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Foto H. Berssenbrugge nei in oaljeferveportret troch Jelle Troelstra yn 1926 skildere yn opdracht fan
de brânfersekeringsmaatskippij Neerlandia (no yn brûklien by it FLMD te Ljouwert).
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Ferantwurding
De earste grutte sammelbondel fan de gedichten fan Piter Jelles Troelstra ferskynde
yn 1909 ûnder de titel Rispinge, âlde en nije fersen fan Piter Jelles. It ‘Foarwird’ is
ûndertekene mei ‘P.J. Troelstra’ en datearre ‘Den Haech, Hearstmoanne 1909’. It
boek kaam út by N.V. Uitgevers-Maatschappij ‘De Atlas’.
Yn diel III fan de Gedenkschriften (Branding, p. 135 e.f.) skriuwt de dichter, dat
er al earder fan doel west hie syn fersen te sammeljen. It ferbliuw yn Fryslân by
gelegenheid fan de ferkiezings yn Skoatterlân yn 1909 en de fakânsje dy't er nei ôfrin
fan de kampanje mei syn twadde frou te Stiens trochbrocht, joegen him de ynspiraasje
ta de nije fersen, dêr't er syn âld wurk mei oanfolje woe. In ekstra oantrún wie it fers
fan syn eardere stúdzjefreon J.B. Schepers, dy't der by him op oanstien hie wer Frysk
dichter te wurden. Schepers hie argewaasje hân fan Troelstra syn hâlding yn de
Keamer by it bekend meitsjen fan de te ferwachtsjen berte fan in keningsbern.
As besoarger fan syn bondel hat Troelstra earst tocht oan J.J. Hof. Dy fertelt yn
syn Fjirtich jier Taelstriid (II, 203), dat Troelstra him yn 1907 - nei it útkommen fan
syn Klankboarne -, útnoege hie foar in petear: ‘Hij woe syn fersen ek útjaen, seid
er, mar hij hie it net oan tiid, om se te sammeljen; koe ik dat ek foar him opknappe?
Hij soe dan ûnderwilens ris sjên oft er der noch in fersmennich bij meitsje koe. Hij
hie al hwat op 't each - it âde doarp en sa, mar dêrfoar moast er earst in deimennich
tiid habbe om bij dit en dat lâns; hij woe nei Stiens, nei Teroele... It soe de neisimmers
faeks wol kinne. - Nou, dêr siet ik. Sels op kop en earen ûnder it wurk bidobbe, en
dan foar in oar oan 'e gong, koe ik dat, mocht ik dat? Mar wegerje wie ek al slim. Ik
hab sein, dat ik it graech efkes op myn birie hâde woe, en sa binne we byinoar wei
gien. En nei't ik der mij in nacht op ‘bisljept’, dat wol sizze: in nacht net sljept hie,
hab ik bitanke. Ik hie 't ek noait foarinoar houden. Myn petear mei P.J. hat doe mar
koart west, sa 'k al sei, mar safolle hie 'k al foar 't forstân, dat hijsels hie nou suver
neat biwarre; fan 't measte wist er ek net iens, hwer't it
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socht wurde moast. Dat moast ik mar útfine!’
Hof hie oars sels al op 14 novimber 1906 yn in skôging yn it Nieuwsblad van
Friesland it ferlet oanjûn fan sammelbondels fan de wichtichste Fryske skriuwers
en dichters: ‘[...] in “Tsjibbe Gearts” dy't men samar fan 'e planke nimme kin, in
“Piter Jelles” yn ien bân, honear scille se útkomme?’ (Fjirtich jier Taelstriid, II, 308).
Ek al hie Piter Jelles it net oan tiid en seach Hof gjin kâns it foarinoar te krijen,
dochs koe twa jier nei it petear tusken de mannen de sammelbondel Rispinge
útkomme. De útjouwer H. Uden Masman fan ‘De Atlas’ yn Den Haach hat de dichter
holpen mei it sammeljen fan syn fersen. Yn De Fries om utens (july 1933) hat Masman
ferteld, hoe 't er yn de jierren 1887-1890 as jongmaatsje arbeide op 'e Coöperatieve
Handelsdrukkerij te Ljouwert. Dêr moete er foar it earst Troelstra, fan wa't er Frysk
wurk sette moast foar it Friesch Volksblad en For Hûs en Hiem. ‘Heech seach ik
tsjin Mr. Troelstra, de jonge abbekaet, op: hy wier goed tsien jier âlder as ik en sa
geleard! Mar hy wier frjeonlik en tasjitlik for it ‘jongmensch’, lyk as er my den
neamde. Mennich stik fen syn dichterlik proaza en syn skildereftige poezije hab ik
do yn leaden letterkes for de pers ré makke, al hie 'k 'r faek wirk mei om út syn
hoannepoaten wiis to wirden. Gjinien fen ús beiden hie do tocht, dat ik tweintich jier
letter (1909) al syn Frysk wirk yetris oerprintsje scoe op eigen printerij (de ‘Atlas’)
yn Den Haech, as útjower fen syn ‘Rispinge’. Dat hat for my in ûnforjitlike tiid west.
Togearre sneupten wy yn âlde skriften en jierboekjes en bipraetten it wirk.’ Dat Piter
Jelles Masman syn wurk wol wurdearre hat, mei blike út in briefke, dat hy op 20
novimber 1909 oan him rjochte hat en dêr't û.o. yn stiet: ‘De tiid en it wirk, dy-t wy
togearre wijd habbe oan dit boek, scille by my yn nochlik oantinken bliuwe.’
Sa koe Troelstra yn syn ‘Foarwird’ ferwize nei eardere publikaasjeplakken of
oanjaan, dat guon fersen yn de bondel foar it earst ferskynden. Tagelyk joech de
dichter út 'en rûgen in datearring by syn fersen: ‘Der is my frege, fen elk fers de tiid
oan to jaen do-t it makke is. Om safolle moochlik oan dy winsk to foldwaan, haw ik
yn 'e ‘Ynhâld’ efter elk fers in cifer set, dat útslútsel jowt eft it makke is yn
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1880-1882 (1); 1883-1887 (2); 1888-1890 (3) of yn 1909 (4). (1) is de tiid, det ik
(mei O.H. Sytstra) ‘It Jonge Fryslân’, it toanielstikje ‘Oan 'e Sédyk’ en de ‘Wiersizzery
fen âlde Foekje fen Heech’ by HEPKEMA op 't Fean útjoech. (2) is myn studintetiid,
hweryn de útjefte falt fen it ‘Nij Frysk Lieteboek’ en myn pinnestriid mei Dr. LÚTSEN
WAGENAAR yn 1885. Yn disse tiid bin ik yet liberael, tige tsjin 'e ‘kerkelyken’ en
'e ‘socialen’ - merk DOMELA NIEUWENHÚS; mar great foarstander fen algemien
kiesrjucht en al mei in iepen each for de minne maetskiplike tastânnen. (3) is de tiid,
dat ik it tiidskrift ‘For Hûs en Hiem’ útjoech, det ik út hannen jown hab, do-t myn
fers ‘In nije Tiid’, hweryn ik to kennen joech oan 'e kant fen 'e socialistyske
arbeidersbiweging to stean, net yn 'e geast blykte to wêzen fen de lêzers fen det
tiidskrift. Ik ha do in njuggentsien jier fen 'e slach wêst en bin der dit jier wer op
rekke, nei 't Dr. J.B. SCHEPERS my nei oanlieding fen ‘de blijde gebeurtenis’ út
myn tinte lokke hie. Al jierren haw ik fen doel wêst myn fersen ris by enoar út to
jaen; mar ik koe der mar net ta komme. It is meast ‘Jugendarbeit’ en mannich fers
foldocht my net mear, hwet tael en ynhâld oangiet. Der binne fersen by, dy-t hast
tritich jier âld binne en yn sa'n tiid wirdt sok spil der net better op. Om nou yn det
âlde wirk skiftinge to hâlden, hwerby elk fers op syn letterkindige wearde skat wirde
moast - dêr wier gjin bigjinnen oan. Om der yn om to hoffenjen en to fyljen, det gyng
ek net. It iennichste hwet ik dwaen koe, om net alhiel nei wirk út in âldere tiid
bioardield to wirden, wier: it spylark yetteris opnimme, om nij wirk to meitsjen,
hweryn de ûnripens yn tinken, fielen en kennen fen myn jongere jierren plak makke
hie for it djippere fielen, de ripere tinzen en it better kennen fen nou. Earst do-t ik
my dêrta yn steat fielde, doarst ik de útjefte fen it âlde wirk oan. Det nije - allegearre
fen 1909 - sjucht min yn 'e ‘Ynhâld’ mei (4) oantsjut.’ (Rispinge1, 6-7).
De dichter skreau oan 'e ein fan syn foarwurd: ‘Mei de winsk, det dit myn wirk
mei helpe mei, om de moaijens en swietlûdigens fen ús Frysk sprake op 'e nij wer
ris útkomme to litten, stjûr ik dit boek de wrâld yn.’ (Rispinge1, 13). Rispinge waard
oer it algemien goed ûntfongen. Yn 1920
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wie in twadde printinge nedich, dy't doe by R. van der Velde te Ljouwert útjûn waard.
Yn it plak fan de foto fan de dichter (makke fan Helena Goude) kaam in tekene
portret fan de hân fan Ids Wiersma, dy't - op fersyk fan Piter Jelles - ek 11 yllústraasjes
makke hie. De flateroanwizingen fan s. 335 fan de earste printinge wiene ferwurke
yn de twadde, mar oars wiene beide printingen gelyk. Ek oan it ‘Foarwird’ wie neat
feroare; allinne stie der no ûnder: ‘Den Haech, 1909 en 1920’.
Yn it Krystnûmer fan It Heitelân 1930 skreau Dr. G.A. Wumkes oer in nije
printinge fan de Rispinge, dêr't yn in Taheakke noch in tal oanfollingen yn opnommen
wurde moasten. Yn It Heitelân 1931 kaam J.B. Schepers mei ‘In warskôging’. It like
him net goed ta om - sa koart nei de dea fan de dichter - wurk op te nimmen, dat dy
sels út syn Rispinge keard hie. Yn in noat ferwiist Schepers nei it foarwurd fan de
Rispinge, dêr't de dichter syn eigen krityk jûn hie. (s. 7; hjirboppe ek oanhelle). Hy
freget: ‘Hwat wol min op dit stuit mear útjaen? Krekt lyk as de Geldersman Staring
hat dizze Fries sels wite wollen, hwat goed genôch wier for syn goede namme as
dichter. Hwa koe it better wite, hy of wy? Lit ús der de hânnen ôfhâlde. Oer sa'n
fiiftich jier b.g. ja, dan bigjint men ris nei to swyljen - better noch is nou al to
bigjinnen, mar tonei to printsjen - en dan komt der swietsjes wei safolle nijs, om de
dichter hinne groeid, oan 't licht! Dan kinne wy ris wer sjen - of oaren dan fensels,
mar ik bidoel wy, minsken.’
It soe duorje oant 1945 ear't der in tredde printinge fan de Rispinge útkomme koe.
Dat wie in útwreide edysje, redigearre fan J.P. Wiersma. It boek ferskynde wer by
Van der Velde te Ljouwert. De printen fan Ids Wiersma kamen der ek wer yn, mar
yn it plak fan syn tekene portret fan de dichter, kaam der in foto foaryn, makke nei
de plaquette fan A. Remiens, dy't bemitsele is yn ‘De Paaschheuvel’ te Vierhouten.
It fers ‘Lêste blink’ en it proazastik ‘Hwet it Fries-wêzen for my wier’, beide skreaun
yn 1925, waarden, neist inkelde oanfollingen op it âldere wurk, tafoege. De
oantekeningen op guon fersen, dy't Troelstra yn de foarwurden fan syn earste en
twadde printinge opnommen hie, naam Wiersma ûnferoare oer yn in aparte rubryk
‘Oanteikenin-
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gen’ efteryn. Hy foege in stikje oer it fers ‘Hommage à Mademoiselle Agar’ mei in
oersetting ta.
It seit himsels, dat der in nij foarwurd komme moast. Dêryn ferantwurde Wiersma,
wat er feroare hie oan de folchoarder fan de gedichten en wat er tafoege hie: ‘Dizze
tredde printinge koe útwreide wirde mei in “Nei-Rispinge”: meast fersen út Piter
Jelles syn earste dichtersjierren. Syn uteringen fen it jier 1925 moasten fensels nou
ek opnommen wirde. Hjirfor die ik in kar út it “Friesch Volksblad” fen de jierren
1880-1882, “Swanneblommen” (1881), “Ljouwerter Krante” (1882), “De nije
Mienskip” (1925), en út de dichter syn aparte útjeften: “It Jonge Fryslân” (1881),
“Wiersizzerij fen Alde Foekje fen Heech” (1882), “Fryske Brilloftswille” (1883) en
“For Hûs en Hiem” (1890).’.
It feit dat Wiersma in kar dien hie foar syn neirispinge kaam krityk op fan C.
Ellerbroek yn It Heitelân, 1946. Hy ferwiisde nei it neiswyljen fan Wumkes yn It
Heitelân, 1930: ‘Hwêrom nou gjin folsleine útjefte jown fan Piter Jelles syn
dichtwurk? Hie it winliken wol nedich west ‘in kar’ to dwaen? Sûnder folle blêdkanten
mear hie it mûglik west en de lêzer hie dan sels wol in kar meitsje kind. [...] Hawar,
miskjin kin de 4e printinge in folsleine útjefte wurde.’ Oan de fjirde printinge is it
dan no, fyftich jier nei de dea fan de dichter, ta. It hat de bedoeling fan ús
redaksjekommisje west der in folsleine útjefte fan te meitsjen. Net allinne it feit dat
de dichter no al fyftich jier wei is, ek in wat oare ynterpretaasje fan syn útspraak yn
it foarwurd joegen ús it frij no alle poëzij te publisearjen, dy't wy fan Piter Jelles by
inoar bringe koene. J.B. Schepers ornearre, dat de dichter mei opsetsin guon fersen
út syn Rispinge keard hie. Hy die dat op grûn fan Troelstra syn útspraak: ‘Om nou
yn det âlde wirk skiftinge te hâlden, hwerby elk fers op syn letterkindige wearde skat
wirde moast - dêr wier gjin bigjinnen oan. Om der yn to hoffenjen en to fyljen, det
gyng ek net.’ Nei ús betinken stiet dêr neat oars, as dat de dichter jûn hat, wat er op
dat stuit by elkoar swylje koe. Omt er it net oan tiid hie tige krekt te sammeljen en
omt er wol wist, dat it âlde wurk, dat noch fersille lei yn kranten en tydskriften, him
net mear hielendal noaskje soe, hat er miskien willemoeds guon fersen gewur-
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de litten. Mar fan in mei opsetsin weilitten omt it ‘net goed wie foar syn namme as
dichter’, lykas Schepers ús leauwe litte wol, wie, nei ús betinken, gjin sprake. It soe
ek yn striid wêze mei wat de dichter oer syn wurk sein hat yn Fen Liet en Libben (s.
8): ‘det wirk sels is, as it ienkear syn wei ûnder 'e minsken foun het, net mear sines,
mar in stik fen 'e beskawingsskiednisse fen syn folk, fen syn tael- en
skriftenkennisse.’.
Oan wat yn de tredde printinge fan de Rispinge troch J.P. Wiersma gearbrocht
wie, is yn dizze fjirde útjefte fan it sammele fersewurk fan P.J. Troelstra gâns tafoege.
Yn neifolging fan soartgelikense útjeften fan it wurk fan Fedde Schurer en Obe
Postma - dy't yn deselde rige útkommen binne - hawwe wy keazen foar de titel Samle
Fersen. Tagelyk ha wy de yndieling yn genres, dy't Troelstra makke hie, loslitten.
Tafoeging fan nei-rispe fersen oan besteande ôfdielingen op eigen manneboet, like
ús net ferantwurde en it ûnderbringen fan de ‘nije’ fersen yn in rubryk ‘Oanfollingen’
soe gedichten, dy't oarspronklik by elkoar hearden, tige fier út elkoar hâlde yn dit
boek. Better like it ús ta, de fersen safolle mooglik chronologysk te oarderjen.
Spitigernôch koene wy net alle fersen krekt datearje. De datearring fan de dichter yn
de ynhâld fan Rispinge jout gjin útslútsel oer de folchoarder binnen de perioaden.
Fersen dy't publisearre binne yn kranten of tydskriften, hoege net skreaun te wêzen
yn it jier fan publikaasje; itselde jildt foar de fersen dy't yn bondels opnommen binne.
Inkeldris hat Piter Jelles in jiertal ûnder syn wurk set of sette litten, mar der binne
ek fersen, dy't allinne yn hânskrift bewarre binne sûnder dat der in datum neamd is.
As dêr gjin gegevens - eventueel ek út sekundaire boarnen - tsjin pleiten, hawwe wy
keazen foar de oardering neffens it jier fan de publikaasje en binnen ien publikaasje
neffens de sidenûmering. Fersen út bondels hawwe wy by elkoar hâlden, ek al wie
der soms wol in aparte publikaasje fan in gedicht bekend. Yn de noaten fynt men
dan wol in ferwizing. As basismateriaal foar de Samle Fersen is de earste printinge
fan de Rispinge nommen. It materiaal koe útwreide wurde mei de neirispinge fan
J.P. Wiersma. Ut de boarnen, dy't hy neamd hat, hawwe wy
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net syn kar oernommen, mar alle uteringen yn fersfoarm. Nije fynsten, û.o. ûntliend
oan de noch - ûnder de titel Neiteam, ek foar jimme! - te ferskinen bibliografy fan
ds J.J. Kalma, koene tafoege wurde. Sneupen yn it besit fan it Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaesjesintrum levere net allinne in tal oant no ta ûnbekende
fersen op, mar ek oanwizingen foar oar wurk. Dy spoaren folgjende en
kombinearjende mei wat de dichter meidield hat yn syn Gedenkschriften en Fen Liet
en Libben hawwe wy noch fersen ûntdutsen yn materiaal, dat berêst op de Provinsiale
Bibliotheek, it Ryksargyf en it Gemeente-archief te Ljouwert, it Universiteitsmuseum
te Grins, it Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven te Antwerpen en it
Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam. Op dit plak wolle
wy alle helpfeardige meiwurkers fan dy ynstellingen tige tank sizze! Yn it bysûnder
komt in wurd fan tank ta oan de hear P. Visser, dy't, troch bemiddeling fan prof. dr.
E.G.A. Galama, ree wie Nederlânsktalige fersen byinoar te swyljen út sosialistyske
kranten en periodiken. Mr. D.W. Kok betankje wy foar de oersettingen út it Latyn,
dy't by de noaten opnommen binne.
Omt it Hollânske fersewerk fan Troelstra noch net earder sammele wie, hawwe
wy it op fersyk fan ús opdrachtjouwers - de redaksje fan de Holder-rige fan de Fryske
Akademy - byinoar socht en yn in aparte rubryk opnommen by de Samle Fersen.
Wy doare net oan te nimmen, dat it ús slagge is dy samling folslein te krijen. Wat
moat men jin bgl. foarstelle by in opmerking fan J.B. Schepers: ‘Reeds van zijn 16e
jaar af was hij aan 't dichten, voorlopig in het Nederlands. Als medewerker aan
Goeverneurs Oude Huisvriend publiceerde hij daarin verscheidene verzen; er liggen
nog vele in portefeuille.’ (Troelstra als Fries dichter, s. 17)? Wat no oan
Nederlânsktalich wurk sammele wurde koe, jouwe wy hjir ek yn chronologyske
folchoarder.
De Samle-Fersen-útjefte fan it fersewurk fan P.J. Troelstra ferskynt yn de
Steatestavering, dy't op 1.1.1980 ynfierd is. By it omstaverjen fan de Nederlânske
fersen ha wy ús hâlden oan de Woordenlijst der Nederlandse taal (1954). De fersen
yn sabeare 17e-ieusk Frysk en Hollânsk, dy't Piter Jelles yn syn rol fan Gysbert Japicx
by gelegenheid
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fan de Grinzer lustrumfeesten yn 1884 makke hat, binne ûnferoare tusken it Frysk
en it Nederlânsk wurk opnommen. By it omstaverjen fan de fersen binne wy op
ferskillende aparte swierrichheden stuite, dy't gearhingje mei it feit, dat ús dichter
net in fan hûs-út Fryskpratende jonge wie. Guon eigenaardichheden binne ta te
skriuwen oan it Ljouwerter Stedfrysk, dat yn 'e hûs by de Troelstra's praat waard.
Oare foarmen sil er ûnder ynfloed fan de lektuer fan âldere Fryske skriuwers brûkt
hawwe. Wêr't ús omstavering diskutabel is, hawwe wy yn de noaten de âldere foarm
opnommen.
It haadstikje ‘noaten’ bestiet út oantekeningen fan de dichter, de ferklearringen
fan de bewurker J.P. Wiersma, de delslach fan wat oant no ta yn tydskriften oer
ôfsûnderlike fersen fan Troelstra skreaun is en ús eigen opmerkingen. De noaten
binne oardere neffens de folchoarder fan de gedichten, dêr't se by hearre.
Boppe titelleaze fersen hawwe wy om oan te jaan, dat in nij gedicht begjint ***
set. Yn de ynhâldsopjefte binne se oanjûn mei de earste rigel yn skeanprint. Lykas
by de Samle Fersen fan Obe Postma is in list fan âldste fynplakken opnommen by
de ynhâldsopjefte. Wy hawwe ek wer in register op de foarste rigels makke, oardere
neffens it a-bie.
De redaksjekommisje foar de Samle Fersen fan Piter Jelles Troelstra hopet, dat it op
dizze wize oanbeane materiaal belangstellenden oantrúnje sil har te ferdjipjen yn it
wurk fan dizze dichter.
De libbensbeskriuwing yn de foarm fan in koarte kronyk en de ynlieding op it
dichtwurk, dy't beide oan it tekstpart foarôfgeane, jouwe it wichtichste oer it libben
en wurk fan Piter Jelles en wolle in útnoeging wêze ta it lêzen fan syn poëzij.
Ljouwert, foarjiersmoanne 1980
Tineke Steenmeijer-Wielenga
Freark Dam
Klaes Dykstra
Jaep Kalma
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Koarte kronyk fan libben en wurk fan Piter Jelles Troelstra
(1860-1930)
1860, 20 april. Piter Jelles Troelstra te Ljouwert (Súdfliet L 119) berne as âldste soan
fan Jelle Troelstra (1833-1906) en Grytsje Landmeter (1837-1871), twa Lemsters
dy't krekt út Hurdegaryp oerkommen wiene. De Troelstra's - de namme komt fan
Teroele - wiene fan âlds in skaai fan kalvinistyske en menniste boeren dy't lykwols
oan leger wâl rekken. Jelle syn heit wie hellingfeint en is jong ferstoarn. De
Landmeters komme út de Súdeasthoeke; Grytsje har heit wie skoalmaster.
Jelle Troelstra besiket hegerop te kommen en troch fûl krewearjen sil er op 'en
doer ryksûntfanger wurde. Hy is ek Frysk dichter, Dageraadsman, frijmitseler en
linkenoan foaroansteand liberaal politikus en pielt mei leafhabberijtoaniel. Grytsje
Troelstra-Landmeter is lichaamlik net sterk. Stipe fynt hja yn har kristlik leauwe. Yn
'e húshâlding is stedsk de fiertaal.
1861. Wylst de heit stûf oan 'e stúdzje is, ferfart it gesin nei Koudum, dêr't de heit
turfmjitter-taksateur is. Dêr wurdt op 22 septimber Piter syn âldste suster Haukje
Hendrika berne.
1862. Oer Assen komme de Troelstra's yn Ljouwert werom, dêr't Troelstra Sr kommys
wurdt op 'e provinsiale griffy. Hy fielt him jong-liberaal, mar sil neigeraden
konservativer wurde.
1864. Piter kriget, op 7 jannewaris, wer in suske, Tryntsje Albertine, dat mar 16 jier
wurde sil. Hy komt op 'e Nutsbewaarskoalle op 'e Tunen.
1865. De Troelstra's wenje op 'e Tunen 7. Der wurdt wer in famke berne, Rinskje
(14 septimber 1965-19 july 1896). Piter komt op de legere tuskenskoalle fan master
Johannes van der Heide, earst yn de Alde Easterstrjitte en dan yn de Hearestrjitte.
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1867. It âlderlik hûs stiet no wer op it Súdfliet L 119. It fjirde famke, Hendrika, komt
te wrâld op 21 novimber (de lettere mefrou H. Brok-Troelstra, ferstoarn 15 augustus
1944).
1868. Troelstra Sr wurdt ûntfanger te Stiens en komt dêr mei de húshâlding te wenjen
(te Ljouwert útskreaun op 28 april). Piter giet no op skoalle by master Heart Piters
de Jong, in Bildtker fan komôf dy't lykas Piter syn heit ek oan it Frysk docht. Te
Stiens leart Piter, op it skoalleplein, op 'e buorren en letter ek út de boeken, Frysk.
1869. Piter ûntjout him alhiel ta in Stienzer doarpsjonge. Memme sykte lykwols leit
it near op 'e húshâlding en de stamhâlder moat faak foar bernefaam spylje.
1870. Der wurdt op 16 febrewaris in broerke berne, Durk, (ferstoarn 12 maaie 1902).
Piter skriuwt syn earste (hollânske) rymstikken.
1871. Der wurdt, op 12 maart, fannijs in jonkje berne, Albert, dat op 22 augustus al
wer ferstjert op 'e Lemmer. Wylst Piter ek by famylje op 'e Lemmer útfanhuzet, komt
syn mem - oan tuberculose - te ferstjerren op 12 maaie. Har soan is eins nea oer dat
ferlies hinnekommen.
1872. Der ûntsteane thús spanningen ek al mei't syn heit Piter op it kantoar hawwe
wol, mar dy set it yn 'e kant en besiket, himsels sabeare tekoart te dwaan.
1873. De tiid tsjin heuch en meuch op heite kantoar wurdt gjin sukses. De niget oan
it Frysk en it Frysk skriuwen wint oan.
1875. Troelstra Sr wurdt ryksûntfanger fan Noardlik en Súdlik Ljouwerteradiel en
dêrom ferfart de húshâlding op 28 april wer nei Ljouwert (Droevendal NS B 44).
Piter mei no trochleare en komt yn de twadde klasse fan de RHBS, dy't in baas
direkteur hat yn dr. C.P. Burger.
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1876. As ien fan de âldsten fan syn klasse rjochtet Piter in HBS-feriening op. Syn
heit wurdt liberaal Steatelid en bliuwt dat oant syn dea (1906). Troelstra Sr trout op
22 novimber foar de twade kear, no mei in Wurdumer boeredochter-mei-jild, Geartsje
Rinsma (1836-1887), dy't ek net sterk is. (In lânboukrisis, dy't lang oanhâlde sil,
teisteret Fryslân. It ‘Friesch Volksblad’ ferskynt foar it earst; ek yn Fryslân wurde
op it politike mêd guon radikale lûden heard.)
1877. Troelstra Sr, dy't no ta de foaroansteande Ljouwerter liberale boargers rekkene
wurde mei, al beheart er net ta de boppelaach, set him mei syn húshâlding nei wenjen
yn it hûs Efter de Hôven V 78, dat er bouwe litten hat.
1878. Troelstra Sr wurdt lid fan de gemeenteried en bliuwt dat oan syn dea ta. Hy
bringt it ta wethâlder en loco-boargemaster. Piter Jelles is as skriuwer al tige warber
en hat op 'e HBS in ‘parsekonflikt’. Niget oan 'e jongfammen hat er fansels ek al.
1879. Piter kriget kunde oan oare Fryske skriuwers, lykas Onno Sytstra, Tsj. E.
Halbertsma, S.S. Koldyk en C. Wielsma. Hy docht eineksamen HBS en moat no
noch twa jier op it gymnasium om aanst - ek al fielt syn heit der net foar - rjochten
studearje te kinnen.
1880. Piter Jelles debutearret yn Friesch Volksblad, Forjit my net! en Oude Huisvriend
mei Fryske en Hollânske fersen en rekket befreone mei Oebele Stellingwerf, dy't no
te Ljouwert wennet. Mei Stellingwerf rjochtet er it toanielselskip ‘Gysbert Japiks’
op. Sels set er him ek ta de stúdzje fan Fryslâns taal en skiednis, ynspiraasjeboarne
foar syn dichtsjen. Syn heit rjochtet de Brânwarmaatskippij ‘Neerlandia’ op en wurdt
dêr direkteur fan. Doel is, dat Piter him letter opfolgje sil. Troelstra Sr, dy't him ek
wat langer wat mear ta de polityk bejout, wurdt redakteur fan de ‘Friesche Courant’.
1881. Op 23 juny wurdt út Jelle Troelstra syn twad houlik
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in famke berne, Tryntsje Albertine (Nynke), dat lykwols al op 4 septimber 1882 komt
te ferstjerren. Piter Jelles ûntjout him as skriuwer en as foardrager út eigen wurk. Hy
bringt op ûnderskate plakken ‘simmerjûnenocht’. Fan syn hân ferskine ‘Fryske
brilloftswille’, ‘Wiersizzerij fen âlde Foekje fen Heech’ en it toanielstik ‘Oan 'e
sédyk’. Hy sammelet mei O.H. Sytstra fersen foar ‘It Jonge Fryslân’, dat it jiers dêrop
útkomt. Kontakten binne der fierders mei J. Hepkema, L.H. Wagenaar en J. van
Wageningen thoe Dekema, mar Piter Jelles is de iennichste dy't him oanlutsen fielt
ta maatskippijfernijing yn radikale sin.
1882. Piter Jelles docht eineksamen gymnasium en giet nei Grins om rjochten te
studearjen. Hy kriget ferkearing mei Fokje Pasma út Westermar (1865-1956), in
ferhâlding dy't lykwols gjin stân hâlde sil.
1883. Piter Jelles wart him ek yn studintefermidden en is aktyf yn it Grinzer
studintecorps. Yn it wurk dat er publisearret rjochtet syn agressiviteit har tsjin it
boargerlike, syn romantysk langst nei suverens komt ta utering yn syn leafdespoëzij.
Hy is drok dwaande mei it gearstallen fan it ‘Nij Frysk Lieteboek’. De stúdzje komt
troch ien en oar oan 'e krapperein. Ta in dúdlike kar yn it politike komt it noch net.
1884. Op de Grinzer universitaire lustrumfeesten prissentearret Piter Jelles him yn
de rol fan Gysbert Japicx. Hy is redakteur fan it studinte-almanak en fan de
feestkrante. Hy docht syn kandidaatseksamen op 15 oktober, syn heite jierdei en
komt dan wer efkes thús te Ljouwert. Troch tadwaan fan in freon komt er te Grins
yn 'e kunde mei Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer, dûmnysdochter út Nes
(W.D.) (1860-1939). De Fryske Folkspartij, dy't dat jier oprjochte wurdt, hat syn
niget, mar lid wurdt er noch net.
1885. Piter Jelles wurdt lid fan it Boun foar Algemien Kies- en Stimrjocht; hy fielt
him lofts-liberaal en út dy hâlding wei giet er in striidskriuwerij oan mei (de a.r.) ds
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L.H. Wagenaar (‘Fy, Lútsen!’, ensfh.), wat de ferhâlding ta syn heit - dy't him yn it
finansjele wakker koart hâldt - net te'n goede komt. Hy wennet sûnt 25 aug. 1885
wer te Ljouwert, oan Grachtswâl 45 boppe, mar set 5 okt. 1886 wer ôf nei Grins. Hy
hat wat byfertsjinst as repetitor en arbeidet ûnderwyls troch oan it ‘Nij Frysk
Lieteboek’, dêr't er help by kriget fan P.H. de Groot, direkteur fan it muzykselskip
‘Bragi’ fan it Grinzer studintecorps. Tagelyk publisearret er gâns poëzij yn ûnderskate
periodiken.
1886. Oanstriid om him jilde te litten èn roppingsbesef meitsje, dat Piter Jelles sawol
te Ljouwert as yn Grins namme kriget. Polityk bliuwt it ynearsten noch sykjen en
taasten. Hy fielt him oanlutsen ta de Folkspartij fan syn freon Stellingwerf, om har
Fryske ynslach en har iepenstean foar de fragen fan de tiid. Hy folget it krewearjen
nei yngeande feroaringen fan sokke utersten as Ferdinand Domela Nieuwenhuis en
Abraham Kuyper, mar kin likemin it leauwe fan Kuyper as dat fan Domela diele. It
‘Nij Frysk Lieteboek’ ferskynt.
1887. Piter Jelles hjit noch liberaal en is meiwurker oan heite krante. Hy docht syn
doktoraal eksamen rjochten, mar hat noch gjin klear libbensdoel: dûmny?, advokaat?,
politikus? Dat de Folkspartij opgong makket en dat Domela yn Skoatterlân ta
Keamerlid keazen wurdt binne ferskynsels dy't bydrage ta syn besef, dat de Fryske
taalbeweging dêr't er him ta bejûn hat in polityk-steatkundich doel mist en dat it dêr
net sûnder kin. De ûntjouwing sawol yn griffermearde as yn de loftse hoeke - de
earste radikale sosialisten yn Fryslân opponearje har - folget er mei grutte niget.
1888. Piter Jelles promovearret 7 july ta doctor yn de rjochtswittenskippen te Grins
op in proefskrift, titele: ‘Art. 165 van het Wetboek van Strafvordering.’ Hy wurdt
advokaat te Ljouwert en trout te Renkum op 11 oktober mei Sjoukje Bokma de Boer.
Hja komme yn Huzum te wenjen yn de Skrâns 362. In oanbod om liberaal
propagandist te wurden giet er net op yn. De Fryske taalbeweging kriget
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noch alle omtinken: hy rjochtet it tydskrift ‘For Hûs en Hiem’ op. Syn idéaal is eins
in Fryske sosiale folksbeweging, dêr't alle progressiven oan meidogge. Syn krewearjen
en syn persoanlikheid roppe lykwols ek argewaasje op.
1889. Op 4 july komt it earste bern fan de Troelstra's te wrâld, in famke, Dieuwke.
Yn in tiid fan bloeiend polityk libben (aksje foar stimrjocht, agitaasje fan Domela,
opkomst ek fan it konfessionele ‘Patrimonium’, oprjochtsjen fan de fakferiening
‘Broedertrouw’ op It Bildt) spilet Troelstra as advokaat syn earste rol as pleiter yn
de s.n. arbeidersprosessen.
1890. Piter Jelles wurdt, yn augustus, lid fan de Fryske Folkspartij, wat fannijs in
konflikt mei syn heit betsjut. Hy sjocht syn libbenstaak no dúdliker: advokaat en
politikus wol er wêze, om as sadanich ek nije ynhâld te jaan oan it Frysk-romantysk
ideaal. It fers ‘In nije tiid’, dat er yn ‘For Hûs en Hiem’ publisearret, tsjûget fan dat
nij ynsjoch. Yn it roerige klimaat fan dy dagen (rûnom wurde grutte arbeidersmeetings
hâlden) wurdt dy dichterlike kar him troch oarstinkende lêzers net yn tank ôfnommen
en de dichter Piter Jelles swijt no ek tenearsten. Mei syn frou betanket er ek as lidmaat
fan de herfoarme tsjerke. Al ferwachtet er fan de Fryske taalaksje net folle mear, hy
bliuwt it Frysk trou en ek yn it godstsjinstige jout er it sykjen net oer. Hy beskôget
himsels as demokratysk sosialist. Omt de advokatuer net folle opsmyt, siket er kontakt
sawol mei Hepkema as mei Domela om te besykjen, fêst wurk oan in krante te krijen.
Yn 'e hjerst komt er yn 'e kunde mei de Bildtske arbeidersfoarman Jan Stap, dy't er
ferdigenet en dy't der sines ta docht dat Troelstra syn sosialisme in ethyske grûnslach
kriget. Domela èn Kuyper, dy't beide har antithesegedachte hawwe, komme foar
Troelstra oer te stean. Yn syn hert - as dichter! - radikaal, kiest er lykwols foar de
wei fan it ferdrach, d.w.s. fan de parlemintaire demokrasy. Boeren en arbeiders,
‘finen’ en ‘grouwen’ wol er byinoar hâlde. Yn de sosialistyske beweging komme ek
dêryn ‘Amsterdam’ en ‘Fryslân’ foarinoar oer te stean. De sosiale need sawol yn it
súdeasten as it
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noardwesten fan Fryslân boazet oan. Troelstra swijt fierdersoan as Frysk dichter,
mar jout noch al Hollânske fersen.
1891. It twadde bern, Jelle, komt te wrâld, op 17 jannewaris. As sosialist wol Troelstra
yn dizze snuorje de parlemintaire Folkspartijlju en de radikalen fan de
Sociaal-Democratische Bond fan Domela as 't heal kin byelkoar hâlde en dêrby ek
de Fryske, desintralistyske grûnslach fan it partijferbân net kwyt. De Fryske radikale
leden fan ‘Patrimonium’ wol er foar dat doel ek winne. Dat idéaal berikt er net, omt
de omstannichheden der net nei binne en ek mei omt guon in skalk each hawwe op
wat hja as Troelstra's ear- en hearsksucht sjogge. De drokten dy't mei sa'n bestean
anneks binne wurde syn frou eins te stûf.
1892. Troelstra syn pleitsjen foar in sosiaal-demokratyske herfoarmingspartij is om
'e nocht; sels âlde freonen as Stellingwerf, Vitus Bruinsma en Geart Lourens van der
Zwaag wize him en syn ideeën ôf. Teloarsteld yn Fryslân en de Friezen sil er aanst
besykje om yn Hollân (Amsterdam) oanhâld te finen, mar earst wurdt er noch
redakteur fan de ‘Sneeker Courant’. As de keninginnen (Emma en Wilhelmina) yn
juny yn Fryslân komme rekket er by in opskuor tusken sosialen en oranjeklanten yn
libbensgefaar. Syn frou kriget it, mei troch al dy spanningen grif, oan it hert.
1893. Troelstra is fannijs as advokaat warber yn ûnderskate prosessen dy't reade
arbeiders - it regear hjitfolget de sosialen - oandien wurde. Hy publisearret de
brosjuere ‘Moderne ketters’ (H. Poutsma, Appelskeaster feanarbeiders). Hy kriget
kunde oan guon foaroanmannen út Hollân (Wibaut, Tak) en ferfart nei Amsterdam.
As er it dêr net lykhâlde kin set er him noch itselde jiers yn Utert nei wenjen, dêr't
er ‘De Baanbreker’ útjout. Wylst Nieuwenhuis syn SDB aloan mear yn anarchistyske
rjochting giet, fielt Troelstra mear en mear ferlet fan in nije partij, sa'nien lykas him
yn 1891-1892 foar Fryslân foar eagen stie.
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1894. Broer Durk, dy't ek sosialist wurden is, komt siik by Troelstra-en-har te Utert.
Op 26 augustus wurdt te Swol de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij oprjochte.
Troelstra moat fjochtsje om in plak yn de earste rigen, mar dat slagget him al. De
ôfstân ta de Fryske taalbeweging, alhiel yn liberaal farwetter rekke, wurdt grutter en
minsken as Stellingwerf steane no polityk besjoen mear yn 'e midden.
1895. Wylst de grutte lânboukrisis dúdlik syn djiptepunt hân hat, liket it mei Troelstra
syn politike takomst noch wakker ûnwis, ek al mei't de Fryske sosialisten noch in
skalk each op him hawwe. Oan de ein fan it jier wurdt der by Gatse Haitsma ûnder
Britsum ynbrutsen; hjirút ûntstiet de ‘Hogerhuissaak’.
1896. Troelstra syn suster Rinskje ferstjert, op 19 july. Yn de jonge SDAP wit er
him sa njonkelytsen in eigen plak te feroverjen en op it politike mêd hâldt er
benammen oandacht ek foar de agraryske (Fryske) kwestje. Fryslân hat him gjin
earmslach bean, mar hy bliuwt de Fryske saak trou en hopet, syn lânslju foar syn
stribjen (werom) te winnen. Hy docht der sines ta om fan de SDAP in hechte
organisaasje te meitsjen en skriuwt ûnderskate propagandabrosjueres.
1897. Troelstra wurdt foar de SDAP as Keamerlid keazen yn de distrikten Ljouwert,
Tytsjerksteradiel en Wynskoat. It partijbestjoer makket út, dat er de kandidatuer fan
Tytsjerksteradiel oannimme moat; sels hat er syn twifels oer dy kar. De húshâlding
ferfart no nei Den Haach. De ferhâlding mei syn heit, dy't tegearre mei him te
Ljouwert de ‘radikale’ kandidaat C.V. Gerritsen bestriden hat, wurdt better. Nei
Stellingwerf syn dea rint it mei de Folkspartij op 'e non. Domela ferlit de eigen SDB
en ‘Recht voor Allen’, mar de anarchistyske streaming is dêrmei net fan 'e baan.
1898. Troelstra bliuwt warber as skriuwer fan partijbrosjueres. Hy folget de
Hogerhuissaak fan 'e miet ôf oan mei
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grutte niget, lykas dat rûnom it gefal is. Yn Fryslân bliuwt Geart Lourens van der
Zwaag yn it súdeasten de reade foarman. De SDAP ûntjout har as in reformistyske
beweging. Van der Zwaag wurdt net lid.
1899. Noch altyd is Troelstra derop út om de lytse boeren foar syn polityk te winnen.
Dat slagget him net, likemin as er, as pleiter yn dat ferneamd foarbyld fan
klassejustysje, kâns sjocht in beskiedende rol te spyljen yn de Hogerhuissaak.
1900. Troelstra wurdt haadredakteur fan ‘Het Volk’, it partijblêd fan de SDAP, dat
te Amsterdam útkomt. De húshâlding ferfart no nei Haarlim, dêr't Troelstra in moanne
yn 'e finzenis moat fanwegen de Hogerhuissaak. Syn frou skriuwt har ferneamd
berneboek ‘Afke's Tiental’ (dat yn 1903 ûnder har skûlnamme Nienke van Hichtum
útkomme sil). Yn 'e hûs en yn brieven oan Fryske freonen bliuwt it Frysk de fiertaal.
1901. Yn de SDAP ûntsteane de earste konflikten mei de ‘echte’ Marxisten. Troelstra
sprekt him út tsjin politike skieding op grûn fan de godstsjinst. Hy rekket syn
Keamersit foar Tytsjerksteradiel kwyt oan de a.r. ds A.S. Talma, mar wint it oare
jiers de ferkiezing yn it distrikt Amsterdam III. Hy ûntjout him mear as folkstribún
dan as parlemintariër, mear as tsjûger dan as ferduldich bouwer.
1902. Syn broer Durk ferstjert te Arnhim op 12 maaie. Tusken heit en âldste soan
komt it ta in folsleine fermoedsoening. Yn syn partij wint Troelstra de striid oer de
lykstelling fan iepenbier en bysûnder ûnderwiis.
1903. Troelstra spilet syn rol yn de grutte spoarweistaking en komt nei bûten èn nei
binnen ta net sûnder kleanskuorren út dy ferheftige aksje dy't foar de arbeiders in
ôfdijer wurdt. De Troelstra's wenje no (wer) yn Den Haach. It húslik en houlikslibben
ferrint net sûnder problemen. De beide bern komme yn Dútsklân op in kostskoalle.
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1905. Troelstra, dy't lichaamlik net sterk is, hat sa't bliken docht de lêste jierren tefolle
fan himsels ferge en fielt faak ferlet fan langere rêstperioaden. Syn houlik komt
wankel te stean. Sjoukje Oosterbaan, fan Drachten, krije hja as help yn 'e hûs. Soan
Jelle wol skilder wurde.
1906. Jelle Troelstra Sr ferstjert, op 30 jannewaris; Piter wurdt no direkteur fan de
‘Neerlandia’. De spanningen yn de partij en ek thús nimme ta. Hysels en ek oaren
litte de gedachten gean oer in bondeling fan syn Frysk dichtwurk.
1907. Piter Jelles besiket J.J. Hof te winnen foar it reemeitsjen fan sa'n útjefte. Te
Stuttgart pleitet er, op in gearkomste fan de Twadde Ynternationale, foar in oar
polityk systeem: neist it parlemint soene der sosiaalekonomyske organen komme
moatte. Op 6 novimber wurdt de skieding fan it houlik tusken Troelstra en syn frou
útsprutsen.
1908. As Troelstra op 15 jannewaris (al) wer trout mei Sjoukje Oosterbaan, jout dat
gâns opskuor en argewaasje yn de partij. Oan de ein fan it jier komt der fannijs, no
bûten de partij, argewaasje om syn réaksje op de meidieling, dat keninginne
Wilhelmina yn ferwachting is. Dr. J.B. Schepers - kollega-dichter en eartiids
stúdzjefreon te Grins - falt him dêroer oan yn in Frysk fers en Piter Jelles jout him
beskie ek yn in Frysk gedicht.
1909. As Troelstra yn 'e simmer yn Stiens útfanhuzet, begjint er wer te dichtsjen,
û.o. ûntstiet de syklus ‘It Koalsiedterskjen’, dat earst apart útjûn wurdt. Tsjin de ein
fan it jier ferskine syn samle fersen ûnder de titel ‘Rispinge’.
1910. Yn Den Haach hâldt Piter Jelles, by wize fan ynlieding en taljochting op
‘Rispinge’, in lêzing ûnder de titel ‘Fen Liet en Libben’ (itselde jier ek yn boekfoarm
útjûn), dêr't er in skerpe skieding tusken de dichter en de politikus yn ôfwiist. Rûnom
wurde der no Piter Jelles-jûnen hâlden en Troelstra kriget fannijs kontakt mei it
Selskip 1844. Hy wol en kin faaks foar it Frysk wat dwaan.
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1912. Troelstra kin mei it Selskip 1844 neat wurde; de lju leauwe blykber net yn syn
leafde ta Fryslân. As politikus jout er him wer alhiel oan de kiesrjochtbeweging.
1913. As mei troch tadwaan fan Troelstra yn dit krisisjier de SDAP tige oanwint,
riist de fraach oft der ek reade ministers komme moatte, mar Troelstra fielt dêr net
foar. Hy ferklearret him fannijs tsjin de antithese yn de polityk. De partij stiet efter
him.
1914. As de earste wrâldoarloch útbrekt, pleitet Troelstra foar nasjonale ienheid en
hy besiket, oeral foar de frede te krewearjen. Hy moat lykwols sels ek rêst nimme
om in oerspanning te boppen te kommen.
1915. Troelstra set syn fredesaksje fuort, sprekt rûnom en skriuwt brosjueres. Fannijs
kriget er in psychyske ynsinking.
1917. By alle ynternasjonaal wurk (Stockholm: konferinsje fan soasialisten dy't de
frede wolle) kriget Fryslân ek omtinken: kin der gjin beweging yn de beweging
komme?! It probleem fan de nasjonale minderheden hat Troelstra syn oandacht ek.
Dat it algemien kiesrjocht der komt jout him gâns foldwaning: dat rjocht sjocht er
as in middel yn de striid. Yn Ruslân brekt de revolúsje út.
1918. Der komt in ein oan de oarloch. As ek yn Dútsklân revolúsjonaire reboeljes
ûntsteane leauwe party lju fan lofts èn rjochts net, dat soks by de grinzen fan Nederlân
ophâlde sil en Troelstra is ien fan harren. Mar as er in raam nei de macht dwaan wol,
docht bliken dat er mistaast en him fersind hat. De lju fan rjochts mar ek lju út de
eigen partij (Vliegen, Schaper) hâlde no mei namste mear klam út dat de wiffe
Troelstra, dy't aloan tefolle fan lichem en geast ferge hat, net tsjin de omstannichheden
opwoeksen is. Mar de massa yn de partij lykwols stiet efter him.
1920. De twadde printinge fan ‘Rispinge’ komt út. Wylst is Troelstra yn 'e pleit foar
in Fryske learstoel oan de
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ryksuniversiteit te Grins. Hy, dy't jong fan hert bleaun is, wurdt op oanstean fan
Douwe Kalma sels lid fan de Jongfryske Mienskip. Yn de Twade Keamer warskôget
er fûl tsjin it fascisme dat er wanken sjocht en yn de kommende jierren pleitet er foar
de útbou fan de politike demokraty, mei om dat gefaar te kearen.
1924. Troelstra nimt, yn novimber, ôfskied fan de Twade Keamer.
1925. Oan de Mar fan Genève skriuwt er syn lêste fers, ‘Lêste Blink’. De reade
beweging stiftet it Troelstra-oord te Beekbergen. Troelstra, dy't noch safolle út 'e
wei sette wol, wurdt siik mar set him lykwols ta it skriuwen fan syn ‘Gedenkschriften’.
Fan de hân fan A. Hahn Jr ferskynt it boekje ‘Troelstra in de karikatuur’. J.B. Schepers
set Piter Jelles syn fersen yn it hollânsk oer.
1926. Mei it kliuwen fan de jierren belunet de leafde ta Fryslân net. Troelstra jout
dêr utering oan yn ûnderskate fraachpetearen (H.G. Cannegieter, R.W. Canne, R.P.
Sybesma, J. Winkelman, Sjouke de Zee).
1927. Troelstra kriget in oerhaal, mar de geast jout gjin belies. Yn it earste diel fan
syn Gedenkschriften krije syn jeugd en it Frysk gâns oandacht.
1930. Op 12 maaie komt Piter Jelles Troelstra te Den Haach te ferstjerren. Party
Friezen docht it sear, dat er te Skeveningen te hôf brocht wurdt. Yn 1953 komt der
in monumint yn Den Haach (Westbroekpark) fan prof. V.P.S. Esser.
1933. Te Stiens wurdt in tinkstien foar Piter Jelles ûntbleate, makke troch Tjipke
Visser. Johan Winkler, syn eardere sikretaris, publisearret in lytse biografy (en yn
1948 jitris).
1935. H.B. Wiardi Beckman, syn lêste sekretaris, jout in kar út Troelstra syn politike
artikels.
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1939. Sjoukje Maria Diederika Bokma de Boer (Nynke fan Hichtum) ferstjert op 9
jannewaris yn Hilversum.
1945. De tredde, oanfolle printinge fan ‘Rispinge’, besoarge fan J.P. Wiersma, komt
út.
1950. Der komt in boarstbyld yn de Twade Keamer, makke fan Titus Leeser.
1952. Jelle Troelstra publisearret it boekje ‘Mijn vader Pieter Jelles’.
1955. To Utert komt der hoeke Draaiweg-Troelstralaan in grut byld makke troch
Han Hekman.
1960. By de Aldehou te Ljouwert wurdt in stânbyld foar P.J. Troelstra oprjochte,
makke troch Hildo Krop.
1964. Sjoukje Troelstra-Oosterbaan ferstjert te Den Haach op 14 april.
1966. Under de titel ‘Wylde Hierren’ ferskynt in kar út it Fryske proaza fan Piter
Jelles, besoarge troch K. Westerhof.
1980. De PTT jout in postsegel út mei de byltenis fan Mr. P.J. Troelstra. Syn Samle
Fersen, Fryske en Hollânske, printree. Ek ta gelegenheid fan de betinking fan syn
50ste stjerjier wurdt in wiidweidige bio-bibliografy yn boekfoarm taret.
J.J. Kalma
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Piter Jelles as Frysk dichter
It stiet my noch foar, dat bekend makke waard, dat Piter Jelles weirekke wie. Ik haw
doe minsken yn triennen sjoen. En guon fan har haw ik letter frijwat steurd meimakke,
doe't bekend waard, dat om utens yn Skeveningen har foarman te hôf brocht wurde
soe. Dêr waard ferûngelike by oanhelle, dat dat yn striid wie mei de dichter syn eigen
wurden:
Lit my ek ienkear lizze
Yn 'e Fryske grûn;
(It Aldershûs, s. 228)

Sokke réaksjes docht út bliken, dat yn Fryslân de bân mei Piter Jelles tige gefoelich
wie en dat yn Fryslân yn 'e herten fan it folk de politikus en de dichter net aparte
grutheden útmakken. Dy beide kanten fan Troelstra soene nammers ek maklik by
sokken ûnder ien wurd gearbrocht wurde kinne: besieling. En as dichter èn as politikus
hat hy yn syn tiid kloften lânslju begeasterje en oertsjûgje kind. De krêft dy't út him
striele koe by har sa sterk en sa ynkringend oerkomme, dat by syn dea It Frysk
Folksblêd, orgaan fan it Soasiael-Demokratysk Frysk Forbân, skriuwe koe:
No rêst de strider út, syn mûle swijt,
Mar as wy strak, sa machtich as wy binne,
Trochsette en winne - dan hat HY it dien!

