zijn talent en de eerbied voor zijn karakter. Er mogen - vooral ten
onzent - vele mannen zijn, die zonder wetenschappelijke of klassieke opvoeding,
met goed gevolg de letteren hebben beoefend en hun gemoed in zangen hebben
uitgestort; ik ken slechts zeer weinige handelaren en nijveren, die zoo geheel, zoo
volkomen en ernstig, tevens m a n n e n v a n l e t t e r e n waren als Potgieter 't is
geweest. De namen der weinigen te noemen, die naast den zijne kunnen worden
gesteld, behoort niet tot deze plaats.
De school zijns levens is geene gemakkelijke geweest, en de onderstelling is niet
gewaagd, dat de worsteling reeds op jeugdigen leeftijd, dat de krachtsinspanning
waartoe hij alras geroepen werd, gunstig heeft gewerkt op de vorming van zijn
karakter, op de kracht van zijn arbeidsvermogen en op de volharding, waarmede hij
de hinderpalen op zijnen weg wist te overwinnen.
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Te Zwolle den 27sten Juni 1808 geboren, werd hij reeds op zeer jeugdigen leeftijd
geplaatst op de F r a n s c h e school van den heer Quanjer, en, opdat het kind toch
niet al te veel vrijen tijd mocht hebben, spoedig nog daarenboven des avonds op de
nieuw-opgerichte school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, waarvan een
zekere heer Spijkerman hoofdonderwijzer was. Wanneer ik mij herinner, hoe hij die
Maatschappij van 't Nut in later jaren beschouwde en hoe menige persifflage hij op
haar hield, rijst bij mij de vraag, of het overwérken op die departementsschool niet
de eerste kiem tot zijne antipathie heeft gelegd, en of dus zijne ouders niet de schuld
dragen van zijn later niet vleiend oordeel?
Beide scholen schenen evenwel gezamentlijk nog niet te voldoen; althans in 1819
werd de elfjarige knaap geplaatst op de school van den heer van Schouwenburg, die
zich pas te Zwolle gevestigd had, en die niet alleen in het Fransch, maar ook in het
Duitsch en Engelsch onderwijs gaf. Volgens de gewoonte dier dagen, was de leertijd
der jeugd zeer beperkt, en zelfs was die voor Potgieter nog korter dan de gewoonte
medebracht. Er bood zich in 1821 te Amsterdam eene gelegenheid aan om op een
kantoor te worden geplaatst, en de jongen, die nog een kind was, beklom de
kantoorkruk en werd in de bezigheden van het pakhuis ingewijd. Hij woonde hier
bij Mejuffer E. van Hengel en bij hare vriendin en associée, zijne tante Mejuffer W.
van Ulsen, die tot 1825 of 1826 aan het hoofd stonden van het kantoor, waarop hij
werkzaam was.
Ik heb vóor mij liggen eenige versjes en brieven - meest Fransche - en eenige
schrijfboeken met opstellen, door den scholier vóor zijn vertrek van Zwolle en in de
eerste jaren van zijn verblijf te Amsterdam geschreven, waaruit zijne
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liefde voor de letteren en zijne vrij goede kennis van het Fransch blijken, maar die
hem - gelukkig - niet stempelen tot een vroeg-rijp genie. Meer dan uit die kinderlijke
ontboezemingen, blijkt zijn lust voor studie, zijn vroege kennisdorst, door de vele
lessen in het Duitsch en Engelsch, die hij, te midden der kantoordrukten, hier van de
bekwaamste onderwijzers bleef nemen; door zijne liefde voor het teekenonderwijs
van Dawaille, een naam, die ook thans nog een goeden klank heeft.
In het jaar 1826 kwam er eene groote verandering in zijn leven. Het handelshuis,
waarbij hij werkzaam was, besloot een tweede kantoor te Antwerpen op te richten,
en de jonge Potgieter werd daarheen verplaatst. Hij verliet met de beide dames de
stad Amsterdam. Mejuffer van Ulsen had zich aan de zaken onttrokken, maar volgde
toch hare vriendin naar Antwerpen, waar deze de zaken zou gaan besturen. - Of die
verplaatsing hem aangenaam was? Ongetwijfeld, wijl ze hem een ruimer en vrijer
werkkring scheen te beloven, wijl ze al 't bekoorlijke van nieuwe tooneelen, nieuwe
toestanden, andere omgeving voor den geest tooverde. Toch niet onvermengd, omdat
hij te Amsterdam reeds eenige letterkundige banden met de vertegenwoordigers der
oude school had aangeknoopt en het genoegen hoopte te smaken de se voir bientôt
imprimé.