Al swei syn mûle, syn beynfloeding soe lang noch neiwurkje: yn 'e polityk likegoed
sa't dat earder ek op literair mêd it gefal west hie. Want Piter Jelles, dy't as minske
as in roppene beneamd wurde kinne soe, hie ek as dichter syn spoaren neilitten.
Sûnder him is de ûntjouwing fan 'e Fryske poëzij langer net te tinken. As
oergongsfiguer hat hy tusken tiidrekken in eigensoartich en ûnmisber keat foarme.
Wat dichtsjen foar him ynhold hat Piter Jelles him ûnder
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oaren oer útlitten yn syn Fen Liet en Libben (1910). Hy skreau dêr dat dat foar him
it utering jaan oan it eigen ynderlik libben betsjutte. De sa ûntstiene poëzij hearde
neffens syn betinken tagelyk keunst te wêzen:
De Dichter mei út egen inerlike drang, allinnich om syn leed of wille yn
moaie klank te uterjen, de sang songen habbe - de Keunstner wol syn wurk
bringe ûnder 'e minsken en stiet derop, dat hja it begripe en wardearje sille.
En dat wurk sels is, as it ienkear syn wei ûnder 'e minsken fûn het, net
mear sines, mar in stik fan 'e beskavingsskiednisse fan syn folk, fan syn
taal- en skriftekennisse. (s. 8).
Doe't Piter Jelles út dy opfetting wei om 1880 hinne nei in Hollânske begjinrite yn
it Frysk begûn te dichtsjen, doe wie dat yn 'e omstannichheden fan dy tiid inkeld al
troch it eigen en spontaan lûd derfan foar Fryslân wat nijs. ‘It sizzen wat it herte
fielt’, it etiketsje dat de lettere Rixt (H.A. van Dorssen, 1887-1979) opplakt krije soe,
wie doedestiids nammentlik yn 'e poëzij noch net wizânsje. Allinne mei altemets de
gefoelige J.R. Kloosterman (1847-1914) as seldsume útsûndering, wie epysk ferheljen,
krûde as 't heal koe mei in flutske moraal, de itige trant wurden. Yn dat genre hie
Waling Dykstra (1821-1914) him as de grutte master sjen litten. It slim oerhearskjen
fan dy yn wêzen ûnpersoanlike, sljochtweihinne skriuwerij hie J.D. Ankringa
(1793-1860) yn 1857 yn De Vrije Fries VIII al foar warskôge yn syn ‘Proeve van de
geschiktheid der Friesche taal voor het verhevene’ en hy hie dêr doe mei oersettingen
út Aeschylus ‘Agamemnon’ wat foaroer sette wollen. It dearde Ankringa oan, dat it
stribjen om literatuer fan gehalte te skeppen der yn de floed fan dy folksskriuwerij
ûnder driigde te strûpen. Wy moatte dêrby betinke dat earder bygelyks in Rinse
Posthumus (1790-1859) it yn 'e tiden fan 'e Romantyk al mei Shakespeare-oersettingen
weage hie. Doe hiene ek gâns persoanliker lûden meiklonken. Eeltsje Halbertsma
(1797-1858), J.C.P. Salverda (1783-1836) en Harmen Sytstra (1817-1862) hiene elk
foar oar de har ûntfallen bern yn kleilieten betocht. Hja hiene
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dêr iepentlik utering yn jûn oan har leed. Ek leafdessmert soe yn dy snuorje stim oan
jûn wurde: yn Suringar's Vriesche Almanak (1830) waard it fers ‘Gjealp’ publisearre.
De skriuwer woe it doe sels, sa te sjen, noch net wêze: hy bleau anonym.
It klimaat dêr't it oandien hert yn meisprekke koe wie lykwols sûnt alhiel feroare.
De gefoelige kant hie - en dat siet yn 'e tiid - belies jaan moatten tsjin in oerhearskjend
ferstanlike ynslach. Waling Dykstra, tsientallen fan jierren de sintrale figuer, levere
siden en siden lêsfoer, mar wat syn eigen siele beruorre soene de lêzers nea net wat
fan fernimme kinne.
Yn 'e snuorje, dat yn de Hollânske literatuer de Tachtigers har mei har keunst om
de keunst en leafst yn sonnetfoarm mei har ‘allerindividueelste expressie’ oppenearren,
doe kaam yn Fryslân Piter Jelles nei foaren as in dichter dy't fan dat aller-persoanlikste
fan dyselde Tachtigers (dat him te frijbliuwend wie) neat hawwe moast, mar sels yn
alle iepenens it eigen herte dochs sprekke litte woe, likegoed ek in kearmannich yn
sonnetten. Yn 'e praktyk fan syn dichtsjen mûne dat út yn it gearbringen fan it
oanspreklike fan 'e folksskriuwers mei de tsjoen fan in eigen tige byldzjend betrutsen
lûd. Dat makke him ta wat er graach wêze woe: Folksdichter op en út. Him stie dêrby
foar eagen wat P.A. de Genestet (1829-1861) yn syn fers ‘De Volksdichter’ (1850)
al útsongen hie:
O Jongling, wien de God der vaadren heeft verkoren,
Die 't onbekende lied voelt worden in uw borst,
Rijs op, en laat mijn volk uw blijde boodschap horen
En wees hun Man, hun Held, hun Vorst!
Reeds is de melodie de zielen ingevloten...
Geef stemmen aan de stof, en woorden aan de noten,
Wees de echo van weleer, en aller deugden tolk!
Geef - wat geen brood alleen, geen goud vermag te geven,
Geef krachten aan de hand, en kracht aan 't zieleleven;
Een schone toekomst aan uw volk!

Dêr hat Piter Jelles neffens eigen sizzen as dichter nei libje en stribje wollen. Hy jout
dêr yn syn Fryske gedichten de

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

29
kleare bliken fan. Syn Hollânske fersen, hjir efteryn opnommen, sit dúdlik itselde
útgongspunt efter. It publyk, dat him by it skriuwen foar eagen stie, moast begripe
kinne wat him ynderlik beweegde en dêr siet yn syn gefal dizze persoanlike oandrang
efter: it ideaal om Fryslân en de wrâld te ferbetterjen. By it ‘fertolkjen’ fan dat
‘selsfielde’ moasten ritme en klank neffens him har ‘beteikenis’ ek hawwe, sa waard
yn de ‘mistribele muzykútjefte’ fan It Jonge Fryslân ornearre. Sa krige de esthetyske
kant mei alderhande lûd-effekten en mei skilderjend byldzjen by him syn gerak ek.
Dy ynderlike oantrún om dy foar Fryslân nije eigen paden te begean hat op
ûnderskate wizen fan Troelstra oars ek stal krigen. De oprjochting fan de Keamer
Gysbert Japiks (1880), mei it doel om réalistysker stikken te bringen, hie grif te
meitsjen mei in generaasje-konflikt en faaks ek mei konkurrinsje-sucht, mar wie
doch benammen in artistyk protest tsjin it moralistyske en falsk-romantyske
nocht-en-wille toaniel fan dy dagen. Syn Nij Frysk Lieteboek (1886) sette him
ynhâldlik en fers-technysk ek ôf tsjin it ‘âlde’ fan 1876, krekt sa't de sammelbondel
It Jonge Fryslân (1882) en it eigen nije tydskrift For Hûs en Hiem (1888-1890) dat
ek al diene tsjin de doedestiids frijwat bestjurre Selskipsorganen. Yn it ramt fan 'e
tiden hawwe it allegear opstigingen west. It wiene lôgen dy't efkes heech útsloegen
en ek gau wer dôven. Mar ûnder de jiske bleau it as berutsen fjoer slomjend efter,
om yn de Jongfryske tiid (yn bygelyks figueren as Fedde Schurer en ek Douwe
Kiestra) fannijs wer op te flamjen.
De ynderlike ûntjouwing fan Piter Jelles is yn syn fersen goed nei te kommen. Hy
besint him op ûnderskate plakken op syn dichterskip (‘de Sjonger en de Wrâld’; ‘De
Wynharp’; ‘Net mear sjonge?’; ‘De Sang’). Hy fielt him as dichter in keunstner:
Dat, út de stoffe,
Dy 't hert him jout,
Hy ús in bliuwend
Dicht-byldwurk bout.
(De Sang, s. 195)
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Dat docht hy mei uterste soarch. Ynhâldlik hâldt er altiten de grutte globale linen
oan. De ferfiningen komme benammen op it technyske mêd te lizzen. Sa hawwe
stêf- en binnenrym by him deselde opgnissende funksje as de ‘glâns’ fan ‘sulver’ en
‘goud’, dêr't er syn tafrielen sa rynsk mei oerjitte kin. Der is dan sprake fan in
fyn-dichterlike gloede, dêr't it nau by harket en sjocht, mar dêr't de visy altiten baas
by bliuwt. Syn altyd sterke opstiging wurdt wielderich yn byld en klank ferpakt,
krekt sa't (om yn dichters sfear te bliuwen) in stoere beam omwûn sitte kin fan in
kleurige bedwelmjende kamperfoelje.
Al ridlike gau geane syn tinzen de wrâld-herfoarmjende kant út:
In sjonger bist! Witst wol, wat dat betsjut?
It leed fan hiel it minskdom silsto drage!
Fan dy it andert op de grutte frage:
Hoe minske goed, hoe ierde in himel wurdt.
(De Sjonger en de Wrâld, s. 82).

Syn earste ideaal en boarne fan ynspiraasje is lykwols Fryslân, it heitelân. Hy ropt
op om der foar te striden (‘It jonge Fryslân’; ‘Sil Fryslân Fryslân bliuwe?’; ‘Kening
Friso’). Hy wol stribje foar it behâld fan it âlde, stege Fryske karakter en set him,
lyk as oaren foar him, fûl teskoar tsjin de ‘Frânske wyn’. Ek mei-Friezen sil er net
sparje. Syn persoanlike oanfallen-op-rym hawwe snedige teksten opsmiten (‘De
Hoanne fan 'e Heegmer toer’; ‘De Wûnzer reis’). In algemien belang woed er dêr
dan lykwols mei tsjinje. Oan 'e oare kant soed er as in suvere romantikus ek it ferline
besjonge (‘Radbods Dea’; ‘Teaco en Gerbrich’) en hy ferhearliket de Fryske natoer
en it âlde folkslibben. Merken mei draaimûnen, keatsen, silen en ‘opsitten’ is praat
fan en gauris foarmje sokke fersen in brêge nei de leafdesgedichten, dy't er fan
alderhande stimming skriuwe soe. Dat binne meast uteringen fan lok, boartlik,
koartswilich soms, en ek wol mei in ûndertoan fan earnst. Eigen ûnderfiningen spylje
grif ek mei yn de minder persoanlik lykjende teksten fan sawol de Fryske
Brulloftswille as fan syn uteringen sabeare troch de mûle fan Foekje fan
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Heech. It bliere en moaie fan 'e leafde liket te oerhearskjen en fan leafdesleed is
navenant minder sprake. It kin wêze, dat yn leafdesdrama's lyk as dat niis al neamde
‘Teaco en Gerbrich’ of ‘Minja’ in hiel stik eigen lijen, in ôfstegering of in
‘ûnmooglikheid’ ferstutsen sit. Boppe de wat wyldsinnige sfear út fan ‘'t Jonge libben
moat ris rûze’ klinkt linkelytsen de rop om duorjende fêstichheid. By alle flechtige
wille langet hy yn syn hert nei wiere, hege leafde (‘Langst nei Leafde’;
Leafde-tankliet’):
In djippe langstme nei 'n ‘trouwe hâld’
Dreau m' as in reizger troch de wrâld.
(Leafde-tankliet, s. 298).

Langst nei oare fêstichheden begjinne dêr njonkenlytsen trochhinne te spyljen. Swier
wrakselet er mei en om it leauwe:
Yn 't wyld gejei nei jild en ear
Fûn ik dy hege God net mear.
(De Striid om it Heechste, s. 259).

en wat langer wat twingender tiest er om mei de frage wêr't yn it maatskiplike syn
opdracht krekt lizze moast (‘De kriichssang fan it Ideaal’; ‘In Nije Tiid’), alles tsjin
'e eftergrûn fan:
ferfal fan âlde tastannen, tinkbylden en seden, fan grutte ûnwissens op
maatskiplik gebiet en fan siikjen en freegjen nei mear hâld, mear
wissichheid op it gebiet fan leauwen en fan 'e seden. Dêrby kaam foar
Fryslân... de grutte lânboukrisis... dy 't net allinne de boerestân in knoei
joech, mar ek folle lytse boargers, wurkbazen en nearingdwaanden yn stêd
en doarp de strop om 'e hals sloech en de lânarbeiders wurkleas makke.
(Fen Liet en Libben, s. 34).
De ûndergong fan it âlde en betroude, dêr't de dichter gâns muoite mei hie, liet him
- mei syn útsprutsen ôfkear fan 'e materialistyske libbensopfetting - op 't lêst net in
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oare kar as him fûleindich ynsette foar dyselde Nije Tiid, dy't in nije maatskippij
bringe moast foar minsken de hiele wrâld oer:
It wurdt ris tiid, dat millioenen
Net mear by tûzen efterstean;
It âldskier ûnrjocht moat fergean,
Op, op, om d' ierde om te tsjoenen!
(In Nije Tiid, s. 292-293).

Mei it dwaan fan dy kar soe de earste perioade fan syn Frysk dichterskip ôfsletten
reitsje (1890); it krewearjen (mei Fryslân as útgongspunt) foar in nije takomst foar
it hiele minskdom wie by him swierder begûn te wagen as de striid foar inkeld it
behâld fan Fryslâns karakter, taal en seden. Dat soe de ferskowing yn syn libben
tekenje. It betsjutte, dat it swiertepunt fan 'e striid bûten Fryslân kommen wie te
lizzen, wat wer meibrocht, dat it Hollânsk de taal waard fan de striidlieten dy't hy
yn 'e njoggentiger jierren noch skriuwe soe.
Tusken 1890 en syn alderlêst fers ‘Lêste Blink’ (1925) leit de koarte Fryske
oplibbing fan 1909, ynlaat mei it (fan dyselde âld freon) útlokke fers ‘Oan Dr J.B.
Schepers’. Oan nije fersen smiet dat jier ‘It âlde doarp’ op, in syklus, dy't om it
eardere ‘De âlde toer’ hinne skreaun waard en einige mei ‘Ofskie’, mei ûnder oaren
dizze gâns-ferklearjende strofe:
Earst wol de feint foar 't heit'lân libje en stjerre,
Dat Grutter boppe him, dat hy oanbidt;
Dan fynt er oare, grutter kringen jit,
Dêr al syn leafde en langst oan tabehearre,
Hy fynt syn ropping yn 'e maatskippij Sa, Friezen, gyng it my. (s. 350).

In oare oanwinst dat jier wie ‘It Koalsiedterskjen’ in rige fersen (mei ûnder oaren dy
prachtige ‘gouden’ jûnsang!), dêr't in ferbining yn lein waard tusken âld bouboerewurk
en de nije striid, mei rigels as:
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De lytsen slaan de hannen gear,
De grutten keare har net mear;

en:
Net mear in earme bodder,
Dy't omwrot yn it slyk,
Mar opstien út 'e modder Elk minske in minske allyk!
‘Ien foar allen, allen foar ien!’
Ja, wy habbe 't wurd ferstien (s. 325)

Dy nije fersen waarden mei de âlde datselde jiers noch bondele yn Rispinge, in útjefte
dy't it foardiel hie fan elke samling (al wie spitigernôch de ynhâld thematysk oardere),
mar dy't tagelyk in soarte fan persoanlike sels-befêstiging ynhâlde moatten hat: de
politikus Troelstra wie op 't lêst ek noch de dichter Piter Jelles! It jin jilde litten, by
him fan jongsôfoan in sterk opfallend skaaimerk, koe op dizze wize dûbeld syn
beslach krije. In aardige bykomstichheid is dat it opikkere wurd ‘rispinge’ dêrmei
in nije ynhâld krige en in begryp waard; it wurd waard mei hjirtroch foar 't neist in
plak yn 't ferjittersboek besparre.
Dizze nije samling fan no, dêr't de teksten safolle mooglik yn tiidsoarder yn ôfprinte
steane, ropt yn dizze tiid alderearst de fraach op wat de ûnderwilens gâns útwreide
ynhâld ús minsken fan 'e tachtiger jierren fan de tweintichste ieu nei safolle
feroaringen en ûntjouwingen sûnt noch te sizzen hawwe kin. Piter Jelles hat seis
skreaun:
Om in dichter te begripen, moat men net allinne himsels kenne, mar jin
ek de tiid, dêr't er yn libbe, goed foar eagen stelle.
(Fen Liet en Libben, s. 10).
en dat jildt benammen foar in hiel rychje fan syn eigen fersen. Guon fan syn lieten
wurde altyd noch songen (‘Eala Fria Fresena’; ‘Roeiersliet’; ‘Wolkom oan 'e
Silerstiid’; ‘Oan 'e kant fan 'e mar’; ‘See, do wide see’; ‘De
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Seeman’; ‘It âldershûs’; ‘Widzesang fan 't Seemanswiif’) en ont yn 'e fjirtiger jierren
haw ik guon teksten noch wol foardragen heard (‘Wat moatte ús jonges wurde’; ‘De
Libbenspiip’; ‘De Wynharp’; ‘Ofskie’). Der binne ek party rigels dy't suver
sprekwurdlik wurden binne:
Yn kringen leit it libben om ús hinne:
It húsgesin, it heitelân, de wrâld,

en bygelyks:
mear as jiske
Bleau dochs fan syn roken oer!

of:
't Jonge libben moat ris rûze,

en:
Us is grut wollen en lyts kinnen jûn;

allegear neigalmen fan dat besieljend dichterskip, dat de moderne lêzer langer net
fuort reitsje en meinimme sil. Foaral yn 'e gruttere dichtstikken kin it stadige ferrin
en de oerdied en dronkenens oan bylden en byldspraak wolris as retoarysk en steurend
oanfield wurde. Sa't in film, dêr't men earder mei ynholden siken nei siet te sjen, jin
nei jierren as fierste blomryk, te wiidweidich en te traach oankomme kin, sa fergiet
it jin altemets ek mei Piter Jelles syn poëzij: wat neier om 'e hoeke hie foar ús no
fakentiden moaier west. Dêr stiet foaroer, dat fan de koartere, faak wat Heine-eftige
fersen in fiks tal yn in moderne blomlêzing net misstean soe (‘Do naamste myn
romer’; ‘Trou’; ‘De hjerst hat de simmer te hôf brocht’; ‘De sulveren mar’;
‘Heamoanne’; ‘It wie...’). Lyk as inkelde fan 'e sangen sille hja de tiid noch lang
wjerstean kinne, wiermeitsjend wat de jonge dichter ris oermoedich útroppen hie:
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Ik sjong net foar de dei fan hjoed,
Mar, neiteam, ek foar jimme;
Jim sille, nei myn dea, myn lûd
Yn ear en hert fernimme.
(Oan de neiteam, s. 134).

Dizze jefte Samle Fersen, dêr't dichters geastlike ûntjouwing, ferbreding en ferdjipping
better as ea yn nei te kommen binne, wol dat lûd alle kâns jaan. Dat mannichien it
‘yn ear en hert’ opheine mei!
It mei tusken de rigels troch al wol dúdlik wurden wêze, dat wy Piter Jelles literair
as in oergongs- en ferbiningsfiguer sette tusken tiidrekken mei in romantyske ynslach.
Oan 'e iene kant sitte bannen mei âldere skriuwers as Eeltsje Halbertsma en Harmen
Sytstra, wylst oan 'e oare kant triedden rinne nei in jongere dichter as Fedde Schurer
(1898-1968) (it ferbân tusken ‘It Koalsiedterskjen’ en Douwe Kiestra (1899-1970)
syn ‘Oan 't heamiel gear’ litte wy hjir mar efkes bûten beskôging). Om mar ris in
ding te neamen: alle fjouwer hawwe hja wol Frysk-nasionale striidlieten skreaun, in
genre dat sa tige eigen is oan 'e Romantyk en ûntstean koe út fielings fan ûnfrede
mei it deistich bestean. Neffens de dichter moast it yn Fryslân oars. Boppedat wied
er mei himsels ek faak net ta klearrichheid kommen. Eeltsje Halbertsma waard pleage
fan syn ûnrêst en socht al skriuwendewei gauris in útwei yn 'e idylle. Harmen Sytstra,
wa't in Frysksinnigens dwers siet, wurke fûl oan op in Grut-Frysk ideaal. Krektlyk
as de jonge Troelstra foar him, hie de jonge Schurer ek syn nasionaal ideaal, mar
dêr't Sytstra ont it lêst ta trochgie, dêr bûgden Troelstra en Schurer as dichters yn
letter jierren ôf: by beide kaam de wrâld bûten Fryslân twingender yn 't eachweid te
lizzen. Wylst dat by Schurer op modernere wize altemets late ta realistyske uteringen
fan bittere teloarstelling en neaken sinisme, bleau dat by Piter Jelles oer alle boegen
de striidbere en blomrike kant it neist. Troelstra koe al sjen as in Schurer en dichte
ek al mei in technyk as fan Schurer, mar mei in ynhâld en in toan dy't oan 'e
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ein ta mear yn 't ferlingde fan Sytstra lizzen bleau, tsjûgjend en besieljend, mar wol
folle dichterliker, kleuriger en byldzjender.
Ek oars soe Troelstra ynhâldlik yn it ferlingde fan Sytstra komme te stean en dat
is op it stik fan 'e skôging op it maatskiplik bestel. Yn 1848 ferskynde fan Sytstra yn
Iduna it ‘Wurd oan ús Lansljuwe’ mei útspraken as:
De tiid brekt oan det d' oerhearsking fen bleate rykdom en adel in ein nimt;
Lit it wurk fen d' arbeider nei bihearren leanne wurde;
Ien folk, ien bân, dêr moat it op oanlein wurde;
Wy wolle de foarútgong fen ús folk grounje op iennichheit,
uteringen, dêr't Troelstra syn fers ‘In Nije Tiid’ (Lyk rjocht foar elk! - Foar elk syn
lean en lean nei wurk!) wat de strekking oangiet alhiel op oansleat. Wat Sytstra foar
Fryslân yn theory in betingst foar in lokkiger Fryske takomst achte, soe Piter Jelles,
der yndachtich op makke yn datselde Fryslân, in heale ieu letter yn ynternasionaal
ramt yn 'e praktyk bringe wolle (Ien mienskip 't folk; Ien foar allen, allen foar ien!).
By alle oerienkomst is der lykwols mear ferskeel. Sa't Sytstra suver lykme allinne
krewearre om in Aldfrysk ferline en in nije takomst gear te smeien yn in grammatika
en stavering foar it neffens him kommende Grut Fryslân, sa stried út it ferline wei
Troelstra mei oaren foar in Grutte Nije Tiid. It iene wie bleat romantysk en bleau
stykjen yn 'e dream. It oare wie in Romantyk, dy't de striid mei de werklikheid
oangyng en fan gefolgen in libben fan in eigen werklikheid begûn te lieden. De
‘omslach’ fan 1890 yn Troelstra syn libben, dêr't gauris fan praat en skreaun is, is
sadwaande yn wêzen mear in ferskowing, in stap oer de drompel as wie 't mei frisse
foarnimmens fan in âld jier yn it nije: de dream dy't dreamd wie soe no ferwêzentlike
wurde. Dy dream begûn yn Fryslân en de striid waaiere út oer de grinzen, wat, om
it doel te berikken, allinne mar réalistysk wie.
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Hoe moatte wy tsjin dy eftergrûn Piter Jelles as dichter sjen? Wied er romantikus,
wied er réalist? Jan Piebenga (Skriftekennisse, 1939) skriuwt him in ‘romantysk
dichterskip’ ta, wylst dêrfoaroer Douwe Kalma (Skriftekennisse 1876-1897, ek fan
1939) úthâldt: ‘in romanticus is hy op gjin stikken nei’, al is der wol sprake fan in
‘romantysk elemint’. G. Stuiveling (Rekenschap, 1941) hâldt Piebenga syn wâl op:
as neffens de omskriuwing alle Romantyk berne wurdt út tsjinstellingen, skreaun
troch ynderlik spjalte persoanlikheden, dan moatte de fersen fan Piter Jelles dêr ek
ûnderbrocht wurde.
It is wier, it libben hie Piter Jelles fan jongsôfoan opskipe mei tsjinstellingen: as
stedsjonge út 'e lytse ‘Lúwadder’ ‘bourgeoisie’ belannet er yn Stiens; yn koarte tiid
moat er yn 'e húshâlding fjouwer stjergefallen meimeitsje (mem, jongste broerke,
twa susterkes). By de ferskelen tusken doarp en stêd, by de fragen fan libben en dea
(dêr't er memmeleafde en 't âlde leauwe by ferlear en fangefolgen in libben lang om
oanhâld en om fêstichheid sykjen bliuwe soe) komme op 'e HBS de konflikten tusken
emoasjes en logysk tinken. Foar in tebroazeljend ferline stiet in ûnwisse takomst oer.
Hy krijt weet fan de kleau tusken syn ‘wollen’ en syn ‘kinnen’; hy krijt te meitsjen
mei ‘earm’ en ‘ryk’, mei (Frysk)nasionaal en ynternasionaal. Yn 'e fersen wurdt wat
der oan tsjinstridigens yn syn herte woele mei oan- 'e-Romantyk-eigen middels
oersljochte: mei humor bygelyks of mei de idylle lyk as by Eeltsje Halbertsma (lyk
as wa't er ek graach op besteande wizen dichtsje mocht), mei selsspot of mei in wat
forsearre bombast. Inkeldris bliuwt der in skyn fan twivel of langstme hingjen, mar
der falle gjin bittere wurden, omt as regel de tsjinstellingen soene wurde. Wol is der
dêrfoaroer sprake fan smert: dat is foar de dichter op Weltschmerz-eftige wize in
soarte fan lok. Sa is it stribjen nei lok by him ek moaier as it lok sels:
Wy soene dat moaie lok bedjerre,
Lyk as 't bern, dat in flinter yn hannen het.
(Lok, s. 280).

Lyk dêrmei op sil de striid nei it ideaal letter foar Troelstra ek moaier en betsjoenender
west ha as it echte berikken
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fan dat ideaal. It wie mei him in kwestje as fan Mozes en it ûnthjitten lân. Hy seach
it yn tinzen foar him lizzen, mar soe der nea net in foet sette. Yn de striid stied er
lykwols foargoed mei beide fuotten op 'e grûn, wied er de réalist dy't skerp sjen koe
en dat goed-besjoen ek al folle earder (en hiel ier!) dien hie. Yn ien fan syn âldste
fersen (en dat moat benammen net oer de holle sjoen wurde) rint it nei in fel
réalistyske skildering fan maatskiplik barren al út op:
De wrâld yn! Striid mei 't swurd der poësij;
De wierheidsstim sil út dyn hert oprize,
Do silst ferdwaalden 't paad nei 't Goede wize
En stiftsje 't ryk fan Leafde en Harmonij!
(De Sjonger en de Wrâld, s. 82),

in noch dizige opdracht oan himsels, dy't earst mei in Fryske en folle letter mei in
sosialistyske ynhâld stal krije soe, in opdracht dy't der by him yn begjinsel sadwaande
al tige jong yn siet. Fan jongsôfoan woed er yn 'e maatskippij wat betsjutte, woed er
him jilde litte, hied er oanpart oan it libben en seach er dêr de lekken en de brekken.
Der rint in réalistyske tried troch al Troelstra syn fersen, al hoe romantysk hy dy
fierder ek ynklaaide en hoe romantysk de gedichten fierder ek ûntstiene (faak as
brêge tusken iensumens en mienskip, liket it).
Ut Piter Jelles syn poëzij riist net in near, beheind lânskip. It is in wide ljochte
wrâld dy't rikt oan 'e himel (ont yn it kosmyske soms), dêr't er alderhande fûgels
sjonge en oangean en ljurken omheech stige lit en dêr't er yn it wetter de fiskjes
djoeien sjocht en om hûs en hear blommen en beammen bloeien en blossemjen.
Likemin as Rinse Posthumus yn syn fers ‘Gods greatme ijn it greate in ijn it lijtse’
ûntkomt him lykwols it pitertuerlikste en neatichste yn it barren fan de natoer. It
komt allegear oer as simboal fan jimmer tinend ‘libben’, dêr't de driging fan ‘see’
faak as simboal fan ‘dea’ foaroer komt te stean. Gauris komme ‘see’ en ‘dea’ dan
ek yn ferbining meiinoar yn fersen foar (‘De Seeman’; ‘See, do wide see’; ‘Doarmje
op wide wetterweagen’). It is allegear in fan 'e Romantyk ynjûne bylding, dy't by
Piter Jelles djipper siet as dat op 't each
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liket. Lyk as safolle Romantyske dichters hat er ynderlik mei de tsjinstelling tusken
‘libben’ en ‘dea’ tige te meitsjen hân. In hiele rige konfraters om utens hie yn 'e dea
in útwei socht, guon op in net-direkte wize (Byron, dy't it oerswimmen fan 'e
Hellespont oerlibbe, mar yn de frijwillich yngiene Gryksk-Turkske oarloch bleau;
Shelley, dy 't him yn in boatsje op 'e see weage wylst de loft nei stoarm stie en sa de
drinkeldea fûn). As Piter Jelles yn syn romantysk fers ‘Teaco en Gerbrich’ de lêste
by harsels oerlizze lit (Hamlet fan Shakespeare net wanlyk!):
Is sliep net 't swiet út libbens tsjilk?
Is hearlik net de rêst?
En dea, dat opstean út it leed,
Is dea dan net it bêst?

dan liket de dichter dêr sels net alhiel frij fan te stean. De tins ûnderstreket yn alle
gefallen de ûnderstelling fan Stuiveling, as er Piter Jelles syn foarnommen flecht nei
Parys yn 'e omstannichheden mei ‘selsmoard’ lykskeakelje wol: in faai ûndernimmen
fan mar sjen wat der fan komt!
Sokke dingen tekenje sûnder mis de wiere Romantikus, dy't yn Piter Jelles (dat is
niis al oantsjut) dôch ek fan jongsôfoan net los stien hat fan 'e werklikheid. It sicht
op de maatskiplike réaliteit krige yn him stadichoan mear ynhâld en foarm en rjochting
om yn ‘De Nije Tiid’ as in lôge út te slaan. It libben hie linkelytsen doel krigen. Der
wie in ôfbeakene ideaal. Wat yn 1890 barde wie dat de ROMANTYSKE Réalist in
Romantyske REALIST waard.
De fersen fan 1909 litte in frijwat lykwichtiger dichter sjen. Dêr floeie Romantisme
en Realisme lykweardiger yn gear: yn ‘Ofskie’ bygelyks en ek yn ‘It
Koalsiedterskjen’, wurkstikken dêr't op 'en dúdliksten ferline en takomst yn ferbûn
en yn soene wurde. Dêr is in dichter oan 't wurd, dy't de saken riper en mear op in
distânsje skôget. De politikus-réalist is lykwols nea syn romantyske ynslach (wat by
him delkaam op in Fryslân-leafde) kwytrekke. Fryslân is altiten by him de boarne
fan 'e ynspiraasje bleaun. In Hollânsk fers as ‘Aan de mannen van Friesland’ fan
1891
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is yn dat ferbân al tekenjend. Hy rekke om utens om him as politikus wiermeitsje te
kinnen mei sûnder mis yn 'e efterholle de tins, dat de fertuten fan syn wurk ek op
Fryslân weromslaan soene, op de lânslju dy't (sa't er it sels útbyldet) jûns wurch nei
hûs ta traapje, wylst
Op blauwe kilen gripe en seine blinkt(Ofskie, s. 351)

Hy set syn folk dêr yn in romantyske beljochting en is der tagelyk mei hert en siel
foar yn 'e skrip:
Piter Jelles Troelstra ta fuotten út!
Suwâld
Klaes Dykstra
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[Frysktalige fersen]
De stjerren
Millioenen eachjes,
Dy sa blier en trou
Digerje nei d' ierde
Ut it himelblau;
Pearels, dy dêr hingje,
Troch inoar dêr kringje,
Rêst fyn 'k foar myn siele
As jim striele.
'k Lit myn soargen slomje,
Slomje lêst en need;
't Swurk is sûnder wolken,
't Hert is sûnder leed;
't Fljustert om my hinne,
Lyk as 't ingels binne:
Tsjuster moat ferdwine,
Ljocht moat skine.
Stjerkes, as jim strielen
Falle yn marke en see,
Falt der yn myn siele
Rêst en silge free;
As it sintsje skiede,
Nacht him leit oer d' ierde,
Blierkje jim en roppe:
Sjoch nei boppe!

It bern
't Moarnsread op 'e mûtle wankjes,
Lipkes as in reade blom,
Jimmer fleurich, jimmer derten,
Hipt it bern troch 't libben om.
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As in daudrip út it blomke,
Sa ûnskuldich, klear en blij,
Kypje d' eachjes fan it berntsje
Mûzich út 'e herntsjes wei.
Om it blanke ingelkopke
Krôlet rynsk it glêde hier,
Moai allyk de ljochte râne
Fan in roazewolk moarnsier.
Moai is alles yn syn eachjes,
En in wûnder is de wrâld;
Alles jout him nocht en wille,
Wat it yn syn hantsjes hâldt.
Foar de loaits fan 't bern wykt alles
Wat ûnfoech is efterút;
Mei syn hantsjes op dyn troanje
Strykt it dêr de tearen út.
As syn eachjes dy oanblierkje,
Sjochst de himel, blau en klear;
As 't oan dyn ûnrêstich hert leit,
Fielste dêr gjin ûnrêst mear.
As 't syn earmkes om dyn hals het
En him sa te sliepen leit,
Fielst, dat ingels om dy wjukje,
Glânzjend yn har sillichheid.
Dêr is wille, dêr is sinne,
Wêr it bern ek komme mei;
Salang as der berntsjes binne,
Bliuwt der leafde en poëzij.

Seesankje
Ik kin dy net ferjitte,
Leaf famke, dat ik min.
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Wêr dat myn skip ek silet,
Do spilest my yn 't sin.
As wylde stoarmen waaie,
De weagen wâlje en draaie,
Sjoch ik dyn byld, sjong ik myn sang:
'k Sil oan dy tinke myn libben lang!
'k Sjoch yn it stille wetter
De himel, blau en djip,
Dy blinkt fan goudne stjerren;
Nin weachje slacht tsjin 't skip.
No tink ik oan dy stûnen
Doe't wy sa'n wille fûnen;
'k Fiel wer dyn patsjes en sjong myn sang:
'k Sil oan dy tinke myn libben lang!
O leaf, smûk houten hûske,
Mei 'n doarnehaach der om,
Wêryn myn honke rêst fynt,
Fertize yn sêfte slom;
Wat woe 'k by dy graach wêze,
Myn leafste yn 'e eagen lêze;
Lêze yn har eagen, heare yn har sang:
'k Sil oan dy tinke myn libben lang!
De moarn ferriist yn 't easten
En stekt syn holtsje op;
En kyp't troch reade wolkjes,
En glimt oer 't griene sop.
No sjongt it oer de mieden,
Me heart de klokjes lieden;
Hjir op de see sjong ik myn sang:
'k Sil oan dy tinke myn libben lang!
Myn famke wurdt te wekker,
Giet hastich nei it strân,
En digert oer de weagen
En winkt my mei de hân.
Driuw, weachjes, driuw dêr hinne,
En tel har dan myn minne,
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Tel har fan myn minne, sjong har myn sang:
'k Sil oan dy tinke myn libben lang!

De alde toer
Mids yn 't doarp stiet, stoer en steech,
D'âlde skiere toer;
Sjocht de wide fjilden oer;
Sjocht omheech, omleech.
Altiid sjocht er, fier yn 't rûn,
Wrotten en gejei;
Alle minsken wrotte mei
Op 'e lege grûn.
Ienkear is har skrippen oer;
Ienkear komme hja
Nei it stille tsjerkhôf ta,
By dy âlde toer.
Freonen geane, swart en stom,
't Tsjerkhôf skriemend oer;
Mar dan komt der út 'e toer
Freonlik fol gebrom.
‘Wolkom, wolkom, kom mar, kom!’
Bromt er lûd en fol,
‘Lis dyn wurge holle dol,
Rêst yn sêfte slom.
Earme lijer, kom mar, kom,
Hjir allinne is rêst;
D' ierde is dy te lyts wol west,
No is 't grêf te rom.
Op dyn grêf sil mannich blom
Swietrook struie yn 't rûn;
Sliepe silsto yn 'e grûn
Rêste yn swiete slom!’ -
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Freonen ha 'k nei 't grêf ta brocht,
Freonen fan myn hert.
Alde toerklok, yn myn smert
Brocht dyn ropstim ljocht.
Seiste net, dat libbens lêst
Mear is as syn nocht?
Wêr me 't ek yn 't libben socht,
Dea allinne is rêst.
Wêrom soe 'k dan, âlde toer,
Eangje foar dy stûn',
Datst' foar my ek bromst yn 't rûn,
Fier de fjilden oer:
‘Wolkom, wolkom, kom mar, kom!
Oer is libbens lêst;
Hjir is frede en iivge rêst,
Rêst yn swiete slom.’

Soks docht in echt frysk famke net
Wat fammen oait har sedichheid ferjitte,
En frjemde feinten by har komme litte;
Wat faam in houliksoanfraach yn 'e krante set:
Soks docht in echt frysk famke net!
In echt frysk famke is skruten en is dimmen,
Mar net sa gek, in man yn hûs te nimmen.
Hja lit har nimme fan de feint, dy hert
En sin op 't leaf en leavjend famke set.
In echt frysk famke is sedich fan menearen.
It past in Fries har skruten aard te earen.
Jy ha wat yn Jo ‘Houliksoanfraech’ set:
Soks docht in echt frysk famke net!
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Merke
‘O hearink, mem, wat is 't no mâl!
Ik kin myn kroantsje n't fine!
Wêr soe 'k it snein dochs dellein ha?
Wat sit ik yn 'e pine!’ ‘Wel ju, do hast it om 'e hals;
Wat bisto dochs oerstjoer;
Dy merke, och, och, dat is wat mâls!
Fij, wie dat spul mar oer!’ ‘Heit, witt' j' ek, wêr 'k myn pypke brocht,
Dat mei dy sulvren dingen?
'k Hab ek yn 't kammenet al socht;
't Leit oars by memme ringen.’ ‘Ei ju, hast mei dyn noas wer socht?
Dêr leit it; sjochst it net?
Dy merke hat fan 't spoar dy brocht;
Fij, wie dat mar beret!’ De bisten binne al lang te plak:
Dêr om de tsjerkhôfbeammen;
De fammen binne ek al yn 't jak,
En tsjogge nei de kreammen.
Hja glimme as bûter yn it fet,
En glimkje as 't sintsje blier;
De feinten binne allike glêd,
Mei oalje en fet yn 't hier.
Dy kypsen fan it fynste strie
Mei blommen dêr om hinne,
Dy floddermûtsen, wyt as snie,
Earizers as in sinne;
Dy wankjes, sêfter as ferwiel,
En read wol as in kjers,
Dy eachjes as in sinnestriel...
't Is allegearre yn d' es!
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Dat rint en draaft dêr op en del
Te laitsjen en te gobjen,
Dat fljocht sa rimpen en sa tel,
Dat wurdt net ba fan 't snobjen;
Dat krielt en kringt dêr troch 'noar om
En mannich feint, sa smûk,
Pakt mannich famke lodd'rich om,
En lústert wat temûk.
No is it jûn, en feint en faam
Gean dûnsjende nei boppe.
In sulle, dy't nin famke naam!
Elts dûnset mei syn poppe.
Dan wurd' de stuollen by 'noar set:
Ien glês foar feint en faam;
Dan triuwkje en tútsje en flaaikje: ‘Hert,
Hoe bliid bin 'k, dat 'k dy naam!’
Op 't lêst nei hûs; it hert sa fol,
By 't swietst petear allinne;
It famke, och sa goed en gol,
De earmen om him hinne.
Har holke nei syn skouder giet,
Heal yn de dod hast wei;
Mar tútsjend jit en lústrjend jit:
‘Hoe leaf, hoe leaf ha 'k dy!’
Dat is ús Fryske merkenocht;
Wêr is sa'n nocht te krijen?
Us fammen binne rjocht en sljocht
En noflik yn it frijen.
Mei 'k ienkear noch sa'n famke 's ha,
En dan út Fryslân wei,
Dan bliuwt my 't libben, wol ik ha,
In iivge merkedei!
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Myn broerke
Myn broerke is sa stil en sa wyt en sa kâld,
Hy kin net mear boartsje troch fjilden en wâld.
Us mem stiet te kriten, mar hy heart it net,
Us heit aait syn wankjes, mar hy fielt it net.
Wat gongen wy faak wol tegearre yn it hôf
En geiden en djoeiden troch beammen en lof.
No leit er sa wyt en sa stil en sa kâld,
Nea sil er wer boartsje troch fjilden en wâld.
Moarn wurdt er op 't tsjerkhôf yn 't grêfke delleid,
Dan bliuw ik allinne by mem en by heit.
Leaf broerke, al bist wei en al sjoch ik dy net,
'k Sil faak om dy tinke mei triennen fan smert.

Jan en Foekje
Koeskes by de tsjerkedoar
Sitte Jan en Foekje,
Hy byt op in woartel om,
Hja begnaut in koekje;
Koeskes by de tsjerkedoar
Sitte Jan en Foekje.
Foekje laket Jan ris oan,
Jan dy seit tsjin Foekje:
‘Moarn dan is 't myn jierdei, moarn!
'k Krij fan mem in boekje’.
Foekje laket Jan ris oan,
Jan sjocht nij nei Foekje.
Foekje flústert wat tsjin Jan,
Jan heart stil nei Foekje;
Beide krûpe as mûskes wei
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Yn it smoute hoekje;
Foekje flústert wat tsjin Jan,
Jan heart stil nei Foekje.
‘'k Hab al frege oan heit en mem’,
Seit ús lytse Foekje,
‘As ik dy de moaiste par
Ploaitsje mei fan 't tûkje.
Heit en mem dy woll' 't wol ha,
Krijst in par fan Foekje’.
Bûkemantsje giet no fuort,
Hân yn hân mei Foekje,
Sjoch, hja bliuwe jitris stean
Yn in smûk smout hoekje.
As dat pearke âlder is,
Wurdt it: ‘Jan en Foekje’.

Fryslan boppe!
Fryslân, Fryslân boppe alles,
Fryslân is myn hert en sin;
'k Sil dat lân syn eare sjonge,
Sa lang as ik sjonge kin.
Yn ús Fryslân bliuwt myn herte,
Al hoe fier as 'k reizge bin;
't Alde Fryslân boppe alles,
Fryslân is myn hert en sin.
Sjoch dy moaie griene greiden,
Glêde hynzers, fette kij;
Sjoch dat nôt dat bûcht fan swierens,
't Ljurkje sjongt der núvre blij.
Sjoch dy marren en dy wâlden;
Oeral, oeral klinkt ús jin:
't Alde Fryslân boppe alles;
Fryslân is myn hert en sin.
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Heit en mem en al myn sibben
Ha hjir lok en frede fûn;
Heitesoarch en memmeleafde
Wekke oer my op Fryslâns grûn;
Soe 'k sa'n lân net leaver habbe
As elts lân, dat 'k neame kin?
Ja, myn Fryslân boppe alles;
Fryslân is myn hert en sin.
Ienfâld, deugd en reine seden,
Frijdomssin yn 't Fryske hert,
Makken d' âffaar stoer en krêftich,
En fan bûgjen wist er net.
En de bêsten fan dy mannen
Wêr ús lân op romje kin:
Fryslân gong har boppe alles,
Fryslân wie har hert en sin.
'k Wol jim folgje yn al myn dieden,
Friezen út dat helteskaai.
Wier en frij en wers fan frjemdsin,
Stiif fan kop, fan moed sa taai.
'k Wol, myn lân, dyn eare ophâlde,
Al hoe fier as 'k fan dy bin,
Fryslân, Fryslân boppe alles,
Fryslân is myn hert en sin.

Us alde bles
Us blês hat mannich priis al wûn,
Nin hynzer koe sa rinne;
Nin better guds wie 'r fier yn 't rûn,
Net ien koe 't fan him winne.
No is er âld en stiif en blyn,
Hy kin nin fracht mear lûke;
Der sit gjin krêft, gjin fuort mear yn,
Wy kinne 'm net mear brûke.
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Der kaam in filder oan de doar,
Dy woe it bist wol fille;
Us heit dy naam syn bod net oan,
It wie him net te wille.
Mar heit dy sei: ‘Yn wol en wea
Hat dizze guds my tsjinne,
Ik sil him fuorje ta syn dea,
Dat hat er wol fertsjinne!’
No kin ús âlde trouwe blês
It nearne better krije;
Hy noasket om yn 't wiete gers,
Of lit op 't strie him flije;
Mar as er heite stap mar heart,
Dan kin er blibkje en brinzgje,
't Is krekt of seit er: ‘Boer, hab tank,
Ik kin 't net better winskje’.

Bernelibben
't Berntsje is fleurich as in fûgel,
As in blomke jong en prûs;
't Sjongt en springt en djoeit en boartet,
Wille hat it by de rûs.
't Hat nin leed en 't hat nin soargen,
't Kipet altyd gol en blij;
As der triennen komme yn d' eachjes,
Tutet mem dy triennen wei.
Hotset boike op heite knibbel,
Dy him dan nei Snits ta rydt,
Elts soe sizze: 't is in ruter
Dy't dêr op syn hynder rydt.
Jûns bringt mem him nei syn bedsje,
Stoppet him sa koeskes ta;
Komt er moarns wer út de fearren,
Mem moat earst in moarnstút ha.
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Heit is dei oan dei oan 't skrippen
Foar syn wiif en foar syn bern;
As er thús komt fan syn bodzjen
Is er wurch, dat kin me sjen.
Berntsjes, berntsjes, wat in leafde,
Wat in soarch fan mem en heit!
't Iennichst lean dat hja jim freegje
Is in hert fol tankberheid.

Oan skipper sierk
by syn earste reize oer de libbenssee
Gau sil dyn skip nei 't wide sop,
En 't glimt fan top ta teil;
Der sit in treflik touwurk op,
Mar, bêste freon, pas op, pas op,
En hâld in eachje yn 't seil.
Wêr datst ek biste op libbens see,
De hân mar stiif oan 't roer;
Al biste ek wakker op dyn dree,
Wês doch bedaard; want ûnk en wee
Lizze altiid op de loer.
't Gewisse is 't alderbêst kompas;
Dat brûksto nea te faak;
En is oan 't túch in stekje los,
Dêr moatst mei nudle en tried op los,
Al waait it ek omraak.
Al hest net altiid foar de wyn,
Dat komt der net op oan;
Mar wês net foar de brâning blyn;
Want, rekket dêr dyn fartúch yn,
'k Ha soarch dan giest der oan.
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Der driuwe, ha 'k wol sizzen heard,
Seewiven oeral rûn;
Dy sjonge ljuentsjend om jins hert;
Mar wa nei 't moaie sjongen heart,
Dy rekket oan de grûn.
Do bist in Fries; bliuw Fries en frij,
Bliuw altiid from en froed.
Wat as der dan ek barre mei,
Dan ha 'k gjin noed, en 'k winskje dy:
No skipper, 't giet jo goed!

Sil Fryslan Fryslan bliuwe?
Sil Fryslân Fryslân bliuwe,
In lân fol krêft en kriich en trou,
Weits op dan, Fryske ljuwe,
Fan wâld en fean, fan greide en bou!
Kom, âld skier laach! d' útwrydske wyn
Ferspije as 't alderminst fenyn.
Sil Fryslân Fryslân bliuwe,
Lit dan de taal fan Gysbert-om
Heech nei de wolken kliuwe,
En sjonge ús lân ta ear en rom;
Lit yn dy sprake 't Fryske hert
Untlêstigje al syn wille en smert.
Sil Fryslân Fryslân bliuwe,
Hawar dan, al dy falske skyn
Fan dizze grûn ferdriuwe;
Helje yn syn plak de wierheid yn,
En lit ús holle en hert en hân
Oer habbe foar 't leaf heitelân.
Sil Fryslân Fryslân bliuwe,
Dan moat de drege frijdomsmin
Fan d' âlde Fryske ljuwe
Us nocht wêze en ús heechste sin.
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Wy moatte fjochtsje, stoer en steech,
Tsjin al wat smoarch is, lef en leech.
Sil Fryslân Fryslân bliuwe?
Ik frege 't hjir, ik freegje 't dêr;
En - 'k soe 't hast net mear leauwe,
As 'k mannichien soms sjoch en hear,
En 'k tink wol jamk: mei 'n blastich sin
Giet hele Fryslân op 'e rin.
Sil Fryslân Fryslân bliuwe?
Ja wis, sa lang't der Friezen binn',
Dy, wers fan 't leffe en sleauwe,
Net fluensk en krûpend wêze kinn',
Mar sokken, dy't de heechste priis
Stelle op 'e namme: frije Fries.
Jit binn' der sokke ljuwe;
Hja hâlde steech oan 't wiere fêst;
Wa't ek yn tiidsstream driuwe,
Hja steane en fjochtsje sûnder rêst
Foar wierheid, trou en Fryske sin,
Foar rjochte en sljochte frijdomsmin.
Der binne swiere diken
Ta 'n bolwurk om ús Fryslân lein,
Dêr moat de see foar wike,
Dêr is syn swiid bewâld oan d' ein;
Mar foar in stoere Fryske kop,
Dêr strûpt de frjemdsin-see foar op.
As sokken ús ûntteagen,
O hâld dan, grime Noardersee,
Dyn skolperige weagen
Foar ús besmodze grûn mar ree;
Kom op, ferswolgje ús lân en fei
Ald Fryslâns plak fan d' ierde wei!
Sil Fryslân Fryslân bliuwe?
Kom Friezen, swarre wy fan ja!
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Kom, strûze wetterliuwen,
En wês de Frânske moade ba!
Nin bastre skaai dochs binne wy,
Mar fromme Friezen, froed en frij.

Oan Thys en Tryntsje v.d. Berg
doe't hja te Ljouwert
de priis wûn hiene, 26 jann. 1881
Stoere bern fan Fryslâns Wâlden,
Ut in laach, sa kras en dreech,
Sterk en krigel as ús âffaar,
'k Achtsje jimme tige heech!
'k Wol yn d' âlde Fryske tonge
Jimme in sljochtwei sankje sjonge.
As jimme oer de banen stowe,
As jim' waaie oer 't speeglich iis,
Kin my 't hert fan nocht optille,
'k Sis mei grutskens: 'k bin in Fries.
't Is my jamk, as foar myn eagen
D' âlde Friezen hinne fleagen.
O, dat wiene bazen keardels,
Mannen fan it echte skaai;
Fûsten hien' hja, swier as slaaien,
En in lichem, sterk en taai;
Gouden hier, en blauwe eagen,
Dy't frij om har hinne seagen.
Foar nin kening koen' se bûgje,
't Lichtste jok wie har te swier;
Yn de kriich dêr wie har libben,
En it wie har grutste tier
Oer in mar of poel te strûzen
As de wylde stoarmen rûzen.
Yn jim herte brûzet jitte
D' âlde kriich en d' âlde moed;
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Noait sill' jimme 't sitte litte,
Steech foarút wol 't Fryske bloed;
Libne tsjûgen sill' jim bliuwe
Fan dy âlde wetterljuwe.
Gysbert Japicx libbet ivich
Yn it golle Friezne hert;
En Tsjerk Hiddes' grutte namme,
O, in Fries ferjit him net.
Wa sil Halbertsma ferjitte?
Net in Fries, hy libbet jitte.
Neist dy nammen, Thys en Tryntsje,
Bliuwt ek jimmes grif bestean;
Van den Berg's romrofte namme
Sil yn Fryslân noait fergean.
Wat de tiid ek mei bedjerre,
Jimme eare sil net stjerre.

Oan de jonge lju
Der wie ris in feintsje, by ús wol bekend, ja, ja,
Dy sprong op in kear út it fel omtrint; ha, ha,
Hy seach der in famke, sa mûtel en skjin,
Dy brocht him de holle alhiel op de rin,
Ja, ja, ensfh.
Hy tocht by him selme: Dat famke wol 'k ha! ja, ja,
Doe teach op in snein hy ek dryst der op ta, ha, ha,
Hja joech him in piip en hja geat him ris yn,
En hy tocht: Dat giet mar ris moai foar de wyn,
Ja, ja, ensfh.
Hja bleauwen allinne, sa smûk en sa grien; o, o,
Hy sei: O do witst net, hoe goed ik it mien; o, o,
Do wurdste myn wiif, en oars wit ik it net;
Do biste myn sin en de winsk fan myn hert,
O, o ensfh.
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De faam sei gjin nee, en de faam sei gjin ja, ha, ha!
Mar 't pearke dat frijde 'r mar wakker op ta, ha, ha,
En doe 's ienkear wisten, wat se oan inoar hien',
Doe sei se: Do wurdste myn man; oars gjin ien,
Ja, ja, ensfh.
Har folk fûn it goed en op 't eintsjebeslút, ja, ja,
Kaam 't doel fan dy beiden al mear en mear út; ha, ha,
En elk dy 't fernaam sei: Jim hawwe 't goed foar;
Jim hearre as in doffert en do by elkoar,
Ja, ja, ensfh.
Dêr sit no de feint mei syn famke sa grien, ja, ja;
It frijen en boartsjen is ringen no dien, ja, ja;
Hja sille tegearre yn it houweliksskip,
En binne net bang foar in bank en in klip,
Nee, nee ensfh.
Jong pearke, ik winskje it bêste jim ta, ja, ja;
Jim kinne 't tegearre wol noffelik ha, ja, ja;
Syl blier en syl fleurich en moai foar de wyn,
De see fan it libben tegearre no yn.
Dat winskje wy mei dit glês wyn!
Dat winskje wy mei dit glês wyn!

Gearsetsang
Freonen, freondinnen,
Drink en skink wer yn,
Lit no skomje en brûze
Dy gleone reade wyn.
Freonen, freondinnen,
Yt jim 't liif mar fol;
't Is in grutte koalle
Dy't no net ite wol.
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Freonen, freondinnen,
Wês no blier fan sin;
Sis, wa bringt sa'n brulloft
De holle n't op 'e rin?
Freonen, freondinnen,
Stek it glês omheech;
Drink op de sûndheid
Fan breid en brêgman leech!

Klaske Bolrinster
Oan de jonge lju
Hja komt binnen mei de bolkoer en bliuwt foar de jongelju stean
Kom, jonge lju, fan jimme brulloft
Moat Klaske Bolkoer ek wat ha,
Sa tocht ik, doe't ik hjir foarbykaam,
En 'k rûn der dêrom dryst op ta.
Ik woe jim graach ris wat ferkeapje;
Want och, ik ha seis lytse bern,
Dy moat ik sels de mûle stopje;
Want 'k ha foar 'n tôch myn man ferlern.
Ja, tink der om; foar my is 't libben
Wat oars as molkengroattenbrij;
't Is dei oan dei wer skreppe en skuorre;
Myn pak is swier, leau dat mar frij.
Mar dêrom sil 'k net kleie en grine,
Dêr komt me doch net fierder mei;
As jim my no begeunst'gje wolle,
Dan kom ik hjir wer fleurich wei.
Sjoch hjir sa'n twibak! Is 't gjin wûnder?
Myn guod is no gjin stekje oan los!
In twibak ek is jimme houlik;
Mar net sa hurd en net sa bros.
De leafde is de knappe bakker,
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Dy het jimme oan inoar ferbûn;
Jim binn' fan 't selde daai - och sis my,
Wêr wurdt in better pearke fûn?
Dy broadsjes - no, wat sizze jimme?
En sjoch, hoe blank; it het nin roai!
Dat daai het rezen; 't kin me merke,
Oars wie it net sa fol en moai.
Ek jimme riisden troch de leafde,
Wol joech dat soms in mâl gebear;
Mar no is 't dien, en 't blanke broadsje
Fan 't houlik is sa goed as klear.
Hjir ha 'k in twasintspink, besteande
Ut twa; mar sjoch, dy twa binne ien;
Me kin dy twa net fan 'noar skiede;
Sa 's 't ek mei jimme, nei't ik mien.
Jim sille inoar net wer ferlitte,
Jim hawwe elkoarren trouwe sward;
Mar fêster as dy eed ferbynt jim
De frije kar fan 't leavjend hart.
Sa leare dizze lytse dingen,
Hoe neatich s' op har sels ek binn',
Us withoefolle, en hja bringe
Us mannich goede rie yn 't sin.
Hie 'k mear jit yn de koer, ik joech der
Oan jimme grif in priuwke fan;
Mar stil... dêr leit jit wat, dat bring ik
As 't kin, hjir jûn ek oan de man.
'n Healbrea! - Jim laitsje? - Bêste freonen,
Wat bringt jim doch sa fan 'e wiis?
Brea is in freon fan ryk en earmen!
O, lis 't net leech, stel 't heech op priis!
Want boppe allerhande snaren
En swietekau stel ik it brea;
Ik hoopje, dat jim 't meie sille,
No, altiid troch, ta jimme dea!
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Wa 't brea ferachtet, o oerdwealske,
Tink oan de Starumer widdofrou!
Mei 't koarn, dat hja it skip útgoaide,
Brocht s' oer har sels in seefol rou.
Al winne jimme grutte skatten,
Bliuw stil en leechjes by de grûn;
Bliuw from en froed - sa wurdt op ierde
It heechste lok yn 't houlik fûn.
Nim 't brea no oan; 't is nôt út Fryslân,
Op Fryske fjilden is it dijd;
Dus moatte jimme 't dûbeld achtsje,
't Sij jimme op jimme brulloft wijd,
Fries en Friezinne, libje lokkich!
Bliuw Frysk fan sin ta jimme dea!
Dat winskje 'k jimme, en dêrby jitte:
Krij folop bûter op it brea.

Klaas Timmerman
Oan de jongelju
Dei mei'noar, manlju, froulju,
En jimme, nommel pear!
Doe 'k hjir foarby kaam sloech ik
Ferdeald de hannen gear!
'k Wist net, wat dat betsjutte;
Mar doe 'k dy flaggen seach
Bin 'k dalik hjir mar ynrûn;
Sa stean 'k no foar jimme each.
'k Soe mei in hoartsje trouwe;
En dat 's in grut karwei.
No ha 'k foar ien te wrotten,
Dan komt der jit ien by.
No bin ik baas oer alles
Wat 'k dwaan en litte wol;
Dan ha 'k sa'n húspleach by my,
Dy 't ek mei witte wol.
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Ik wûn al njonkelytsen
In aardich stuorke oer;
Dat rint no út myn hannen
As wetter út in koer;
Dat giet no fuort oan alles
Wat by it trouwen heart:
Oan poatten, pannen, tafels,
In kachel, klok en bêd.
No is de ruil sa slim net!
Ik krij in wyfke 'r foar,
Wêrmei 'k by boer en boarger
Gerêst wol komme doar.
In wyfke - al is har bûse
Ek alderheislikst plat Dy troch har kloekens ryk is,
En troch har leafde in skat.
Wy woene ek dalik wol nei
De boargemaster ta;
Mar earst moat 'k witte, as 'k foar
Us beiden 't brea wol ha;
Want as wy trouwe, set ik
As timmerbaas my del,
Al springe ek d' âlde bazen
Fan lilkens út it fel.
En dêrom woe ik jimme
In lytse fraach wol dwaan:
Wol jimme, as jimme op stel binn',
Oan my de geunst wol jaan?
Och, yn sa'n spul as jimmes
Kom 'k faak genôch fan pas.
Dat sil ik jim bewize Pas op, no reitsje ik los!
Op 't heden, breidsje, sjogg' je
Der rjocht oannimlik út,
Mar och, in faam het folle
Jamk fan in krintestút.
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Fan bûten fol fan krinten,
Mar snij de stút ris troch...
'n Stik bôle sûnder krinten
Is alles, wat jo sjogg'!
Sa 's 't ek wol mei de froulju:
Hja lykje wakk're swiet,
Mar 't sit it meast fan bûten;
En oars - o, wat fertriet!
Nee, breidsje, sjoch mar net sa
Ferheard en mâl my oan!
'k Sis net, dat jy sa binne!
Nee, 'k ken jo al te skoan.
Mar 't koe ris wêze, dat jim
Sa soms ris deilis wien',
En as twa gleone hoannen
Lilk foarinoar faak stien';
Dan nimt it wiif tafallich
In feger faak ris op,
En slacht 'm yn grúzleminten
Op 'e man syn hurde kop.
No, 'k woe dan freegje, as ik
De stôk wer meitsje mocht;
En as jim 't habbe woene,
Dan hie 'k in dealsen nocht.
Ik lit jim dan betelje,
Dat 't nearne net nei roait,
En dat jim letter sizze:
Wer tsiere?... o nee, dat noait!
Ha jimme lytse berntsjes,
Dy moatte ek wol wat ha
Te boartsjen; pols en kroade,
In hobbelhynder en sa.
Dy kin ik jimme meitsje,
En foar in bytsje jild:
As s' yn de sleat faak springe,
No, dat is net myn skuld.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

63
En woll' se op stelten rinne,
Ei no, dy meitsje ik ek;
Sa heech hast as de tsjerke;
Geef hout en sûnder brek.
Mar brekke hja de skonken
By dy heechrinnerij,
Dy kin ik net wer meitsje,
Dêr heart in dokter by.
Ja, 'k wol it jitris sizze:
In pols dy moatt' se ha;
Want altiid kin m' yn 't libben
Net mei jins skonken ta;
Soms moat m' oer sleatten hinne
Foar 'n minske fierste wiid.
No, 't bart dan ek wol, dat der
Ien by de wâl del gliidt.
Ek stelten binne yn 't libben
Unmisbre dingen hast;
Me wie te lyts, as m' altiid
De grûn oanreitsje moast.
Nee, stelten brûke in hopen
Dy libje yn hege steat.
Brekt mannichien de skonken,
Ei no, dat 's ommers neat!
Ek hobbelhynders sjocht men
Yn 't deistich libben faak;
Want folle minsken wrotte
En bodzje en skrippe omraak,
Geane op en del, mar komme
Gjin inkle trêd foarút:
Sa slooft op 't hobbelhynder
It lytse bern him út.
Mar 't bêste, wat jim berntsjes
Yn 't libben brûke kinn',
Dat binne leik en lodde,
En houwers net te min.
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Dy leare har, te bouwen
De fruchtbre swiere grûn;
Dy leare har, te wrotten
Fan 'e moarne ta de jûn.
Dat alles kinn' jim krije
By my, de timmerbaas;
Woll' jim myn namme witte
Ik bin Jan Sytses' Klaas.
Ik winskje jimme 't bêste:
In houlik, fredich, blij,
In keppel leave berntsjes,
Mei 'n slompe jild der by.

Oan de fammen
Toast
It moaiste en bêste op dizze wrâld,
En dêr ik 't aldermeast fan hâld,
Dat binne tsjeppe fammen.
Fan hynzers, skiep en fette kij
En sok guod bin 'k ek lang net fij;
Mar 'k hâld it mei de fammen.
Ik mei ek wol oer reade wyn
- Och buorfaam, jit my noch ris yn Mar mear oer reade fammen.
Ek hâld ik wol fan 't glêde goud,
Dat jin ferstân en wiisheid jout,
Mar mear fan glêde fammen.
'k Sjoch graach it bliere sintsje 's oan,
As 't opkomt yn de iere moarn,
Mar leaver bliere fammen;
As jin sa'n faam yn d' eagen sjocht:
Gjin súvrer blau, gjin heldrer ljocht;
Gjin moaier guod als fammen.
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Ik socht it gea alhiel yn 't rûn,
As 'k foar my sels licht ek ien fûn,
Ien ûnder al dy fammen.
Ik fûn gjinien; dat 's wol beroerd,
Mar no 't sa is - no kin ik goed
Mei alle tsjeppe fammen.
't Is wier, fan alles op de wrâld,
Neat is der, dêr ik mear fan hâld,
As fan de Fryske fammen!
Mar 'k nim myn romer ta beslút,
En drink him ta de boaiem út:
Ik drink op alle fammen!

Ik mei 't wol lije
Ik bin ris op in freedtejûn
Fan Ljouw't nei Stiens allinne rûn,
Of einliks net allinne;
Want doe't ik op de strjitwei kaam,
En just de draai nei 't tolhús naam,
Seach ik ús buorfeint Minne.
Ik ha mei him op skoalle gien,
En altiid wie 't in núvren ien;
Mar oars: in feardich feintsje.
Hy seach my wol sa bizich oan;
Ik waard sa read, en seach it skoan,
Hy woe wol mei in eintsje.
‘Wel Anke, dat 's sa moai as 't kin’,
Sa spriek er, ‘is 't jo goed nei 't sin,
Dat wy tegearre geane?’
‘Ik mei 't wol lije,’ sei 'k, ‘mar kinn'
Jy wol sa hurd as ik no rin?
Dan moatte jy hast fleane.’
‘No, as jy woene, sa't ik woe,’
Sei hy, ‘ik leau, gjin minske soe
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Us jûn te Stiens jit krije.’
‘No’, sei 'k, ‘dat wie my al te bot,
Want heit is altiid sawat prot.
Ik mocht it oars wol lije!’
‘Ja, ja, dyn heit is wol wat’ - ‘No?’
‘Sis, 'k rin as 't oars kin, leafst gjin blau;
Soe 'k by dy bliuwe kinne,
As 'k sneintejûn ris by dy kaam?’
‘Ik mei 't wol lije’, sei 'k foarnaam,
En seach blier om my hinne.
Hy like ek wakker op it skik,
En nei in toarntsje.... o hea, dêr hie 'k
Syn earm al om myn nekke.
Hy sei: ‘Mei 'k dêr myn earm wol ha?’
‘Ik mei 't wol lije’, sei 'k, ‘och ja,
Dêr sil ik net fan brekke.’
Wy rûnen smûk de púndyk oer:
Yn 't easten blierke 't gouden fjoer
Fan d' ûndergeande sinne.
Hy waard sa grien, en, leave sei,
Ik waard ek al wat oars, doe't hy
Oan 't praten gyng fan minne.
En doe't er my sa rûn oanseach,
Mei leafde en trouwe yn 't iepen each,
Waard ik alhiel ferbûke.
Hy naam in tútsje, en frege: ‘Is 't goed?’
‘Ik mei 't wol lije,’ sei 'k, ‘mar soe 't
Hast net nei achten lûke?’
It moantsje kaam mei stille pracht,
Dat mylde sintsje fan de nacht,
En gluorke ús ta, en telde
Sa't like, fan sa mannich pear,
Dat by har ljocht syn hert ferlear.
Dat wie mei ús fan 't selde.
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Mar gyng 't ek net sa fluch der oer,
Ik krige d' âlde Stienzer toer
Nei 'n hoartsje al foar myn eagen.
No woe 'k oars leafst allinne gean;
Mei him, dat soe sa nuver stean,
As alle minsken 't seagen.
Mar nee, dat woed er lang net ha;
‘Ik bring dy oan jim útdoar ta,
As 't dy teminsten goed is.’
No, doe't er dat sa freonlik sei,
Sei 'k: ‘'k Mei 't wol lije, gean mar mei,
't Wie noait sa mâl as 't hjoed is.’
En doe't wy kamen by de doar
- In linebeam dy stiet der foar Woe hy jit efkes frije.
No om dat sa mar ôf te slaan,
Dat koe ik op dat stuit net dwaan.
'k Sei dêrom: ‘'k Mei 't wol lije.’
De sneintejûns - dêr kaam er oan,
Hy hage ús heit mar tige skoan,
En koe as Brugman prate.
Mar doe't wy mei ús beiden wien',
En beide och sa'n wille hien',
En doe't ús neat mear skate....
Doe sei er mei in triljend lûd:
‘Myn bêste faam, ik mien 't dy goed,
Dat sil dy net benije;
Mar wost as maaie komt yn 't lân,
Mei my yn 't boatsje?’ - 'k Joech myn hân,
En sei: ‘Ik mei 't wol lije.’
Wiene alle fammen lyk as ik
Dan wien' de feinten op it skik,
Hja soen' foar neat har mije,
As foar 't ûnfoege yn praat en dwaan;
Want dy dêrmei doare op te slaan,
Dy mei 'k alhiel net lije.
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Froulju kinne tsjoene
Wêr ik wie, en wêr ik kaam,
Alles woe 'k wol lije,
Mocht ik mar in tsjep jongfaam
Op 'e side krije.
Froulju! 't is in nuver guod.
Ieu oan ieuwen koene
Hja mei 'n glimke, in sucht, in wurd,
Mannichien betsjoene.
Koalom Pier hie steech de pet
Heal mar op de holle;
Hoe't er rûn, dat bruide 'm net,
't Wie him like folle.
Mar ús nijboers lytse Tet
Pakte 'm by de poanne No stapt hy sa kant en glêd
As in Ingels' hoanne.
Jelle, in rike boeresoan,
Lit syn maten rinne;
Hy fermakket him sa skoan
Mei 't jong wyfke allinne.
Yn de herberge is 't omtrint
Stil, hast elke jûne Sa koe 'n faam in feardge fint
By de drank wei tsjoene.
Undermaster Pinstra kaam
Oan in nije skoalle,
Kop yn 'e nekke en hiel foarnaam,
Mar in grutte koalle.
Masters Wypkje gluorke 'm oan
Mei har blauwe eagen;
No sjocht master nei de grûn,
Stil, bedêst, ferlegen.
Jelmer, 't ierdske libben sêd,
Woe yn 't wetter krûpe;
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D' âlde mem kaam him oer 't mêd,
Krekt sa wyt as sûpe.
‘Jelmer, hoe sil 't no mei my?’
Rôp hja út mei triennen.
Jelmer naam it pak wer op,
En waard wiis fan sinnen.
Doomny Krol, in kreas jongfeint,
Is in baas yn tsjerke;
As it waait of stoarmt of reint,
Doomny sil 't net merke.
Mar by Melles yn 'e hûs,
Doar er 't net te weagjen;
Stiller is er as in mûs
Under Auk har eagen.
Pier waard yn it earmhûs grut,
En hie neat te biten;
Hy wie neaken, earm en bleat,
't Wie om fan te kriten;
Hoe't no lân en pleats en sjeas
Sines wurde koenen? Och, in frommes, net sa kreas,
Gyng mei him oan 't tsjoenen.
Yn de stêd is in menhear,
Ald en griis fan hierren;
Yn syn hiele hear en fear
Is 't in man op jierren.
Hoe binn' no syn hierren swart,
En sa jong syn wêzen?
Freegje 't mar oan Bottinga:
'n Faam het him belêzen.
Ja 't is wier, wat ik dêr song:
Froulju, jimme meitsje
Earmen ryk en âlden jong,
Dy't jim mar oanreitsje;
Ja jim binne in nuver guod,
As jim dat mar koene,
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Soene jim mei glimk en wurd
My ek noch betsjoene.
As de sjonger wer foarroppen wurdt
Ja, dy froulju op de wrâld
Is in krús, hja meitsje
Riken earm, en jongen âld:
Wol der doch foar weitsje!
Dat sil 'k yn myn twadde sang
Jimme gau bewize;
Wês doch fan dy tsjoensters bang;
Wol der doch fan grize!
Klaas seach altiid like blier;
'n Kearel as in lôge!
Alles like fleur en tier,
Oant er Syts oanskôge.
Dizze faam, sa kant fan lea,
Narre en pleage 'm tige;
Klaas waard bleker as de dea,
En de feint fertige.
Ale Piers hat hûs en lân,
Mar in wiif mei knepen.
Dizze rint mei strik en bân,
Oan de jurken slepen,
En dat frommis koe wat mear
As jim tinke soene;
Dizze koe doch hûs en lân
Yn de lommerd tsjoene.
Willem Wytses hat gjin jild,
Mar twa rjochter hannen;
't Warber wiif spint jier op jier
Nije leafdebannen.
As de man syn bern besjocht,
Krieljend foar syn eagen,
Sucht't er: wa sa'n tsjoenster trout,
Wurdt ek glêd ferlegen!
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Juffrou Pik, in âld fernim,
Hie in noas as trije;
En har man! hja narre him;
O, dy moast wat lije!
Kaam er thús, 't wie: ‘'n Modderdyk
Hest wer anne schoenen!’
En hja wist him sa op 't lêst
Under 'e grûn te tsjoenen.
Sjoch, sa bringt in frommis faak
Mannichien yn 't lijen.
Pas mar op, hear, foar sa'n draak!
Wês foaral wat mijen!
't Is in krús soms op de wrâld,
Want dy froulju meitsje
Riken earm en jongen âld.
Wol der doch foar weitsje!
Hy giet nei 't jonge pear ta en seit:
Jonge lju, jim sizze grif:
‘Dat is ek in moaien.
Dizze feint, fan sin sa wif,
Wit gjin mjitt' te roaien.’
No, sa wol ik ta beslút
Ek wat sizze oan jimme,
Komt it ek wat bryk der út,
Wol 't sa krekt net nimme.
Dat in frommis tsjoene kin,
Sjoerd, dat ha jo murken
Hja wie lang jo siele en sin,
't Wyt fan al jo wurken.
Yn har eagen mocht jo hert
Him sa graach fertize.
Sis, brocht dizze tsjoenster net
Glêd jo fan 'e wize?
Richtsje, bliuw sa'n tsjoenster, hear!
Mar - tsjoen 't kwea ta 't goede;

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

72
aant.

War it ûnk fan jimme hûs;
Wês in sêfte en froede
Tsjoenster foar jo man, dan sil
Neat jim lok bedjerre,
En me sil net oars as goed
Fan jo tsjoenen hearre.
Mocht dan ek jim hûs net grut,
Leech of tsjuster wêze,
- Fan de takomst wit me neat;
Wa kin dêryn lêze? Tsjoen dan, troch in fleurich sin,
Ljocht om jimme hinne;
Bliuw foar him by wrâlds berin,
Sels in bliere sinne!

Alde Foekje fan Heech
oan de jongelju
Do biste al wakker op dyn dree, net fanke?
Ek do, jongfeint, do blierkeste as in stjer.
Jim wolle wol tegearre oer de planke,
No, Foekje fan Heech dy gunt it jimme, hear!
Jim hawwe in skoft as jonge lamkes boarte,
No is 't sa fier, 't jimme ûnderfine moatte
Oft leafde segen oanbringt of ferdjer.
'k Bin wiid ferneamd oer Fryslâns griene fjilden
Omt ik sa goed oan mannich feint en faam
De wierheid sei. Myn stive lea dy trilden
Doe't ik it nijs fan jimme boask fernaam.
Ik tocht: no, dy jonge ljuwe sille
In libben ha, sa fol fan wiere wille
As yn nin keningshûs te wenjen kaam.
Ik seach yn myn ferbylding jimme beiden
Op 't libbens kowepaadsje hân yn hân;
Om jimme hinne laken tierge greiden,
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Rju moaie blommen bloeiden op it lân.
Blau wie de loft en bolle wyntsjes rûsden,
Dy, swietrook struiend, om jim hinne strûsden,
En 't ljurkje song: ‘'k Ha noait sa 'n wille hân.’
Ik seach jim fierder; no net mear allinne,
Mar jonge sprútsjes kamen út de beam:
Jim berntsjes djoeiden geiend om jim hinne,
Hja wiene sûn, 'k seach nearne in moaier team.
En mem... hja hie 't sa drok! Har siele en sinne
Dat wien' har bern, har man en bern allinne. Dat 's houliksnocht, dy 'k heechste wille neam.
Salang gyng 't goed; doe kamen tongerloften,
En bosken fjoer sjitte út it swarte swurk;
Hoefolle beammen, dy't nei ûndren ploften
En 't fjoer bedoar sa mannich kostlik wurk.
De berntsjes krûpe oan heite en memme side,
Dy't har omfetsje.... Njonkelytsen glide
De buoien fierder; klear wurdt wer it swurk.
Mar wêr't jim wiene, yn rein en fjoer of tonger,
By sinneskyn op bliere simmerdei,
En yn wat gea - de houliksleafde song 'er
Har minlik liet en jage smerten wei.
O, tink der om, wol nimmer net ferjitte;
Lit noait de frede jimme hûs ferlitte;
Want dêr allinne wurdt men lokkich mei!
Dat seach ik yn myn geast; ‘mar’, sill' jim sizze,
‘Fertel, wat barre sil nei hjoed en moarn!’ Mar, foar jimme each de takomst iepen lizze,
Dat mei 'k net dwaan, dat witte jimme skoan.
Dochs sil 'k it weagje, om de swiere slippen
Fan 't kleed der takomst wat omheech te wippen;
Mar hâld it stil - oars wie 't foar my bedoarn.
Jim houlik sil mei 't moaiste waar begjinne,
Jim kinne yn 't earst gjin oere by 'noar wei,
Mar och, dat sil mei koartens wol wat wenne;
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En troait in freon de jonge man ris mei,
Dan bliuwt it wiif de jûns allinne sitten,
Hja fielt har och sa iensum en ferlitten,
En as hy thúskomt stiet har 't skriemen nei.
Mar hy is net sa bang fan frouljustriennen,
En hja sjocht gau har eigen dwazens yn;
Hja tinkt: Myn man is 't bêst foar my te winnen,
As ik mei leafde oan hûs en hear him byn.
Dyn noflik praat, jongwiif, dat sil him bine.
En nearne sil dyn man sa'n wille n't fine,
En yn dyn hûs is neat as sinneskyn.
Mar ienkear sil er dochs oerémus wêze,
Dat bart, as hy bestjoerder wurdt fan 't Nut.
Dan sil er bjuster út 'e liken wêze Dy eare is fêst syn mage wat te grut.
Hy sil de hearen moai rojaal traktearje
En mei twa oaren skean nei hûs lavearje,
Wêr hy fan dy al oeren wachte wurdt.
Dan moatst him mei 'n goed sin 't hûs ynlitte
En bringe 'm mei in praatsje aanstûns nei bêd;
Sis neat; mar lit it him oan alles witte:
Fol leafde is 't wiif, en waarm en myld har hert.
Sa setste in reade kaam him op de holle,
Hy wurdt wer wiis en mijt him foar te folle,
En seit fan dy: sa'n bêsten is der net.
Hast alles silst fan him ferdrage kinne,
Mar ien ding bist soms wol ris nytlich om:
As faaks syn skuon wat wiet en modd'rich binne,
Dan bearste mâl; hy hat it neat te rom.
Hy swijt en tinkt: hja hâldt fan trije dingen
It meast: har man, har bern, har gong - en ringen
Triuwt 't kweakjend eintsje 't kopke al yn de plom.
Mear mei 'k net sizze - mar as jimme 't kerltsje
As 't foarjier is, bedobje ûnd'r 'e grûn,
Dan seit natoer ek jimme 't âlde teltsje:
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By 't simmer wurde 'r bûgende ieren fûn.
Bliuw jimme oan 't wurk, dat jimme hannen fine,
It oare witt' wy net: dat docht in bline
Mar iivge krêft, dy hearsket swiid yn 't rûn.
Wy siedzje en plantsje en wjoede op goede hope;
Oft 't wierje sil, wy minsken witte 't net.
Licht sil de heil d' ûnripe fruchten slope - Hâld' wy mar 't goede leauwe fêst yn 't hert!
Want wêr gjin sied is sill' gjin fruchten wêze,
Dat kin elk minske yn 't Boek fan 't Libben lêze Dy 't goede docht krijt gjin berou te let!

Earje dyn sprake
Friezen, earje de sprake,
Dy d' âffaar as erfstik ús neiliet;
Bern fan har leafde en har trou,
Byld fan har tigens en krêft;
Print fan har siele en har sin,
Dan stoer as in iik út de Wâlden,
Dan wer, as 't gers oan de poel,
Bûchber en glânzich en sêft.
Lit se klinke, dy sprake,
As wille lûd geit om jim hinne;
As jim fersinke yn it leed,
Siikje yn dy sprake wer treast;
Leavje dy taal as in mem,
Dy't jim fuorre mei 't bloed út har ieren;
Hy, dy't him frij neamt as Fries,
Frysk yn syn taal bliuwt er 't earst!

Yn 't wetterlan
I
Kom Hylke, toe jonge, de seilen mar op,
De manskippen binne al oan board.
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Untfanger, notaris en keapman binn' klear,
Ik bin noch fan juster wat slûch en heal gear,
Mar oars - tige goed op 'e stoat.
Sjoch omke 's! Hy sit al, de hân oan it roer:
De reis set syn wêzen yn fjoer.
As hy it mar dwaan koe, dan skeat wis it skip
Sa tel as in snoek troch it brûzende djip,
En fleach dan de Snitser Mar oer.
Mar no leit de sinne op it sulveren wiet,
Sa rêstich, as slomme s' yn 't nêst;
Gjin sigentsje jout ris in triuwke tsjin 't boat,
De fok is sa nuet, lit mar fiere de skoat.
Mar skowe; 'k leau, dat is it bêst.
Lyk as wy no farkje, sa binne wy 't byld
Fan 't stille lyts-boargers bestean;
Hy skrept him yn 't swit, en it fljocht net sa wyld,
Mar klear is de loft, en it waar is sa myld,
En wille is, nei 't bodzjen, syn lean.
Foarút dan en drink op 'e nocht fan 'e dei
In glês fan dat brûzende bier!
It waar is sa moai en wy ha sa'n goed sin,
En dat is fan alles it bêste begjin.
Drink út! folle wille en tier!

II
Broeksterfeart, wat biste moai!
Ast dêr leist yn sêfte slomme,
Fan dat rûzend grien omblomme,
Broeksterfeart, wat bist dan moai!
Yn de stille simmerjûn
Bin ik oer dyn weachjes gliden;
Wat hast, yn dy gouden tiden,
My in súvre wille jûn.
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'k Waard, by 't stjerren fan 'e dei,
Yn dyn pracht myn soargen bjuster;
Sjoch, sa wurdt dy sleat, sa tsjuster,
Blier yn 't griene beamte wei!
Flinke pleatsen sjogge jo,
Heal yn 't friske grien beskûle,
En de faam spielt yn de kûle
Rêdsum d' earnen amers ou.
Handich draait s' al oan en wei
D' amers om yn 't kleare wetter;
En yn pearels blinkt dat wetter
Yn de neiglâns fan de dei.
O, wat sjocht hja nei de grûn,
Om har troanje yn 't wiet t' oanskôgjen;
Leaflik, om jin wei te tôgjen
Yn sa'n stille simmerjûn.
Broeksterfeart, wat bist doch moai,
Ast' dêr leist yn sêfte slomme,
Fan dat rûzend grien omblomme,
Yn dyn bliere simmertoai!
Mar no leist dêr as in bern,
Laitsjend yn de griene gloppe,
Mei dyn klear blau each nei boppe,
Nei dyn himelmem te sjen.

III
Sjoch, dêr komt in brúntsje oanwaaien;
O, hoe noflik en hoe koel!
Lit mar driuwkje, sêftkes sljurkje
Oer de Goaïngrypster Poel.
't Lytse doarpke is wei yn 't beamte,
Mar it tsjûg't fan syn bestean
Troch de kleare klokketoanen
Dy't oer 't swijend wetter gean.
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Dêr Terkaple, wêr Marije
Pronke mei har deade blom;
Fierder op it blier Terherne
Dêr de mar, sa wiid en rom.
Oer dat alles struit de sinne
Rynsk har waarme goudglâns út;
Frede floddert om ús hinne;
Wat me fielt - wa sprekt it út?
Mar natoer hat sels har klanken:
't Ljurkje sjongt yn 't ivich blau;
Klokken klinke, baarkes brûze:
Wetterlân, hoe moai bisto!