Vier jaren, voor zijne ontwikkeling zeer belangrijk, bracht hij te Antwerpen door.
Hij leerde er J.F. Willems kennen, die hem weldra als vriend des huizes opnam, en
dien hij met kinderlijke vereering gedurende zijn geheele leven bleef liefhebben. De
predikanten Mounier en Marcus behoorden er ook tot zijn dagelijkschen kring, en
eene groote rei van handelskennissen en beursvrienden schaarden zich om den
bewegelijken, levendigen en poëtiseerenden jongen Noord-Neder-
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lander, al deelden sommigen, hoe langer zoo minder, in zijne bewondering voor
Neêrland's eersten Koning en diens vaderlijk regeeringsbeleid over België.
Willems, de letterkundige, was echter zijn liefste vriend en zijn aangenaamst
gezelschap, en geen wonder, dat de jongeling, die meer dichter dan koopman was,
zich meer getrokken gevoelde tot litteraire dan tot handelskringen.
De Belgische opstand, de Octoberdagen van 1830 te Antwerpen, de vlucht der
zijnen en zijne eigene ontkoming; zijne terugreis over Keulen naar Holland, dat alles
is door hem-zelven nauwkeurig beschreven in zijn werk over Bakhuizen van den
Brink. Te Amsterdam teruggekeerd, nam hij zijn intrek ten huize van zijne
grootmoeder, Mevr. de Wed. Potgieter, op de Bloemgracht. De oude dame had Zwolle
verlaten en zich hier gevestigd.
Kort als zijn tweede verblijf alhier geweest moge zijn, was het echter voor hem,
als letterkundige, een zeer vruchtbare tijd. Hij leerde Jeronimo de Vries, Withuys,
H.H. Klijn, IJntema en vele anderen kennen, of knoopte er nieuwe betrekkingen
mede aan. In het gastvrije en vriendelijke gezin vooral van Mr. Jo. de Vries was de
jeugdige dichter - men begint altijd met het tokkelen der luit, al eindigt men er niet
altijd meê - al zeer spoedig een welkome, wekelijksche gast. Maar het gezellig verkeer
was ditmaal niet bestemd van langen duur te zijn. Potgieter was zonder betrekking,
en dat mocht niet zoo blijven; al schreef en vertaalde hij, hij moest eene werkzaamheid
zoeken, waaraan eene meer vaste en zekere verdienste was verbonden; hij was nu
eenmaal van beroep koopman, en hij moest en wilde het ook blijven. Toen vooral
behoorde de letterkunde niet tot de vakken, waarin men het levensonderhoud kon
verdienen: de meeste goden en halfgoden dier dagen dreven haar als
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liefhebberij of bijzaak. Schaarsche uitzondering vormde hij, die van zijn pen-alleen
moest leven.
De heer van der Muelen droeg hem in April 1831 de taak op, de belangen van de
afstammelingen van de familiën Trip en de Geer in Zweden waar te nemen. Vol lust
aanvaardde hij de reize naar het Noorden, aan welke hij zooveel zou hebben dank te
weten, allereerst door zijne kennismaking met de voortbrengselen der Zweedsche,
Noorsche en Deensche letterkunde, maar wellicht niet minder door de gelegenheid,
die zij hem opende om gedurende ruim anderhalf jaar in de veelzijdigste en
meestbeschaafde kringen van het Scandinaviesch schiereiland te verkeeren. Een
nieuwe wereld ging daar voor hem open. Indien ik mij niet vergis in het vermoeden,
dat Potgieter, in weêrwil van zijne aangeborene levendigheid en levenslust, tot dien
tijd de gemakkelijkheid miste om zich in alle kringen, ook de meest schitterende,
gemakkelijk en behagelijk te bewegen; indien de veronderstelling geoorloofd is, dat
de begaafde jonge man niet geheel vrij was van zekere schuchterheid en bedeesdheid,
dan heeft zijn verblijf in het gastvrije, het vroolijke en gezellige Noorden ongetwijfeld
zeer veel bijgedragen tot zijne sociale vorming. Tact en gemakkelijkheid van
beweging, rustig optreden in gezelschap, 't zijn, als men wil, eigenschappen van zeer
ondergeschikte waarde, maar toch verre van verwerpelijk voor wie in de wereld zijn
weg moet maken, en leeren moet met menschen van allerlei richting en stand, van
allerlei ontwikkeling en organisatie om te gaan. Een zeer gelukkigen tijd bracht hij
er door. De brieven dier dagen geven beschrijvingen van gastmalen en feesten, van
liefhebberij-komedies en buitenpartijen, van pie-nies en bals, die voor den jongen
Nederlander de voorstellingen van oostersche tooververhalen moeten hebben
verwezenlijkt. Eene rei
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beminnelijke, geestvolle en beschaafde vrouwen, eene reeks hoffelijke, gastvrije,
wèl-onderwezen mannen gaan in de aanteekeningen uit het Noorden aan onze blikken
voorbij.
Het is mij onbekend, of hij in het eigentlijke doel zijner Noordsche zending voor
de familiën van der Muelen, Trip en de Geer is geslaagd, maar het komt mij niet
twijfelachtig voor, dat het doel voor Potgieter-zelf volkomen is bereikt.
Met een schat van levenservaring en wereldwijsheid, met een groote aanwinst van
litteraire kennis kwam hij tegen het einde van 1832 in het vaderland terug.
Hier vestigde hij zich als agent van verschillende buitenlandsche handelshuizen;
hier dreef hij zaken, die in omvang en uitbreiding toenamen, allermeest door zijne
innemende persoonlijkheid; hier werd hij de vriend van mannen van zeer verschillende
aanleg en ontwikkeling, die zich alle tot hem getrokken gevoelden door de
aantrekkingskracht van zijn wezen en zijne gesprekken. De eenvoudigste en nuchterste
kooplieden waren onder den charme zijner eigenaardigheid en hadden hem lief, al
zagen ze met zekeren eerbied op tegen den geleerden en dichterlijken agent, die altijd
zulke bijzondere oorspronkelijke denkbeelden en uitdrukkingen had, maar die nooit
deftig of pedant was, of zijne meerderheid deed gevoelen. Eerlijk en trouw als goud,
ijverig en nauwgezet in de behartiging der hem toevertrouwde belangen, mogen er
aan de beurs van Amsterdam agenten hebben gestaan slimmer en handiger, meer tuk
op geldbejag dan hij, maar betere en bravere zeker niet.
Hier woonde hij samen tot aan haar dood - 23 Maart 1863 - met zijne beminnelijke
tante, Mejuffr. Willemina van Ulsen, de achtingswaardige vrouw, die onzer aller
Tante, die de Tante van de Gids was, en die wij met diepen weemoed - Veth en
Schneevoogt, Schimmel en Muller, Quack en
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ik - op den 28sten Maart op het Nieuwe Westerkerkhof naar hare laatste rustplaats
begeleidden.
Welken invloed die Tante op Potgieter heeft uitgeoefend, met welke aandoenlijke
piëteit hij haar aanbad - ik ken geen ander woord - en welke groote plaats zij bekleedt
in de letterkundige geschiedenis van 1834 tot 1863, in de vorming van het Jonge
Holland - hoezeer zij door hare vroomheid en hare behoudende godsdienstige
begrippen tot het Oude behoorde - zou het onderwerp kunnen uitmaken van een
boekdeel, dat Potgieter's geheele litteraire werkzaamheid en stelling teekende. Ik had
mij wel eens gevleid dat ik de kracht en de opgewektheid zou terugvinden, om dat
boek - de biographie van mijn besten, ouden vriend - te schrijven; maar nu er weldra
twee jaren sedert zijn dood zijn verloopen, begin ik aan mij zelven te wanhopen, en
zie ik met reikhalzend verlangen, met innige Sehnsucht uit naar den man, die de taak,
voor mij te zwaar, zou willen en kunnen aanvaarden.
Een enkel woord slechts over Potgieter's letterkundigen arbeid, en diens beteekenis
voor onze inheemsche letteren.
Het komt mij voor, dat zijne ontwikkeling eerst dagteekent van zijn terugkeer uit
Zweden. De ruimer horizont, die zich daar voor hem ontsloten had, bracht in zijne
richting reeds eene wijziging te weeg. Het optreden van Beets en de jongere school
maakte een machtigen indruk op zijn gemoed, maar bovenal besliste de aanraking
met Bakhuizen van den Brink, Aernout Drost en Heije over zijne verdere vorming.
De Muzen - het tijdschrift van éen jaar - ontstond. Al heviger en scherper werd de
reactie tegen de oude school, tegen de Letteroefeningen van vader IJntema en tegen
den Vriend des Vaderlands; en toen de Muzen het niet konden houden, en de behoefte
aan een eigen orgaan dagelijks drin-
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gender werd, besloot men tot de oprichting van de Gids, Nieuwe Vaderlandsche
Letteroefeningen, waarvan het eerste nommer in 1837 bij G.J.A. Beyerinck verscheen,
met zijn grappig pedant vignet - de wegwijzende Gids - op het titelblad.