De sjonger en de wrald
De sinne sinkt en klaait de loft yn goud;
It siichje rûst en stjert yn 't jonge hout
En fan de himel falt de jûn op ierde,
Allyk in ingel mei in fredetûke.
De ljurk stjoert sangen út, en klokken liede,
Dy mei har galmen 't hert omhegens lûke.
Dêr jinsen yn de stêd is droktme, wyld en stoer:
Hjir, mids yn 't fjild, is stiltme, frede en natoer.
Sjoch dêr dy âlde stins, alear it hûs
Fan hearen, grut en heech; dêr't no yn skûlje,
As 't ljocht har 't each tebarnt, de flearmûs en de ûle;
In stienklip, mear hast net, en heal teslein ta grús.
Moarn sil de lêste slach troch dizze muorren bromme,
En dan, op 't âlde stee, in nije wente komme.
Dêr op de stiennen liuw, dy foar de poarte stiet,
Sit drôgjend in jongfeint; de dertne jûnwyn lit
Syn hierren net mei rêst, mar boartet troch har hinne.
Hy stoarret nei it west, nei d' ûndergong der sinne,
Giet hastich dan oerein, en stekt de hân omhegen,
En klaget, wyld en lûd, mei triennen yn syn eagen.
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Sa binn' de dreamen dan ferflein,
Dy't ieuwen lang it minskdom dreamde;
De waarme stream, dy't yn ús streamde,
Dy boarn' fan leafde, is ús ûnttein.
Fernield de timpels fan de God,
Dy't oer elts minskehert regearre;
En alle blommen moasten stjerre
En 't libbenspaad leit keal en plat!
Gloeide ivich oan it libbens swurk
De sinne fan it wiere en goede,
Het ús Geloves ingel hoede,
Wie hja de stipe ús by ús wurk,
Gloarre yn 'e fierte in doel ús oan:
It doel fan goed en grut te wêzen,
Wie yn elts each it wurd te lêzen:
De minske is frij, hy is Gods soan - Dat 's alles, alles út de wrâld;
De tsjerke yn 't hert is ek tebrutsen,
De beam fan 't Leauwen d' ierde útlutsen,
En skerp is 't each, en 't hert is kâld.
Neat is der, dat nei boppen winkt;
Men leaut nin God, men leaut nin minske,
Yn 't slyk, dêr siket elk syn winske,
Der is nin stjerke mear, dat blinkt.
Nin wjukken het de siele mear
Om 't lichem boppe 't stof te fieren;
Loai krûpt it bloed elkien troch d' ieren,
Mar goud en eare is elks begear.
Leafde is in wurd dat nimmen neamt;
Deugd bringt in glimk har op 'e lippen;
Foar oaren jin yn 't swit te skrippen,
Dat is in dream, dy nimmen dreamt.
En mei Gelove en Leafde stoar
De roas der Hope yn 't minskeherte;
De djippe wûn der selssucht blette
En makke 'r alles fûl en goar.
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Dy tún, alear fan blommen fol,
Dêr krûpe no de smoarchste slangen;
De divel fan it selsferlangen
Smiet d' alters fan it goede dol.
No heappet elts, safolle er mei,
De skatten op, dy't hy fergarre;
Mei list en leagen, swart as jarre,
Sa helle 'r 't goud fan rûnom wei!
Wat bruit it him of d' earme stjert?
Elts moat mar foar syn eigen soargje!
Kin hy foar oarmans skulden boargje? Syn buorman kwynt; hy sûpt en fret.
No strúnt de feint, yn neare nacht,
Fan drank bedwelme, troch de strjitten;
Dêr wit er bûnte froulju sitten,
Dy hâlde 'r eltse jûn de wacht!
Mei fuotten trapet hy de blom,
Wêrmei Natoer syn liif oppronke;
Yn kûlen, dy fan ûntucht stjonke,
Komt linkenoan syn jonkheid om.
No lit de mem út singenot
Har leaf lyts bern fan oaren warje:
Hja moat har lea, har moaiens sparje;
Dat bern, al komt it om, wat 's dat?
Hja is jit jong, de nocht net sêd,
Hja moat yn 't ljochte dûnsseal djoeie,
Hjit wurdt har bloed, har wangen gloeie:
Hja sliept tenacht yn oarmans bêd.
No lit de soan fan rike steat
Syn heit yn winternacht ferklomje.
De divels yn syn herte gromje:
‘Wat hest oan him te tankjen? Neat!
Hy joech dy 't wêzen, hy it ljocht,
Om eigen hjitte brân te dwêsten.
't Wie net om dy! Yn leed en lêsten
Bist troch syn wylde woede brocht.’
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Nin plicht bestiet mear, nin gebod;
De minske is djier, mar fyn beslipe.
De blankste fingers taaste en gripe
Nei 't leechste, beestichste genot.
Smoarch is de fjurkjende edelstien,
Dy lang de minskeholle sierde:
De tsjinst fan 't Goede is wei fan d' ierde;
Gelove, Leafde en Hoop - fergien!
En do, o swurk, sa skjin, sa blau,
Dêr gouden glânzen jit oan driuwe,
Do sjochst dat jit? Koesto jit bliuwe?
O troan fan 't ljocht, hoe moai bisto!
Mar stil! Wat liet komt yn myn ear?
It swurk giet iepen, ingels draaie
Yn kringen rûn, hja wjukje en saaie
Op ierde del!... Binn' Jo it, Hear?...
Ingelkoar
Der is ien God, dy Harmonije hjit;
Hy troan't dêr boppe, op millioenen stjerren,
Hy wennet hjir, yn libben en ferdjerren.
Hy is it doel fan alles dat bestiet.
Der is ien krêft dy alles, alles driuwt:
Dat is de oandrang nei dy Harmonije,
Dêr moat de stôf syn doel, syn foarm fan krije,
Dat is de drang, dy 't hert omhegens triuwt.
Hy lit de stjerren oan de himelbaan,
Net bûn oan neat, yn fêste kringen draaie;
Hy stjoert de rein del, lit de winen waaie,
Bringt stôf by stôf, om 't nije foarm te jaan.
De leafdebân, dy minske oan minske bynt,
Dat is syn wurk; hy stjoert, hy liedt de herten
Lâns 't fêste paad, nei ivich fêste wetten;
Dy dêr tsjin striidt, himselme 't lok ontwynt.
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Ek yn dyn hert troan't d' iivge Harmonij,
Dy ljocht dy joech en treast yn neare dagen,
En moed, om nea nin slavejok te dragen;
Ek triennen - mar foar oaren - joech er dy.
Dy selme God joech dy in grutter part
As oaren hjir op ierde fan him krije;
Dy libb'ne wel, de boarn der poësije,
Brûst, wâlet op, streamt rûzend dy yn 't hert.
In sjonger bist! Witst wol, wat dat betsjut?
It leed fan hiel it minskdom silsto drage!
Fan dy it andert op de grutte frage:
Hoe minske goed, hoe ierde in himel wurdt.
Wrâlds stipe en treast, en Himels bern bisto!
Dyn geast omheech, dyn lichem hjir op ierde;
De tsjerkeklok fan 't Goede silsto liede...
Hjir hest de harp; bewarje 'm hoask en trou.
De wrâld yn! Striid mei 't swurd der poësij;
De wierheidsstim sil út dyn hert oprize,
Do silst ferdwaalden 't paad nei 't Goede wize
En stiftsje 't ryk fan Leafde en Harmonij!

Widzesankje foar 't smidsbern
Bern, do moast it kriten litte,
Sliepe, sliepe, swiet en blij;
Mem sil by de nane sitte,
Heite skript foar har en dy.
Hammer, klop!
Hark dy rop:
Leave, leave lytse pop!
Och, wêr soeste swier oer tille,
Lytse kening yn 'e plom?
Mem sil weitsje foar dyn wille,
Do bist heite leafde en rom.
Hammer, klop!
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Hark dy rop:
Hurd oan 't wurk; 't is foar ús pop!
No meist dreame yn swiete slomme,
Roeikje as 't eintsje op 't weagjend wiet;
Letter sill' de soargen komme,
Swiere suchten, djip fertriet.
Hammer, klop!
Hark dy rop:
Earlik wurk rêst segen op!
Slomje swiet dan, net mear kibje,
Memme libben, heite nocht;
Lit ús wille oan dy belibje;
Wês by alle leed ús ljocht.
Hammer, klop!
Hark dy rop:
Waachs, myn boi, ta 'n Stânfries op!

Langst nei leafde
Wêrom bin ik sa ûnrêstich,
Wêrom doch sa wif fan sin?
Dan sa fleurich, dan fol tinzen;
Hoe sa nuver op 'e rin?
Fanke, leave Fryske blomme,
Oan dyn herte hab ik lein;
'k Ha dyn swiete tútsjes dronken,
En myn siele is my ûnttein.
'k Ha by dy mysels fergetten,
Al myn lêsten, swier en swiid;
Yn dyn earmen hiest besletten
Wol in seefol soarch en striid.
Djippe winsken, fol fan langstme,
Driuwe 'r, brûze 'r yn my om;
Ivich kampjend, jamk ferliezend,
Is de wrâld my meast ûnrom.
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Mar by dy, by dy, myn leafke,
Striek in ingel, myld en gol,
Op de weagen fan myn herte
Mei in fredetûke dol.
Mûle oan mûle, herte oan herte,
Sûnder praat, sa sieten wy;
Wûndre fredich, wûndre fleurich,
As in bern - sa wie 'k by dy.
En dy holle see, dy't byljend
Yn my ombrûst, swart en near,
Lei him dol, waard as dyn herte in
Speeglich wetter, glêd en klear.
Och, ik bin sa'n wylde ruter
Troch de grutte, wide wrâld,
En ik siikje sa fol langstme
Nei in fêste en trouwe hâld.
Lege meunsters wol 'k bekampje;
't Smoarge en leffe is my in griis;
'k Wol foar 't leave heit'lân libje,
As in frije, stoere Fries.
'k Wol nei d' âlde helten aardzje,
Dêr sa mannich skald fan song,
Dy't net oan it slyk fan d' ierde,
Mar oan deugd en frijdom hong.
En de minsken, dy't my sjogge,
Kampjend foar myn taal en lân,
Kampjend jin de divel yn my,
Gau beret mei wurd en hân...?
Inklen rikke my de hannen,
Jouwe my in freonlik wurd,
En hja stypje my sa tige
Troch har sizzen: ‘Far sa fuort!’
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Mar in hopen laitsje en gobje:
‘Sjoch sa'n grutske gek ris oan!
Jit sa jong, en dan sa'n drystens...
Ruter, ho, wat stadich oan!
Mienst, de hiele wrâld wie dines?
Wa hat dy in opdracht jûn?
Och, do kampest foar in dreambyld,
Och, do slachst as blyn yn 't rûn!
Hâld doch op, ju, mei dyn dreamen:
't Libben easket oare striid;
Siikje om brea, wês froed as d' oaren,
Hâld doch op mei 't iivge liet!’
En hja smite swiere kneppels
't Gleone striidhoars tsjin de skonk,
En hja gych'lje om myn strofljen,
En hja skreauwe: ‘Bliuw by honk!’
Sa, myn faam, sa moat ik toarkje
Troch de wide, wrede wrâld,
En ik siikje nei in herte,
Nei in fêste en trouwe hâld.
Want de moed wol my ûntsakje,
'k Leau net oan myn hilge plicht,
En 'k fertwiivlje oan myn dregens,
'k Fal my sels sa jamk te licht.
'k Wol sa graach de krêften brûke,
Fan natoer m' yn 't herte jûn;
'k Wol sa graach it goede en moaie
Hoask bewarje op Fryslâns grûn.
'k Wol sa graach út slyk en smoargens
Nei de hege himel op;
Mar myn loaiens en myn selssucht
Meitsje jamk myn hannen slop.
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En sa wurd ik treaun en slingre
Troch de grutte, wide wrâld,
Siikjend nei in súvre siele,
Dy 't yn alles mei my hâldt.
En ik longerje nei leafde,
Dy't my stipet, gol en trou;
Dy't my opheint yn har earmen,
Fan de striid sa wurch en ou...
Soesto 't wêze, minlik famke?
Bliere, blanke Fryske blom!
't Wie sa noflik oan dyn herte,
't Wie my dêr sa blij, sa rom!
Wie dy koarte, silge wille,
Dy't ik yn dyn earmen fûn,
Faak in foarpriuw fan in himel,
My bewarre op Fryslâns grûn?
Ja, leaf famke, ik leau, in himel
Hûzet yn dyn suver hert;
Dêr is al myn lok bewarre,
En oars fyn ik 't nearne net.
En oars moat ik fierder toarkje
Troch de kâlde, keale wrâld,
Ivich kampjend, fierder, fierder,
Ivich siikjend nei in hâld.

Wiersizzerij fan alde Foekje fan Heech
oan de Fryske jammen
Dêr kom ik op myn âlde dei
Om jimme wier te sizzen;
Om eltse faam, dy 't lije mei,
De takomst út te lizzen.
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Gjin kaarten hab ik yn de hân,
Ik doch 't mei 't hert en mei 't ferstân.
Yn maaie toait it fûgelpear,
Om 't smoute nêst te bouwen;
Mar jimme tinke 't hiele jier
Oer neat as om te trouwen.
Jim maitiid duorret jierren lang,
Mei leafde en ljocht, mei laits en sang.
Mar 't fûgelt, as de simmer komt,
Kin 't nêst fol jongen fuorje;
Sa sil ek jimme maitiid net
Jim hiele libben duorje.
Binn' jimme yn 't houliksboatsje gien,
Dan is de maitiidswille dien.
Nim dêrom no jim trekken waar,
Wês altiid blij fan sinnen;
It moaiste wat it libben hat
Dat is de tiid fan 't minnen.
Barnt yn jim hert in heilich fjoer,
Jou dan oan leafde frij jimme oer.
En wol jim nei 't wolmienend wurd
Fan d' âlde Foekje heare,
Hja sil jim, nei har lyts ferstân,
De takomst kennen leare.
Graach wiis ik op myn âlde dei
Oan eltse faam har libbenswei.
***
Rûne wangen, sûn en blier,
Friske lippen, krollich hier,
Eagen fol fan ljocht en tier
Hâldt m' oan 't achtentweintichst jier;
Jonkheid is in teare blom:
Ringen is de bloeitiid om.
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Mar in hert fol leafde en ljocht,
Mar in fleurich sin, fol nocht,
Mar in sûn en kras ferstân
En in sêfte en golle hân
Kin gjin tiid jin ea bedjerre;
As de reek fljocht jonkheid wei,
Moaiens stoot him efternei,
Tigens hâlde w' oant wy stjerre.

In preek foar de fryske fammen
dy't hja net by de klean del rûgelje litte moatte, mar by 't jak yntriuwe
Hearlik, as de roazen bloeie
Op it rûne, glêde wang;
Hearlik as by laits en sang
Fuotten foar de fidel djoeie.
As de maitiidsblommen bloeie
En de jonge herten gloeie
Fol fan leafde, fol fan klang!
Sûnder fâlden is de holle,
Sûnder soargen is it hert.
Boartsje en frije - noait te folle;
Ride en rosse - wat in pret!
't Each sjocht rûnom blommen winken,
En de loft skynt ivich blau,
Alle leafde liket trou.
Blide hope sjocht m' as dau
Op de kealste greiden blinken.
Mar dy dreamen moatt' ferstowe,
Lyk as tsjêf fljocht foar de wyn.
Al dy wille is neat as skyn;
Wee, dy't dêr har lok op bouwe!
Al it bluoisel, blêd en blomt
Stjert, wannear de winter komt.
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Yn it foarjier moat men houwe,
Siedzje en plantsje, alles dwaan,
Sil de hjerst jin fruchten jaan,
Sil it lân foardélich bouwe.
Ek de jonkheid moat it witte:
't Libben is in swiere striid;
O, op wjokken fljocht de tiid Wa mei stil en liddich sitte?
As de beam syn blêden falle,
Komm' de ripe fruchten bleat.
Binn' de wangen wat beklonken,
Is it moaiste oan 't wiif ûntsonken,
O, dan blinkt har hert, har tigens,
En har fleurich sin - of ...neat.
Fryske fammen, dy dit lêze,
Ringen is jim bloeitiid om.
No is 't hertsje blij en rom,
Sil 't dan ek sa fleurich wêze? Binn' jim ryk oan deugd en eare,
Ryk oan leafde, ryk oan trou?
Binn' jim blank allyk in do? Wa seit ‘ja’ foar God de Heare?...
Jim, dy ienkear memmen binne
Fan it jonge Fryske folk,
Tink der om: in tongerwolk
Hinget oer ús tiden hinne!
Frjemde seden, frjemde sinnen,
Frjemde sprake, frjemde wet
Glûpe al mear yn Fryslân binnen;
Frjemde tigens bring' se net.
Fryske fammen jachtsje en draaie,
Frjemde flarden om de hûd;
Sûnder modder oan de kloet,
Mar doch pronkje, trantsje en swaaie.
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Lit dy moaie mâlens waaie:
Ienfâld klaait allinne goed.
Tsjuster, tsjuster binn' de tiden;
Freegje 't, fammen, oan jim heit.
Hark, hoe't elkenien it seit.
Hat hy faak it minst ek striden,
Dy't no 't aldermeaste kleit?
En doch binn' de tiden better,
As doe't ik in famke wie.
Want de geast ferkrong de letter,
't Giet foarút fan jier op jier.
't Nije ljocht skynt oer de wrâld,
Alde spoeksels moatte fluchtsje;
Mar in hopen kleie en suchtsje:
O, hoe tsjuster is it skâd!
Mei it tsjoede fan foarhinne
Is in bulte goeds ferdwûn;
En de tiid hat ús mei 't goede
Ek wer nije pleagen jûn.
Moai, oerleaflik is ferljochting;
Fuort mei falske domperij!
Mar de ienfâld fan myn dagen
Is men 't alderlokkichst by.
'k Moat my al te faak besauwe
Oer útwrydske pronkerij;
'k Moat my skamje oer Fryske ljuwe,
Dy't as koark op tiidsstream driuwe,
Dy't har lân en taal ferjitte
En har sleau-wei bine litte
Yn de moade-slavernij.
Frije Friezen moatt' wy bliuwe:
Eigen taal jout eigen sin.
Lit dy âlde frijdomsmin
Us op tiidsstream net ûntdriuwe.
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Flinke mannen sill' wy bliuwe,
Salang as wy Friezen binn'.
Fammen, yn jim hân sil 't lizze,
Of 't ferkearde bliuwe sil,
Of wy Friezen bliuwe sill' 't Hoe en wat sil 'k jimme sizze:
Ienfâld, sin foar 't wiere en frije,
Leafde en trou en minskemin
Moat it bern fan d' âlden krije:
D' earste skoalle is 't húsgesin.
Dêr is 't alderearst begjin
Fan de grutte maatskippije.
Fammen, wit, dat oan de hurd
't Bern ta boarger makke wurdt.
Memmeleafde, wa ferjit har?
Wat komt memmesoarch neiby?
Memmeleare, elk ferstiet har,
Memmegeast, dy seinje wy.
Wat wy út har mûle hearden,
Wat wy fan har foardwaan learden,
Bliuwt ús 't hiele libben by.
't Nommel wiif, sa stil, beskieden,
Is de keningin fan d' ierde;
Liedt de hiele maatskippij.
't Fryslân fan de takomst, fammen,
Is in ôfprint fan jim byld;
O, wês gol, wês blier en myld,
Mar wês kloek en kras benammen.
Meits jim jonges rûn en frij,
Flinke boargers, drege mannen,
Klear fan holle, sterk fan hannen,
Friezen, wers fan slavernij.
Meits jim famkes kloek, beskieden,
Earber, steech tsjin pronkerij;
Meits ús folk in folk fan dieden;
Meitsje Fryslân grut en frij!
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***
Anne, Doetsje, Romkje, Tetsje,
Tryntsje, Styntsje, Richtsje, Metsje,
Minke, Hinke, Froukje, Baukje, Aukje, Haukje, Wypkje,
Wytske, Ibel, Ynskje, Riemkje, Sytske, Gerbrich, Geeltsje,
Gertsje, Grytsje, Baaie, Maaike, Pytsje, Tytsje,
Poai, Koai, Wimel, Yfke, Gatske,
Hobbel, Wobbel, Swob of Hoatske,
Wa dit boek yn hannen kaam Ha myn groete, Fryske faam!
Mannich sankje liet ik driuwe,
Tawijd oan de golle min;
Sa ek kaam it my yn 't sin,
'k Woe in Spjeldeboekje skriuwe,
Dat jim ûnder wille en tier
Siker net ûnwolkom wie.
Nim it oan, it jouw' jim wille!
Lit it soms jim 't hert optille,
Laitsje en gobje 'r mei'noar om;
O, nei jimme sin te sjongen,
En te rôljen oer jim tongen,
Dat is sjongers heechste rom!
't Hearlikst lean foar dichterssangen
Leit op friske reade wangen,
En op lippen as in blom;
Kom 'k jim ienkear ris te sprekken,
Ha dit dan mar op de rekken:
'k Helje grif de skea werom.

Widzesankje
Foar ús lytse Nynke
Nynke, dêr ûnder dyn wrynke,
Efter it griene gerdynke,
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Dûk mei dyn kopke no wei yn de plom;
Slomje, do leaflytse blom!
Poppe, sa prûs yn de gloppe,
Sliepingel wjukkelt fan boppe;
Floddert sa blier en sa gol om dy ta,
Triuwket en tutet dy sa.
Berntsje, sa kûs yn dyn herntsje,
Stil wurdt allinken dyn wentsje;
Efkes noch kypje, 't gerdynke op in kier...
Sliep no, leaf famke, oant moarnier.

Mem oan lytse Nynke
Lytse leave Nynke,
Jou dy sêftkes dol;
Lit de sliep dy tsjoene
Dreamen, willefol.
Mem kin dy net widzje,
Krêften het hja net;
Mar hja kin dy triuwe,
Djip, djip oan har hert.
Kryt net, ynleaf berntsje,
Jou dy sêftkes dol;
Drink fan molke en wetter
Dy it bûkje fol.
Tate mei dy n't barre,
Want dy het hja net;
Mem joech dy it wêzen,
En mear kin hja net.
Want hja leit te hoastjen,
Al har krêft is wei,
Joech hja al har libben
Dy, leaf berntsje mei?
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Stil mar, stil mar, poppe,
Jou dy sêftkes dol;
Dreamen sill' dy roppe,
Freonlik, willefol!
Ingels sille komme
Ut de himel wei;
Berntsjes, lyk as do ek,
Mar de Hear sa nei.
As hja mei dy boartsje,
Flodderje om dy ta,
Mei dy djoeie en geie,
En sa'n wille ha Lit se dan dyn memke,
't Swakke stumper, sjen,
Biddend nei de Heare
Yn de himel tsjen;
En him foar dy freegje,
Djip, út herte grûn:
‘Heit dêr yn de himel,
Meitsje mem wer sûn!’
Sliep dan, sliep dan ingel,
Jou dy sêftkes dol;
Ingels sille komme,
Freonlik, blier en gol.
Sankjes sill' se sjonge,
Wjukkelje om dy ta,
Freegje oan har, myn Nynke:
Sil 'k gjin mem mear ha?
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Sneintemoarn
Sneintemoarn. - 't Is fredich, stil;
Hearlik skynt de sinne,
En in kleare simmerloft
Sjocht oer alles hinne.
Wyts, de kreaze boerefaam,
Hat har krektsa wosken;
't Hier koart ôfknipt, glêd it wang,
Wyt as kryt de tosken.
Bleate earmen, blank en read,
Komme 'r út it lyfke;
Klaas de feint krijt oan dy faam
Maaie in warber wyfke.
Hen ris, Wyts giet op it stalt
Op de knibbels lizzen.
Hja bisjocht har yn de sleat
Sûnder eat te sizzen.
Fûgels floitsje; 't fiskje djoeit;
Klokken heart me klinken.
't Moaie sintsje en moaie Wyts
Sjocht m' yn 't wetter blinken.

De seeman
Ik hab in seeman kennen,
Dy foer de wrâld yn 't rûn;
Hy hie yn 't âlde Fryslân
In leaflik famke fûn.
Hy sei oan 't strân: ‘Myn fanke,
Gau kom ik ryk werom;
Dan sil ik net wer skiede
Fan dy, myn leave blom.’
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It famke kamen d' eachjes
Sa fol fan súvre dau;
Hja lei har hân yn sines,
En sei: ‘Ik bliuw dy trou.’
By 't swalkjen oer de baren,
Oan lân, 't sij ier of let,
Yn stoarmen en gefaren Syn faam fergeat er net.
Doe het de dea him wonken,
En 't boldre, hol en rou;
De seeman is ferdronken,
Mar bleau syn famke trou.

Seemanslibben
Op de wylde weagen swalket
Mannich skip ferlitten om;
Hoopjend het de seeman 't libben
Tabetroud oan 't skolprich skom.
Alle herten, dy't him leavje,
Liet er efter op it lân.
Alle jûnen stiet syn famke,
Fierkjend, oan it stille strân.
Mar al moast er fan har skiede,
Wêr it lot him hinne fierde,
Ut syn sinnen wykt hja nea;
Leafde en trouwe ta de dea
Drage 'm feilich rûn oer d' ierde.
Fleurich rint syn libben hinne
Op 'e see, dy wrâld, sa wiid;
Laitsje, sjonge, swiet fertelle,
En de slokjes op 'e tiid.
Yn 'e koai tinkt hy oan d' âlden,
Dy't er liet yn 't heitelân.
Yn de dream ferskynt syn famke,
Winkt him freonlik mei de hân.
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As de baren wâlje en draaie,
As de wylde stoarmen waaie
Brûst syn krigel seemansbloed,
En hy wol, fol liuwemoed,
Oer de see de twangstôk swaaie.
Wurch fan 't swalkjen yn de frjemdte,
Fol ferlangst nei 't heitelân,
Komt er wer, en foar syn eagen
Skimert einling 't âlde strân.
Och, syn âlden teagen hinne;
Op it tsjerkhôf slomje hja.
Mar him fljocht syn breid temjitte,
En fan blydskip snikkert hja.
Meie ek him dan d' eagen blinke,
Mei er om syn âlden tinke O, syn famke libbet jit!
Leafde en trou, dy't net fergiet,
Sille in lokkich libben winke.

Doarmje op wide wetterweagen
Doarmje op wide wetterweagen,
Seeën oer yn wylde rin,
Mei de grime dea foar eagen,
Dat is seemans wiffe sin.
Fier fan âlden, fier fan migen,
En de faam, dy't jûn oan jûn
Oan it strân de see oerdikert,
Swalket hy de wrâld yn 't rûn.
Hoe't er wraamt en wrot en boddet,
O, de see is him te stoer.
Sjoch, hoe't hja syn skipke skoddet!
Wite weagen fleane 'r oer.
En de seeman, hoe't er wrakselt,
Sinkt al djipper nei de grûn...
Fier fan d' âlden en syn fanke
Het er dêr in deabêd fûn.
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Psalm XIX
De hymlen fertelle Jo eare, o Heare!
In stimme út 'e loft sjongt ta lof fan Jo wurk;
En dei oan dei ropt fan Jo krêft en Jo eare,
En nacht oan nacht blierket Jo grutheid oan 't swurk.
Wat stimmen der rize fan d' ierde nei boppe,
Hja sjonge Jo 'n lofsang; hja geie en hja roppe:
Hoe grut is de Hear en hoe hearlik Syn wurk!
Dat lûd is te hearren yn alle kontreien,
It fljocht oer de wolken en rint troch de loft;
De sinne is ûntwekke om de mist wei te jeien
En rydt as in brêgeman, strieljend fan noft.
Sa blinkt ek in krychshelt oan 't haad fan syn folken
Op 't stegerjend hoars, dat de grûn stampt ta wolken,
Wylst skomjende streamen him brûze fan 't skoft.
It ljocht fan de sinne ferjaget al ringen
It tsjuster fan d' ierde, dat krimp foar him jout;
O Hear, lit Jo wet sa myn siele trochkringe,
Jo wet dy sa blank is as lottere goud.
O lit ik Jo tsjinje mei hert en mei tonge;
O lit ik Jo sjen en Jo eare tasjonge:
Myn Kening en rots, wêr myn hert op betrout.

Psalm LXIII
Jo binne, o God, myn fêste hâld;
'k Betrou my op Jo albewâld,
'k Ha langst nei Jo, o Heare!
Ik siikje Jo yn d' iere moarn;
De sinne strielet as Jo kroan,
En prealet as Jo eare.
De blommen yn it keale lân,
Ferwile en toar troch droechte en brân,
Dy smachtsje nei de dauwe;
Sa 's ek myn siele wurch en slop,
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En wjukkelt nei de himel op,
En fynt Jo leafde en trouwe.
Ik hab, o God, Jo eare sjoen!
Ik ha Jo gruttens ûnderfûn,
Ik fiel m' oan Jo besibbe.
No stean ik dy, o stoere dea!
Waam God it mient, stjert ommers nea!
Hy telt nin dea, nin libben.
No sil myn hert mei sulverklang
Jo lof ophelje yn sucht en sang,
O God, sa lang as 't kloppet.
Jo namme is 't gleone himelswurd,
Dat eltse tsjokke wolk teskuort,
En 't kwea tebrekt, teroppet.
No siicht Jo leafde en frede dol,
As sêfte balsem myld en gol,
Yn myn teplett're siele;
By kleare dei, yn neare nacht,
Kin ik Jo trouwe himelwacht
Oer al myn tinzen fiele.
Jo wjukken, God, oerskaadzje my,
En yn dy hoede sjong ik blij,
As 't gealtsje yn smoute wâlden;
Myn siele klibbet fêst oan Jo;
Jo rjochterhân omslút my trou,
Om my oerein te hâlden.
Wa komt my sa yn krêft neiby?
Ik bin sa sterk, ik bin sa frij,
'k Bin kening oer dizze ierde!
Gjin ien, hoe mânsk, komt my tenei;
Gods amme bliest myn fijân wei,
Hy moat troch 't Gods-swurd bliede.
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Loksillich, wa't op God betrout;
Syn libben Him yn hannen jout,
Nei Him syn stappen rjochtet!
Hy driuwt as 't ljurkjen op de wyn
De hege kleare himel yn,
Wêr d' iivge Wierheid ljochtet.

De sulveren mar
In boatsje dreau om op de sulveren mar,
Twa minsken sieten der yn;
De sinne struide syn ljocht oer har,
Yn de reiden rûsde de wyn.
Hy lústre wurden fan leafde en trou,
En seach sa blier nei har:
‘Hoe goed, hoe ûnskuldich en moai bisto;
Sa moai as de sulveren mar!’
Syn siele fersonk yn har ljochtblau each,
En hy wie sa mâl om har Tewile 't de himel nei d' ierde teach
En fersonk yn de sulveren mar.

It wie...
It wie in moaie novimbernacht,
Ik brocht myn famke thús;
It moantsje struide syn sulverljocht
Troch 't finster fan 't rydtúch oer ús.
Wy frijden, en sieten sa waarm en sa smout;
It frear, mar wy fielden it net.
Har siken ha har mei minen fermingd;
Myn herte waard wei yn har hert.
Op 't lêst, doe't hja thús wie, doe seach ik yn 't rûn:
't Wie moarn, en de moanne wie wei.
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No stiene der blommen op 't finsterrút,
En blonken yn 't ljocht fan de dei.
Dêr hie de winter, mei 't fynste pinsiel,
Us leafde yn teekning brocht.
It wiene blommen, klear as kristal,
En opkleurd mei sinneljocht.
Doe 'k thúskaam seach ik dy blommen net mear,
Troch de sinne teraand, ferrûn.
En ek ús leafde bliek al te tear:
Dy is ferstoarn, ferdwûn.

It jonge Fryslan
No wolle wy mei sang en klang
It bloeisel fan ús herte
Op 't alter fan it heitelân
As earstling-offer sette.
Yn d' âlde tiid droech 't jongfolk graach
De swiere gleone swurden;
't Wie har in ear, foar 't heitelân
't Yn striid en noed te hurden.
't Wie har in nju, jin oarmans krêft
Foar d' erfgrûn mânsk te striden;
It wie har rom, foar 't heitelân
Op 't slachfjild dea te blieden.
Yn mylder tiden libje wy;
Us bloed hoecht net te streamen;
De frijdom fan ús heitelân
Heart ta ferfleine dreamen.
Mar foel it ryk fan Fryslân wei,
Dêr't frjemden lof fan telden,
Jit libbet yn ús heitelân
It neiteam fan dy helden.
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Jit libbet d' âlde Fryske taal
Op tûznen Friezne tongen;
Yn har hat mannich Fries fan al
Wat goed en wier is, songen.
En wol fan 't suden ek in see
Fan frjemdsin ús oerdekke,
De taal bliuwt ús in fêste hâld;
Hja sil dy weagen brekke.
Dus wolle wy mei siele en sin
Us oan dy sprake wije,
En - moat it - foar har rom en ear
By Fries en Unfries lije.
Sa sille wy, lyk as by âlds,
Foar 't leave heit'lân fjochtsje;
En earst de kâlde, stomme dea
Sil dizze kamp besljochtsje!

Moai binne de mieden
Moai binne de mieden, as 't sintsje yn de dau krûpt,
En 't ljurkje yn de greppel syn jûnlietke sjongt,
O nocht, dêr te wêzen, fan wyntsjes omwjukle,
Wyls 't hertke ek in jûnsang, nee, tankpsalmen sjongt.
Dan fleane myn dreamen de himel temjitte,
En wat my ek hindert, dêr fiel ik it net.
'k Wurd optild en opfierd, en treaun nei omhegen;
'k Fyn God yn de himel, 'k fyn God yn myn hert.
Sa, famke, is dyn hert ek in miede fol blommen;
Dêr kipet it earnstige mos ûnder wei.
O dêr mocht ik rêste, o dêr mocht ik dreame!
Myn inerlik driuwen, myn langstme is dêr nei.
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Fugelsang
Koar
Lit ús sjonge, ja sjonge no 't liet,
De prins fan it ljochtryk ta iivge priis,
De kening des himels ta tankbewiis;
Lit ús sjonge, ja sjonge sa bliid!

Mosk
As de sinne yn 't suden stiet,
Komt de stoere wintertiid,
En mei snie en kâlde buien
Jout er d' earme fûgels bruien. O, dan ha wy 't neat te rom!
Mei de kopkes yn de plom
Sitt' wy skrousk yn 't kâlde nêst,
Piipjend, kreunjend al ús bêst.
En yn sliep as yn dea
Binn' de lea
Der natoer,
Ferskronfle en ferstive,
Mei 't deakleed der oer.
Der binne gjin blommen,
Der waachst ek gjin krûd;
Gjin sang wurdt fernommen
Gjin fleurich blij lûd.
Yn it neakne beamte krast
De swarte roek sa skril;
De stoarmwyn reaget om yn 't wâld:
Wy binn' bedêst en stil.
Fol langstme wachtsje w' op de tiid,
Dat wer it sintsje skynt.
Dat d' ierde, as s' opstiet út de dea,
Troch 't hier in blomkrâns wynt.
Oan alle lêsten komt in ein;
Nei alle leed komt nocht;
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In brulloft komt der nei de dea,
Nei 't kâlde tsjuster waarmte en ljocht.
Sa sit yn 't libbenskeatting 't goud
Oan 't donkere izer fêst...
Jou noait yn 't leed de moed ferlern;
Al kinst ek no gjin útkomst sjen,
Der komt wol ljocht op 't lêst!
Jit fiel ik him, dy bliere striel
Fan 't waarme sinneljocht,
Dy d' earste tynge fan de komst
Fan 't jonge foarjier brocht.
Jit wit ik, wat in njufol liet
Myn eang lyts kieltsje song,
Omdat de bolle foarjierswyn
Wer yn myn herntsje krong.
En doe wer 't blomte út de grûn
Syn mûzige eachjes stiek,
Doe wie 'k sa blij, sa waarm en sûn,
De rykste prins te ryk.
Koar
Lit ús sjonge, ja sjonge no 't liet,
De prins fan it ljochtryk ta iivge priis;
De kening des himels ta tankbewiis,
Lit ús sjonge, ja sjonge sa bliid!
Geal
O hoe sillich, hoe oanminnich,
Moaiste tiid fan 't jier, bisto!
Maitiid, maitiid, wat in wille,
Wat in libbensnju jousto!
Wat in fleur en tier,
As fan alle djier
't Bloed sa tel troch d' ieren brûst;
Leafdes amme rûst.
Wat in wille, o wat in wille,
Tiid fan leafde, tiid fan ljocht!
Yn it boskje lokje 'k 't wyfke
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Ta de swietste leafdenocht.
Mei myn moaiste sang
Rop ik minnedrang
Yn it hert fan 't wyfken op;
Mei myn swietste rop.
Tiid fan leafde, as 't griene boskje
Skattert fan it fûgelliet;
As it folle, jonge libben
Dûnsjend troch de fjilden giet.
Hope jaget smert
Ut elts soargjend hert;
Hope jout it libben fleur,
Jout it fleur en kleur.
Sjoch dy knopkes, sjoch dy krûdsjes,
Sjoch dy bledsjes, jong en grien;
Hark dy blide minnelûdsjes;
Noait ha wy mei 't sjongen dien.
Wurdt elts knopke in blom?
Bliuwt ús 't hert sa rom? - 'k Wyt net, 'k wyt net, mar ik sjong!
'k Wyt net, mar ik sjong!
Wêrom soest ek altiid soargje
Tsjin in oare tsjustre dei?
Laitsje, leavje, patsje, boaskje;
Leafde jaget soargen wei.
't Sintsje laket blij;
't Laket ek foar dy!
Nim syn bliere laits yn 't hert;
Stúnje en gnoarje net!
As de jûntiid mei syn dauwe
Rûzend oer de fjilden leit,
En de sinne yn 't roazich westen
D' ierde in smûk ‘te rêsten’ seit,
Sjong 'k in ôfskiedssang!
‘Sintsje, bliuw net lang!
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Tink om fûgel, beamte en blom;
Kom, o kom werom!’
Koar
Himelkening, bliuw net lang!
Tink om fûgel, beamte en blom;
Kom, o goudne, kom!
Ljurk
As de bliere moarn yn 't easten
Heal syn eagen iepen docht,
Skrilt er earst, yn sliep fertize,
Foar de glâns fan 't himelljocht;
Mar hy wurdt al gau te wekker,
Laket myld de sinne ek oan,
Pronket mei har moaiste kleuren,
Om it holke in strielekroan.
En d' ierde, jit sliepend,
En 't fjild, yn de dau,
En 't marke, yn de mist wei, hja glânzgje no gau
Yn 't ljocht fan de sinne,
Dat as mei 'n pinsiel
No ferve is oer 't marke en rûnom oer hinne.
No dogge de blomkes
De knopkes ek iepen,
En fine 't te moai om jit langer te sliepen;
No strune de wyntsjes
Troch fjilden en wâlden,
En patsje alle blomkes, en binn' net te hâlden;
De jister is fol fan
De kôgjende kij;
Dy noaskje om har hinne,
Dy snuve en dy stinne,
En lûd is 't gerop en gegûl en gejei.
No spat yn de amers
It ynwite skom...
O, moai is de wrâld, en sa grut, en sa rom!
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Ut de grippel, wêr myn nêst is,
Hipje 'k op it dauwich krûd;
'k Amje in boarst fol loft, en rekje
Gapjend dan myn wjukken út;
As ik dan de wrâld sa wiid fyn
En de himel djip en klear,
Bin 'k my sels sa lyts en neatich,
Wurdt it my sa eang en near.
't Is as wâlje 'r weagen
Yn myn hertsjen op;
't Triuwt my nei de himel;
Tilt myn fuotsjes op.
Dêr driuw ik en kliuw ik nei 't iepene swurk;
Dêr tsjoch en fljoch ik sa frij;
It triuwt fan omleech, en it lûkt my omheech,
En 'k sjong sa ynblij, sa ynblij:
Sinne, sinne, himelljocht,
Dy de dei oan d' ierde brocht,
En de nacht oerwûn,
't Wolkom sjongt myn sang dy ta;
Blierket dy fan 't marke ta;
Wazemt fan de grûn.
Damp en mist binne út 'noar skuord,
Hingje yn drippen oan it burd
Fan it griene wâld;
Tsjuster wie it, stil en near;
Do kaamst - de loft is klear,
Fleurich is de wrâld!
't Fjild is as in blommekroan;
't Libben as in simmermoarn
Troch dyn waarmte en ljocht.
'k Tuereljurkje - soe ik net? Mei in triljend, oerfol hert:
Tank foar al dy nocht!
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Koar
Blommen, alters op de grûn,
Strui jim swietrook yn it rûn;
Priizgje, o fûgels, 't hearlik ljocht,
Tank foar al dy nocht!
Sweal
Ik bin as 't blomke, dat syn kopke flijt,
Wêr dat it bliere ljocht der sinne skynt;
Ik bin as 't koarn, dat troch de sinne tynt,
En sûnder har net fol en krêftich dijt;
As 't blomke gean ik, wêr de sinne giet,
As 't koarn kin 'k dije, dêr de sinne briedt.
As it fjild syn blommeklean
Wilich flodderje om syn lea,
As it wâld syn gouden kroan
Falle lit, fersútre en dea,
As de sinne in kleed fan mist
Foar har strieljend antlit docht,
Súntsjes fan ús fjilden wykt,
En al mear nei 't suden tsjocht Dan fergearje 'k freon en sibben,
En wy gean de sinne nei:
Dêr de sinne is, is ús libben;
Dêr hja net is, stjerre wy!
Koar
Dêr de sinne is, is ús libben;
Leaflik ljocht, wy priizgje dy!
De Ule
Wei mei 't ljocht, it docht my sear;
D' eagen prykje my!
Fan it tsjuster hâld ik mear;
Sinne, ik skoudrje dy!
Ik sjong d' eare fan de nacht;
Ik ferflok it ljocht!
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Koar
Skyn, ivich ljocht, oer fjild en wâld!
Strui al dyn glâns oer hiel de wrâld;
Dyn waarmte yn jong en âlden!
Brek troch de mist, kliuw op nei 't swurk;
Jou d' ierde krêft by 't deistich wurk,
Om 't herte rom te hâlden!
Kring d' ierde troch, o libbensmacht;
Kring 't herte troch, ferdriuw de nacht
Ut aller wêznen sinnen.
Fier op, wat leech en moedleas is,
Bring ljocht, jou krêft, wêr 't tsjuster is,
Krêft, om 't fan 't kwea te winnen!
It ûlebrod, sa skier, sa skou,
Keart fan dyn leaflik ljocht him ôf:
It kin dy net ferneare;
Mar wy, as berntsjes fan de dei,
Wy sjonge, en d' ierde sjongt it mei:
‘Oan dy, o sinne, d' eare!’
Wy priizgje dy, wy libje yn dy,
Salang wy kinne, sille wy
Dyn rom en eare sjonge;
Ja, as de deanacht ús omtsjocht,
Dan romje w' ienkear jit dyn ljocht,
Mei heal ferstive tonge!

Do hieste gans te fertellen
Do hieste gâns te fertellen,
Wêroer, dat wit ik net mear.
Myn each hie nocht oan dyn mûlke,
En dat ferbjustre myn ear.
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Dyn mûlke bloeide as in blomke;
En ik, as in flitige bij,
Ha dêr ynswiete hunich út dronken;
Hoe sillich wie ik by dy!

Net bite
Wy habbe smûk by inoar sitten
Oan de komst fan de sinne ta;
Ik hab ek wol sjoen: me kin it
By dy wol noflik ha.
It kin ek wol wêze, dat ik
Mei koarten wer by dy kom;
Mar byt my net wer yn 'e lippen,
Dan sjochste my noait werom.

Binnerts sankje
Masters Anke! - dat 's in fanke,
Nuver kwikker, kreas en kein,
Fluch en fleurich as in flinter,
Rêd en derten as in twinter,
Glêd en skjin as 'n wite ein.
Yn 'e tsjerke en op 'e merke,
Anke is rûnom goed te plak;
Hjir sa stil wol as in mûske,
Dêr sa boartlik as ús poeske,
Altyd kreas en twang yn 't jak.
En har eagen! - as de weagen
Fan 'e mar, sa blau en klear;
En har lûd dat is sa suver!
As 'k it hear, ja, wol is 't nuver,
Binnert is nin Binnert mear.
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Komt hja sneintemoarns yn tsjerke,
Mannich mem dy sjocht har nei;
En hja hopet, dat har fanke
Krekt sa kreas as masters Anke
En sa sedich wurde mei.
Mannich grize is fan 'e wize,
As er har foarbygean sjocht;
Mocht syn soan dat famke frije,
Of sa'n nommel wyfke krije,
O, wat joech him dat in nocht!
Mar benammen d' earme wyfkes
Sjen har bjuster freonlik oan;
‘Moai fan bûten - moai fan binnen,
Glimkes haste, mar ek triennen!’
D' earme wyfkes witte 't skoan!
Foar myn bank is 't plak fan Anke,
En hja glimket m' efkes ta;
'k Soe dat glimke n't misse wolle,
'k Wurd der read fan om 'e holle,
En it hert dat slacht my sa.
Domeny kin wakker preekje;
'k Hear der net sa folle fan.
'k Leau dat Anke's yngol wêzen
Jout my moaier preek te lêzen
As ús doomny meitsje kin.
'k Hear har sjongen; ingletongen
Koene dat net súvrer dwaan. As in faam, sa blank fan eare,
Lof ophellet foar de Heare,
Moat Him dat nin wille jaan?
Sneintejûns kom ik te harres;
Master woe 't earst lang net ha!
't Is in hiel gelearden prater,
En ik meitsje mannich flater,
As wy 't oer de boeken ha.
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Wakker roke, ysbaarlik smoke
En dampe kin er út in strie;
En dan kin de reek sa krolle
Om syn âlde grize holle,
Oft 't in wolk fan wysheid wie.
En wat nytlich en wat styklich
Is er sommes ek jin my;
Mar syn Anke is al syn libben,
Oars dan hat er ek gjin sibben,
Want syn wiif is lang al wei.
As mei 'n plaster sit faak master
Oan syn grutte briedstoel fêst,
As er 't het oer d' âlde tiden,
Doe't wy hjir de Frânskes hieden;
Prate, man! krekt as er 't lêst!
Einlings binne wy allinne;
En wy lústrje en gobje sa!
Nolker jûnen, silger stûnen,
As twa herten wille fûnen,
Kin gjin ien op ierde ha.
'n Bliere sinne is wiere minne!
Waarmte en ljocht struit s' ús yn 't hert;
Wylde stoarmen meie beare,
Alles kin dy man ferneare,
Dy't in wiif as Anke het!
Do myn Anke, mûtel fanke,
Bist my 't bêste fan 'e wrâld.
't Herte leit my op 'e tonge,
Mar ik kin net sizze of sjonge,
Faam, hoe'n bulte as 'k fan dy hâld!
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Leauwe
Wat ik leau? - No faam, net folle;
En gjin boeken sizze 't my.
Wat ik leau? - Oan al wat goed is.
Wat ik leau? - Ik leau oan dy.

Jun
It moantsje driuwt oan de himel
Yn sulveren wolkjes om;
De beammen steane te dreamen,
As reuzen, stoer, swart en stom.
It fjild, dat dampet fan dauwe,
Leit del yn djippe slom;
Ek de minsken, dead-ou fan it bodzjen,
Siikje rêst yn de fredige plom;
De flaaksblom, sa slûch, slút syn eachjes,
En syn bledsjes teare har om;
Mar bloeiend, myn faam, brekt no iepen
De leafde, dy hearlikste blom!

Nei de stoarm
Utboldre binn' de byljende stoarmen;
Weifage binn' de wramende wolken,
Dy niis yn neare nacht it swurk,
Yn swarte rouklean 't loftrom klaaiden.
En heech oan de heldere himel laket
It maaisinke, en klaait no de loft yn breidsklean,
En spegelt him yn de dampjende dripkes,
Dy blinkende hingje oan it bûgende gers,
Allyk rju triljende triennen blinke
Oan d' eachteisters fan in jongfaam, waans leed
It boarst ûntteach, teraand yn pearels.
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Moaier bloeie rûnom de blommen;
Hja stekke betroufol de kopkes omhegens,
As 't bern, dat op memme skurte krûpt,
En oan it trouwe boarst him flijt,
En yn har golle laits ferjouwing,
En yn har eagen leafde lêst.
In wazem fan fleur, fan frede en fan tank
Driuwt as wiereek de himel no yn.
De fûgels krûpe út de smûksmoute herntsjes,
En slobberje en slabberje 't wiet út de goatte,
En wjukkelje en boartsje yn de wetterdobbe om,
En dûkelje en tripkje, en hja skodzje de plom út.
Dan riist er ringen in lofliet
Fan túzen tankbere tongen,
En d' ierde ropt, yn in hearlike koarsang,
De sinne 't wolkom ta.
Ek do myn hert,
Och stúnje net,
Lit troch dy fleur dy liede;
Ut neare nacht
Kaam leaflik ljocht In paradiis is d' ierde.
Al is dyn leed
Ek wyld en wreed,
Al wol dyn sinne n't skine;
Al toarkest stom
Yn tsjuster om,
En kinst gjin útwei fine;
Al stoarmet fel
De heil ek del,
En wurdst teknoeid, teplett're;
Al hat de blits
Mei flits op flits
Dyn moaiste dream teknett're -
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O, stúnje net!
Fertwiivlje net,
Wol net yn 't leed fersinke;
Al beart it mâl,
In see, sa hôl,
Lit net troch 't kwea dy winke!
Al broeit no ek
It wolknetek
Dy driigjend oer de holle Dêr boppe stiet
De sinne jit,
Dy mylde, libbensfolle!
Is earst de rein
It swurk ûnttein,
Dan sil dy 't hert optille:
Dan struit oer dy
Wer myld en rij
De sinne in see fol wille.
It fûgelkoar
Sjongt dy tefoar:
Wês man; do silste winne!
Hark dat gerop,
En stean wer op!
Kom, sjoch ris om dy hinne!
Boppe yn it swurk,
Gods moaiste wurk,
Stiet ivich ljochte sinne;
En njonken dy
Blinkt d' ierde blij Kreas as in Keninginne!

By 't keatsen
Ik wie by it Frjentsjerter keatsen,
En hie dat mar net foar 't ferstân;
Mar ien treast - der wiene ek froulju,
De pronk fan it Fryske lân.
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En hie 'k gjin begryp oer de ballen,
Lyk as Bonnema en Van der Wal,
By de fammen, dy't ik dêr sjoen ha,
Wiene moaie, sa wiis wie 'k al.
Ien wie dêr mei wite fearren,
Dy waaiden har op 'e hoed.
Dy wie dêr de aldermoaiste,
Dat seach ik tige goed.
Mar ek fan it keatsen hab ik
In bytsje sjoen en heard;
Ik wit, hoe't de ballen hjitte,
En no ha 'k der dit fan leard:
Dat famke mei wite fearren,
Mei har glimkes, yn al har dwaan,
Dat is foar my in pripper:
Dy binne net út te slaan.

't Jonge libben moat ris ruze
't Jonge libben moat ris rûze,
Brûze, skolperje yn ús om.
Sjoch de wrâld, sa wiid en rom,
Lit ús net mear sitte en sûze.
Lit my sile oer Fryslâns marren,
As de stoere hjerstwyn rûst;
As 't oer alles hinne brûst,
Wat in wille, dan te farren!
Lit my mei de fammen djoeie,
Boartsje, frije sûnder ein;
Lit my leavje, goed en rein,
Foar it moaie en wiere gloeie!
O, de moaiste tiid fljocht hinne;
Al myn dreamen lykje skom.
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Hast is libbens moarntiid om Heger, heger kliuwt de sinne.
Lit my laitsje, lit my minne,
Lit my sjonge, froed en from!

Hetsjemuoi
Hetsjemuoi wie sechstich jier,
- 't Jongste wie der ôf! Ronflich 't fel en griis it hier,
En dêrby wat dôf;
Doe't hja faam wie, jong en derten,
Hien' de frijers har fergetten.
't Kin al mâl, sei jamk ús heit,
En dat 's siker wier!
Hetsjemuoi waard jit de breid:
Breid fan sechstich jier,
En hja boaske, kin 'k fertelle,
Mei in âlde widner, Jelle.
Bodzjend strample er oer it paad,
Gammel, âld en stiif;
Doe't er sa krebintich waard,
Tocht er om in wiif:
Want hy koe him net mear warre;
En in faam - dat mocht net barre!
't Wie in moaie simmerjûn;
Hetsje skymre wat,
Lykme allinnich; op 'e grûn
Sliepte in skiere kat;
Oer de griene fjilden trille
't Lêste sinneljocht fol wille.
Hetsjemuoi, de hannen gear,
Seach ta 't finster út;
En de tank oan God de Hear
Blonk har d' eagen út;
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En de strielen fan de sinne
Dûnsen, boartene om har hinne.
Dêr kaam Jelle-om oan 'e doar;
Hja rekke út 'e sûs.
Heal ferbjustre kaam hja foar;
Hy gyng yn 'e hûs.
Gau wien' kopke en pantsje helle,
En dêr siet ús âlde Jelle.
Deales wurk; syn mûledoar
Siet mar fêst op 't slot;
't Hege wurd dat siet der foar;
Mar it waard net flot.
Doe't er op syn dree wer rekke,
Sei er: ‘'k Woe jo efkes sprekke.
Jo en ik, wy wurde al âld,
't Rint nei 't alderlêst;
Ja, sa giet it yn de wrâld,
En dat is ek bêst.
Mar, foar't wy oan d' ein ta reitsje,
Kinn' wy 't ús jit nochlik meitsje.
'k Heukerje sa'n tweintich jier
Al allinnich om;
Mar dat wurdt my no te swier,
'k Ha 't soms neat te rom.
Gau bin 'k wurch en ôf; want wrammels,
'k Stean net fêst mear op myn skammels.
En it libben, dat jo ha,
Is ek alles net!
Dêrom - 't liket mâl - mar ja,
't Moat my no fan 't hert:
Lit ús, foar't w' alhiel ferslite,
Jit de fodden by ‘noar smite!’
Doe wie 't stil in amerij;
Fier oer greide en bou

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

119
Sonk de sinne yn 't westen wei,
't Swurk wie suver blau.
Hetsjemuoi, waans eagen blonken,
Like yn al dy pracht fersonken.
No, dat duorre dêr sa wat;
Mar op 't lêst sei hja:
‘'t Komt sa hommels my oer 't mad;
'k Moat betinktiid ha.’
‘Dat is bêst’, sei Jelle-omme,
‘Sil 'k dan moarn mar wer ris komme?’
Dat wie goed; en Jelle fuort:
't Waard him dêr te near;
Want in hammerke yn syn hert
Sloech him wakker sear.
‘Moat dat sloof’, klonk 't yn syn herte,
‘Diel habbe oan dyn soarch en smerte?’
Gau is no de lampe al op
Yn de lytse went;
Hetsje slacht de bibel op,
't Nije testamint,
Dat de bêste minske ús earen
Neiliet om der út te learen.
Hin, 't âld minske blêdet om
Yn dat hillich Wurd:
En hja lêst, en 't wurdt har rom,
't Tsjuster wurdt teskuord;
‘Leafde’, lêst se, ‘is 't heechste en bêste,
Leafde is 't earste en 't alderlêste!’
- Wippe 'r ingels yn 'e flecht
Efkes by har oan?
Pronkje s' âlde Hetsjen op
Mei in himelkroan?
Strielen struie s' om har hinne,
Ljocht, sa suver as de sinne! -
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‘Tank, o Hear!’, seit hja op 't lêst,
‘'k Sil myn bêst wol dwaan,
Om him by syn soarch en lêst
Leafde en treast te jaan;
'k Sil yn 't goeddwaan nea net rêste:
Leafde is ommers 't heechste en bêste!’
D' oare jûns: ‘Dêr wie 'k al wer’,
Sei âld Jelle-om: 'no,
'k Soe my goed betinke, hear!
't Bêste is fan my ou.
Woll' jo mei my oer de planke?
Mannichien hie daalk betanke.’
Glimkjend sei hja: ‘'k Nim it oan;
'k Bin dat libben ba
Op my sels; wy kinne 't skoan
Mei ús beiden ha.
‘“Wy kinn' 't wol tegearre fine,”
Sei de kreuple jin de bline.’
Doe't dit nijs bekend waard, sjoch,
Lyk as diggelfjoer
Fleach it tel de buorren troch,
Mannich gobbe d'r oer;
En de wyfkes, jonge en âlde,
Koen' de mûle 'r net fan hâlde.
No, hja trouden yn 't lêst fan 't jier,
't Fjild wie wyt en kâld,
Mar de sinne ljochte blier
Oer dy keale wrâld:
Sa barnde ek yn Hetsje' siele
'n Hearlik ljocht mei súvre strielen.
Hetsje' húske kamen s' yn,
't Oare waard ferkoft.
Earst gyng 't wakker foar de wyn,
En dat duorre in skoft;
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En, wie Jelle-om soms seurich,
Hetsje makke 'm wol wer fleurich.
Mar de simmer wie yn d' ein,
Hjerstwyn skuorde oer 't lân.
Unwaarsbuoien, stoarm en rein
Hied er yn de hân.
Jelle siik; de minsken seien:
‘No begjint foar Hetsje 't lijen.’
Sûnt dy tiid hat d' âlde man
Nea net sûn wer west;
D' ein wie fan syn lijen wei,
Hetsje hie nin rêst.
Mar al mocht hja skrippe en skuorre
Jelle-om grynde en graude en gnoarre.
D' âlde bodder waard sa koart
As in hiemhûn; stiif,
Stymsk en noartich; 't wie in lot
Foar syn warber wiif.
Mar hja bleau der fleurich ûnder,
Sûn en sterk; it wie in wûnder!
't Waard al minder: tweintich kear
Rôp er op in dei:
‘Hetsje, 'k lis my wer sa sear!
Gean net by my wei!’
Tweintich kear kaam 't âlde minske,
En ferlei him, sa't er winske.
Drankjes koed er net mear ha;
't Holp dochs ek nin bean.
Hetsje, dat getsjirm al ba,
Liet dat guod mar stean.
En hja sei: ‘Foar jo is 't bêste
Drankje: in steech geduld en rêste.
Jo ha dochs net om 'e nocht
Libbe op dizze wrâld?
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't Hat jo dochs wat fierder brocht? Wurdt in minske âld,
O, dan kin er wol tefreden
Wêze yn ûnk en swierrichheden.
't Skipke sylt yn 't earst sa blier
Dryst de wrâldsee yn;
Alles liket fleur en tier,
't Is in bêste wyn!
Komme 'r letter swiere buoien,
O, dat 's earst in hopen lijen.
Njonkelytsen wurdt dat oars:
Fêster wurdt de hân,
Dy't it roer fan 't skipke hâldt;
Krasser is 't ferstân.
Hurder mei' de stoarmen wurde,
Stjurman kin 't no hiel wol hurde.
As er dan de lêste igg'
Freonlik gloarjen sjocht,
En syn reize oer libbens see
Koarts al is folbrocht,
Soed er dan jit grine en kleie
Omt sa wyld de weagen jeie?’
De earme bodder seach har oan:
‘Jou my dochs dyn hân;
Hetsje, wiif, wy habbe 't skoan
Mei ús beiden hân.
Do fersoargest my yn 't lijen,
Sûnder ea dy sels te mijen.
Freonlik sintsje fan myn jûn,
Moantsje fan myn nacht,
'k Hab yn dy in herte fûn,
Dat fol leafde slacht.
Bêste siel, do heste wakker
Skript en wrot foar d' earme stakker!
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'k Wie yn 't lêst wat al te hurd,
Al te koart jin dy;
'k Sei sa mannich noartich wurd...
O, ferjou it my!’
Hetsje, dy't oan 't kriten rekke,
Sei: ‘Dêr moatsto net fan sprekke.’
Neier kaam de dea, en song
Fan in lân fol nju;
Alles, wêr syn herte oan hong,
Fûn er dêr sa rju.
Stjerrend drôge er fan in libben
Sûnder leed, mei al syn sibben.
Sa fergiet de hope nea
Yn it minskehert;
Sels yn 't kampjen mei de dea
Stjert dy hope net.
Moat hja dizze wrâld ferlitte,
Oer it grêf, dêr bloeit hja jitte.
O, in dream is 't libben dôch,
En in dream de dea;
Dreamend is me hjir in tôch,
Dreamend giet me dea.
Alde dreamen mei' ferstowe,
Ivich sil me nije bouwe.
't Is wer simmer, 't is wer jûn.
Foar it finster sit
Hetsjemuoi; 't is stil yn 't rûn;
Hiel natoere bidt.
Dauwe dampet fan de greiden,
Fûgels tsjotterje yn de reiden.
Fier oer 't fjild sjocht, waarm en rea,
't Sinke Hetsjen oan;
't Kleed fan dauwe om 'e lea,
Op 'e holle in kroan.
't Slûge sintsje bûcht it holke, en
Winkt har ta út gouden wolken.
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‘'k Bin sa slieprich, 'k jou my del
Yn it koele bêd;
'k Bin sa wurch fan 't deiske wurk,
'k Bin it reizgjen sêd.
Swiete slomme sil ik smeitsje,
Dreamen sille my fermeitsje!
Hasto ek nin sin oan rêst?
Kom, o kom dan, ju!
Libben is it selde as lêst,
Rêst it selde as nju.
Soesto, âlde, jitte weitsje?
Sliep, wy wolle wille smeitsje!’
Hetsje glimket, o sa blier;
Oer har ronflich fel
Ljochtet sinneskyn fol tier...
D' holle falt foardel.
D' eagen ta foar d' iivge slomme...
Súntsjes-súntsjes... ‘Ja, 'k sil komme!’...
Yn it smoute bêd der see
Krûpt de sinne wei;
Hiel natoere leit yn free
Nei de swiere dei.
Golle frede is ek te lêzen
Yn de loaits fan Hetsje' wêzen.
Doe't me kaam de oare dei
Fûn me Hetsje dea;
‘Hearink, Hetsjemuoi is wei!’
Sei men yn it gea.
Nei't hja har nei 't hôf ta brochten,
Wien' der gjin, dy't oan har tochten...
Mar do libbest yn myn liet,
Libbest yn myn hert!
Oaren stypje yn leed en striid,
Wie dyn hege wet;
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Om dy selme tochtst it lêste...
Leafde wie dy 't heechste en bêste!
Mannichien poft op syn jild,
Oaren op ferstân;
Oaren siikje in hege steat,
Ynfloed yn it lân.
Wêr binn', dy't oan Hetsje lykje?...
Riken, learden, grutten - SYKJE!

Noch djoerder
Hast wol fan dy dame heard op it fancy fair?
Hja ferkoft foar goud in tútsje oan in rike hear.
‘Ja, 't stie yn de krant; sa djoer krijsto mines net.’ Nee?! - Mei 't earste, datst my joechst, ûntnaamst my al myn hert.

Frysk binnenhus
De muorren, fan stientsjes opset,
Binn' nuvere himmel en skjin;
De minsken tusken dy muorren
Ha 't wûndere bêst nei 't sin.
Heit het al grize hierren
Dy tsjûge fan leed en striid;
In fleurich wyfke makke
Syn libbensmiddei bliid.
Hja wie it goudne sintsje
Dat troch de wolken kaam,
En fan syn libbensfjilden
De tsjustere dampen naam.
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Hja libbet yn syn libben;
Syn winsk dat is har sin;
Hja ken har man noch better
As hy him selme ken.
By 't finster yn de kakstoel
Sit al har hope en lok;
Dat lytse springerke makket
It d' âlden tige drok.
It is sa blank en sa mûtel
As 't wite wollige laam,
En kipet sa nij as it knopke,
Dat krekt út de tûke kaam.
't Het yn har ljochtblauwe eachjes
In parradys fol nocht;
Dêr lêze heit en mem yn
Fan leafde, lok en ljocht.
Heit neamt it lytse famke
Syn ‘libbene gedicht’;
Foar har en 't wiif te skreppen
Dat falt him och sa licht.
Mem wit net, wa't se 't leafst het,
Har man of 't lytse bern;
De ljochtskyn fan har herte
Kin m' yn har eagen sjen.
It is in hearlik toanieltsje,
Dy trije mei elkoar,
No't yn it west de sinne
Stiet foar har gouden doar.
Heit, d' earm op memme skouder,
Wiist nei it mûtle bern;
Hja wurdt net wurch, om d' ingel,
Har ingel, oan te sjen.
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Troch 't finster kipet it sintsje,
En fergiet hast fan de nocht,
En struit oer 't blanke berntsje
Syn leaflik gouden ljocht.
‘Do bern, ljocht fan dyn âlden,
Do minske, jit yn de knop,
O, groei ta 'n blom fan ús fjilden,
Ta 'n hearlik pronkbyld op!
Bewarje altyd yn d' eachjes
Dat kleare djippe blau;
O, bliuw sa lang ast libbest,
Oan dyn berne-ienfâld trou.
Wurd ienkear in flinke Friezinne,
Fan holle en herte sûn,
In sintsje foar dyn âlden
Yn 'e libbens skimerjûn!’
Dat lústert de sinne ûnder 't sinken
En laket en winkt sa blier;
Troch 't keammerke rûst in lofsang
Fol himelwille en tier.

Slieprige frijerij
't Wol net eine mei dat pearke:
Hja sa stiif, en hy sa'n sûch;
As frou Lot, sa steil sit Maaike;
Wopke wurdt ôfgryslik slûch.
Wat te dwaan? - Op 't lêst seit Maaike,
Wol foar d' âlfte of tolfte kear:
‘Wopke noch ris roke?’ - ‘Roke?
Tankje, ik rook.... ik.... rook net mear.’
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‘Dan in broadsje?’ - ‘Tankje.’ - ‘'n Pofke?’ ‘Tankje.’ - ‘Dan wat rûkersguod?’ ‘No’ - hy gappet - ‘'k wurd sa slieprich!
'k Woe.... of nee, ik moat mar fuort.’

Taal
Wurden kinne in bulte sizze,
Mar dochs sizze s' alles net.
Meast bliuwt efter 'e mûledoarren
't Moaiste wurd, de taal fan 't hert.
Dan moatt' faak de hannen helpe
Mei har triuwkes, waarm en sêft.
Sprekt de mûle kâlde wurden,
Hannetaal het grutter krêft.
Och, me mei net alles sizze;
‘Mem het altiid sa'n gemaal!’
Faak moat m' ûnder 'e tafel prate:
Dat 's d' ûnsichtbre fuottetaal.
Faak ek barde 't, dat in wurdke
Oer de tafel hinne fleach;
Nimmen hearde 't, mar twa herten
Sprieken dêr de taal fan 't each.
Wurden binne kâld en nuodlik;
Faam, gjin jellenlang ferhaal!
Praat do, sûnder eat te sizzen,
Yn dyn goudne lippetaal!

Jong seemans ofskie
Farwol, farwol, myn heitelân,
Do bêste lân fan d' ierde.
Ik ha hjir lok en wille hân;
No moat ik fan dy skiede.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

129
aant.

Farwol, farwol, do lytse klûs,
Wêr leafde en frede wenne;
Do trou en himmel âldershûs,
Ik moat fan dy fandinne.
Farwol, do tsjerkhôf, grien en stom,
Wêr heit en mem no binne;
De see is wyld en djip en rom...
Ik fiel my sa allinne.
Farwol, farwol, leaf plakje grûn,
Al moat ik dy ferlitte,
Al swalkje 'k wrâld en seeën rûn,
Ik kin dy net ferjitte.

Widzesang fan 't seemanswiif
Sliep sêft, myn berntsje, ei slomje sa swiet!
Heit is dêr bûten op 't skolperich wiet.
Swalkjend yn
Rein en wyn
Dreau er fier wei Sliep sêft, myn berntsje, mem is dy nei!
Smûk leit myn boike, mei 'n mûlke as in kers;
Prûs as in blomke, dat weikrûpt yn 't gers.
Soarch en noed,
Leed en tsjoed
Binne fier wei Smûk leit myn boike: mem is sa nei.
Ynleave jonge, hoe glimkest sa blij?
Dreamst fan in ingel, dy't wacht hâldt oer dy?
Kypje mar
Blier nei har;
Glimkje tsjin my Ynleave jonge, mem is by dy.
No hest gjin soargen, mar gau komme hja;
Ienkear moatst ek nei de wetterkolk ta.
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Dan moatst yn
Rein en wyn,
Fier fan my wei No hest gjin soargen, mem is dy nei.
Tink om my, leave, as ienkear dyn skip
Swalket oer libbens wyld skomjende djip.
't Wetter wâl't,
Stoarmwyn bâlt,
Dea is neiby Tink dan, myn leave, mem is by dy!
Ynleave jonge, ast swalkest op 't wiet,
Kin 'k dy net hoedzje tsjin ûnk en fertriet.
Ut dyn hert
Wyk ik net,
Al bin 'k ek wei Ynleave jonge, mem bliuwt dy nei.

Stjerren
Oan de himel blinke freonlik stjer by stjer;
Mei it deiljocht sinke, sjoch, hja stean der wer;
Leit oer lân en wetter 't tsjuster fan 'e nacht;
Sjoch, dan winkt omhegens blier dat stjerreljacht.

Fiskermansfaam
Oan see sjocht dreamend de fiskermansfaam,
Hoe't de baren nei 't strân ta skowe.
Hja tinkt oan har fisker, en laket fol nocht:
't Is maaie; gau sille hja trouwe.
Dêrjinsen yn see leit in fiskermanslyk,
Te nacht yn it wetter sonken;
Oan 't strân stiet laitsjend syn lokkige breid:
Hy leit dêr jinsen - ferdronken.
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Yn 't easten hâld' wolken de sinne beskûl,
De himel is swart klaaid fan rouwe;
Oan see sjocht glimkjend de fiskermansfaam
Hoe't de baren nei 't strân ta skowe.

Sankje nei 't swyljen
It wurk is dien,
En elk en ien
Nimt no syn spullen op;
Hoe'n moaie jûn!
't Is stil yn 't rûn,
Ferstomme is eltse rop.
It sintsje doek
Sa gleon en smûk
Djip wei yn 't koele nêst;
Ek mosk en ljurk
Rêste út fan 't wurk,
Geane ont moarnier te rêst.
No sjonge wy
Sa blier en blij
Ta tank foar dizze dei;
Wy swilen 't hea
Mei flugge lea
Fan gear en ekers wei.
Fûleindich het
De sinne bret:
It dripte ús fan de lea;
De minske het
As fêste wet:
Te skrippen om syn brea.
No het de boer
By 't winter foer
Foar hynzers en foar kij;
Gjin broei of skea
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Bedjerre 't hea;
Dat hoopje en bidde wy!
Wat of me bout,
As 't fruchten jout,
Dan falt it wurk jin licht;
As 't wierje wol,
As 't waachse wol,
Dan docht me graach jins plicht.
Lyts binne wy,
Mar sûn en frij
As 't fûgeltsje yn de loft;
Wie 't wurk ek swier,
Hoe'n wille en tier
Jout dan it itensskoft.
Allyk in bij,
Sa wrotte wy,
Sa lyts is ús bestean;
Mar dêrom kinn'
Mei 'n fleurich sin
Wy frij troch 't libben gean.
Dêr stekt de toer
De fjilden oer
Syn hege grize kop;
Gau skeppe wy
De tsjokke brij
Mei folle leppels op.
Dan gean' wy sêd
En wurch op bêd,
En slomje swietwei yn;
Heech oan de loft
Dêr stiet fol noft
It moantsje yn sulverskyn.
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In tsjerkhofblom
Het de wintertiid syn wille,
Ek it foarjier het syn leed;
Oer de teare, griene knopkes
Komt de froast soms, einleas wreed.
Yn it liet fan 't opstien libben,
Dat sa bliid rûst oer it gea,
Sjongt in flymjend skerpe stimme
Fan de kâlde, stomme dea.
Hin, de knopkes blinke en pronkje;
Fleur en libben is rûnom;
Mar ik skriem om dy, myn suster,
Jonge, bleke tsjerkhôfblom!

Rein
As nei in droechte oer 't skrokke lân
In hearlik reintsje komt,
Dan stiet wer ringen d' ierde yn bloei,
Mei gers en nôt en blomt.
't Is oft út eltse stobbe en tûk'
Op nij wer 't libben brûst;
't Is oft in machtich skeppingswurd
Op nij oer d' ierde rûst.
Sa gyng it my. De leafde foel
As simmerrein m' yn 't hert;
Hja ropt wer goudne dreamen op,
En 'k stúnje en suchtsje net.
De sangen sjitte as blommen op,
In hearlik siichje rûst;
't Is oft in nije skeppingskrêft
Wer troch myn herte brûst.
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Sneontejun
Klokken hear ik klinken
Yn de stille jûn;
't Sintsje sjoch ik sinken,
Wolkjes sjoch ik blinken,
't Hiele swurk yn 't rûn.
Kij stean yn de greiden
Heal yn dauwe wei;
Feinten gean te meiden,
't Fûgeltsje yn de reiden
Jout har sankjes mei.
Klokken sjonge d' ierde
't Leaflikst widzeliet;
Soargen moatte skiede,
Frede glydt oer d' ierde,
Frede, ûntinkber swiet!...
D' ierde lei yn slomme,
't Klokkeliet wie dien;
't Fûgelt wie ferstomme. 'k Bin, it hert ferromme,
Stil nei hûs ta gien.

Oan de neiteam
Ik sjong net foar de dei fan hjoed,
Mar, neiteam, ek foar jimme;
Jim sille, nei myn dea, myn lûd
Yn ear en hert fernimme.
Myn harp wurdt stom, ik sink yn 't grêf,
En 't gers waachst oer my hinne;
Mar, lit it stof ferwurde as tsjêf,
De geast bliuwt as de sinne!
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As Fryslâns folk syn taal ferjit,
Dan sil in gonger komme
Dy gromjend yn de nacht rûngiet,
En 't bastre skaai ferdomje.
't Holgromjend skynsel, dat bin ik!
My sil nin berch fersette;
'k Slach, mei de swipe fan 'e skrik,
It bloed jim út it herte.
En is hjir dan in dichterhert,
Jong, brûzend lyk as mines,
Him sis ik: ‘Op! foar taal en wet!
Nim oan, myn harp wurd' dines.’

Ierde en himel
As ik nei dyn lippen seach,
Seach ik blommen bloeien;
As ik dy yn d' eagen seach,
Seach ik stjerren gloeien.
Ierde en himel, faam, bisto,
Sink, o gleone sinne!
Op dyn blommen, faam, blinkt dau,
Yn dyn stjerren - minne!

Maaie op it iis
Joech de maitiid folle wille,
Ek de winter is my djoer;
As 'k dy sjoch, sa moai en krigel,
D' eagen fol fan heger fjoer.
Mei de faam der oer te waaien,
Wat in wille foar in Fries!
Binn' de beammen keal en neaken Dat is: maitiid op it iis.
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In ingel
De wyn rûst om yn de beammen;
De baren brûze yn de see.
Sa rûst it liet yn myn herte;
Dan fleurich, dan fol wee.
Faak skolpere it om yn dat herte,
As in byljende, boldrjende see;
Mar in ingel striek del op de baren,
De leafde, fol lok en free.

Teaco en Gerbrich
In ferhaal út de tolfte ieu

Gerbrich
Allyk in Noarman stoer en grym
Sjocht, yn de skimerjûn,
De sterke stins fan Gratinga
It griene fjild yn 't rûn.
De poarte kreaket; gudzen spring'
It brede foarplein út;
Hja drage trije edellju
Ta 't âlde stamhûs út.
't Is 't eale team fan Gratinga,
It âlde frije bloed,
Mei Fryske stivens, Fryske krêft
En Fryske heltemoed.
Op 't hiem stiet Sicko Gratinga,
En sjocht syn neven nei,
En jout har mei syn iizren lûd
De gleone wurden mei:
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‘Ja, wei mei Douwe op 't Hûs te Harns!
De bloedhaat bliuwt ús by.’
Hja kear' har op de gudzen om,
En ropp': ‘Dat swarre wy!’
Yn 't grutte seal fan d' âlde stins
Stiet Gerbrich, Sicko' bern,
Troch 't lyts benypte finsterrút
Har migen nei te sjen.
De sinne, dy't omlegens giet,
Skynt troch it finsterrút,
En tekent op it sket har skaad
Mei swarte ferven út.
Al blinkt har troanje yn sinneskyn,
Mei wangen, rûn en rea,
Swiersettich digert d' edelfaam
Oer Westerbierrums gea.
Dêr wurdt, krekt efter 't Hûs te Harns,
De sinne allinken wei,
En lit it yn in gleone see
Fan bloed en lôge nei.
Mei driuwt it each fan d' edelfaam
Yn triennen, klear en hjit:
O God, wêr Teaco, Douwe' soan,
Har leafde en hope, sit?
Mei 'n iizren stap komt Sicko no,
En tel, de treppen op;
Hja giet ferheard by 't finster wei;
Sjocht sûnder triennen op.
En komt har heit de keamer yn,
En set him swijend del,
Dan bringt hja tsjilk en krûk te plak;
Mar 't herte slacht har fel.
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Striid en frede
't Is nacht. Mids oan de souder barnt
In spûkige oaljelamp',
En Gratinga tinkt wapens út
Foar d' izerhurde kamp.
‘Ja Douwe’, bromt er, ‘naamste my
Myn hertebloed, myn soan,
En hest myn hiele libbenslok
Yn ivichheid bedoarn;
Naamsto myn laach de kroane ou,
Myn libben 't ienichst wyt Ta straf sa rekkest mei dyn skaai
Bestean en namme kwyt.
Ferdylgje sil dy Gratinga
Fan Fryslâns frije grûn.
Tel hesto troch myn help en my
In ein yn skande fûn!’ Sa praat er; 't ljochtgriis each sjit fjoer;
Syn antlit stiet yn gloed;
In djippe groede op 't iene wang
Wurdt hjit, en read as bloed.
It giele skynsel fan it ljocht
Falt oer syn griizjend hier. Dêr kreake wat - hy skrill't: it siicht;
De doar kaam op in kier.
Hy docht him wer mei foarsje ta:
‘Dêrefter loert de nacht,
En yn de fâlden fan har klean
Ferstekt de Hel syn macht!’
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En as er letter flokkend ropt:
‘Ik bin it wachtsjen sêd!’
Dan wurdt er eang fan 't eigen lûd
En strampelt skril nei bêd.
It leaflik bern fan Gratinga
Socht jûns de wrine ek op;
Mar 't sliepen wol net; 't herte slacht
Har fel, mei klop op klop.
En as hja tinkt, wêr dat har heit
No mei syn help op sint;
Hoe 't spoek der wrake yn wylde feart
Op 't Hûs te Harns oanrint;
Heal dreamend bloed en lôge sjocht,
En kermjen, gûlen heart;
Al sjocht, hoe Teaco mei syn folk,
Syn hiele slachte, stjert, Dan dûkt hja yn de kjessens wei,
En krimpt fan flymjend leed,
En snikkert wyld en stint en kleit:
‘O God, wat binn' Jo wreed!’ It flugge hert, fan hûnetosk
Tebiten en teskuord,
Dat opspringt - delfalt - fierder rint En dochs wer fongen wurdt;
En 't goarrich reau al kommen sjocht,
En dochs net fierder kin;
Har wite tosken grymjen sjocht;
Har azem fiele kin, Dat eale dier, sa fyn, sa kein,
No driuwend yn syn bloed,
Dat fierder wol - net fierder kin,
En dwylt fan eangstme en noed...
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Mear as it bern fan Gratinga,
Mear lije kin it net;
Yn swierder striid, yn djipper smert
En deadseangstme is it net.
O sjoch har dêr, dy blanke blom,
Op 't ikehouten bêd,
Wêr 't moantsje sulverskyn oer jit,
In ljocht, sa klear, sa glêd!
O sjoch har dêr, in hearlik byld
Fan jonkheids swiidste pracht;
Mar wei yn smerte, yn triennen wei,
Omwoelend yn de nacht.
O sjoch har dêr, de mûtele earm
Om 't wite kjessen slein;
De holle yn 't gouden hier fertiisd,
Mei sulverljocht oertein.
O sjoch! en hear dy snik op snik
Ienteanich yn de nacht,
Lyk as oan see, wêr baar op baar
Aloan tsjin d' iggen slacht. Sa bûcht yn stoarm en buoien rein
De roas it kopke del;
En brekt, ferwurdt, fertrape yn 't slyk,
Wurdt har de stoarm te fel...
Mar as de faam it each
Tafallich iepen docht,
Dan blierket har it moantsje ta,
En sjocht har oan en winkt har ta,
En digert sa, en glimket sa,
As lake har, mei himelsk ljocht,
Marije selme ta.
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Stille frede, golle leafde
Dauwet út de himel wei;
Wa mei 't each nei boppen libbet,
Him is ivich treaste nei.
En de moanne mei de stjerren,
Fonken fan it ivich ljocht Wa har treast yn leed bejearren,
Ha hja altiid frede brocht.
Oft de grize Zoroaster
Dêr syn Ormuzd gloarjen seach;
Blonk de Joad dêr syn Jehovah,
't Ivich grut bewâld yn 't each;
Sjocht de Kersten yn syn himel
D' iivge leafde fan in Heit Alle minsken fyn' dêr boppe
Leafde en treast en sillichheid! Oan 't finster knielet d' edelfaam
En digert nei omheech;
Wat is it moai, dat kleare swurk!
En wat is d' ierde leech!
Mei tûzen stimmen roppe hja,
Dy stjerren oan de loft,
Har siele nei de himel op
En jouwe frede en noft.
Hja sucht't wol swier, mar glimket blier:
‘Sjocht mem fan boppen dol?
Och earm’, hja is sa lang al wei!
Hja wie sa sêft, sa gol!
Heech yn de himel, einleas heech,
By God yn 't himelryk,
Is mem dêr net, yn silligens
Oan Jezus' mem allyk?
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Marije, djipbesochte frou,
Wa hie sa'n leed as Jo?
Wat wiif, wat faam, wat leavjend hert
Moast lije lyk as Jo?
Mater dolorosa!
Do ferdroechste tûzen pinen;
Alle smerten wiene dinen,
Mar dyn siele bûgde net.
Jezus, 't leafste datste hieste,
Dy ferlearste,
O, wat flymjend djippe smert!
O Marije
Sjoch myn lijen
Hear myn kleien
Foar Dyn troan.
Sjoch myn leafde, klear as wetter;
Leavje kin gjin skepsel better;
Want sa leaf het God de minsken,
Do, Marij, Dyn soan!
't Blomke keart him nei de sinne,
Mar myn hert nei him;
't Sintsje spegelt yn de dauwe;
Sa myn hert yn him.
Alles, wat Dyn soan my learde:
Leafde en trou en selsferjitten,
Alles, alles woe 'k folbringe
Mar om him, om him!
Mater dolorosa!
Hoe wiesto te moed,
Doe't Dyn soan, Dyn ien en alles,
Weikromp yn syn bloed?
Doe't de krêften Him bejoegen,
Doe't men Him trochstiek...
Mater dolorosa, wie 't net,
Of dy 't herte briek?
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O Marije,
Sjoch myn lijen!
Alles wol ik dwaan!
'k Wol myn goed, my sels, myn alles
Oan de Heare jaan.
Tûzen deaden wol ik stjerre,
Alles wol 'k bestean,
Mei mar 't ûnk syn holle oerdriuwe,
En wer fierder gean...
Wol God, myn heite hert besêftigje!
Wol mei Jo leafde him bejeftigje!
God, brek dat hege moed!
Mar 'k ha sa'n noed!
'k Seach fjoer en bloed;
It kriichsswurd seach ik blinken.
Syn folk waard wei;
Hy gyng har nei 'k Seach him yn lôge sinken.
Mater dolorosa!
Sjoch myn leed, sa djip en near.
Goede blanke siele,
Wês myn foarspraak by de Hear!’
Dy súvre bea kleau op nei 't swurk,
It offer fan in herte;
Hja fierde in siele wjukljend op
Ut d' ôfgrûn fan de smerte.
En strak - lyk as in wite swan
By jûntiid op de mar,
Sliept fredich Sicko' leaflik bern;
De himel sjocht nei har.
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Teaco
De moarn komt op oer 't Hûs te Harns
En oer Dyksherne's gea;
Ut dampen kliuwt de sinne op,
Dy fijân fan de dea.
Har ljocht falt yn de hege stins
Foar Douwe in ingel lyk;
It jaget al syn dreamen fuort
Nei 't swarte deaderyk.
Hy liket ek in skynsel hast,
Dat oerbleau fan de nacht,
Sa bleek, ferwyldre en ûngedien
Fynt him it sinneljacht.
Hy klaait him oan en sit dan del,
En mimert lang oanien;
En seit, djip suchtsjend, yn him selm':
‘O God, wat hab ik dien!’
De treppen kreakje, en Teaco komt
Syn heite keamer yn.
‘Moarn,’ wol er sizze; mar hy hâldt
Ferheard syn wurden yn.
Hy sil wer fuort; mar Douwe wiist
Mei 't each in sit him oan;
Hy stoarret suchtsjend nei dy feint,
Sa frisk as d' iere moarn.
No wurdt ek Teaco's iepen each
Mei 'n swarte wolk oertein;
Troch heite woeste died naam ek
Syn moaiste dream in ein.
Hoe faken mette 'r Sicko' bern!
Hja wien' elkoarren goed;
Mar foar har leafde wie de haat
Fan d' âlders kant te tsjoed.
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Dy skoatt'le har de mûlen ticht;
Mar dúdlik spriek it each,
In taal, dy teller as de tins
Fan d' ien nei d' oare fleach.
Sa folste súvrer wie de min,
Dy't yn har herten lei;
Klear, as de dau yn 't blommehert
By d' opkomst fan de dei.
Sa wie har boask, wat nimmen wist,
It dreambyld fan har hert;
Sa hiene hja, elts foar him selm',
Elkoarren trouwe sward.
Mar alle dreamen wiene reek,
Ferdwûn wie alle ljocht,
Doe Douwe Sicko' stege soan
Ferwoed om 't libben brocht.
Sûnt skate in ôfgrûn, djip en swart,
Dy herten fan inoar;
Dochs woe hja nimmen habbe as him
En hy gjin ien as har. Dat alles gyng yn Teaco om.
O, Douwe wist it net,
Hoe't hy de dei feroare hie
Yn nacht, yn Teaco's hert!
Hy mymre aloan, mar sei op 't lêst:
‘Der hinget oer ús laach
In swarte wolk fol wee en ûnk;
In útkomst sjoch ik skraach.
Yn swiere dreamen lei 'k tenacht:
'k Seach Sicko Gratinga
Dy lôge en bloed brocht oer ús Hûs;
Hy moarde 'r wyld op ta.
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Ik seach my selm', mei wiif en bern,
Fan grime dead omjûn;
En hoe't ik, ûnder Sicko' hân,
De dead yn 't fjochtsjen fûn.
Ek seach ik dy; de moardnersheap
Socht goarrich ek dyn dea;
In gjalp fan bloed besmodze dy,
Bedobbe dy de lea.
En op de gruzels fan ús hûs,
Ut walm en reek en bloed,
Kaam op: in ingel mei in swurd,
En rôp mei tongerlûd:
‘Teplett're is 't leffe moardnerslaach!
De lêste leat is wei!
Har namme is wei; dat 's bloed om bloed;
Gjin minske folg' har nei!’
Hy swijde, en 't sintsje wie sa ljocht!
It fûgelt floite blier;
En bûten om dit faaie hûs
Wie alles fleur en tier.
‘No wol ik net’, sa farde 'r fuort,
‘Dat 't âlde slachte stjert,
En 'k hab op dy foar ús behâld
No al myn hope set.
Gjin kriger bisto; want dyn hert
Is wûnder sêft en myld;
Do hest in mier oan alle skeel:
De kriich is dy te wyld.
In sjonger bisto: grut en sterk
Yn sangen bisto wol;
In learde bisto: skerp en tûk
Yn tinzen bisto wol.
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As oaren goaiden mei de bal,
Of roaiden mei it swurd,
Hongsto as jonge meast oer 't boek;
Sa waardst in man fan 't wurd.
Al bliuwsto hjir, oant dat ús hûs
Fan har besprongen wurdt,
Sa bisto yn dy felle striid
Ta neat dyn slachte nut.
Wy binn' de lêsten fan ús laach;
Us namme stjert mei ús.
Asto net fluchtest, falt mei 't Hûs
Us namme ek wei yn grús.
Nee, gean om utens; fal ik dan,
Dan libje 'k jit yn dy.
Set do, troch kunde en witnis, glâns
Oan d' âlde namme by.’
‘Dat net’, sei Teaco, ‘nimmer net!
As 't moat, gryp ik nei 't swurd.
Foar d' eare is my gjin striid te stoer,
Falt my gjin wurk te hurd.
Hoe! soe ik glûpe fan myn erf?
Nee dûbeld skande oer my,
As ik myn âlders grûn ferliet!
Heit, ik bin Fries en frij!
Al is de striid myn libben net,
Dochs is myn hân net slop!
Ik nim mei nju it swierste swurd
Foar eare en frijdom op.
En bûge wy de hurde kop,
Heal ôfbeund, foar har macht;
En leit de dead oer jo en my
Syn ivich tsjustre nacht;
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Dan fynt m' it swurd jit yn ús hân,
Dan priizget elts ús moed
En 't fierste neiteam rommet jit
Us krigel heltebloed.
Sa binn' w' oan d' âffaars drege sin
Foar eare en frijdom trou!
Heit, wat der barre mei, ik bliuw;
By God, dat swar ik jo!’
Doe seach de heit syn soan yn 't each,
En helle 'm nei him ta;
En oer dy beiden foei it ljocht
Der sinne, en glânzge sa.