Zoo men zijn Noorden, zijne vertalingen, zijne drie jaargangen van den almanak
Tesselschade en zijne Liedekens van Bontekoe uitzondert, heeft Potgieter's
werkzaamheid in al hare intensiteit van 1837 tot het begin van 1865 zich in dat
tijdschrift geconcentreerd. - Was de Gids een protest tegen de Vaderlandsche
Letteroefeningen, de Tesselschade was 't tegen den ouderwetschen Muzenalmanak.
Vooral sedert het vertrek van Van den Brink, kon Potgieter met meer recht, dan
Lodewijk XIV zijn ‘l'État, o'est moi!’ uitsprak, getuigen van zijn tijdschrift: ‘de Gids,
ben ik!’
Potgieter en zijne medestanders hebben gebroken met het conventioneele, met
den pathos en de sentimentaliteit, met de water- en melk-poëzie, de opgeschroefde
vaderlandsche bewierooking van iedere daad, ieder feit en ieder boek, die nauwelijks
de grenzen van het alledaagsche naderden; zij keerden terug tot de studie der natuur,
zij dompelden zich in het bad der wedergeboorte van onze lands-geschiedenis, niet
enkel voor hen eene geschiedenis van veldslagen, maar het verhaal van de
ontwikkeling en den luister van het voorgeslacht op elk gebied; op het gebied van
handel, scheepvaart, nijverheid, wetenschap, letteren en kunst. Zij gingen ter schole
bij de meesterwerken onzer naburen en bij onze eigen meesterwerken uit vroeger
eeuw; wars van oppervlakkigheid en weêrkeerige vergoding, openden zij de oogen
voor 't geen aan eigen kennis en kunst ontbrak. Zij oefenden kritiek, zonder
mededoogen, maar ook zonder aanzien des persoons. Een druppel citroen in al die
met honig gevulde
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bekers scheen hun heilzaam en weldadig. Mocht de roede in hunne vingeren soms
ook eene geesselroede zijn, met zachte middelen was de verouderde kwaal niet te
genezen. En zij braken niet alleen af, zij bouwden op; elk op zijn wijs en op zijn
gebied, met de daad toonende, welke hunne opvatting en hun ideaal was. De
Nederlandsche letteren hadden aan Potgieter en Van den Brink eene verjongingskuur
te danken; den terugkeer tot natuur en waarheid; de zorg voor lokale kleur en
historische trouw in de voorstelling; de plastische veraanschouwelijking in de plaats
van betoog of beschrijving; objectieve weêrgeving in plaats van de mededeeling van
persoonlijke bespiegelingen, in éen woord nieuwe en reinere kunstvormen bij grooter
degelijkheid van inhoud en rijker gehalte. Wat Bakhuizen van den Brink deed voor
de vaderlandsche geschiedenis en voor de letterkundige kritiek, dat deed Heije voor
de poëzie, en Potgieter aanvankelijk het meest voor het proza. Onder zijne vaardige,
schitterende jonge pen schudde dat proza al zijne kluisters af, en begon zich vrij en
gemakkelijk, bevallig en natuurlijk te bewegen, voor ieder onderwerp de
geëvenredigde uitdrukking zoekend en vindend, speelsch en vernuftig, schrijvend
alsof het sprak. Naarmate de eerste medewerkers hem ontvielen, of zich terugtrokken,
werd Potgieter's taak ernstiger en meer-omvattend. Had hij het proza den weg
gewezen, hij zou 't alras ook der poëzie moeten doen, en niet lang duurde het, of ook
de staf der kritiek werd schier uitsluitend aan zijne ijverige hand toevertrouwd. Hij
gold in de redactie een geheel leger en hij heeft er dagen en maanden in doorleefd
van rustelooze inspanning, van overspanning zelfs, waar hij alleen stond voor eene
taak, die de krachten van velen behoefde en daarop aanspraak maken mocht. Wat al
namen gaan aan onze herinnering voorbij, waar wij Potgieter's betrekkingen in en
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door de Gids beschouwen! Bakhuizen van den Brink, Aernout Drost en Heije, H.
Pol en Oltmans, W.J.C. van Hasselt en' David Portielje, J. van Genns en Schneevoogt,
Fortuyn en G. de Clercq, Veth en Vissering, Miquel, ter Haar en Henry Riehm,
Schimmel, van Gilse, van Limburg Brouwer, P.N. Muller, Buijs, Cd. Busken Huet
en Quack! En hoevelen daarnaast! De jeugdige auteur van Lauernesse, Mejuffrouw
Toussaint, Nicolaas Beets en J.P. Hasebroek, da Costa en de Genestet, Alberdingk
Thijm en van Vloten, Jan ten Brink en Schaepman, ze hebben allen zijn levensweg
gekruist; ze hebben allen - sommigen in zeer langdurige en innige betrekking tot
hem gestaan.
Zelden - ik herhaal het vroeger-geschrevene - heeft iemand zulk een machtigen
invloed op zijn vrienden uitgeoefend, een invloed, alleen te danken aan zijne
onbetwistbare meerderheid, zoowel door belangstelling en warme toewijding als
door veelzijdigheid van studie, door onverpoosde werkkracht, door het fier omhoog
houden zijner smettelooze banier, door zijne eeuwige jeugd en oorspronkelijkheid.
Ik voel mij niet geroepen tot de taak, noten te schrijven bij zijnen omvangrijken
letterkundigen arbeid, door hem in de Gids geleverd, en zoo plotseling in Januari
1865 afgebroken. Alsof hij de catastrophe voorgevoelde, schreef hij in het
Januari-nommer zijn vertaling van Jean Ingelow's Gescheiden. Werkelijk had de
jammerlijke scheiding plaats. Droeve bladzijde in het leven van Potgieter en in het
mijne; treurige herinnering, die mij telken male met weemoed, neen, met diepe smarte
vervult!
Waarom moest hij als bittere ironie van de zijde der achtergeblevenen het aanbod
beschouwen om de Gids als zijn rechtmatig eigendom alleen te behouden, terwijl zij
zich zouden terugtrekken? Het w a s zijn eigendom, door geboorte
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en veroveringsrecht; hij was er meê samengegroeid en hij behoorde met zijn tijdschrift
te leven en te sterven. Hij heeft het niet gewild, en het smalle beekje, aan welks eenen
oever hij stond, ons de hand reikend die ons aan de andere zijde bevonden, is in zijn
stroom eene rivier geworden, die onze handen uit elkander sloeg en ons voor de
verdere reize scheidde.
Ik ben innig dankbaar, dat - wat mij betrof - die scheiding geene duurzame is
geweest. Ik dank het aan zijn goed, warm vriendenhart en aan eene, wie ik zooveel
te danken heb, en die ook hem lief was geworden. Maar ik zal niet vergeten, dat het
de heer Cd. Busken Huet was, die ons in den zomer van 1866 te Kleef bij Robbers
onder de katalpa's 't eerst weêr metterdaad tot elkander bracht.
Maar laat mij nu mogen eindigen. De trilling van de snaar, die ik heb aangeraakt,
is mij te pijnlijk. Sinds dien tijd heeft Potgieter zijn Florence en zijn Gedroomd
Paardrijden geschreven en zich met het ciseleeren zijner bundels Poëzy bezig
gehouden; sinds dien tijd maakte hij zijne voorbereidende studiën voor den Abraham
Lincoln, dichtte hij eenige verzen, die onuitgegeven bleven, en leverde hij in den
Java-Bode in een dertikelen artikelen onder den titel Herinneringen en Mijmeringen
zijne reisindrukken van Weenen, en in zijne Noorweegsche Letterkunde van onzen
Tijd, eene beschouwing over Björnsterne Björnson.
Weinig tijds vóor zijn dood ontving hij den tweeden bundel van zijn Poëzy, dien
hij reeds lang had verwacht, althans vóor Kertmis 1874. Toen zijne eenige zuster na Tante's dood zijne eenige, trouwe huisgenote en levensgezellin - hem het boekske
bracht, zag hij het vluchtig op zijn ziekbed in, doorliep in haast enkele noten en
aanteekeningen; sloeg een blik op zijn portret, en zeide, terwijl hij haar den bundel
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terug gaf, met zijn fijnen, spotachtigen glimlach: ‘'t Is toch maar een burgerman.’
Dat is de eenige onwaarheid, die Potgieter ooit heeft gesproken. - Hij, een
burgerman! - Mijn edele vriend! - Toen ik, zonder ontzetting - want ik was er maar
al te zeer op voorbereid - op den 3den Februari 1875 in den vroegen morgen al de
luiken van het mij zoo dierbare huis op de Leliegracht, schuins over mij, gesloten
zag, toen dacht ik, en toen hebben alle vereerders der Nederlandsche letteren met
mij gedacht:
‘In Everhardus Johannes Potgieter heeft Nederland een zijner oorspronkelijkste
dichters, een zijner fijnste vernuften verloren, een aristocraat des geestes, een
aristocraat van het zuiverst gehalte door hoogheid van karakter, door adel des
gemoeds, door koninklijke mildheid, door teêrheid van gevoel voor het liefelijke en
het schoone.’
JOH. C. ZIMMERMAN.
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