De pylgrom
Yn skimerjûn sit Gratinga
Mei Gerbrich yn it seal;
De lêste reade sinnestriel
Ferljochtet har mar heal.
In tsjinstfeint komt de keamer yn:
‘Der is in pylgrom foar,
Dy freget om in ûnderdak;
Hy wachtet by de doar.’
‘Hy komme harren’, is 't beskie,
En Gerbrich set in sit,
Wêrop in pylgrom, âld en griis,
As wurch, him falle lit.
Hja bringt him flesk en skinkt him wyn;
Mar 't measte lit er stean.
Hja fielt, as s' yn syn eagen sjocht,
In kjeldme oer har gean.
Al ringen het er 't iten dien,
En tanket foar it miel.
‘Ik krige’, seit er, ‘fan jo geunst
Moai ryklik jûns myn diel.
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Ik woe wol graach, as 't barre mei,
Jo dêr jo lean foar jaan.
Goud hab ik net, ek oars gjin goed;
Mar sjonge, dat kin 'k dwaan.
As 'k jimme dus in deugd dwaan kin
Mei 'n sang, dat doch ik jern;
In Noardske balke hinget dêr?
Hawar, wy kinne 's sjen.’
Hear Sicko weitst út dreamen op:
‘Ei ja, dat mei 'k wol ha.
In lietke, fromme broeder; sjong
Der mar fol fleur op ta.’
No kriget Gerbrich 't ynstremint
En jout it Teaco oer;
Wyld taast er yn de snaren om,
Heal doelleas, mar fol fjoer.
‘In fleurich sankje?’ seit er dan,
‘O hear, dat ken ik net.
My is de sang de taal fan 't hert,
Net fleurich is my 't hert.
Nee, 'k swij dan leaver, en bedjer
Jo fleurich sin mar net.’
‘Helje op jo sang’, seit Gratinga,
‘En sprek de taal fan 't hert.’
De jonkfrou trillet as in blêd
En hâldt de siken yn;
De pylgrom sjocht har sydlings oan,
En set in sankjen yn.
It is in sljocht, ienfâldich liet,
Dat fan it spyltúch rûst,
Mar elts fernimt de see fan leed
Dy't yn de toanen brûst:
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Wêr dat ik kaam,
Gjin oare faam
Koe sa myn hert belêze;
Yn fleur en noed,
Yn goed en tsjoed
Mocht ik by dy wol wêze.
Myn wille en smert,
Myn hiele hert
Woe 'k dy wol iepen lizze.
Myn siele en sin,
Al wat ik bin,
Dat woe 'k oan dy wol sizze.
Ik leau foar fêst,
Myn leed en lêst
Dy soesto wol wer helpe.
De swierste sucht,
Dy 't hert ûntfljucht,
Kin trouwe leafde stjelpe.
As 't moed m' ûntsonk,
Fertiisd yn 't ûnk,
Benypt troch libbens pleagen Ik fûn wer ljocht
En libbensnocht
Yn 't blierkjen fan dyn eagen.
Do seachst my oan,
En 'k fiel it skoan:
Do mienst it my sa tige.
Al sei 'k it net,
Do kenst myn hert:
Ik woe wol, dat 'k dy krige.
Mar 't kin net ha;
En 't muoit my sa:
Wy kinne elkoar net krije.
Do moatst om my,
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En ik om dy
De swierste pine lije.
No doarmje 'k om,
Ferbûke en stom;
Gjin faam kin my belêze;
Want wêr ik bin Myn siele en sin
Wolle ivich by dy wêze! It liet is dien; de sanger swijt
En set it spyltúch del;
Stil sit it bern fan Gratinga,
Har boarst giet op en del.
Mar as s' elkoar yn d' eagen sjen,
Dan brûst der troch har lea
Ien fieling: iivge leafde en trou
Oant d' oere fan de dea.
Hy seit jin Sicko, dy't er ek
It hert oan 't triljen brocht:
‘Dat is in sankje út d' âlde tiid;
Ik ha 't as feint betocht.
Doe ha 'k troch 't woedzjen fan de haat
Myn bêste faam ferlern;
Gjin moaier faam as Teatske wie
Yn 't hiele gea te sjen.
Blank wie har siele, waarm har hert,
En kras en fluch har hân;
Mar 'k ha dy leave faam ferlern
Troch heite ûnferstân.
Hy wie in man fan krigel aard,
Mar hurd en rou fan moed;
Syn wachtwurd wie: troch 't swurd ta rjocht;
Syn kenspreuk: bloed om bloed.
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Har heit hie krekt sa'n aard as hy,
En altiid hien' hja skeel.
Dat makke 't libben har ta lêst,
En lijen waard ús deel.
Hja fochten ivich; moard jin moard;
En barnden dat 't wat die.
En woestens folge woestens op,
Neat, wêr de wraak foar stie.
Myn faam waard dêr it offer fan;
Hja stoar, dy blanke blom.
O God, wie haat en wraak der net,
Wat wie de wrâld dan rom!
Dêr wit ik ek in sankje fan;
Ik leau, it bleau my by.
It sprekt fan leafde en 't sprekt fan haat;
O, harkje 's goed nei my!’
Mei 'n lûd, dat opstekt as de stoarm,
Dy giert troch 't wintrich wâld,
Dy mei syn near gebolder sjongt
In deasang foar de wrâld,
Sa ropt de pylgrom, as er grypt
Yn 't machtich spyldersark,
En lege toanen rôlje lit:
‘Fan haat sil 'k sjonge; hark!’
Grym as 't rôfdier, dat omglûpt troch tsjustere wâlden,
Helske lôge yn it each en de tosken heal bleat,
Wyld de hierren oerein, en de neilen al klear
Om it laam te ferskuorren, it doke te knoeien,
As in pod sa feninich, dy't omkrûpt oer 't paad,
Is de haat.
Haat is 't bern fan de divel, út leafde faak berne;
Haat is suster fan 't leed, dat jins libbenslok fret;
Haat is maat fan de sonde, fan brân, moard, fergif;

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

153
Haat is mem fan de wroechwjirm, dy 't hert jin tefiket.
In wolk fan ferdjer walm't der op út de saad
Fan de haat.
Haat is 't swarte fenyn, dat de divel jin yndript.
Yn it hert falt ien drip, dy't him dalik ferspraat.
't Waachst aloan, en de siele, dy blank wie en skjin,
Wurdt fan 't gleone fenyn no besmodze en trochkankre.
Gjin fjoer dat sa barnt, dat sa'n walmen ferspraat
As de haat.
Earm, ja earm neam ik dy, al hest skatten en troanen,
Waam de haat ta syn slaaf het; dyn libben is nacht;
Dyn hert is in tsjerkhôf, hol, tsjuster en kâld,
Dêr gjin blommen op bloeie, gjin fûgels oer floitsje.
Bleke dea strampelt om mei de seine, op it paad
Fan de haat.
Hy swijt en sjocht Hear Sicko oan,
Dy stiif te harkjen sit;
Waams ljochtgriis each, oars strang en kâld,
Yn frjemde lôge stiet.
Syn noasters stean wiid út inoar,
Rêd beeft hem d' ûnderlipp'
Hy fielt de pine, djip yn 't hert,
Fan dy feninedrip.
Der giet wat om yn Gratinga!
Hy sjocht him selme, en - trill't;
Wykt foar syn eigen byld tebek;
Betinkt syn lot, en - skrill't.
En hja, dat byld fan leafde en ljocht,
Dy stille, bleke faam,
Waam by dy sang in neare wolk
Fan freze yn 't herte kaam;
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Hja hinget oer nei Gratinga,
Har antlit by syn wang,
En sjocht him troch har triennen oan,
Skril, freegjend, lang en bang.
‘Wat oars’, seit Sicko, ‘fromme man!
Dit liet foldocht my net.
Wy moatte fleur'ger sangen ha.
Dit krijt jin frjemd by 't hert.’
‘It oarde part fan dizze sang’,
Seit Teaco, ‘is fol fan tier.
Dit wie de haat, de leafde is dat;
Dy makket gol en blier.’
Doe naam er wer it spylark op,
En d' eagen fjurken him;
Syn wêzen lei in himel oer,
In ingel spriek út him:
Bûch, ierde, foar de himel del,
En lit dyn sangen driuwe;
Lit as in ljurk nei 't hege swurk
Dyn hertelofsang kliuwe;
Mei snareklyngklang, harpnelûd,
Lofsjong de leafde, 't heechste goed!
O, wurch fan 't bodzjen, minskneskaai,
Sjoch op, tsjoch op fan d' ierde;
Lit himeldau oer jimme hert
Syn koele frede spriede.
Ferjit, ferjit, o wjirm, dyn striid!
Wês, minske, yn God no einleas bliid!
't Sij jimme treast by goed en noed,
Dat, boppe 't swurk, de Heare
Syn ear net foar jim sletten het,
En 't kwea goed sil beteare.
Dat oer jim fjochtsjen, rou en hjit,
Gods leafdesinne yn gloarglâns stiet.
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It swurk is Gods blaustrieljend each,
Werkeatst yn 't kleare wetter;
Sa fall' Gods leafde yn 't minskehert,
En meits it ljochter, better.
Sa hinget ek Gods albewâld
Grut, machtich oer de minsknewrâld.
Besocht troch 't tsjoed, o gryp wer moed!
God sil dyn suchten stjelpe.
Besocht troch 't kwea, o wurd wer goed!
Gods leafde sil dy helpe!
Ut nacht fan sonde, út jinspoeds see,
Kliuwt laitsjend op Gods goudne free!
Ut Jezus' dwaan op Golgotha
Sille alle minsken leare,
Dat leafde 't wyt fan 't libben is.
‘Ferjou’, sa sprekt de Heare.
Dat, wa't him sels fersmyt, ferjit,
As God yn 't Boek fan 't Libben stiet.
De leafde is God! hja makket ryk,
Foldocht de djipste winsken.
Hja makket d' ierde in himel lyk,
Ta ingels sljochtwei minsken.
Wy siikje rêstleas om nei rêst...
Hab leaf! dêr einget alle lêst.
Hab leaf - 't Wurdt ljocht! Wyk, swarte haat!
No moatte d' ûlen skiede.
Wyk nacht, do mei dyn tsjuster skaad!
De sinne komt oer de ierde.
Tsjilp, tsjotterje op, swel, mosk en ljurk!
Bûch, minske! God stiet selme oan 't swurk.
‘En no’, sa sprekt er mei in lûd,
Dat trillet, himelblij,
‘No sil ik fierder, eale Hear;
Gods leafde stean jo by.
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Ik winskje jo dy frede ta.
't Wês yn jo siele dei.
As dêr de haat gjin wenplak het,
Is 't hearlikst lok jo nei.
Het faak in minske jo misdien,
Fergeat er fan jo bloed,
Dan winskje ik jo as wrake ta:
Ferjild it kwea mei goed.
Ferjouwing jout allinne rêst
Oan 't hert, dat sis ik jo;
En alle wurken fan de haat
Jouwe ivich neiberou.’
Mei jout er Gratinga de hân;
Mar dizze sjocht him oan En skrill't - en lûkt de kap him ôf...
Ja wis, 't is Douwe' soan!
No wykt de frede yn 't flamjend each,
Dat read berint mei bloed
De hân oan 't swurd, sa stiet er dêr;
In liuw, sprongklear, ferwoed.
De faam, dy't mei in skreau fan skrik
Him yn de earmen fleach,
Dy stompt er mei ien dúst tebek;
Oer Teaco broeit syn each.
Mar dizze bliuwt dêr rêstich stean;
Stoer as in ikebeam,
Dy sûnder bûgen 't haad opstekt
Yn 't ûnwaar oan wâlds seam.
't Is stil - hja steane foar elkoar;
Har mûlen binne stom.
Skrik, woede en leafdes fêste moed
Brûze yn dy herten om.
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‘Ja, ik bin Teaco, Douwe' soan’,
Seit dizze, ‘ik song foar jo.
No witt' jo alles; op no, op,
Nim wrake, dei my no!
Myn heit het jo in soan ûntnomd,
Nim wrake; dei jo my;
Dan binn' jim lyk; stjit ta, stjit ta!
Mar lit dan d' oaren frij!’
‘Stil’, lústert Sicko, heas en rou,
‘Jongfeint, ik dei dy net;
'k Beklei dy en dat earme bern.
Fuort, fuort, my brekt it hert.
Ik - God, wat wurd ik swier besocht Ik kin net mear ferjaan.
Fuort, wachtsje ús ôf, tel komme wy;
Dêr is neat oan te dwaan.
Der is in wet, strang, kâld as stien,
Mar ûnferbidlik wier:
It bern moat lije om d' âlders skuld;
O bern, jimme ûnk is swier!
Ik hab in eed fan wrake sward;
Dy brek ik nimmer net.
Ferlit dit hûs, sa tel as 't kin.
Dizze oere kaam te let.’
‘Heit’, bidt no hja mei mylde stim,
En falt har heit te foet,
‘Jo witt', jo brekke my it hert;
Ferjild it kwea mei goed.
Jo eigen bern, dat neat misdie,
Soe lije troch jo hân? Jo witt' no alles; siker, heit,
Jo wrake is ûnferstân!’
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‘Stean op’, seit Sicko, ‘bern stean op.’ ‘Nee heit, earst hear my oan.
Wit, al myn libben en myn lok
Dat leit yn Douwe’ soan.
Mar' - en no komt hja tel oerein ‘Him bliuw ik ivich trou.
En Teaco' dea, is ek myn dea.
By God, dat wik ik jo.’
‘Feint, út myn hûs’, falt hy no út,
‘No dalik, dalik fuort!
Ferwachtsje 't ûnk foar jimme stins.
Dat is myn lêste wurd.’
Mar Teaco ropt yn triennen út:
‘Faam, ivich farrewol.
Ferjit my, dy't dy nea ferjit,
Blank hert, sa trou en gol.
Mar brek dyn skuldleas libben net;
Laad op dy sels nin flok.
Farwol, faaks bloeit der jit foar dy
Op ierde in hearlik lok.
Licht fal ik; mar myn lêste sucht,
Myn Gerbrich, is foar dy;
As my de lêste sike ûntfljucht,
Dan faam, jit seinje ik dy!’
Hôl klinkt syn stap dan troch de gong
Hôl klinkt er yn har hert;
Sa beart it, as de hammer slacht,
Foar 't lêst, op 't swarte fet.
Hja falt; swart sjocht har Sicko oan;
Ek him is 't moed sa fol;
Mei triennen sjocht dy hurde man
Op Gerbrichs lijen dol.
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Mar teffens bromt er: ‘Douwe falt,
Wat as der dan ek bart;
Hy sil fergean mei wiif en bern.
Dat sil! - ik hab it sward.’

De kriich
De moarn wie komd mei blauwe loft
En mylde simmersiichjes;
Lyk as in breid mei kante lea
Blonk 't sintsje, klaaid yn moarntiidsrea,
Wylst hja temûk har sels beseach
Yn 't daudripke op de twiichjes.
Oerdei kaam yn it west in bank,
Mei wolkjes, grize en wite;
Near broeide 't swurk oer 't hjitte gea;
Hjir dodde ien loai yn 't rûkend hea,
Dêr angle in fisker oan sleatswâl,
Mar 't bearske woe net bite.
Sleau warde it guod de brimzen ôf,
Wyl 't yn de sleur wei kôge;
De gies lein' slûch oan wetters ich;
Ienteanich gûnzen brims en mich;
It lânfolk wie sa stil by 't wurk,
En hiel natoere drôge.
No 's 't lette jûn; it swurk is swart
Mei donkerreade rânen;
Stil! d' ierde hâldt de siken yn. No rûst it; wylder wurdt de wyn.
In stoarm komt op; it reint; 't is nacht.
It ûnk taast oer de lânen.
Wês wolkom, stoarmwyn; wolkom, nacht,
Yn Westerbierrums gea!
Sjoch! Sicko bringt mei man en macht
Oan 't Hûs te Harns de dea.
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Op hynzers ride fjouwer man:
Dat 's Sicko mei syn folk.
Har giet in kliber kriichslju nei,
Swart as in tongerwolk.
De wein, dy't oars de boer it hea
Of 't nôt de skuorre yn bringt,
Draacht no in heap droech hout en strie,
Mei pik en tar en oar gerie,
Wêr Gratinga, lilts as in liuw,
Syn fijân mei bespringt.
Har sjocht troch 't finster fan de stins
Syn dochter Gerbrich nei;
Mar yn de stoarm wurdt alle lûd,
't Folk sels yn 't tsjuster wei.
Want nearer, tsjokker wurdt de nacht;
De stoere stoarm boaz't oan;
It ljochtet boppe 't Hûs te Harns...
No sjocht se 't kriichsfolk skoan. Earm fammehert, wol slachste wyld;
Dêr giet wat yn dy om!
Blau each, do hest gjin triennen mear;
Moai mûlke do bist stom.
De kleur is fan de wangen wei,
En oer de rûne lea
Rint soms in kjeltme, rimpen, as
Yn d' oere fan de dea.
Wat is hja yn dizze oere moai,
Dy echt Fryske edelfaam;
Sa grut, sa kein; waam no in nacht
Fan leed de fleur ûntnaam.
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As 't bleke moantsje, yn wolken wei,
Mei 't waas der smerte oertein,
Sa sjocht de faam ta 't finster út,
Troch stoarm en nacht en rein.
It jak, dat twang it boarst omslút,
Giet hastich op en del;
Dêrûnder brûst in wylde see;
Dêrûnder stoarmt it fel.
En 't needwaar boaz't aloan; it west
Spijt fjoerge slangen; wolken
Brekk' jin 'noar; tonger beart; de rein
Ploft del út himels kolken.
Yn lôge stiet de wrâld; wyld, frjemd
Is 't swurk - dan is 't wer nacht.
Wat seach hja? - Om it Hûs te Harns
Krielt heite legermacht.
Ja, brek no frij yn snokjen út!
De felle striid begjint.
Hark, hoe't in kriichsskreau, skril en rou,
Oan stoarms hân 't gea troch rint.
Hark, hoe't dêr ûnder op de grûn
En boppe yn 't himelrom,
De wylde striid oan 't bearen is;
Hoe 't stoarmt en giert rûnom.
't Komt neier; sjoch, hoe 'n slang fan fjoer
Omkrôlet troch it swurk;
De tonger rôl't him efternei,
Nimt oer de stins syn kronkelwei,
Dy droanet; alles skoddet mei.
Gods woede is fel oan 't wurk. Earme faam; kjel, heal bedwelme,
Hoe, do stiest dêr jit?
God, dat each! 't Sjocht stiif nei 't westen,
Wyl 't yn frjemde lôge stiet.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

162
Lôge leit om 't Hûs te Harns.
Hark! troch tonger, rein en wyn,
Klinkt in skreau om help oer 't lân.
't Fjoer spat op as gleon fenyn.
't Wetter mei fan boppen eaze,
't Fjoer is al te folle mânsk:
En de stoarm waait wyld de fonken;
Sjoch it Hûs: hoe'n skrille glâns!
Dêrboppe krôl't de wjerljocht om;
De tonger boldert lûd;
De wrâld út alle foegen skuord,
Stiet yn in frjemde gloed.
En Gerbrich stiet foar 't finster; docht
It iepen, sjocht oer 't gea; Mar lûkt de holle skril tebek;
Sa'n sprong - dat wie de dea;
‘De dea?’ - Nee, libje! - ‘Mar foar wa?’
Foar heit! - ‘Foar heit? de man
Dy't al har lok mei fuotten skopt?
Mei heit?’ - Dêr skrill't se fan!
‘O, 't libben is sa rou en wyld,
Sa fol fan haat en striid.
De leafde fan in man - dat 's lok;
Ja, sielnju jout it houliksjok;
Mar libje, allinne, sûnder wyt...
Dan better út de tiid.
Is sliep net 't swiet út libbens tsjilk?
Is hearlik net de rêst?
En dea, dat opstean út it leed,
Is dea dan net it bêst?
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God, sjoch dy fjoergloed; hark dy skreau!
Yn fjoer stiet ek it swurk.
Wat 's dat? De poarte is iepen? - No
Begjint it moardnerswurk.
Nee, no de dea; mei Teaco dea;
Tegearre yn 't himelsk lok. Wat? - Teaco sei: “Laad op dy sels
Foar ivich net in flok!”
Nee, wyk o wyk dan, grousum spûk,
Dat my ferliede wol!
'k Sil libje, o God, mar 't falt sa swier;
De dea is myld en gol.’
No fljocht it swurk yn wylde feart;
Oer bergen springt it fjoer.
De tonger boldert fan ferdjer,
En skoddet d' âlde toer.
It wurdt har dêr te bang, te near.
Hja wol, hja moat der út.
Wêrhinne? - O, nei 't Hûs te Harns!
De lôge slacht der út.
Hja strampelt troch de lege stins
En komt op 't hiem; de doar
Waait ticht; de linebeam
Set kreakjend him tsjin 't waar te skoar;
Hja stiet der helpleas foar.
Wyld waait de wyn har yn de klean,
Dy flodderje om har lea. 't Is efkes stil, 't waar jout him del...
Mar... 't wjerljocht't... help! - it tongert fel...
De beam spat út 'noar - Gerbrich falt God! Sicko' bern is dea!
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Ja, raas no, bylje, o bolderwyn,
Rûs, reagje yn Fryslân om!
Dea, dea, teplett're is Sicko' bern;
Wei is dy moaie blom.
Tewyl't de heit mei grime haat
Dea bringt yn Douwe hûs,
Leit dêr syn bern, de pronk fan 't gea. Raas, stoarmwyn, bylje en rûs!
Tiis wyld yn Teaco' hierren om,
En jou him koelte en krêft.
It Hûs leit del yn gruzels, fol
Fan deaden is de grêft.
Hast is de striid ta 'n ein; syn heit
Foei ûnder Sicko' swurd;
De straffe foar syn rouwe died
Wie binlik, rjocht, mar... hurd.
En as in reus, sa striidt syn soan.
Toe, Teaco, moed, hâld stân!
Hja soen' dy fine, kâld en dea,
Mar 't swurd jit yn de hân.
Sjoch, trije man rinne op him yn;
Har knyften binne rea;
Hy wykt, de helt; hy stroffelt - falt;
En 't rouwe kriichsfolk raast en balt,
En skattert om syn dea.
Sa sonk de lêste fan dit laach
Yn bloed en lôge wei;
Lyk as de sinne, omjûn fan mist,
Rêst fynt nei 'n neare dei.
Djip yn de nacht giet Sicko fuort;
Syn haat fûn hjir in ein;
Bewuolle yn kleden leit it lyk
Fan Teaco op in wein.
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Tel is er op de stins; syn bern
Wie fan de boaden fûn.
Hja leit no op it deadebêd;
De boaden sitte yn 't rûn.
Hy neiert. - Stil is 't... Stoere man,
Wat trillest! - Sjoch, dyn bern!
Dy mûle sil gjin lûd mear jaan,
Dat each sil net mear sjen!
Dea! - 't Treft him as in bliksemslach,
Dy 't swurk brekt, skerp en fel;
Hy snikkert, hastich, woest en wyld...
Sa falt er foar har del.

Teaco en Gerbrich
De tsjerke fan Westerbierrum
Naam Teaco en Gerbrich op;
En har ûnk waard djip beklage,
En fier oer 't lân gyng har rop.
Lei Douwe syn Hûs ek yn gruzels,
En bleau Sicko syn stins dêr ek stean,
Oer dy beiden liet letter it wetter
Syn wylde weagen gean.
De see het it lân oerdutsen
Mei wetter, heech en leech;
En alles is tebrutsen,
Hoe hecht it wie en hoe dreech.
En oer Westerbierrums tsjerke
Skolpert no de skomjende see,
En de weagen fertelle elkoarren
Fan Teaco en Gerbrichs wee.
En as hja tsjin 't strân oan stjitte,
Dan sjonge s' ienteanich har liet,
En fertelle fan Teaco en Gerbrich,
Fan har leafde en har fertriet.
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Foarjier
Sjochste, hoe't de fiskjes sjitte
Troch it wetter fan de mar?
Sjochste, hoe't de dokes sitte,
Hja neist him, en hy neist har?
Hearste, hoe't de fûgels floitsje,
Lokjend, leavjend, yn it wâld?
Hearst, hoe't leafdesangen rûze
Troch de blide, jonge wrâld?
Sjochste 't, hearste 't? - Faam, fernim dan,
Wat ik net mear swije kin:
Dat foar my gjin blommen bloeie,
As ik dy net krije kin.

Wat moatte us jonges wurde?
It sinneljocht dat trillet
Oer blêd en blom en krûd;
Foar 't iepne finster boartsje
Twa bern sa wyld en lûd.
Dêr wrakselje twa boikes
Fan âlve en trettsjin jier;
Hja rôlje oer gers en blommen,
En krije inoar by 't hier.
By 't finster stean har âlden,
En laitsje yn silge nocht;
't Is alles fleur en libben,
't Is alles simmerljocht.
‘Wat moatte ús jonges wurde?’
Sa freget mem oan heit;
Hja wiist nei 't rimpne foltsen,
En glimket wylst hja 't seit.
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‘Us Jan moast master wurde:
Hy hat in kop, dy Jan!
It fljocht der yn as wetter;
Sels master ropt der fan.
Dan is der gjin gelearder
Yn 't hiele doarp as hy!
Ja, master moat er wurde,
As 't ús wat barre mei.’
‘Gjin master sil er wurde,’
Seit heit; ‘hja wurde boer.
Ik hab in aardich spultsje,
Dat nimt Jan letter oer.
Wat sill' de bisten glimme,
Dêr't hy syn hân oer het!
Ja, 'k hoopje, dat de jonge
Syn sin op 't buorkjen set.’
De jonges tinke om neat mear
Yn al har dertne noft Fan 't swart súdwesten neiert
In tsjokke tongerloft.
‘No is 't ek sa,’ seit mem wer,
‘Sa'n skoalle is alles net
Dan moat er altyd sitte,
Fan moarns ier ont jûns let.
Mar boer?... 't soe sonde wêze
Fan sokken snoade kop;
Set Hindrik yn ús spultsje,
Mar Jan moat heger op.’
‘Ei wiif, hoe kinst it sizze?
Hoe komst sa mâl der by!
'k Bin sels in boer, myn bern sill'
Ek by de buorkerij!’
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Sa praten dêr dy âlden. 't Waard hommels stil om 't hûs;
Dan rôlen grutte wolken,
Doe reinde it by de rûs.
Mem sei: ‘Wêr binne ús jonges?
't Wurdt my sa near om 't hert!
Hja wien' hjir niis oan 't boartsjen;
Mar no - ik sjoch se net.’
It wjerljochte, en de tonger
Dy boldre lûd en fel.
Doe gyng de man de doar út,
De rein foel eazjend del.
Dêr briek in striel fan fjoer wer
Troch 't swarte wolkne tek;
Hy, kjel en heal ferbline,
Gyng skril in trêd tebek.
Dêr hearde 'r ûnder 't tongrjen
In gjalp fan 't djipste wea...
Hy rydboske, en in kjeltme
Gyng hommels oer syn lea.
Hy rôp, mar neat gjin andert;
Doe kaam syn wiif him nei,
Hja gyngen yn de leane,
Dêr kaam dat roppen wei.
Hja stroff'len oer de tûken,
Dy't foar har fuotten lein';
‘O Heare, yn 't hege beamte
Is grif de tonger slein!’
En doe't hja neier kamen,
- Hoe skodden har de lea! Dêr fûnen hja de berntsjes...
Har berntsjes wiene dea.
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Hja wiene út 't boartsjen weiskuord,
No leine hja sa stil;
Wyld ratt'le jit de tonger,
De stoarmwyn gûlde skril.
En wylst de tonger ratt'le
De stoarm syn deasang song,
Wylst leine dêr dy berntsjes,
Yn 'e dea sa moai, sa jong!
Mar mei syn skrille deasang
Bringt no de bolderwyn
De kleitean fan dy âlden
De swarte himel yn.
It wiif falt op de grûn del,
Mei 'n skreau, de wyn te skril;
De man wurdt wyt, bedwelme,
En stiet sêft kreunjend stil.
Dan sjocht er nei de himel,
Dan op syn berntsjes del;
Gjin wurden kin er fine De smerte is al te fel.
Mar einling seit er triljend
En snikkert tagelyk:
‘Wat moatte ús jonges wurde?...
Myn God, myn God, in lyk!’
Sa fljocht de hope hinne;
Sa tel binn' dreamen wei!
Hja bloeie yn 't ljocht der sinne;
Ien ûnwaar nimt se mei!
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Trou
Hy het in famke te hôf brocht,
Al jierren, jierren lyn;
Dat grêf by dy grize tsjerke
Leit it lok fan syn libben yn.
Dy faam wie 't ljocht fan syn eagen,
Dy ferjit er nimmer net;
Har lichem begroef er op 't tsjerkhôf,
Har siele rêst djip yn syn hert.
Syn hert is it grêf fan syn leafde;
't Is tsjuster, yn djippe rou;
Mar blier bloeit boppe de deade
De ferjitmynet-blom fan de trou.

Do naamste myn romer
Do naamste myn romer en tapest my yn;
Hoe fonkle en hoe glinstre dy godlike wyn!
Allyk as 't kristal fol fan hearlike wyn,
Sa gloeide ek ús hert, mei de leafde der yn.
Wy namen de romers, sa ljocht as in stjer,
En priuwden en dronken, en - frijden doe wer.
Hoe gloeide ús it hert mei de leafde der yn!
Wy dronken dy leafde as in kostlike wyn.

Draaimune-sankje
Fanke, lit ús no ris draaie,
Draaie en swaaie wyld yn 't rûn!
Lit ús lâns de minsken waaie...
't Is sa'n moaie merkejûn!
Stap mar yn!
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Foar de wyn
Sill' wy blij der hinne driuwe
Mei dy fleurge Fryske ljuwe.
Famke, kom, yn dizze bak
Sitte wy op ús gemak.
't Oargel spilet moaie wizen;
Eltse merkegast sjongt mei.
Alde wyfkes, stoere Friezen
Draaie no de soargen wei.
Wat in tier,
Los en blier,
Wat in laitsjen, gobjen, sjongen!
Wat in nocht foar âld en jongen!
'k Sjoch it, d' eagen fjurkje dy.
O, hoe noflik sitte wy!
Skippersfeint mei skippersfanke
Lizze no ris lodd'rich oan;
Simens Jan mei buormans Anke
Kinne jûn ek wakk're skoan.
Alles swaait,
Alles draait,
Al it jongfolk is oan 't swieren;
't Bloed fljocht as in blits troch d' ieren.
Fanke, mei myn earm om dy
Bin ik och sa blier en blij.
Fuort mar, fuort mar! gleskes blinke,
Ljochten, stjerren glânzje yn 't rûn.
Al de wrâld mei my ûntsinke
Op sa'n moaie merkejûn.
Fuort mar, fuort!
Hurder, hurd!
Fanke, mei dy oan de side
Woe 'k sa wol de wrâld út glide;
'k Woe wol draaie, hei sa sa,
Oan in oare merke ta.
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Net mear sjonge?
Oan in wolmienende freon
Jo seien faak, ik moast it sjongen litte;
'k Hie wol wat oars - wat nuttigers - te dwaan.
Me koe gjin goud út sokke fersen slaan;
Jild, jild wie 't doel, dat moast ik net ferjitte.
Ik koe gjin andert op dy wurden jaan.
Jo binne al âld, Jo sill' 't wol better witte.
En 'k ha 't besocht - mar wier, ik kin 't net litte!
't Brûst yn my om; dêr is neat oan te dwaan.
Ferbied it fiskje, yn 't kleare wiet te djoeien;
Ferbied de see, te brûzen jimmeroan;
Ferbied de blom, yn 't simmerwaar te bloeien;
Ferbied de sang oan Bragi' frije soan 't Is om 'e nocht; syn hert begjint te gloeien;
Hy nimt de harp en sjongt op folle toan!

Kwa - kwa
Yn 't earst fan de moarntiid, sa dimmen en from,
Doe hipte út syn nestke, heal dreamrich, in ljurk.
Rju blomkroanen stjoerden har swietrook nei 't swurk,
As alters fol wiereek, sa stil en sa stom.
De ljurk waard oermastre fan leafde en fan tank,
Hy sloech mei de wjuk en kleau op yn de loft;
Hy song der syn lofsang, en driuwkle fol noft
En geat dêr syn hert út yn godlike klank.
Dat hearde ek in froask, dy dêr lei yn de mar,
Hy reage yn it flaach om en boarst' hast fan niid;
Hy seach nei syn berntsjes, dy sliepten jit swiet,
Hy rôp se tewekker en sei doe tsjin har:
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‘Sjoch no ris dy ljurk, wat ferbylding het hy?
Me soene doch sizze, sa'n kyk-yn-de-wrâld!
Ik hâld my jit stil, en doch bin 'k al sa âld!
Hy wjukkelt hast tsjett'rjend de wolken foarby.
It is wat te sizzen! Doe 'k jong wie as hy,
Wie 'k altiid beskieden, wie 'k stil en bedêst.
Hy sjongt en hy fljocht fiersten t' ier út syn nêst;
Hy hearde earst te wachtsjen op lju lyk as wy.’
No sloech ek it jongfolk mei kwêkjende stim
Oan 't balten: ‘Kwa, kwa, 't is in griis mei dy ljurk!
't Is grutskens, te fleanen sa heech nei it swurk.
Wy bliuwe hjir ûnder, dat paste ek foar him.’ De ljurk fleach al heger en sloech har gjin acht,
Hy song as profeet fan d' ûntweitsende moarn;
De meltsfaam kaam bûten; syn liet loek har oan,
Hja seach nei de himel, mei eagen fol ljacht.

De nacht wie stil
De nacht wie stil; stil wiene wy,
Mar sommes klapte der eat;
Dêr wiene frjemde geluten by,
Dy men oars komselden heart.
Dat iene tútsje klonk wol sa frjemd
Yn de stilte fan de jûn;
Doe habbe ús herten foar d' earste kear
Elkoar op de lippen fûn.
Doe habbe ús herten elkoarren fûn,
En dêr kaam dy tongerslach fan. It klonk sa frjemd yn de stille jûn...
Wy skrillen der selme fan.
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De hjerst het de simmer te hof brocht
De hjerst het de simmer te hôf brocht
En de winterwyn bile oer it grêf;
No binne alle blommen fertrape
En de dreamen ferstoden as tsjêf.
Myn leafde bloeide yn de simmer,
Mar waard mei de hjerstblommen wei.
De winterwyn skoddet de tûken Ik tink oer myn simmerlok nei.
De hjerst dolde in grêf foar de simmer
En de winterwyn gierde sa bang;
Mar ik ha myn leafde te hôf brocht,
Te hôf brocht mei klang en mei sang.

In fugel
In fûgel het blier foar my songen,
Doe't ik klage: myn leafde is ferstoarn.
Syn liet is myn tinken trochkrongen,
Myn hert is de wynsels ûntsprongen
As in blom yn de ûntweitsende moarn.
Hy song fan in ivige sinne,
Fan de hope, dy skynt oer ús paad;
Hy song fan in herte fol minne,
Dat kloppet, net fier hjir fandinne,
Yn in doarpke, beskûle yn it skaad.
Doe liet er allinne my sitte;
Ik harke, ferbûke en ferheard.
Syn wûndersang kin 'k net ferjitte,
Mar minlike graach woe ik witte:
Wêrearne is dy fûgel doch keard?
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Farwol!
Farwol, 'k lit dy driuwe,
Liet, dat myn hert ûntfleach!
Farwol, 'k lit dy driuwe,
Fier, fier út myn each.
Yn oeren fan wille,
As 'k ûnder freonen siet,
Yn dagen fan lijen Myn nocht wiest, o liet!
Bleau stom faak myn mûle,
Djip yn myn hert sjongsto.
Bleau kâld faak myn wêzen,
Gleon, brûzend wiesto.
No lit ik dy driuwe,
Do draachst myn wille en smert;
Flean frij oer ús fjilden,
Do, bern fan myn hert.
Sjochst brimstige jildlju,
Het men de gek mei dy,
Sjochst droege gelearden,
Flean hastich foarby!
Sjong fammen fan minne,
Feinten fan Fryske trou;
Wêr herten jit binne,
Dêr hinne flean do!

Lok, frede en sein
Kom lit de wurge hannen rêste,
Lis hammer, skep en bile wei,
Ferjit de soarch, dy't jim belêste,
Wês blij mei dizze blide dei!
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Hark, oargels spylje, klokken liede:
‘Lok, frede en sein!’ dat rûst oer d' ierde.
Yn tûzen talen wurdt it sprutsen,
Dat ynhâldfolle, blide wurd,
De wolken binne 't each ûntlutsen,
En 't nachtlik tsjuster is teskuord,
En earm en riken, âld en jongen
Glydt fromme blydskip oer de tongen.
Ek d' earme bodder, is syn libben
Ek meast fan leed en lijen fol,
Heart fan syn freonen en syn sibben
Dy segenwinsk sa blier en gol;
Syn berntsjes wjukkelje om him hinne,
En 't each fan 't wiif blinkt as in sinne.
Wie d' âldjiersjûn dan near en tsjuster,
Gyng 't swarte leed syn each foarby No wurdt er al dy bylden bjuster,
En freonlik, trienjend laket hy.
De hope jout him moed yn 't herte,
De leafde kin in berch fersette.
En hy, dy bûgd het foar de Divel,
Al leger sonk, fertiisd yn 't kwea,
It hert tesnien fan 't swurd fan twivel,
De siele dôf, en wurch de lea Ek hy heart as in stim fan boppen
Dy blide seinwinsk ta him roppen.
‘Lok, frede en sein!’ - Binn' dy te krijen
Foar him, dy't al te boas misdie?
Is dat in skimpskot op syn lijen,
Of is 't in goede freone-rie?
Soe hy jit better wurde kinne?...
Och, 't is sa tsjuster om him hinne.
Mar alle minsken binne fleurich,
En hoopje op lok, yn 't nije jier.
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Kom, wês do ek net stymsk en seurich!
Smyt ôf dyn lêst, wurd goed en wier.
Gryp oan it swurd: it kwea moat stjerre,
Dy 't goede wol sil nea ferdjerre!
En hy, dy d' âldjiersjûn tefoaren
Ferwêzen, stil dêr hinne siet,
Omdat syn bêste winsken stoaren
As klanken yn in deadeliet Him dript de winsk, dy klinkt yn 't rûne,
Wer sêfte salve yn d' âlde wûne.
Moast mannich leaflik byld ferstowe,
Stoar mannich dream der jonkheid wei,
Briek mannich freon syn eed fan trouwe Hy kin 't ferjitte op dizze dei;
Het him de tiid ek folle ûntnommen,
Him tsjoent de hope gouden blommen.
Sa rûst in leaflik liet oer d' ierde,
In sang fan frede, myld en sêft;
It hert, dat lije moast en bliede,
Grypt nije moed, krijt nije krêft.
It âlde jier is ús ûntsonken;
Us het in nije takomst wonken.
‘Lok, frede en sein!’ O, lit it blike,
Dat dizze winsk ús ynmoed is;
Lit haat en wrake fan ús wike,
Lit komme it ljocht yn tsjusternis.
Dan sil, mei dizze nije sinne,
In nije, gouden tiid begjinne.

It foarjier komt
Al het de meart noch lang net dien,
Al stean de beammen sûnder grien,
De greiden sûnder blomt,
Dochs komt de sinne tichter by,
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En 't is sa smout en 't wurdt sa lij Ik fiel it, o, ik fiel it al:
It bliere foarjier komt.
It moskje makket op it hûs
It nêst al ree, sa waarm en kûs
En mei in flinke romt;
De protter kin de wille n't op
En jit syn nocht út yn de rop:
Ik fiel it, o, ik fiel it al:
It bliere foarjier komt.
De sinne nimt it libben mei.
O sjoch, oan 't beamt wurdt yn in dei
De keale dead ûntnomd.
De prûze knopkes kypje sa,
En draaie nei it ljocht har ta Ik fiel it, o, ik fiel it al:
It bliere foarjier komt.
Weits op dan, op út nacht en need!
Foar nije hope wykt it leed,
De keale dea foar 't blomt,
Yn hege loften sjongt de ljurk,
De sinne rydt troch 't wide swurk Ik fiel it, o, ik fiel it al:
It bliere foarjier komt.

De lanferhuzer
Ik moat myn heitelân ferlitte,
It plak, dêr 'k altiid wenne ha;
Ik moat nei fiere strannen ta,
Nei oarden, dêr't wy neat fan witte.
Mei wiif en bern rop ik mei triennen 't lêst farwol:
Farwol myn heitelân, lân fan myn freonen goed en gol!
Hjir ha 'k as berntsje djoeid en sprongen
Oan memme hân, yn foarjiersloft;
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Hjir bloeiden dreamen, fol fan noft;
Hjir ha 'k yn ûnskuld geid en songen.
Us hûs wie smout en waarm, fan trouwe leafde fol:
Farwol myn heitelân, lân fan myn bernetiid, farwol!
Myn feintejierren dreauwen hinne
Mei laits en sang, fluch as de wyn;
De leafde naam myn tinken yn,
En dêr ferriisde in nije sinne.
Hjir fûn ik har, dy't alles mei my drage wol;
Farwol, myn heitelân, lân fan myn leafde, farrewol!
Hjir haw ik bodde en skript mei wille;
Moarnsier oan 't wurk, jûns let earst dien.
'k Bin earlik troch it libben gien,
En woe it swierste pak wol tille.
Ik wûn in flink stik brea en 't libben lêste ús wol:
Farwol, myn heitelân, lân fan myn houlikslok, farwol!
Hoe blonk ús 't each fan blide triennen,
Doe 't earste bern ús berne waard!
En doe, dy glimk, 't healmûlich praat,
Dat bern, sa nuver yn 't begjinnen!
Mar doe't dat bern ferstoar, o, wat wie 't moed ús fol!
Farwol, myn heitelân, lân fan myn wille en leed, farwol!
By d' âlden leit er yn de kûle,
Dat leave bern, ús lok en ljocht;
Wy hawwe 'm stil te hôve brocht
Op 't tsjerkhôf yn it grien beskûle.
Nea sjen wy 't wer, nea bromt de toerklok wer sa gol;
Farwol myn heitelân, myn ynleaf bern, farwol, farwol!
Doe't fjouwer bern bewarre bleauwen
En 't brea al tinner foar ús waard,
Kaam earmoed, as in tsjuster skaad,
Al neier oan ús himel driuwen.
It wurk rekke op, no wie de lijensmjitte fol:
Farwol myn heitelân, lân fan myn wanhoop no, farwol!
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My sil in oare sinne daagje,
In nije striid brekt foar my oan;
Jit tsjuster is de dei fan moarn,
Mar dy wat wol, moat ek wat weagje.
Hjir bloeit myn lok net mear; de takomst winkt sa gol,
Farwol myn heitelân, lân dat ik leavje, no farwol.
Wêr dat ik swalkje yn frjemde lannen.
Dyn bylden bliuw' my jimmer by;
En al myn tinzen hingje oer dy,
Al fyn 'k myn lok oan oare strannen.
De wyn komt op, hy bliest de seilen fol;
Kom wiif en bern, skriem net! O, golle freonen, farrewol!

Apelaria
Earm apefolk, wat binn' jim dom!
Frij, sûn en neaken wiene ús âlden:
Ha jim gjin flantrich pakje om,
Dan is de hele boel ferkâlden.
Jim rinne as peallen steil en stiif,
En kinne n't kliuwe, springe en rinne;
De lju, dy't dêr te wiis ta binne,
Binn' net yn tel, moatt' sûnder wiif.
Ik moat der sikerwier om laitsje,
Sjoch ik sa'n aap yn 't moaie baitsje;
Broek, jas en skuon binn' tige moai;
Mar sjoch dy swarte domme holle!
Al is in aap mei side omwuolle,
Dôch het syn lilkens skik noch roai!

De priisfraach
Kom, draaf no oer 't pompier, myn pinne,
Rym fyftich rigels by elkoar;
Dêr kinst in moaie priis mei winne,
En dy kin 'k brûke, leau dat mar.
Toe, sjongfaam, wês no kras en krigel,
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Sjong helder op, want eltse rigel
Dêr krij 'k, as 't wol, tsien stoeren foar.
Lit no dyn moaiste sangen hearre!
Set mar fan d' ein mei 't âlde liet,
Dat alle minsken ienkear stjerre,
Mar dat de leafde nea fergiet;
Of meitsje in skriemrich minnesankje
Fan ‘ljochtblau each’ en ‘mûtel wankje’,
Leafst op in faam, dy't net bestiet.
Ek kinst in droevich rymstik meitsje
Neamd: ‘Heiteklacht oer 't deade bern,’
Dat sil de ljuwe yn 't herte reitsje;
Do silst it triennen reinen sjen.
Ik koe gjin heitesmerte fiele,
Want ik woe noait mei trouwen piele:
Mar Bilderdyk hat alf ferlern.
‘It Tsjerkhôf’ kinst ek moai fan sjonge;
Fansels, dêr lizze deaden op,
En earme, èn rike, èn âlde, èn jonge;
Sa kâld en... stiif? - nee, 't rym seit: slop.
Dan kinst wat út de bibel stelle,
Want eltse rigel wurdt betelle,
En al myn búsjild is wer op.
Wat seist fan rigels lyk as dizze:
‘Wês wolkom, rêstich deadehôf!
Hoe graach woe 'k yn dyn skurte lizze,
Fergearre by dat oare stof!’
Dat binne leagens, mar dy trije,
Kin ik in daalder jild foar krije En fyftich rigels!.... 't falt sa ôf!
Of wolst de ljuwe laitsje litte?
Och, sjongfaam, dat 's foar dy nin byt;
Dan gean 'k wat yn de herberch sitten,
Dêr heart m' ornaris wol in fyt.
Sil 't fers echt moai, sjong dan benammen
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Fan doomnys, sûpers, sleauwe fammen,
Of fan in feint, dy't safolle yt.
Mar nee, do kinst wol sliepen bliuwe;
It fers is ree; ik ha myn sin.
O hark, hoe flot dy rimen driuwe!
Wat sil 'k my keapje, as 'k it win?
'k Sil my in nije jas bestelle!
Mar - wol 'k de rigels earst ek telle? Wel stom noch ta, krekt ien te min!

De Terhernster melkers
Oan de Hoarne leit Terherne,
Kreas, allyk in wetterblom,
Dy, fertiisd yn pompeblêden,
Omdriuwt yn 't wyt krollich skom.
Leaflik rûst it om Terherne
Yn de gouden simmerjûn,
As de weachjes sjongend brekke
Tsjin de bûntbeblomme grûn.
As yn 't speeglich wiet de sinne
Mei in glimk harsels besjocht,
Wylst hja, foar't hja sêft har delflijt,
Pronksk har staasjeklean oantsjocht.
Helder blinkt it doarp Terherne,
As de sinne omhegens kliuwt,
En it fiskje út makke weachjes
't Wiete silverkopke triuwt.
Mar, as wyld de stoarm regearret,
Mei de swipe yn 't wetter slacht,
En de sinne stil beskûl bliuwt,
Eangjend foar dy neare nacht,
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O, dan stekt datselde doarpke
Stoer syn kop op yn de loft,
Yn Terhernster skippersherten
Brûzet d' echte farrensnoft.
Moarns, as oer de griene greide
't Tankber ljurkje in lofliet sjongt,
En oan 't gers de heldre dauwe
As juwiel en pearels pronk't,
Sjocht men mannich flugge meltser
Yn it lytse boat op 't wiet,
En oer 't wide wetter hinne
Mannich fleurich ploechje giet.
O, hoe nochlik om t' oanskôgjen,
't Flink en krigel meltsersfolk;
Mannich faam, sa kant fan lidden,
Mannich keardel as in wolk.
Sjoch se fleanen oer it wetter,
As in markol fluch en rêd,
Yn de seilen bliest de moarnwyn,
Heistert om yn 't wetterbêd.
Melkfaams blanke, folle earmen
Blinke as brûs yn 't sinneljocht,
En har each en reade wangen
Glinsterje fan farrensnocht.
Laits rûst oer it wetter hinne,
't Krollich weachje sjongt en brûst,
Wylst it boat, as byld fan woltier,
Oer it glânzich wetter strûst.
Mar as hjerstmis oer de puollen
Stoer de wylde ruter giet,
En de stoarm de mar oanfitert,
Op waans brede rêch er sit,
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As de mar syn krolle holle
Driigjend út de djipte opstekt,
Grymjend oangrypt wat him foarkomt,
En mei weagen weagen brekt,
As de loft mei wolken omsmyt,
En dêr fonken fjoer út slacht;
As de tonger gromjend rûngiet
Troch de tsjustrens fan de nacht,
Hark dan skril de seemiuw skreauwen,
Sjoch dan wyld de weagen gean,
Mar dat krigel melkersfoltsen
Bliuwt net lef oan d' igge stean.
Nee, hja springe yn 't boat, en wrotte
Tsjin dy hege weagen op;
Riizjend, dûkend, dan omheech treaun,
Dan bedobbe yn 't brûs de kop.
Sjoch dat wetterhynzer stowen
Yn in fjouw'ren oer de mar;
Alle weagen wolle 'm keare,
Mar hja bliuwe baas oer har.
Lit se brûze, lit se skomje,
Lit se wâlje, hol en rou:
Jimme, stege wetterljuwe,
Bliuwe oan Fryske dregens trou.
Jimme, ienfâldich, krigel foltsen,
Jimme priizgje 'k yn myn liet:
Lit it klinke yn 't âld Terherne,
Lit it rûze oer 't skolprich wiet!

Edda-runen
Priizgje de dei net foar 't jûn is,
Romje, ast 't swaaid hest, dyn swurd.
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Priizgje de breid nei de brulloft,
't Bier, as de boaiem sjoen wurdt.
Priizgje dyn wiif, as hja wei is,
Neam dy, ast jild barst, earst ryk.
Praat oer de sterkte fan 't iis earst,
Ast wer droech stiest op 'e dyk.

Edda-runen
De holle en de tonge hearre al byinoar,
Mar d' iene docht d' oare soms skea;
Ien freon kinst betrouwe; watst sein hast oan twa,
Dat seisto oan elk yn 't gea.
Hâld de poarte fan dyn betrouwen goed ta,
Set weitsjend wachten der foar;
Is d' earme net bang foar in dief yn de nacht,
In slot sit op rikeljusdoar.

Edda-runen
De leffert, foar syn libben bang,
Untrint, hoe dom, de striid.
Hy wit net, wat it swurd oars die,
Docht langsom no de tiid.
Wiis wêze is goed, mar al te wiis
Moat nea in minske n't wurde;
Dy, wat er wit, mar wit foar fêst,
Dy kin 't rûnom wol hurde.

Oan Hessel Brolsma,
doe't er 45 jier lang mei de karre hinne en werom fan Stiens nei Ljouwert
rûn hie
Fiifenfjirtich jier te poatsjen,
Alle dagen hinne en wer,
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Oarmans pakjes op te nimmen 't Is in dreech stik wurk - sjedêr!
Trou en earlik, from en fleurich,
Ha jo 't al dy jierren dien;
En troch wyn en wiete buoien
Binn' jo krigel hinne gien.
Efkes rêste! efkes tinke
Oer dy lange, lange set, Sjoch, dêr stiet in leaflyts blomke;
Ploaitsje 't, 't hjit ferjit my net.
't Sprekt fan alle leed en wille
Dy't jo fûn hawwe oan de wei,
Fan safolle rein en ûnwaar,
Fan sa mannich blide dei!
't Sprekt fan al dy blauwe steden
Oan 't faak swart belutsen swurk,
Dy't jo telden fan de himel,
En jo stipen yn jo wurk.
Fan it liet fan krêft en leafde,
Dat as jin de moed bejout,
Jin yn d' earen rûst: ‘Hy falt net,
Dy't mar hopet, leaut, betrout.’
Mar as kamen j' alle jûnen
Ek lâns 't selde paad werom,
Op de grutte wei troch 't libben
Is gjin omkear, seit dy blom.
Jo, sa tige wend oan 't swalkjen,
Hawwe ek foar dy reis gjin noed,
Dy't men docht as d' ierdske karre
Stean bliuwt mei al 't wrâldske goed.
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Foar de reis nei d' iivge poarte
Fan dy stêd yn 't swart fersjit,
Dêr it gleon memento mori
Foar eltsien te lêzen stiet.

Edda-runen
Lokkich, dy't de geunst fan oaren
En de tank yn 't libben fyn';
Omt wat oaren fan ús sizze
Is sa wif as waar en wyn.
Lokkich hy dus, dy't yn 't libben
Foar him selme wit hoe 't moat,
Folks- en keningsgeunst ferachtet
Foar de geunst fan 't eigen hart.
Op de weagen skuorre twjirren
't Boat hast alle kanten út;
Dy't him sels net stjoert troch 't libben,
Net in hânbreed komt foarút.

Oan de hurdsylders
Fine oaren har wille op de hurdridersbaan,
Neat kin ús sa'n nocht as it hurdsilen jaan;
Dan brûst it Frysk bloed en it hert tilt ús op,
By 't fleanen en stowen oer 't blinkende sop.
No bringe w' ús tank yn in fleurige sang,
O, sylders, oan jimme, hab tank! libje lang!
Hab tank! libje lang!
Libje lang, ja lang, libje lang, ja lang,
Libje lang, ja libje, libje lang.
Alear wie it wetter ús Fryslân ta skrik,
Mar wie it ús fijân, ús freon waard it ek.
Wat tsjinne it ús hjoed, doe it droech op syn rêch,
In wrâld hast fan skippen, in wûnder foar 't each.
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Jim ljuwe fan 't wetter, foar jim klinkt ús sang,
Hab tank, flinke sylders, hab tank, libje lang!
Hab tank! libje lang!
Libje lang, ja lang, libje lang, ja lang,
Libje lang, ja libje, libje lang.
Ferneamd wiene ús foarfaars, har namme stie heech,
Elk spriek fan dy mannen, sa krigel en dreech.
Jim binn' har allyk en sa hâld' jimme yn stân
De ear fan ús folk en de rom fan ús lân.
O, krigele mannen, nim oan dan ús sang.
Hab tank, flinke sylders, hab tank, libje lang!
Hab tank! libje lang!
Libje lang, ja lang, libje lang, ja lang,
Libje lang, ja libje, libje lang.

Radbods dea
Radbod, út syn lân ferballe,
Stoe oan 't Noarderstrân allinne;
Lyk in berch, mei snie oerdutsen,
Glinstrjend yn de winterkjeld.
't Heltelibben wie op 't antlit,
't Leed op tinne lippen teekne;
En de rêch hie langst nei d' ierde,
Deltreaun fan fertriet en jeld.
En sa stoe er op in klippe,
Dy oer 't wetter hinne hinge,
Skoarjend op it brede kriichsswurd,
Dêr it ljocht as bloed op blonk.
Jûnwyn boarte mei syn hierren,
Weachjes mei syn byld yn 't wetter;
En sa stoarre 'r nei de sinne,
Dy, omfluesd mei wolken, sonk.
Mar doe spriek er: ‘See, do rôlest
Rûnom hinne, wêr datst wolste;
Lit dyn wylde weagen stowe
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Nei 't besmodze Fryslân ta;
Tongrje 't bastre skaai yn d' earen,
Dat dyn lûd har 't hert teplettret:
‘Radbod stjert; hy flokt syn foltsen;
't Heech Walhalla sil him ha!’
Doe wie 't tsjuster; út de djipte
Stiek de see de krolle holle,
Gyng yn al syn krêft en grutme
Lyk in reus foar Radbod stean;
Spriek yn stoarmen: ‘Watste sein hast,
Wurdt folbrocht; tsjoch op fan d' ierde:
Eala, frije Fries! 't Walhalla
Kinst as kening binnengean!’
Radbod naam it stiel, it trouwe,
Dat út âlde tiden stamme:
‘Swurd, fergees hest spoeke yn Fryslân,
Gleon en wyld tsjin slavernij,
Biste flein troch tûzen helten,
As in wjerljocht, keild yn 't beamte;
Wij my no ta Wodans wente:
Bêste stalke, ik seinje dy!’
En hy foel - - Doe droane d' ierde;
Sa falt d' iik yn Wodans wâlden,
As, fan ûnder tsjustre wynbrau,
't Swurk syn gleone pilen sjit.
't Bloed sprong fleurich út syn tsjerker;
't Krolle om 't stiel, as reade roazen,
Dy't de faam, nei 't hjitte fjochtsjen,
Oer de winder saaie lit - Wodan, fan de hege Hlidskialf,
Seach him fallen: ‘Op, Walkyren!
Bring de Friezne kening harren,
D' earste en.... lêste fan syn folk.’
En hja saaiden del op 'e ierde,
Namen sêft him yn har earmen,
Dreauwen mei de helt omhegens,
Goudglâns om in tongerwolk.
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Wylst hja strûsden troch de loften,
Songen hja fan eare en frijdom;
Fan de striid - it nocht fan helten Foar jins lân en taal en wet;
Fan dat godlik selsferjitten,
Dat him oerjout oan syn leafde,
Dat, Thors hammer faak yn hannen,
Baldurs lôge draacht yn 't hert.
‘Dêrom,’ rûsde 't, ‘silsto libje,
Kening Radbod, yn 't Walhalla;
Lûd, allyk de tonger boldert,
Rint dyn namme oer neiteams strân.
Dêr sil 't leffe folts foar skrilje;
Mar hy ropt yn helteherten
Gleone langstme op, om te libjen,
Ja, te stjerren foar har lân!’

De jongfeint
Stil bekipe de maaie 't omblomme
Lichtwaaiende hier yn de sulverstream.
Roazich wie syn krâns, as de moarntiid;
Hy seach mei in glimk nei him selm.
Reagjend kaam der in stoarm by de berch del,
Tesplintre waard eskenbeam, spar en iik;
En mei rotsen keilde 'r de pynbeam
Fan skodzjende berchhichten ôf.
Maaie slomme doe yn oan sleatsigge,
Liet raze de stoarm mei syn tongerlûd,
Harke, en.... sliepte, oerstruid fan it bluoisel,
Waard wekker mei Hesperus' ljocht.
No jit fielst net de kloer fan d' ellinde;
Mei ingel-each laket dy 't libben oan.
Op! tsjen 't pânser oan fan de wysheid,
Jongfeint, want de blommen bloeie út.
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Minnedeuntsje
Natoer joech oksen hoarnen,
En hoeven oan de hynzers,
Oan hazzen flugge skonken,
Oan liuwen skerpe tosken,
It swimmen oan de fisken,
It fleanen oan de fûgels,
't Ferstân joech se oan de manlju,
Mar hie noch neat foar froulju.
Wat joech hja har dus?.... Moaiens,
Yn pleats fan alle skulden,
Yn pleats fan alle swurden.
It wiif, dat moai is, wint it
Fan izer, stiel en fjoer sels.

Anacreon op him sels
De froulju sizze tsjin my:
‘Anacreon, wurdst âld, man!
Ast yn de spegel sjochste,
Dan silst gjin hier bekenne,
Sa keal is dy de plasse!’
No, wat myn hierren oangiet,
As 'k dy jit haw of net haw,
Dat wyt ik net. Dit wyt ik:
It past oan alle ljuwe,
Sa folste mear te gobjen,
Wat neier as de Dea komt.

Wat kin in jong fanke 'r mei dwaan?
Wat kin in jong fanke,
Wat sil in jong fanke,
Wat kin in jong fanke dwaan mei 'n âld man?
O mem, wat in lijen!
Om sinten te krijen
Ha jim my ferkoft oan dy útlibbe Jan.
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Dat 's jimmer oan 't húnjen,
Oan 't kleien en stúnjen;
Dat hoastet en spijt, men wurdt mislik der fan;
Ferskronfle is syn wêzen,
Syn bloed is beferzen;
O, freeslik de nacht mei sa'n lêstich âld man!
Dat kibbet en goarret,
Dat tsjuntert en gnoarret,
Wat as ik ek dwaan mei, 't is nea him nei 't sin.
Hy wol op 'e strjitte
M' allinnich net litte,
En is op 'e feinten jaloersk as in spin.
Us muoike joech lêsten
M' in rie, dat 's in bêsten.
My tinkt, fierste lang ha 'k myn pakje al tild.
'k Sil narje 'm en stekke;
It hert sil 'k him brekke;
Dan krij 'k in jong man noch wol foar syn âld jild.

De heltne faam
Eva de mem, Helena de dochter
Eva
In bulte wille het wol 't wiif fan him,
Dy rêstich yn it hûs, dat hy him boud het,
Arbeidet oan it keatting fan syn dagen;
As skuorre en kammenet al folder wurde,
As syn bedriuw it swiere deiwurk leannet,
En, mei it folle skip hjir hinne brocht,
It lok op bûnt beblomme wegen trapet.
Dan is hja bliid om 't ryk beleanne wurk,
En yn de nochlike eagen fan har man,
En op de bliere troanjes fan har bern,
Dy niget habbe oan al dy bûnte jeften,
Dêr bloeit, yn stille fleur, har libbensblom:
't Geniet yn rêst jout frede jin mei 't lot. Mar oars is 't mei it wiif, dat om de stamme
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Fan 'n stoere heltne iik de teare ranken,
Har leafdes klimmerbeam, sêft hinne wynt.
Hja moat eltse amerij te gripen witte;
Hja moat him hâlde as har lêste goed.
Har libben driuwt betusken lok en lijen
En helle-pine en himel-sillichheid,
As hy, de helt, him foar syn heit'lâns frijdom
Foars út de leafde-earmen losskuort, om
Syn boarst mar dryst oan 't moardstiel bleat te jaan.
Dan moat s' op God en op syn krêft betrouwe,
En oan syn eare hingje as oan har libben.
Want lyk as d' oare slaven der natoer
De siken nedich binne foar har libben,
Sa kin nin man bestean, bern, sûnder d' eare;
En ast dyn feint, dy stoere helt, no leaf hest
As heltne faam, wat past foar Zriny's dochter,
Dan is it net syn moai reafallich antlit,
En net dat flaairige yn syn krêftich lûd,
Dat dy yn leafdes fûken fongen het; Syn sterkens, syn rjochtutens en syn rom
En d' eare fan syn blanke namme leavest!
Helena
Och, nim it net sa nau mei 't earme fanke,
Dat jit net leard het, al 't ferlangjend tinken
Fan 't hert yn oare foarmen wer te jaan;
Dat wol jo memme-rie begripe kin,
En 't doch net oandoar, om har wiffe tinzen
Oan jowes ta omhegens gean te litten.
Ferjou my, mem, as ik it jo beken:
Jamk drôge ik sa, 't soe doch sa nochlik wêze,
Koe 'k yn it stille fjild, yn rêst en frede,
Dy jimmeroan allike keattingdûns
Fan d' oeren oan syn boarst foarbygean sjen.
Moat ik allinne yn him de sterkens leaf ha,
De moed, dy dryst him sels wijt yn 't ferdjer?
Nee, mem, ik leavje allinnich mar de leafde,
Dy't út it sunich sjongen fan syn lippen,
Dy't út de triennen fan syn eagen sprekt;
Him yn de leafde, en yn him de leafde!
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Dat wjukkelt hinne en wer allyk de wyn;
Dat hâldt in iivge wiksling yn myn siele.
Eva
Sa 's 't my ek gien. De leafdes earste rop,
Dy grypt de faam op famme-wize yn 't hert,
Allyk er 't feinte-hert yn lôge set,
Dat hy, as feint, nei striid en noed ferlanget.
Mar as it stille wurkjen fan de leafde
De geasten, dy, elk yn in oare wrâld,
Elk nei syn eigen doelwyt hinne fleagen,
Ta 'n smûk petear, sa waarm en ynlik, wend het,
Dat d' iene siele d' oare allinken kiest,
En s' alles, wat hja tocht en field ha, ruilje:
Dan komt de leafde wûndre hearlik op,
En fiert twa nije minsken 't libben yn.
De feint, dy fan syn famke syd'ne lippen
In golle, bliere hertefrede dronk,
Sjocht no de wylde weagen fan syn moed
Delbêde, 't doalhôf fan syn langstme ûntsletten,
En, wat him ienkear 't spoar sa bjuster makke,
De krêft dy't him yn 't libben treau, dy widzet,
Oerwûn, syn blier bestean op makke weagen,
En bliest him no in wisse haven yn.
De faam lykwol fielt no dat teare sieltsje
Frjemd, nochlik oandien fan de leafde-tút.
In kleare moed, in fêst en blier betrouwen,
De grutte dreamen fan har dryste hope,
Dy tsjen no fleurich yn har herte binnen,
En frisselje om har holle in strielekrâns,
En glânzgje op 't antlit fan de bliere breid.
Watsto no fielst, hab ik ek ûnderfûn.
Mar ringen riist dy oare mylde sinne;
De damp lûkt op; dan sprút de wiere minne,
Dan het dyn hert syn heechste wille fûn.
Helena (falt har yn de earmen)
O bêste mem!
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Eva
Myn goed, myn ynleaf fanke! Neat is sa moai, sa leaflik op de wrâld,
As dat in mem har bern, waam d' eagen gloeie,
Fan heger fjoer de wangen moaier bloeie,
Fol swiden sielsnocht yn de earmen hâldt!

De sang
Frij út it herte
Wâlet de sang:
Dêr is er opkomd
Troch sjongers-drang.
Brûzend en rûzend
Is er ûntstien;
Berch-hege weagen
Binne der gien.
No leit de keunstner
Mei kras ferstân
Yn rym en mjitte
't Fers oan 'e bân.
Dat, út de stoffe,
Dy 't hert him jout,
Hy ús in bliuwend
Dicht-byldwurk bout.
Syn hert sij 'n djippe
Brûzende see,
Fol ta de boaiem
Fan wille en wee.
Klear wês syn holle,
Tûk syn ferstân,
Fieling foar mjitte
't Ark yn syn hân;
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Dan bliuwt de sjongers
Namme bestean,
Dan sil syn keunstwurk
Nea net fergean!

[De weagen rôlje al oan en ou]
De weagen rôlje al oan en ou,
Jier yn, jier út allyk;
No troch in grien en blier lânsdou,
Dan wer troch sodzich slyk.
Is soms myn wetter stil en klear,
Dan berg't it himels byld;
Mar neat fan alles sjocht men mear,
Binn' de weagen heech en wyld.
Sa, minske, is 't ek mei 't minskehert:
As dêr de weagen gean,
Dan sjocht men op syn boaiem net
It byld der wierheid stean.
By wylde, hjitte tûzelsin
Gean deugd en wierheid wei;
Mar fêste, trouwe, drege min,
Jout 't hert in iivge dei.
Dy hjitte tûzelsin, dy driuwt
De feint it libben yn;
Soms is it hunich, wat er priuwt,
Mar faak ek swiet fenyn.
Lok, as de bân besletten is,
Dy man oan wiif ferbynt,
Dan sjocht men, wat of duorjend is,
En wat as tsjêf ferdwynt.
Dyn lipkes, faam, sa roazich glêd,
Ferlieze al har swiet;
Dyn krêft, o feint, fergiet sa rêd,
As 't blomt fan d' ierde giet.
Mar wat it hert foar skatten het,
Dat kin net mear fergean;
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Tiids kloer ferjit de bloeisels net,
Mar de fruchten lit er stean.
Driuw, skippers fan it houliksskip,
Op stille wetters net;
Wurd soms troch 't ûnwaar op in klip
Of yn 'e brâning set;
Noed jout jin krêft en fitert oan,
Mar 't lok jout sin oan rêst;
Dy 't krigel draacht, smeit him in kroan
Fan libbens leed en lêst.
Jim bynt in bân, dy net ferslyt
As 't hert it hert ferstiet;
Men rekket jonkheid, moaiens kwyt,
Mar leafde nea fergiet.
Leafde is de sinne fan 'e dei,
De moanne fan 'e nacht;
Hja hâldt op jimme libbenswei
As Ingel Gods de wacht.

Peaske
As immen stoar, om wa dyn triennen bliede,
Gean mei dyn leed nei bûten, lykme allinne;
Tsjoch earnstich stil troch griene wâlden hinne,
Of sjoch de himel oan yn greide en miede.
Dan fielste ringen: mocht er fan dy skiede,
Hy is dy nei, do kinst him net ûntrinne;
Do sjochst him yn 'e blommen, yn 'e sinne,
Do sjochst him libben njonken dy op ierde.
Ja, tsjepper as de libb'ne sjochst him jitte,
No 't leed him klaaide yn 't ljocht der poëzij,
En trouwer, want hy sil dy nea ferlitte.
Sa fiert ek 't hert syn peaske: deaden dy
Har grêfstien brekke, komme ús wer temjitte;
Wat w' ivich leaf ha, bliuwt ús ivich by!
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Werom?...
Wêrom hest fan dy donkerblauwe eagen,
Dêr ik ljochtende stjerren yn seach?
Wêrom heste sa'n blierlaitsjend mûlke,
Dat my 't hert nei de lippen ta teach?
Wêrom heste sa'n heldere stimme,
Dy my taklonk as himelmuzyk?
Wêrom is hy, dy leit yn dyn earmen,
Yn syn wille de kening te ryk?
Wêrom is foar dyn holle Gods namme
Mei de hearlikste skriuwtekens set?
Wêrom biste sa moai doch, leaf famke,
En wêrom - wêrom heste gjin hert?...

Hoe lokkich!
Stieste mei dyn bliere troanje
Foar de spegel, mûtel bern,
O, dan kinst it moaiste pronkbyld
Fan de hiele skepping sjen!
Yn de spegel fan it herte,
Och, dêr sjochste neat, moai bern;
Is 't net wier it is dyn wurk net,
Om sa freeslik djip te sjen.
Wat is 't lokkich, datst te blyn bist
Om dyn eigen hert te sjen!
No kinst jitte foar de spegel
Laitsje tsjin dysels, moai bern.

It skynsel
Ik kin myn tinzen net mear bine,
Hja fleane nei dyn wente ta:
't Is neare nacht, gjin stjerren skine,
De wylde stoarmwyn bilet sa.
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Dêr leit, yn 't deadske beamt beskûle,
Jim pleats, 't is tsjuster swart yn 't rûn;
Op 't ûleboerd gûlt skril in ûle,
En yn 'e fierte balt in hûn.
De keale beammen kreakje en stinne,
As rou de wyn har tûken slacht.
Hy stoarmet om 'e skuorre hinne,
Allyk in gonger yn 'e nacht.
‘Gean, gean hjir wei!’ sa wol er roppe,
‘Hjir is dyn ûnk, hjir barnt dyn hel!’
De bleke moanne sjocht fan boppe
Falsk en kâldgnyskjend op my del.
En wylder waait it om my hinne,
En 't wrede needwaar boaz't al oan;
Mar soe ik dy ferlitte kinne,
Myn sin, myn nocht, myn libbenskroan?
Myn leafde en hope en myn gelove,
Myn heechste sillichheid bisto,
Dy sil my d' ierde net ûntrove;
Yn stoarm en needwaar, 'k bliuw dy trou.
....................................
It skynsel wykt, de stoarmen lizze
Har del; mar 't rûst jit yn myn hert:
Wat ek de minsken fan dy sizze,
Ik leau oan dy; 'k ferlit dy net!

Yn 'e braning
Yn 'e brâning, yn 't wâljende seewetter, komm'
Twa weagen elkoarren benei;
Hja gripe elkoar oan en tespringe ta skom
En wurde yn 'e wetterkolk wei.
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Yn it rûzige libben, by haat en by niid,
Dêr fine twa herten elkoar;
Hja rane tegear en ferjitte alle striid,
Wylst de striid dochs sa hurd is foar har.
Yn 'e brâning fan 't libben dêr giet it sa rou,
Stoere weagen dy stowe elkoar nei;
Mar dy herten omklammerje elkoarren sa trou,
Al wurd' s' yn 'e brâning ek wei.

Ik jou de wyn myn suchten mei
Ik jou de wyn myn suchten mei,
Myn klachten en myn sangen;
Hy strûst sa rimpen oer de wei
En rûst dy om 'e wangen.
Hy tysket yn dyn hierren om
En lústert dy yn d' earen:
‘Hy skriemt om dy, syn libbensblom,
Syn langstme en syn begearen.
Syn holle yn 't tinken is fertiisd
En dreamrich stean syn eagen,
Wylst yn syn siele 't leed opbrûst
Yn grutte, wylde weagen.
O fammeherte, roazeknop,
Gean op foar dyn beminde,
En weits him mei dyn swietrook op
Ut djipten fan ellinde!’
Dat lústert dy de wiffe wyn
En giet dy dan út d' eagen;
Hy sil de hege himel yn,
Mar brekt, ferstruid yn fleagen.
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Wy wiene tegearre
Wy wiene tegearre sa fleurich en blij
En wisten gjin rie fan 'e wille;
Gol skynde de leafde oer dy en oer my,
Har sinneljocht glinstere en trille.
Mar dêr kaam de Earnst yn syn donkere klean
En wiisde yn 'e skymrige fierte...
Do waardste sa kjel; ek myn mûle bleau stean;
Wy koenen it suchtsjen net litte.
Doe krûpten w' elkoarren sa nei oan it hert
En koene gjin wurden mear fine;
Mar 't rûsde om my hinne: ‘Hâld op, 't is te let;
Ek dit wurdt in dream fan 't ferline’.

De lokkige man
Foar jierren kaam 'k ris by fersin
By Bet, de dochter fan Jan Stin.
En 'k ha my, fan in oere of acht,
By har ferfeeld, de hiele nacht.
Mar doe't ik letter ris fernaam
Hoefolle as dêr wol te erven kaam,
Ha 'k gau myn sin nei leafde set;
Mar oars - ferleafd, dat wie ik net.
Wy binne yn deugd en eare troud.
No ha 'k in wiif, sa droech as hout;
Har noas dêr sitte pûsten op,
Har wangen binne giel en slop.
Har rêch is krûm, har fel is toar,
De bern geane op de rin foar har.
Sjedêr, 't is wol gjin moai portret;
Mar oars - ûnsjoch, dat is se net.
As 'k alles dwaan wol wat hja seit,
Dan ha 'k in hûs fol sillichheid,
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Mar haw ik soms in hurde kop,
O, wat mâl guod jout hja dan op!
Hja 's aanstûns mei de neilen klear,
En klauwe! man, wat docht dat sear!
En skerpe tosken dat hja het....!
Mar oars - in tange, dat is 't net.
Ik wurd wat skraal, sei lêst ús Jan.
No, dat is ek gjin niget, man!
'k Moat moarns yn 't nochtren 't fjild yn gean,
'k Yt middeis moal, yn wetter sean.
Jûns yt ik 't liif mar fol oan brij,
Mar 't helpt my neat, wat as 'k ek krij.
Dat komt, ik krij fan 't wiif gjin fet;
Mar oars - in nepert is se net!
Doe 'k lêsten thúskaam op in jûn
Ha 'k dêr in frjemd spektakel fûn.
Myn wiif lei laitsjend oer de flier,
En hie, sa 't like, in bult plezier.
Fan drank en sa ha 'k gjin ferstân,
Mar Jan sei, hja hie brân'wyn hân.
No, 't kaam wol net fan 't wetterfet,
Mar oars - in sûplap is se net.
Wy libje fredich mei elkoar;
Hja set my soms ris bûtendoar,
Mar ha 'k wat wachte yn rein en wyn,
Dan lit se my der ek wer yn.
Ik bin in koalle, seit ús Jan,
Mar leau dêr doch nin grevel fan;
Sa'n húspleach as dy smoarge Bet...!
Mar nee - in húspleach is se net.
Sa kom ik fleurich troch de tiid.
Ik bin tefreden, sûn en bliid.
'k Ha noait gjin lêst, of pine yn 't liif.
Myn ienichst ûnk dat is myn wiif.
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Mar, raast en skreaut dy moard en brân,
Dan gean ik by de kij yn 't lân.
Ik bin in okse, seit ús Jan,
Mar oars - bin ik gjin lokkich man?

Oan de breid
't Foarjier is komd, en de leaflike sinne
Kringt yn 'e wenten en struit dêr syn ljocht,
Jout wer oan d' ierde syn freonlikste glimkes,
Jout wer oan 't herte syn waarmte en syn nocht.
No sjonge fûgels har fleurichste sankjes,
Tripkje oer it fjild, fine nearne nin rêst,
Siikje de tûkjes en bringe se hastich
Under in dakpanne yn 't smûksmoute nêst.
Libben en leafde is rûnom! Yn it boskje
Sjonge de fûgels fan 't lok fan de min,
Hope bringt ljocht yn it tsjusterste herte,
Hope bringt fleur yn 't swiersettichste sin.
Sa is it foarjier, de moarn fan it libben,
As in jongfaam, dy mei eagen fol ljocht,
't Herte fol fleur en in mûlke fol minswiet,
Glimkes tefoartsjoent by elts dy't har sjocht.
Nommele faam! Sa blinkt ek yn jo wêzen
D' ûnskuld en deugd fan it suverste hert;
Lokkich is hy, dy jo eagen beskine,
Dy, wêr't er giet, oan syn side jo het.
'k Wol jo net priizgje mei klinkende wurden,
Bombast is 't wurk fan nin eabele Fries;
Mar ik neam sillich dy hearsk't yn jo herte,
Want yn jo herte dêr is 't Paradiis.
't Foarjier is fleurich, de sinne is sa helder,
Skynt yn de herten, jout libben en tier;
Liket jo 't libben gjin ivige maaie?
Liket jo d' ierde gjin blomtún sa wier?
Tinke jy net, dat de knopkes en gerskes,

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

204
Dy jy dêr sjogge sa tierich yn 't rûn,
Bloeiend as blommen, en ripend ta fruchten,
Ienkear har sie struie en dije yn 'e grûn?..
't Foarjier hâldt op, en de simmer sil komme,
Dagen fan droechte dy brekke dan oan;
Blommen sill' falle, fertrape yn 'e modder,
Unkrûd en túch sille dije ûnder 't koarn.
Dan wurdt ûnsjoch, wat no moai is en hearlik;
Ald wurdt it wêzen en kâld wurdt it hert;
Mar, wat tiids kloer jo bedjert of ûntrôvet,
Leafde bliuwt libjen, dy nimt er jo net.
Ringen komt de oere, dan gean' jy dêr hinne,
Wêr hy it nêst foar jo reemakke het;
't Aldersnêst lit fan syn jongen ien fleane,
Leech wurdt ien plakje, sa lang oars beset.
Heit en mem kypje, mei triennen yn d' eagen,
't Bern, dat dêr fuortgiet, sa lang as 't kin, nei;
Roppe har 't lêste farwol ta... en kypje...
't Is om 'e nocht, want har bern is fier wei.
Faam, no jy geane wêr 't lok is te finen,
Winskje 'k jo 'n libben, sa bêst as 't mar kin;
't Fleurige foarjier sil gau fan ús skiede;
't Bloeie jit nei yn jo jong fleurich sin!
Dan sjen jo âlden, mei 'n laits om 'e mûle,
't Lok fan har bern, en it hert wurdt har rom;
Want yn 'e jonkheid en 't lok fan jim beiden,
Fine hja mûlk jit har eigen werom.

Omke' toast
Jonge lju, hear nei de winsk,
Dy't my op de tonge leit;
Is er jimme n't moaiernôch,
Tink der dan mar om, wa 't seit.
Sterker as keabeltou,
Sêfter as side
Byn jim de trou.
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't Skipke mei glide,
Blier oer de libbenssee,
Mar sûnder brâning
Fynt men gjin ree.
Lit stoarmen waaie,
Stjurman is 't wol betroud:
Sûnder in bile
Spjalt men gjin hout.
't Lok moat men winne,
Winne mei swiere striid;
't Leit net te grabbel,
't Is frucht fan wurk en tiid.
Frede moat wenje
Yn jimme hûs en hert;
Mar sûnder tsieren
Krijt men dy net.
Yn dwaan en litten
Wês sa, dat elk 't mei sjen.
Dan is 't in learboek
Foar jimme bern.
Lear dy mei dieden,
Net mei in preek;
Lit dat mar oer oan
Lju mei in steek.
Bliuw sûn en feardich
Fan liif en lea,
Mar wês doch altyd
Klear foar de dea.
Dat binn' myn wurden;
Koart, mar hja sitte fêst,
En, men seit wol ris,
Dy slute bêst.
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Tink oer dy wurden nei,
Triuw se by 't baitsje yn;
Jit, lyk as ik no doch,
Jit s' oer mei wyn.

Net ferjitte
Ferjit him net, dy tiid fol leafde en wille,
Fol goudne dreamen, tel ferflein;
Dy blomtún, dy't jim no ferlitte sille,
Dy nocht, sa goed en rein!
Ferjit se net, dy stille blide jûnen,
Dy't jim tegearre trochbrocht ha,
Dy oeren, as jim herten elkoar fûnen,
Hoe leaflik wiene hja!
Ferjit se net, dy ûnferbrekbre wurden,
Dy't jimme bine as wiif en man;
As 't leed jim treft mei tûzen skerpe swurden,
Tink oan dy wurden dan!
Ferjit him net, de golle freonerige,
Dy't mei jim feest fiert dizze dei;
Myn bêste winsk, jim witte, ik mien 't sa tige,
Nim dy yn 't libben mei!

Sneintejun
Jeltsje
't Is sneintejûn, de moaiste tiid
Foar ûngetroude ljuwe;
No wachtet mannich faam in feint,
Mar ik kin tafelwriuwe.
Wriuwe, wriuwe op it houten tafelblêd.
O, wat is 't in lijen
Om him goed te krijen,
Want dy tafel wol net glêd.
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Myn sânde feint dy bin ik kwyt,
Hy woe net by my bliuwe;
En nûmer acht, dy komt mar net,
No kin ik tafelwriuwe.
Wriuwe, wriuwe op it houten tafelblêd.
O, wat is 't in lijen
Om him goed te krijen,
Want dy tafel wol net glêd.
De feinten fleane as flinters om,
Men kin gjin ien hast leauwe;
Sa kin 'k, oant d' echte Joazef komt,
In oar syn tafel wriuwe.
Wriuwe, wriuwe op it houten tafelblêd.
O, wat is 't in lijen
Om him goed te krijen,
Want dy tafel wol net glêd.
•••
Sake Sturt, Sake Sturt,
Keal fan bûse, rûch fan burd;
Metten Pronk, Metten Pronk,
Altiid út en noait by honk;
Jan fan Ploech, Klaas Fertriet,
Jan te droech en Klaas te wiet,
Minne Skiep, Minne Skiep,
Falt by 't frijen yn 'e sliep;
Piter Wis, Piter Wis,
Wit net iens wat frijen is;
Jelle........
•••
Ik woe sa graach de merke ris op,
Mar dat kin no net wurde;
Want dêr allinnich om te slaan,
Dat kin ik lang net hurde.
Dan bliuw ik leaver thús;
Mar o, wat is 't in krús!

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

208
aant.

't Is oeral blide ljuwe,
Elk het wille by de rûs,
En ik kin sitten bliuwe,
Te stymjen yn 'e hûs.
Jelle
Jûns, as 'k yn de fearren lei,
'k Tocht om dy, myn fanke;
Moarns, by d' opkomst fan de dei,
'k Tocht om dy, myn fanke;
As 'k yn 't koekedaai omtreau,
Tocht ik altiid: wat wie 't sleau,
Dat 'k dy faam betanke.
As 'k oan 't boltsjedraaien wie,
'k Tocht oan dy, myn fanke;
As 'k foar d' ûn te blaaien stie,
'k Tocht oan dy, myn fanke;
As 'k mei Tet allinne bleau,
Tocht ik altiid: wat wie 't sleau,
Dat ik Jel betanke.
Wês dan ek wer goed op my,
Wurd dan wer myn fanke;
'k Kin 't net hurde sûnder dy,
'k Hâld fan dy, myn fanke.
Nim my yn genede oan
En ferjit it no foartoan,
Dat ik dy betanke.
Jeltsje
O, wat ha 'k wol om dy suchte,
O, wat wie 'k wol lilk op dy!
Mar om altiid lilk te bliuwen,
Dat 's in dreech stik wurk foar my.
Stie ik moandeis foar de tobbe,
Sloech ik yn it sjipsop om,
Dan tewreau ik al it linnen
Troch myn lilkens hast yn grom.
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Krige ik boltsjes, pofkes, stuten,
Bakken, wigge, koeke of sa,
'k Tocht mar, dat is bakt troch Jelle;
En dan woe 'k der neat fan ha.
'k Tocht: him wol ik noait wer sprekke,
En gjin bakker kriget my;
Mar wat of 'k sei of tochte,
'k Hie doch sa'n ferlangst nei dy.
Dêrom, Jelle, hoe ûndogens
Ast my ek ferlitten hast,
No'st hjir ienkear wer bist, tinkt my,
Datst hjir ek mar bliuwe moast.
•••
Wy geane nei de merke ta,
Holaderi, hola!
Wat sill' wy dêr in wille ha!
Holaderi, hola!
Tegearre
Dan draaie en swaaie wy yn 't rûn,
Holaderi, ha heisasa,
Us fuotten reitsje hast nin grûn
Holaderi, haha.
Jelle
Dêr smakket ek in sûpke by,
Holaderi, hola!
Dat makket jin sa fluch en frij,
Holaderi, hola.
Tegearre
Dan draaie en swaaie, wyld yn 't rûn,
Holaderi ha heisasa;
De hiele lange blide jûn,
Holaderi haha.
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Jeltsje
Mar einlings is dy wille dien,
Holaderi haha.
Jelle
Dan komt de pret earst, nei't ik mien,
Holaderi haha.
Tegearre
Dan giet it der noch mâl om wei,
Holaderi ha heisasa;
De stikken stowe 'r efternei,
Holaderi haha.
Jong pear, as jimme ús stik befoel,
Holaderi haha;
Dan kamen wy ek ta ús doel,
Holaderi haha.
Dan dûnsje wy mar ta beslút,
Holaderi ha heisasa,
Sa gau as 't kin de keamer út,
Holaderi haha!

De libbenspiip
Alde pake sit foar 't mulhûs;
't Is in moaie simmerdei,
En hy sjocht de wite wolkjes
Ut syn piip swiersettich nei.
Sjocht se driuwen, glânzich, krollich,
Ljocht as sulver, heech en fier,
En teranen yn de fjirte...
Pake suchtet, bang en swier.
‘Ja’, sa seit er, ‘sa wie alles
Wat ik yn myn libben seach:
Wolkjes, dy't my tel ûntdreauwen,
Reek, dy't ringen my ûntfleach.
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Dêr 'k nei winske, dêr 'k om bodde,
Dat myn sin en wille wie:
Minsketrou en eare en rykdom...
Reek, as 'k 't yn 'e hannen hie!
As men skrept het om te krijen
Wat jin wille jout en rêst,
Och, dan kin 't jin neat mear helpe 't Rint dan doch nei 't alderlêst.’
En d' âld man dy sûcht en loarket,
Mar 't is mis: de piip is út.
‘Ja’, sa bromt er, ‘lûk en sûch mar!
Kâld en dea - dat 's 't einbeslút.
Kom, 'k moat ite, 't is tsien ûre,’
En hy plúz't de tsjettel leech,
Wylst de wite jiske dwerrelt
Om him hinne, wit hoe heech.
Stinnend strampelt dêrop d' âlde
't Mulhûs binnen, dêr de brij
Freonlik op de tafel dampet;
't Hiele húsgesin skikt by:
Pake' dochter, as boerinne
Kras yn 't spul, as wiif in skat,
Foar har man in stipe yn alles,
Foar har bern sa goed as God.
Op 'e skerte sit de lytse,
't Giet der fleurich hop, hop, hop,
En twa jonges lûke pake
Springend yn de keamer op.
En dy blide mem - syn dochter En har tankbre man en bern,
Lit de goudne simmersinne
Him yn folle gloarje sjen.
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‘Komm’ je, heit? - ‘Ja bern, ik sit al.’
‘Hannen gear’, seit dan de boer:
Pake glimket... mear as jiske
Bleau dochs fan syn roken oer!

Wolkom oan de silers-tiid
As de maitiid komt,
Oer de fjilden rûst,
As it twjirke oer mar en puollen strûst,
As yn 't wâld de geal,
En yn 't fjild de ljurk
Sangen stjoert nei 't hege blauwe swurk.
O dan bringt sa bliid
Elk syn boat yn 't wiid
Wolkom, wolkom, moaie silers-tiid.
Yn de simmerjûn,
As de sinne sinkt,
En yn 't west de loft fan poarper blinkt,
As it haaiersliet
Oer de fjilden giet,
En de loft him spegelt yn it wiet,
O dan driuwe bliid
Feint en faam oer 't wiid,
Wolkom, wolkom, moaie silers-tiid.
Skuort by 't hjerst de stoarm
Alle wâlden leech,
Gean de wylde weagen bergenheech,
Lit my dan yn 't boat
Stride tsjin natoer,
Rizend, dûkend fleane 't wetter oer.
Wat in wylde striid
Mei it skolprich wiid
Wolkom, wolkom, moaie silers-tiid.
Ja, dy silersnocht,
Is ús wille en sin,
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Brocht ús hjoed de holle ek op 'e rin,
Hjir, wêr Eeltsje song,
Oer de marren stau,
Bliuwe wy dy âlde dregens trou,
Friezen bliuwe wy
Sterk yn elke striid,
Wolkom, wolkom, moaie silers-tiid.

De ljurken
Fier reizgje de wolken,
Heech kuiert it stjerte;
De ljurken dy driuwkelj'
Yn goudene fierte.
Dêr sjonge yn de himel
Gods ingels har sang;
Hja hearre dy wurden
Fol godlike klang.
Dan flean' hja omlegens
Ut himels kontreien,
En wat hja dêr seagen,
Wat d' ingels har seien,
Dat woll' hja fertelle
Oan blommen en krûd,
Oan wetter en winen
Mei swietklinkend lûd.
De blommen, de weachjes,
It twjirke yn de twigen,
Dy sizze 't wer súntsjes
Oan freonen en migen.
Foarby giet de minske;
Hy harket - hoe swiet! En bringt it yn wurden,
It himelske liet.
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Fiskersfamke
Fiskersfamke, kom ei kom,
Bring dyn boat oan lân;
Kom by my, dan sitte wy
Patsjend hân yn hân.
Lis dyn holtsje oan myn hert,
Wês net al te bang;
Swalkest ommers ek op see,
Iensum, dagen lang!
Hark, myn hert is as de see,
't Het syn stoarm en wyn,
Sikest djipper op de grûn,
Fynst der pearels yn.

See, do wide see!
See, see, do wide see,
Wat leist dêr drôgjend hinne,
Wa seit, wat ûnk en wee
Yn dy besletten binne!
Myn feint sa prûs,
Hy gyng fan hûs;
Hy soe syn lok wol fine.
Foel 't skieden hurd,
Ik hie syn wurd:
Us soe de troubân bine.
See, see, do stoere see,
Wêr mei myn feint doch bliuwe?
O, lit oan d' âlde ree
Syn boat doch binnen driuwe!
Mar hoe, dyn byld
Wurdt swart en wyld;
Do bromst fan leed en lijen.
Ik fiel, ik sjoch 't,
Nin wille en nocht
Is mear foar my te krijen.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

215
aant.

See, see, sa wif en rou,
Berchsto him yn dyn skerte,
Ik hâld him, ivich trou,
Besletten djip yn 't herte.
Dyn weachgebrûs,
Dyn stoarmgerûs
Heech oer syn holle rôlet,
Allyk de smert
Djip út myn hert
Yn wylde weagen wâlet.

De leste klokslach
Ta in oantinken oan myn freon Tseard Hoekstra
De lêste klokslach dreunt fan 't âlde jier;
Syn neigalm galmet oer de grêven hinne. Ek oer dyn grêf, myn freon!... De jierren rinne
Foarby, foarby giet alles, leed en tier!
Sjochst boppe d' Ierd in heger, ljochter sinne?
Of stoar mei 't stof dyn Geast, sa goed en wier?
Wa seit it?... De minske is riedling. Deadebier
En widze - wa soe har begripe kinne?...
Wy freegje net. De leafde is blom fan 't hert,
Dy moaier bloeit, wat mear it hert moast bliede.
Ald jier, sto wei! de leafde ûntnaamst ús net.
Mocht ek, myn freon, dyn wêzen fan ús skiede,
Wat w' yn dy leaf hân ha, dat libbet jit.
Kom, sinne fan nijjier, riis op oer d' ierde!

In wals
In wals, in wals!
Dat ropt de spylman en hy krast
Mei krêft op d' âlde rammelkast;
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En feinten, fammen, roppe 'm nei:
‘In wals! 't is merkedei!’ Dy wurden bringe alle hollen oerstjoer en dat fljocht
Dan hjir en dan dêr,
Al hinne en wer;
En as in feint dan syn mûtel famke oansjocht,
Hy wit wol wat er docht: ‘Kom, âlde! dûnsesto mei my?’
‘Dat kin wol, 'k weagje in wals mei dy!’
Dan gean dy twa nei d' oaren ta
En springe en draaie sa.
Hja hippelje no sa blij,
Sa loftich, frij,
Hja reitsje de flier net mear,
Hja stowe eltsien foarby!
Hja swaaie rûn oer de grûn, troch gjin bannen bûn;
De wangen gloeie har
En d' eagen fjurkje har,
Him brûst yn d' ieren 't bloed, as er sjocht nei har,
Dy him ek naam foar kar.
Hja dûkelje hast, sa binn' s' op gleed,
En wjukkelje oer de grûn, - ferjitte lêst en leed.
Hja tinke oan de wille, om, wêr dat hja binn',
Tegearre te wêzen, ien siele en ien sin. O! dûnsje, dûns dan frij!
Wês, jongfolk! wês dan blij!
En ploaitsje de blommen dy't bloeie yn it ljocht;
En dûnsje yn 'e sinne fan leafde en fan nocht!
Want jonkheidsdreamen wurde wei,
Tel as in simmerdei. Mar tink by alles wat jim litte en dwaan:
Oer hege bergen rint ús libbensbaan,
Oan steile djipten bloeit faak 't moaiste blomt;
Wês bliid, kras by 't simmer, want sjoch, de hjerst dy komt!
En as jim dat binne, dan frij fan 'e flier!
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Dan laitsje, dan springe, dan sjonge fol tier!
En is hjir 't walsen dien,
Dan thús mear nocht miskien. Mar no! spylman, spylje flink op! hei sa sei!
't Is merke, ek yn 't hert, o, sa'n hearlike dei!
Dy't no net dûnset, dat 's wat mâls;
Foarút! - in wals! in wals!

Toast
Yn Holwert wenne alear in man,
Waans grutte namme jitte
Bewarre bliuwt yn 't Fryske lân,
Wa soe dy namme n't witte?
't Wie Bernlef, dy nêst tûzen jier
Dêr jit de snaren poende,
En sa'n betûften sjonger wie,
Dat hy mei sangen tsjoende.
It jongfolk mocht syn wûndersang
Oeriib'le graach oanhearre;
It fammehertsje sloech sa bang,
As hy yn toanen, djip en lang,
Fan leafde en trou ornearre.
En wie in faam faak dwers en stiif,
Dan moast de sjonger komme;
Dy song har wille en nocht yn 't liif,
Ut wie de pine en 't ûngeriif,
It hertsje yn sêfte slomme.
En moast it kriichsfolk yn 'e striid
Tsjin Karels wylde ljuwe,
Dan song ús maat it heechste liet,
En 't klonk oer 't lân en 't rûsde oer 't wiet,
‘Frij moatt' de Friezen bliuwe!’
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In hopen hiene net sa'n nocht
Oan Bernlefs dwaan en praten;
It wie in man fan 't nije ljocht:
Hja hiene 'm yn 'e gaten!
Hy helle ek út it spylark faak
Wat oars as weake rimen,
It tongere dêr soms omraak,
En mannich glûpske, kliemske snaak
Dy rekke 'r fan oan 't swimen.
De dommens siet er op 'e kop
En divels koed er banne,
Hy socht se, as 't moast, yn 't bedsteed op
En jage se yn it sâlte sop,
En rôp: ‘Smoar, swarte Hoanne!’
Dy Bernlef stoar foar tûzen jier;
Men koe him net ferjitte.
No sjongt in oar op 'e âlde swier
In nije sang, sa rûn en wier.
Wa soe syn namme n't witte?
Dêr sjongt in Fries fan 't âlde laach
Wer foar de Fryske fammen;
Hja hearre nei syn sang sa graach,
Hy set har 't hert yn flammen.
En lit er oer it noarderstrân
Syn frijheidssangen driuwe,
Dan rûst it jitte oer 't Fryske lân:
‘Frij moatt' de Friezen bliuwe!’
Hy is in man fan 't nije ljocht:
It âlde is him te tsjuster.
De dommens het oan him gjin nocht,
Hy het altiid nei wierheid socht
En rekke 't paad net bjuster.
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Hjir sit de man, dy Bernlefs sang
Jit neisjongt yn ús tiden;
In fijân fan 'e geaste-twang,
In stoere helt yn 't striden.
Kom, frije Friezen, bring ris om,
Lit op dy man ús drinke!
De romers fol! Kom, Friezen, kom,
Op Waling Dykstra's eare en rom
Mar fleurich, fleurich klinke!

Tinzen oan it siikbed fan Joast Boonstra, doe't ik him in leppelfol
wyn ynjoech.
Earst lege 'r yn ienen de romers fol wyn,
No jou 'k it de stumper by 't leppelfol yn.
Doe - as er ek steande begûn, as er dronk,
Wie 't einbeslût faak, dat er yninoar sonk,
No drinkt er se lizzende; o, lit se no meitsje,
Dat Joast mar wer gau op 'e fuotten mei reitsje.

Wunderblom
Ik rin alhiel ferwêzen om
En bin net mear my selme;
De swietrook fan in wûnderblom
Het my alhiel bedwelme.
No sjong en floitsje 'k yn 'e moarn
En laitsje tsjin 'e sinne.
O wûnderbliere hertesoan,
Do blide jonge minne!

De leafdefugel
Der sit in fûgel, fluch en blij,
Yn 't fielend minskehert;
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Dy sjongt syn simmermelodij
Yn kjeld en wintersmert.
En wêr dy sang him hearre liet,
Dêr brûze blommen op út d' ierd...
Dy fûgel, leave faam, do witst:
De leafdefûgel is 't!
As mem mei 't sêfte widzeliet
It bern song yn 'e rêst,
Dy fûgel op har skouder siet;
Dêr makke 'r him in nêst.
En stie s' oan 't siikbêd, near en bang,
Dochs klonk dy selde golle sang;
Dy fûgel, leave faam, do witst:
De leafdefûgel is 't!
Yn 't tsjuster leit ús libbenspaad:
Wy witte net de wei,
Dochs wjukkelt yn it swarte skaad,
Dy fûgel de minske nei.
En as de krêft him faak bejout,
Hy net mear op himsels betrout,
Dan sjongt er wer, o faam, do witst:
De leafdefûgel is 't!
Fynt m' ûnderweis in hoartsje rêst,
Wat is dat rêsten swiet!
Ferjit m' yn wille leed en lêst,
Dan sjongt men faak in liet.
Mar o, wat súvre himeltoan
Jout dan de moaiste wizen oan?
Dat himellûd, myn faam, do witst:
De leafdefûgel is 't!
De reis is dien, en stil it hôf,
Dêr d' earme swalker leit;
De twjirkes reauntsje yn 't jonge lôf
Fan iivge sillichheid.
Dêr komt in wiif yn rouklean oan,
Hja skriemt - mar hear dy blide toan!

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

221
aant.

Dat sêfte liet, myn faam, do witst:
De leafdefûgel is 't!

Nei 't suden!
Oan myn suster by har reis nei Davos
Nei 't suden, teare blom, waans bledsjes hjir ferwylje!
Hjir rûst te kâld de wyn, hjir is te swier de loft,
Nei heger bergen ta, dêr 't bloed mei heger noft
Jin rêd troch d' ieren brûst: wat soest hjir langer dwylje?
Mar nim dyn hope en moed en fêst betrouwen mei.
Nei 't suden! Fleurich giest, do wolst it jerne leauwe,
Dat dêr de sike blom wer 't kopke omhegens tilt,
Lyk als de leelje docht, wêrop de dauwe trill't,
Mocht oer har blanke holle 't ûnwaar hinne driuwe.
Drink libben út de loft, en, bist yn truerichheid,
Drink rêst dan út it swurk, dat op 'e bergen leit.
Nei 't suden! Ek ús hert, wêryn de leafde brûzet,
't Giet mei dy, 't bliuwt by dy, it lijt en bidt foar dy,
Is yn 'e bergen dêr de loft sa smout en lij,
De leafde is waarmer jit, dy dy ek dêr omstrûzet,
En komst yn 't noarden wer, blier as in pinksterblom,
Dan fynst yn 't âlderhûs in suderloft werom.

Merke op 'e mar
De wyn is in fleurige spylman;
Hy spilet wylde muzyk.
De weagen geane te keamer,
In keppel jongfolk allyk.
Hja dûnsje de skotse trije:
Dan rûnte, dan troch inoar.
Hja skatterje 't út fan 'e wille 't Is merke, 't is merke op 'e mar!
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Myn boatsje, oars sa nuet en sa dimmen,
Dat kriget in merkesin.
't Begjint te swaaien, te draaien!
It is alhiel op 'e rin!
O boatsje, bliuw by dyn saken;
Kom, reitsje net mei yn 'e sûs.
Oars rekkeste grif ûnder wetter,
En moast mei in wiet seil nei hûs.
***
‘Nijjier!’ al wer wat ‘nijs’?
Hear 'k, Dekema, jo roppen.
Ja freon; wy gean foarút,
Us paad fiert ús nei boppen.
Jo, freon fan 't âlde, gean
Mei d' oaren súntsjes mei;
Dit leart jo d' âldjiersjûn;
Dit leart jo nijjiersdei.
Nijjier! o, dat wy dochs
Fan 't âlde 't goede hâlde;
Dat drege ynfryske sin,
Dy poësy fan 't âlde.
Dan sil yn 't nije jier
It âlde net fergean,
Mar bliuwt it grien en blier
Jit ieuwen troch bestean.
Bern fan 'e nije tiid
Bin ik; ik wol 't bekenne;
Mar 'k slach nei 't âlde jit
Sa graach myn eagen hinne.
Benammen 't Fryske folk
By âlds is my sa djoer;
Foar 't âlde frije laach
Reitsje ik sa tel yn fjoer.
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En dêrom rin ik heech
Wêr jo ek heech mei rinne
Ald Fryslâns stoarje bliuw'
Aloan jo sin en minne.
Sa komm' j' yn 't nije jier
Al mear yn 't âlde thús,
En freonskip struie blier
Rju blommen rûn foar ús.

Eala fria Fresena!
Fan 'e wylde see besprongen,
Tûzen kearen op 'en nij,
Faak bekampe, nea betwongen,
Wien' de Friezen rûn en frij;
Frijdom wie de heechste wet
Yn it eale Friez'ne hert;
Mannen, sjong,
Mannen, sjong 't elkoar dan ta:
‘Eala fria Fresena!’
Mei de gleone skerpe swurden,
Focht him d' âffaar earen frij;
Bliuw dan, golle rûne wurden,
Spreuk fan d' âlden, bliuw ús by!
Meie ek namme en taal fergean,
Do, o frijdom, bliuw bestean!
Klink yn 't rûn,
Oan de fierste neiteam ta:
‘Eala fria Fresena!’

De wylde Meaner
In wylde Meaner is de Dea,
Meanend giet er troch it gea;
Hy hottet de seine:
It wurk moat hurd eine;
Skerp moat it stiel snije:
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Wy sille 't belije!
Tink derom, do moaie blom,
Tink derom!
De pinksterblommen, jong en prûs,
Meant de Meaner by de rûs;
't Blaublomke yn de wallen,
O, sjoch it dêr fallen!
't Pronkstik fan de finne,
It rôlet der hinne!
Tink derom, do moaie blom,
Tink derom!
Mei 't ripe nôt, sa fol en swier,
Meant er tûzen blomkes blier;
Wêr roazen wyld bloeie,
Rea tulpen ek gloeie,
Wêr leeljes blank steane,
Dêr sil hy se meane!
Tink derom, do moaie blom,
Tink derom!
O feinten, fammen, sûn en bliid,
Tink, de Dea hâldt ûngetiid.
Hy strûst oer de lannen,
Hy rint lâns de strannen;
Wei wurde de blommen,
Hy is op it kommen!
Tink derom, do moaie blom,
Tink derom!
De blommekroanen falle yn 't grêf,
Blêden stowe wei as tsjêf;
De blommen sill' skiede,
Mar 't sie falt yn d' ierde;
Nij libben sil roppe,
En 't sie komt wer boppe!
Tink derom, do moaie blom,
Tink derom!
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Roeiersliet
Driuw no, myn boatsje, driuw fleurich dêrhinne,
't Wyntsje út it westen triuwt dy sêft oer 't wiet.
Goudglânzen struit oer de weagen de sinne:
Klear blinkt de himel en blier klinkt myn liet:
Jufalderaldera, jufalderaldera,
Bring no, myn boatsje, nei 't famke my ta!
Sjongende fûgels yn mieden en greiden,
Slomjende blommen, wêr de dau op blinkt,
Brûzende weagen en waaiende reiden,
Poarperen sinne, sa moai, wylst hja sinkt:
Jufalderaldera, jufalderaldera,
Wêr dat ik sjoch, winkt myn famke my ta.
Dêr yn dat pleatske, yn 'e beammen beskûle,
Dêr is it sinneljocht, dat skynt foar my;
Dêr bloeit myn blom op in kersreade mûle,
Dêr is myn wille en myn sin, myn Marij!
Jufalderaldera, jufalderaldera,
Bring no, myn boat, nei dat pleatske my ta!
As yn myn libben de stoarmen faak rûze,
As ek it tsjuster oer it wetter leit,
As ek de weagen wyld skomje en brûze,
'k Wit fan gjin leed mei myn leaflike breid.
Jufalderaldera, jufalderaldera,
'k Roei mei myn famke fol moed der op ta.

Oan 'e kant fan 'e mar
Tinksto jit, tinksto jit oan dat stille fjild,
Mei blommen wyld begroeid,
Dêr't moarns de ljurk yn de loften sjongt,
En jûns it fiskje djoeit?
Dêr metten wy elkoar foar 't earst,
Dêr naamsto my foar kar,
Yn de simmernacht by stjerreljocht,
Oan de kant fan de sulvren mar.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

226
aant.

Mei de wyn, mei de wyn, dy oer 't wetter rûst,
Ferfleach ús libbensdream;
Alle lok, alle leed is dêrhinne brûsd,
As baren fan de stream.
Mar ús ferbûn in eed fan trou
Foar ivich oan elkoar,
Yn de simmernacht by stjerreljocht,
Oan de kant fan de sulvren mar.
As oer 't grêf, oer it grêf jit in libben bloeit,
Fynst my wer op dyn paad;
Want myn hert is mei dines sa fêst fergroeid,
Hja wurde yn 'e dea net skaat.
Dan saai' wy del út heger loft,
En fine wer elkoar,
Yn de simmernacht by stjerreljocht,
Oan de kant fan de sulvren mar.

Lit us no de wrald ferjitte
Lit ús no de wrâld ferjitte,
Mei syn bodzjen hurd en swier!
Lit w' as berntsjes by 'noar sitte,
Ien fan sin, sa gol en blier!
Lit ús siele omhegens kliuwe,
Wêr de mylde moanne skynt;
Lit s' yn sulverglânzen driuwe,
Oant hja rêst en frede fynt!
Frede, frede mei de minsken,
Frede mei ús eigen hert.
Wat wy diene, wat wy winsken,
't Ljocht fan 't Goede ûntskeat ús net.
Rekken wy it paad ek bjuster,
Yn ús herte spriek in stim:
Strieljend troch it swarte tsjuster
Skynt in stjer, o sjoch nei him!
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Boppe wolken giet de sinne
Lâns har baan fan blinkend goud,
Jit, oer alle folken hinne,
't Leaflik ljocht, dat libben jout.
Boppe 't ierdske bodzjen blinke
Strielen fan it leafdeljocht;
Wa s' yn 't lijend herte sinke,
Ha hja lok en libben brocht!
Golle leafde, ljocht fan d' ierde,
Weitsje foar ús op ús paad;
As w' yn 't tsjuster taaste en riede,
Kom, ferdriuw dan 't swarte skaad.
As it kwea ús wyld oangrânzet,
Wurdt ús 't herte yn 't striden kâld Leaflik ljocht, dat ivich glânzet,
Brek de wolken fan 'e wrâld!

It aldershus
Troch seeën skaat en lannen,
Fier oan 't westerstrân,
Tink ik mei sucht en triennen
Oan dy, myn heitelân!
It wâlet troch myn herte
Mei ingle harpgerûs,
Tink ik oan dy, myn Fryslân,
En oan myn âldershûs.
Dêr blinke glêde marren
Yn 'e sinneskyn,
Wêr't ranke boatsjes driuwe,
Sêft dûnsjend op 'e wyn.
En as de fûgels floitsje
Op fean en bou en sân,
Hja geie 't út fan wille
Yn dy, myn heitelân.
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Yn 't beammeskaad beskûle,
Stiet ús âlde went;
In smouter plakje op ierde
Ha 'k nearne, nearne kend.
Dêr hat ús mem my widze
Sa sillich yn 'e sûs,
Dêr boarte ik oan har knibbel
Yn dy, myn âldershûs.
It wrede needlot twong my
By myn âlden wei,
En alles, wat ik leaf ha,
Liet ik yn Fryslân nei.
Dêr wenne alear in famke,
Dat joech my herte en hân,
No rêst hja op it tsjerkhôf
Yn 't ynleaf heitelân.
Lit my ek ienkear lizze
Yn 'e Fryske grûn;
Foar't my myn lân werom hat,
Haw ik nin rêste fûn;
'k Wol oer de seeën strûze
Troch stoarm en weachgebrûs,
En stjerre yn 't âlde Fryslân,
Yn 't ynleaf âldershûs.

‘De pit fan 't folk’
Ik boarte alear,
Jit jong en tear,
Mei hammer en mei bile;
Mar oan myn hert
Foldie dat net;
Ik ha de wyk mar spile.
Ik woe, o folk,
As jimme tolk
Jim sieleheil bepleitsje;
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As ‘learaer’ soe 'k,
As ‘harder’ woe 'k
Oer jim, myn skiepkes, weitsje.
Sa hinget jit
Myn hiele hert
Oer jimme, arbeidsljuwe.
Want o, ik wit,
Jim sill' de pit
Fan Nearlâns foltsen bliuwe.
Mar al hoe goed
En al hoe froed
As jim ek mei 'noar binne,
Joech m' ek oan jim
In kiezersstim,
Wêr soe 't dan mei ús hinne?!
Dan gyngen wy
De razernij
Fan 't oproer grif temjitte;
Tel soe ús folk
Djip yn 'e kolk
Fan 't ûnk bedobbe sitte.
Is 't net in griis?
Ik, as goe-Fries,
Fal derby fan myselme;
't Grypt my sa oan,
Ik bin bestoarn,
Ik bin alhiel bedwelme.
Godtank, 't giet oer!
Wy bliuwe oan 't roer;
Sa sil it spul net heakje,
Jim binn' de pit:
Dus, freonen, lit
Jim sûnder stymjen kreakje.
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***
Yn 'e smidte smeie
't Izer yn 't fetsoen,
Wie alear jo foarlân...
‘God hie 't oars foarsjoen.’
‘Bring yn Fryslâns kriten
Sielen yn 't fetsoen,’
Rûsde 't - woe 't wat eine?...
‘God hie 't oars foarsjoen.’
't Wiene boeiems, Lútsen,
Dy't jo smeie woen'.
Woe ús folk se brûke?...
‘God hie 't oars foarsjoen.’
Kriichsark ha jy lêst smeid,
Skerp as in harpoen Koen' jo Heldt fermoardzje?...
‘God hie 't oars foarsjoen!’

De hoanne fan 'e Heegmer toer
In teltsje út 'e lêste helt fan 'e 19e ieu
De foarjiersmoanne kaam yn 't lân;
Gjin blommen hied er yn 'e hân,
Mar kâlde winen rûsden;
Fol langstme nei de simmerdei
Krong 't knopke skrousk yn 't herntsje wei,
As s' oer him hinne strûsden.
De hoanne fan 'e Heegmer toer
Seach grutsk en gleon de buorren oer;
‘Bliuw jim dêr yn 'e lichte,’
Sa sei er, ‘ik en domeny,
Ik hjir, en op 'e preekstoel hy,
Wy hâlde fan 'e hichte.
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Ik bin in hoanne, griffermeard;
Nêst trêddel ieu bin ik bekeard
- Doe hien' wy de Synoade Doe pronke ik al, mar glêd en nij,
Op dizze toer.... Dat is foarby!
No tsjinnet men de moade.
Ik bin in hoanne, kras en âld,
Dy net fan al dat nije hâldt,
'k Draai net mei alle winen;
'k Stjoer jûns de sinne nei it west
En rop har moarns wer út it nêst,
Om oer de wrâld te skinen.
Ik en ús doomny, froed en from,
Wy litte ús net troch eare en rom
En wrâldske wille flaaie;
Wy kinne goed mei elk-en-ien
En binne al tige skoan foldien,
As wy mar kening kraaie.
Ik en ús doomny binne in pear,
Goed thús yn d' âlde, wiere lear;
Wy binne útferkoaren.
De grutte hoanne út Amsterdam,
Us gnappe fader Abraham,
Kraait ús de wet tefoaren.
De tsjerke Gods giet net foarút;
Dêrom kaam ik ek ta 't beslút:
De tsjinst har op te sizzen;
Mar 'k nim, gean 'k ienkear by har wei,
Fansels de toer en tsjerke mei....
'k Hoech dat net út te lizzen.
Te Ljouwert wie sa'n hoannepyk,
Dy kraaide wol sa heas en bryk
Us domeny yn d' earen;
“Dat sil dy rouwe!” kraaiden wy;
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“Ei, bûch de holle en skamje dy!”
Dien wie it mei syn bearen.
Ja, hie men net sa'n foarse stim,
Hoe soe men 't yn Jeruzalim
Tsjin Sions haters hâlde?
Dêrom - ik en ús domeny,
As Petrus' hoanne kraaie wy:
“Bliuw dochs, o folk, by 't âlde!
Gjin algemiene stimmerij;
Dan kin de hinnemelkerij,
O hintsjes, net bedije;
Lis jim mar aikes foar de boer,
En lit oan ús it kraaien oer,
Oars komt de razernije.”
Kraaide elke hoanne ús mar nei,
Dan gyngen haat en ûnrêst wei;
't Soe 'n iivge frede wêze.
Dan kaam grif 't âlde hoanneboek
Ek wer út d' iene of oare hoek;
Dêr soen' de bern út lêze.
Dan sâlten wy de bern wer yn
Mei 't âlde sâlt, sa skerp en fyn,
Fan d' âlde katechismus;
Dan setten wy in hege krop
En sieten oaren op 'e kop:
Dea soe 't liberalismus!’
Sa bearde 'r, mar in sudewyn,
Sa myld en swiet as balsemyn,
Kaam oer de Fryske strânen;
It droech in skat fan libben mei,
De knopkes, út 'e wynsels wei,
Dy laken oer de lânen.
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‘O, mylde frijdom!’ ljuenten hja,
‘Wy woen’ sa graach ús part ek ha
Fan 't libben op dizze ierde;
Mar kâlde froast gyng 't lân yn 't rûn,
Syn foet fertrape ús yn 'e grûn,
De deadske Noarman gierde.
Wês wolkom, foarjier, blier en blij;
Do makkest al wat libbet frij,
Litst alles groeie en bloeie.
Do bringst wer hope en libbensmoed Ta tank sil moarn de dei dyn foet
Yn grien en blommen djoeie!’
Us hoanne tocht: ‘Wat Frânske wyn
Rûst dêr de Heegmer buorren yn?
Dat kin ik lang net daaie;
Wy ha sa lang al winter hân
En no de simmer daalk yn 't lân?...
Dêr wol ik net nei draaie...’
Mar yn 'e Heegmer pastorij
Wie elkenien allike blij ‘De bolle wyntsjes rûze,’
Rôp doomny, ‘O, dat falt der yn!
Tel bloeit no persik en kalwyn;
't Sil ta de grûn út brûze!
Mar wat? de hoanne op 'e toer
Stiet jit de kant nei 't noarden oer?
Hy liket wol ferklomme;
Dêr moat de smid mar dalik by:
“De groetenis fan domeny
En baas moast efkes komme.”’
Baas kaam en 't einbeslút dat wie:
Us hoanne, kwikker, kreas en kwier,
Dy mocht net langer draaie;
Hy wie ferroaste troch de tiid;
Ut wie syn rom, ienkear sa swiid En ringen wie it maaie.
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Hawar dan, Friezen fan ús tiid,
Wol no ris nei my harkje;
Wy sille in hoartsjen op 'e mar
Fan lâns histoarje farkje.
Earst sil in bolle sudewyn
Fan frijdom ús omaaie En dan sil d' amme fan Calvyn
Us skerp temjitte waaie.

De wunzer reis
Wy sieten by 't winter yn 't Harnzer spoar
Mei 'n âlde boer en boerinne;
Wy praten sa noflik mei elkoar Nei Wûns, dêr moasten hja hinne.
De boer, dat wie in froede man,
Dat koe m' oan 't praten wol merke,
En as men syn hoed en wyt foarhimdsje seach,
Dan tocht men: hy heart oan 'e tsjerke.
Syn wyfke dêr nim ik de hoed foar ôf,
Dat wie in echt-Fryske boerinne;
Har bûter hie jimmer grif d' earste kar,
Har tsjerne moast blinke as in sinne.
Hja kipe sa gol en sa blier yn it rûn,
As roazen sa read wien' har wangen;
Om't ik har sa'n echte Friezinne fûn,
Besjong ik har yn dizze sangen.
In krûk hien' hja by har mei 'n bonge der oer.
'k Tocht: barndewyn wie 't mei rezinen;
Wy hiene gjin leppel en kop by de hân,
Oars wie it wis gien op in slinen.
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No praten wy drok oer de polletyk,
Oer tsjerke- en oer skoalledingen;
Dat hja te Wûns jitte gjin doomny hien',
Dat wist ik net thús te bringen.
'k Hie meilijen mei dat earme folk,
Dat sûnder harder no dwilet,
Omt ûnder de Frânske wyn fan ús tiid
It gelove sa maklik ferwilet.
Licht kriget in doomny fan 't Wiere Ljocht
Dit boekje wol yn 'e hannen;
Ik set der dêrom in opropping yn
Oan alle godleavjende mannen:
‘Kom oer, o mannen, nei 't earme Wûns,
Dat is fan syn harder ferlitten;
Jit sinkt it yn 'e ‘verdeeldheid’ wei;
't Begjint Gods wet te ferjitten!
Hoefolle traktemint as it jout,
Dat hoeg' jim fansels net te witten;
Want de tsjerke, de tsjerke Gods moat boud!
Dy stiet dêr alhiel ferlitten!
Hoe grut as de pastorij dêr is,
Dêr woll' jim net ienris nei freegje;
Gods stimme ropt: ‘Hjir is tsjusternis!
Bring ljocht; wol foar My jim ferleegje!
Dy de mosken fuorret en waans Hûs
De sweltsjes plak jout ta nêsten,
Dy sill' foar jim weitsje - kom oer, kom oer!
Hjir wachtsje jim soargen en lêsten!
Ferjit jimme fleskpotten! lijen en noed
Is de kroan, dêr de Kristen nei stribbet;
Myn soan is ferstoarn, het fergetten Syn bloed,
Dat de minske foar Him en My libbet!’
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Ien doomny ha hja beroppen hân,
Mar dy kin 't hjir yn Fryslân net fine;
Dy lit no yn 't prûze Gelderlân
Syn suvere strielen skine.
Dat wie in man fan it echte daai,
Dêr men ‘wedergeboornen’ fan makket;
As de Heare him loslit, is er faai;
As natuerlik minske is 't in stakkert.’
De boerinne sei: ‘It giet net oan,
Om dat fan inoar te skieden:
Natuerlik - ferkeard en wer berne - goed?...
Dat 's in riedling, foar nimmen te rieden.’
‘Dêr wit ik,’ andere 'k, ‘dochs wol wat op:
Wa goed is, dy kin 't sa wol hurde;
Mar kaam men ienkear ferkeard te wrâld,
Dan moat men wer berne wurde.’ Hoe smûk leit Wûns yn it beammeskaad,
Sa kûs yn it grien beskûle!
Hofsjongerkes njuentsje 'r sa blij har liet Op 'e tsjerkenaal sit in ûle.
Dy ûle knypt d'eagen fêst ticht foar it ljocht,
Dat der útgiet omheech fan 'e sinne;
Mar nachts dan gûlt er it út fan 'e nocht,
As it spûket en rûst om him hinne.
Dan ropt er de deaden fan 't tsjerkhôf op;
Dy kladderje omheech nei de laaien 't Giet klipperdeklop by de muorren op,
Wylst de nachttwjirkes suchtsje ûnder 't waaien.
Dan waachst d' âld ûle - wurdt reuzegrut As fjoer sa barne syn eagen;
Hy ropt de deaden it wolkom ta Hja suchtsje as 't gebrûs fan 'e weagen.
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En slacht dan de oere fan middernacht,
't Giet klipperdeklop wer omlegens Dan giert 'd âld ûle it kleiend út
En wjukkelt omleech en omhegens.
‘O, wêrom mei ik net mei nei 't grêf,
Foar ivich yn 't koele, yn 't tsjustre!
No wurdt moarnier myn stoarjend each
Troch 't ljocht fan 'e dei wer ferbjustre.
No fljocht moarnier, as de sinne komt,
Wer 't sjongende brod om my hinne;
Hja haffelje wyld yn myn fearren om Ik fiel 't: ienkear moatte hja 't winne.
Jit sit ik by nacht en by dei op 'e wacht,
Jit nea is de moed my ûntsakke;
Mar de sjongfûgels fjochtsje mei help fan it ljocht De wrâld is foar d' ûlen net makke.’
Sa geit er - en as de sinne komt
Mei libben foar alle folken,
En as de ljurk syn tankfol hert
Heech útjit, heech yn 'e wolken,
En as de minske by in hert fol ljocht
In laits het om 'e mûle Dan sit dêr boppe op 'e tsjerkenaal
Stil drôgjend dy ljochtskouwe ûle.
‘Jim lêste doomny,’ sei 'k tsjin 'e boer,
‘Dat is in baas mei de pinne,
Wat is dy tsjinwurdich oan 'e slach!
Men moat doch mar skriuwe kinne!’
‘Ja,’ wie it beskie, ‘hy leit oerheap
Mei ien fan syn kammeraten.
Fij Lútsen! ha 'k lêzen - wat wie dat spotsk!
Men heart der mar folle oer praten.’
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‘Och,’ sei de boerinne, ‘wat soe 't? Hoe doarst
Us doomny dy ferskes dochs meitsje?
Dat is no ienkear gjin doomnyswurk.....
Hy krige mar raar op syn baitsje.
Hy soe net piele mei sok wurk It tekenjen ek soed er litte;
Mei yn it hekje in domeny
Mei potlead oan 't tekenjen sitte?
Dat tekent my dêr de master út,
En dat wylst in oar is oan 't praten!’ Ik sei: ‘'k Wol leauwe, dy snoade gút
Het dat leard fan syn kammeraten.’
‘Och ja,’ sei 't âld minske, ‘in boarter wie 't!’
Wy koenen it laitsjen net litte.
In hoartsje letter doe moasten wy
Yn 'e tram nei Wytmarsum sitte.
Fan praat komt praat; sa gyng it hjir ek:
It boek fan 'e Wûnzer histoarje
Waard iepenlein - en Lútsens byld
Blonk dêr út yn pauslike gloarje.
Sa kamen wy te Wytmarsum oan;
Wy wiene sa eigen wurden,
As hiene w' elkoarren jierren kend;
Doe spriek ik tsjin him de wurden:
‘Sis no mar tsjin jimme tsjerkerie,
Dat jo hjoed reizge binne
Mei Piter Jelles, waans namme j' op
Fij Lútsen fine kinne.’
Doe seagen my twa pear eagen oan,
Sa grut as inkelgûnen;
De kjeltme makke har sa ferheard,
Dat hja earst gjin wurden fûnen.
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Dêr sprong 't âld minske laitsjend op ‘O do, o do!’ en hja state
My oan mei de earm. Wy seine goendei,
Omt it paad ús fan inoar skate.

It memmehert
It barde, dat in wrede faam
In feint syn herte finzen naam.
Hja sei: ‘Toe, helje yn dizze stûn
Dyn memme herte foar myn hûn.’
Hy gyng - en die syn mem de dead En fluchte mei har herte read.
Hy rûn, mar strofle oer in stien,
En foel - dat earme hert mei ien.
Mar wylst it delfoel op 'e wei,
It earme hert de wurden sei Sei mei in lûd, sa weak en tear:
‘Sis, leave jonge, diest dy sear?’

In lyts kertierke
O, wie 'k sa'n lyts kertierke
Mei dy allinne yn 't skaad!
Der wurdt yn sa'n kertierke
Faak och sa folle ferpraat.
In lyts kertierke sinne
Struit tûzen blommen oer 't lân;
Ik hab yn sa'n kertierke
Wol tûzen tútsjes hân.
Seis dagen wiene der nedich
Ta 't skeppen fan lân en see;
Ik makke yn sa'n lyts kertierke
Myn hiele himel ree!
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Hjerst-fantasije
It beammegrien fan kleur ferskeat;
En út it herte fan Natoere
Briek sucht op sucht, as eltse djoere
Dream fan 'e simmer sonk yn 't neat.
Hja skriemde en loek de roazen ôf,
Dy't yn har hier befrisle wiene;
Har eagen, dy sa fleurich stiene,
Fertsjustre in flues fan triennen no.
Wol koe hj' op mannich moaie dei
Mei trienjend antlit jitte laitsje,
Mei sinneljocht omstriele reitsje,
En glimkje in hoart de rouwe wei; Dan stiek hja op it folle boarst
De lêste heal ferwile blommen Mar as de jûn begûn te kommen,
Teraande hj' yn 'e triennen hast.
Yn neare nachten âle en gierde
Hja 't om 'e leave brêg'man út;
‘Moatsto, de wrede dea ta bút,
O sinne, al fierder fan my skiede?’ Hja teistre troch de wâlden hinne
En taaste yn 't ile tsjuster rûn:
‘Is dan nin grêf yn dizze grûn,
Dêr wy tegearre yn rêste kinne?’
En op in dei: wol seach hja 'm stean;
Mar op syn djip meilijich wêzen
Wie 't ynlik droeve wurd te lêzen:
‘Ik moat al fierder hinnegean;
My fiert, lâns 't ivich-fêste paad,
In stoere hân fan dy fandinne;
Farwol, do leave faam; wy binne Mar net foar ivich - fan 'noar skaat.
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Sa wier as boppe swarte wolken
In ivich blauwe himel driuwt;
Sa wier myn ljocht itselde bliuwt,
Al skynt it ek oer oare folken Sawier ek is 't dat, wêr twa herten
Har boask yn wiere leafde sletten,
Nin hân, hoe sterk, de reap ûntwynt,
Dy 't iene oan 't oare herte bynt.
O, skriem dan net; wêr dat ik bin,
Om dy, myn breid, sil 'k jimmer tinke,
En fleurich sil myn troanje blinke,
Om't ik dy en ús leafde ken.
'k Sil 't suderlân mei blommen siere
En 'k sjoch yn eltse blomme dy,
En letter, letter sille wy
Te maaie ús blide brulloft fiere.’
De faam har holle sinke liet:
‘Ja, 'k leau oan dy en oan ús minne;
Wat soe ús lok ferniele kinne?
Mar dochs - ik swij yn djip fertriet.’ Doe teach hja 't keine sniekleed oan
En siet dêr kâld en as beferzen Mar 't wie yn 't stoarjend each te lêzen:
Hja wachte op d' earste foarjiersmoarn.

Holle en hert
Dy wierheid siket bûten 't hert.
Wêr dat er giet, hy fynt har net.
Nin kleare holle, oan witnis ryk,
Is oan in edel hert allyk.
Hy moat oan 't hert him waarmje kinne,
Allyk de wynstok oan 'e sinne.
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Al syn gewraam is om 'e nocht,
Komt net fan 't herte 't jinge er docht.
Wol bringt er út 'e tiis problemen,
Bout heech wiisgearige systemen,
Ja, fljocht op 't lêst de himel yn Mar al syn witten is mar skyn
En al syn wysheid is mar lak,
Sit 't hert net op it rjochte plak.

De bline en syn bern
Sis, is it nacht?
Of blinkt de wrâld yn moarntiidspracht?
Of sinkt de sinne slûgjend del?
O bern, fertel!
O, praat in skoft
Fan maitiidsgrien en foarjiersloft!
Fan 't fûgelfolk yn 't jonge hout,
Fan sinnegoud!
Kom tichter by
En mei dyn hantsjes aaikje my,
Dat ik dyn waarme siken fiel,
Myn sinnestriel!
Sa biste myn!
Myn jonkheidslok en sinneskyn!
En yn myn deade eagen fljocht
In see fan ljocht.

Hald dy kus, myn beste jonge
Fanke, sis my dochs ien wurdsje Wêrom bist sa lulk op my?
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Hâld dy kûs, myn bêste jonge:
'k Bin alhiel net lulk op dy!
Och, net lulk - wat jout dat, aste
Net in bytsje hâldst fan my.
Hâld dy kûs, myn bêste jonge:
'k Hâld in bytsje wol fan dy.
Och, wat jout dat: mar in bytsje,
Ast' net folle hâldst fan my.
Hâld dy kûs, myn bêste jonge:
'k Hâld in hiele bult fan dy.
Och, wat jout my dat: in bulte,
As 'k gjin tútsje fan dy krij.
Hâld dy kûs, myn bêste jonge;
Want in tútsje jou ik dy.
Och, dat jout ek wat: ien tútsje!
As 'k gjin tûzen tútsjes krij.
No - datst' dan dyn mûle hâldste:
Tûzen, tûzen jou ik dy!

It nije Kollumer oproer
Wa het fan Pake of Beppe net
Fan 't âlde Koll'mer oproer heard?
Wa waard dat net ferhelle?
En wa kin ek yn dizze tiid
Fan strjitskandaal en tsjerkestriid
Fan 't nije net fertelle?
Yn d' âlde tiid, as 't Roomske swurd
Wer nije lannen hie teskuord,
Dy't jitte yn 't bloed omdreauwen,
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Dan bouden s' op dy weake grûn
In sterk kastiel, om fier yn 't rûn
De fijân baas te bliuwen.
No stiet te Kollum sa'n kastiel,
Om oer de frije Fryske siel
In eachje yn 't seil te hâlden;
It is fan 't grutte Rome net,
Mar fan in oare útman set
As twangstôk oer de Wâlden.
De grutte paus fan Amsterdam,
De liepe kûper Abraham,
Liet dat kastiel hjir bouwe;
Mar inkle jierren hie 't dêr stien,
As 't hie al skoan fertuten dien
En brocht al leed en rouwe.
Mei pyl en bôge of krûd en lead
Bringt dit kastiel ús net de dead
Of - slimmer! - slavernije;
Nee, bibelteksten binne 't swurd,
Dêr Fryslân mei besprongen wurdt;
De siele sil 't belije.
Dêr iendracht wenne en 't leafdeljocht
De Kristnen sneins tegearre brocht
Om freedsum del te sitten,
Om yn Gods hûs de wrâldske skyn,
Dy deis jin makket d' eagen blyn,
Foar hegers te ferjitten Dêr sil no, troch dit grut kastiel,
In letterrûzje siel fan siel
En hert fan herten skiede;
Dêr moast no, foar de twadde kear,
De Kristus - 't hjit, himsels ta ear! Foar minskesonden bliede.
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Hoe, grutske ‘harders’, earme ‘skiep’,
Kaam sa 't gewisse yn 'e sliep?
Wêrearne moat it hinne,
As 't hiele folts yn oproer komt,
En d' iene d' oare wreed ferdomt,
Omt doomnys deilis binne?
Is dit ‘'t begjin fan d' ein’?.. Gods hûs,
De tsjerke, in plak fan kriichsgerûs!....
Hjit dit no timpelbouwen?
Nee, binn' jim langer blyn en dôf,
De hiele tsjerke brekk' jim ôf...
Is 't net om te besauwen? - Hoe lang, hoe lang jit hâldt it oan Betink it, lytse minskesoan,
Lit jimme haat ferdwine! Dat hiel de wrâld ien timpel is?...
O ljocht, brek troch de tsjusternis;
Wol ek har hert beskine!

Net mear hurdride?
Wat jout ús Wergea no en Drylts?
Wy mei' net hurd mear ride:
De redens út Amearika,
Dêr moatt' wy no op glide.
Skonkje oer, skonkje oer, mei swink en swaai,
Mei bjusterbaarlik frjemd gedraai
Nei d' ien en d' oare side.
De Friezen kinn' der net mear oer,
Om har yn 't swit te jeien;
In hoartsje wille, rom en ear,
Mar letter oan it kleien;
Dan bringt it jild, mei prizen wûn,
De hurde rider yn 'e grûn,
Sa't learde ljuwe ús seien.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

246
Wy, skaai fan 't âlde stoere laach,
Binn' wy dan sa ferbastre?
Ha wy ús sels mei doktersdrank
En pillen sa fermastre?
Sis, stoere riders, fier en hein,
Binn' no de skonken al te 'n ein,
Of het men jim belastre?
En mei ek gjin hurddraverij
It Fryske folk mear barre?
Mei 't glêde hynzer op 'e baan
Him foar ús nocht net warre?
Wat bliuwt der sa fan Fryslân oer?
It swiet giet wei, wy hâlde 't soer,
Wy litte ús folksaard farre.
Dan ek it keatsen mar oan kant!
Gjin ien mear yn 'e krite;
Want o, dat komt der sa op oan!
Dêr moat men by ferslite.
En 'k fyn 't ek net fetsoenlik stean,
Dy manljuwe yn har ûnderklean!
Dus: net mear ballen smite.
't Hurdsilen kin ek net mear ha;
Dy earme skippersljuwe,
Dy wurde ommers faak trochwiet!
Wêr moat har sûnens bliuwe?
Dy wurde dêr foar 't grut publyk
Ferkâlden en fol rimmetyk!
Dus: net mear skipke driuwe.
Litt' wy no al dy dingen nei,
Dy och sa skealik binne,
En wolle wy - yn Jägerswol! Us kowepaadsjes rinne,
Dan wurde wy wol hûndert jier! Mar d' âlde frije wille en tier
Gyng fier fan ús fandinne.
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Ofskiedssang fan 'e sweltsjes
Oan 'e Boarnster tsjerke
Wy dy, ‘sa neaken as in sweal’,
De wide wrâld troch fleane,
By 't foarjier nei it noarderlân,
By 't hjerst nei 't suden geane,
Wy, dy't ús nêst op plakken ha,
Dêr leafde en frede binne,
Wy gean, o tsjerke op d' Alde Boarn,
Wy gean fan dy fandinne!
By 't gol ienstimmich psalmgesjong
Ut fromme kristenkielen,
By 't sêfte wurd, dat balsem geat
Op 't leed fan earme sielen,
Wylst troch de hege finsters foel
De mylde laits der sinne,
Ha wy ús smoute nêsten boud Wy gean fan hjir fandinne.
De flaggen mei de kleur fan bloed
Liet m' op dyn tek omwaaie;
Sa liet men 't sein ta bruorremoard
Oer dizze fjilden swaaie.
Wêr sa de divels fan 'e haat
Oan 't tsjerkeskeinen binne,
Dêr is de sweal syn wente net Dêr gean wy skou fandinne.
En by de golle oargeltoan
Dy troch de bôgen rûsde,
Song heas en rou geloofshaat 't liet
Dat yn syn binnenst brûsde;
De Heechmoed bea: ‘Ferdylgje, o Hear,
Dy't ús net folgje kinne!’
Do earme tsjerke, farrewol,
Wy geane hjir fandinne.
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't Wurd, dat de grutske ‘harder’ spriek,
Ek binnen dizze muorren,
Fleach as in wyld fernielend fjoer
Troch d' Aldeboarnster buorren;
Wêr sa de leafde trape wurdt
Fan dy har prysters binne
En Jezus' namme in kriichsspreuk is,
Dêr geane wy fandinne.
Kom, flugge fûgels allegear,
Lit troch de loft ús strûze,
Wêr sinneljocht op ierde falt
En waarme twjirkes rûze;
Wy fleane, as frije bern fan 't swurk,
Nei mylder oarden hinne Us wrâld is wiid - wy binne bliid,
Dat wy gjin minsken binne!

Wolkom yn Gaasterlan!
De wâlden pronkje yn brulloftsklean;
De griene, jonge tûken waaie
Jo 't wolkom ta; 't is yn 'e maaie,
't Is fleurich ljocht, wêr dat jo gean.
En 't golle, moaie Gaasterlân
Set al syn griene sealen iepen;
It libben, ba fan 't lange sliepen,
Brûst op yn 't wâld, rûst lâns it strân.
Wat nocht foar him, dy fielt en tinkt,
Waans tinzen nei de himel stoarmje,
En yn dy ljochte fjilden doarmje,
Dêr't Wierheids sinne yn goudglâns blinkt.
Waans stof him bern fan d' ierde fielt
Waans geast net wit fan slavernije,
En sjocht, hoe 'n iivige Harmonije
De hiele wrâld trochkringt, besielt.
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Mar tûznen earme minskeherten
- Ek blommen, meast jit yn 'e knop Sjen mei jo nei de himel op,
Binne ek mei 't waarme ljocht oergetten;
Mar, mei it bliere himelblau
Har glimkjend nei omhegens winke,
De dommens, dêr hja yn fersinke,
Befluest har each mei swarte rou.
O, 't wie sa goed, werom te kommen
By 't earme folts fan Gaasterlân,
Wêr bygeloof en ûnferstân
Sa'n ûnkrûd siedzje mank de blommen;
Licht, dat troch jo in mylder sinne
Yn mannich hert it libben bringt,
Dat mannich moaie blom ûntspringt,
Wêr no jit keale steden binne.
Sjoch dan yn 't grien, sa tear en fyn,
Hear yn 'e sang fan fûgelkieltsjes
- Dy oargels fan har súvre sieltsjes In winsk, in bea om sinneskyn;
Want ienkear moat it ljocht it winne
En driuwt it kâlde tsjuster wei O kom dochs, kom, do blide dei,
Dat alle minsken minsken binne!

Kening Friso
Der wennet oan it wylde noarderstrân
In Kening, âld, oerâld, mei hier, sa wyt,
As d' iivge snie, dy't op 'e bergen leit;
Mar út syn eagen slacht de lôge jit
Fan 't libben, en syn stoere nekke draacht
In swiere holle mei skerp teekne troanje,
Mei tearen djip, dêr krêft en kriich yn wenje.
Dy âlde kening - Friso is syn namme Is net yn poarper klaaid; nin gouden stêf
Is yn syn hân as blyk fan hearskippije;
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Nin keningskroan, mei gleone stiennen ynset,
Stiet op syn holle; nearne stiet syn troan.
Nin wide sealen, dy troch pronk en praal
Jin d' eagen blyn slaan en dêr bûnte hôflju
Mei fine moadeglimkes nige en bûge,
Binne yn syn hûs; nin hege tuorren wize
Jin 't plak oan, dêr de grutte kening wennet.
Ek siket m' om 'e nocht nei sterke legers
En keken ridders, lienend fan syn glâns
En dy weromjaand mei seisdûble rinte;
Ja, freget ien, wêr hy 't bewâld oer hat,
Nin minske jout him op dy fraach beskie It is in kening sûnder steat en lân.
De tûke rekk'ners, dy't nin foet fersette,
As 't net de longerige ponge baat;
't Earsuchtich foltsen, dat in kening flaait
En dêr foar krûpt, om 't earme folk fertraapje
Te kinnen - litte Friso yn syn wêzen:
Dy't net mei goud of ear betelje kin,
Is dea foar har. Mar wa, út d' âlde stamme
Fan Friso spruten, jit in herte hat,
Dat fêstsit oan d' ynleave heitegrûn;
Wa heger wille wit as 't goud jin jout
En ealer doelwyt as jins eigen eare Dy kin syn âlde kening net ferjitte,
Mar stelt him fleurich ûnder syn bewâld
En wijt golhertich him syn siele en sin.
Wol sûnder lân, mar lang net sûnder folk
Is d' âlde kening; tûznen frije Friezen
Bekenne har jit ta syn kleur en flagge,
Fan Flevo's mar ta 't see-ompolske Sylt,
Ja, fier ferspraat troch alle lannen hinne.
En mannich heit ropt yn syn soanne herte
De leafde foar âld-Friso's deugden wekker,
Troch rûn en frij syn libbenspaad te gean.
En mannich mem hâldt oan 'e smoute hurd
De sin foar heitlâns grûn en taal oan 't barnen,
As hja de âlde siskes fan ús folk fertelt.
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Ek wurdt yn mannich hûs de rom ophelle
Fan Friso's team yn bliere golle sangen;
Nee, Fryslâns folk ferjit syn kening net.
Hoe soest, o folk, him ek ferjitte kinne?
Ferjitst dyn heit, ferjitst dyn leave mem?
Ferjitst it plak, dêrst' d' earste wille smakkest
En dêrst dyn earste triennen skrieme moast?
Ferjitst it tsjerkhôf, dêr dyn deaden rêste?
O wit, dy âlde, ieuwen âlde grûn
Is 't tsjerkhôf, dêr dyn hiele laach yn rêst!
Nee, nea ferjitte! Heech syn rom ophâlde
Tsjin elk-en-ien, dy't dryst syn keningsear
Te nei komt. Frjemden fan syn eare oertsjûgje
Troch dieden, dêr syn stoere sin út sprekt.
Thors hammer opnomd tsjin syn eigen skaai,
As 't lef syn âlde leafde húnje doar!
Sa sil ús kening sûnder lân en kroane
In heger ljocht as d' ierdske skyn bestrielje!
Kom, Fryske fammen, dan! de moaiste blommen
Yn 't hier befrisle! tsjoch de sneinspronk oan;
En, Fryske feinten, túch de hynzers op,
Ryd mei inoar d' âld kening yn 'e mjitte!
Poen, Fryske sjongers, dêr de snaren by.
Jimme âlden, ek! tsjoch op no allegear,
Om kening Friso hou en trou te swarren.
Lit, wylst de weagen blier tsjin d' iggen brûze,
Jim blide sangen ta de wolken rûze;
Stean yn in kring, o Friezen, hân yn hân:
Us heechste wyt sij d' ear fan 't heitelân!
***
Yn 'e tiid fan it foarjier fan ljocht en fan sinne,
Sei Geale: ‘'k ferpof it sa lykme allinne’;
Doe seach er syn Klaske en dêr teach er hinne;
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En Klaske, dy liet har fan Geale wol winne.
No sizz' hja: ‘Wy geane noait by 'noar fandinne.’
Wat soe har fan trouwen dan ôfhâlde kinne?
Lit s' einje mei lok, dy't mei leafde begjinne:
Dat winskje ik dy beiden mei hert en mei pinne.

De kriichssang fan it ideaal
Ik wol net mear fan bliere blommen ljuentsje,
Fan himelblau of mylde stjerrepracht,
Fan swiet gefrij yn stille simmernacht,
Fan ljurken, dy de moarns har tankliet njuentsje Ik sjong net mear fan leafde en frede in sang:
'k Set oare snaren op fan djipper klang.
Net, dat de leafde wykte út dizze siele;
Hja het it fûn, wat hja fol langstme socht;
My het it lot as heechste jefte brocht
De faam, dy't lang al yn myn dreamen striele;
Mar doe't de frede 't herte binnenglied,
Rôp 't kriichslûd wer: ‘De man past mannedied!
Dyn heechste wet sij net, dyn hûs te warjen,
Om 't brea te skrippen, bodzjend jimmeroan;
Fiel, bern fan d' ierde, dy ek himelsoan;
Hab oars te dwaan, as goud by goud te garjen.
Der binn' wol oare skatten op 'e wrâld,
Bring dy oan 't ljocht - bliuw foar de modder kâld.
Slach d' eagen op! - de poarte is dy ûntsletten!’
En 't minskelibben die syn flues foarwei Ik stoarre 't oan - 't wie midden op 'e dei;
Mei gjalpen ljocht wie 't bûnt gekriel begetten ‘Mar hoe? Moat ik dy millioenen bern
Fan 't selde hûs yn sok in steat hjir sjen?
Doch 't flues wer foar!’ - ‘Do silst him dochs oanskôgje,
Dy wûndre wrâld, sa moai en sa ferdoarn;
Do hearst him ta, do bist syn eine soan;
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Hoe koest him dy sa moai, sa himelsk drôgje?
Do woest tebek? Sei, wie dat mannetaal?
Yn 't stiel, do ridder fan it Ideaal!
Watst yn dyn hillichste oeren tochtst en fielste,
Wat út 'e himel dy yn d' eagen blonk,
Wat dy as wierheid lûd yn d' earen klonk,
De God, dêrst fol oanbiddinge foar knielste,
Nim 't dêrfoar op! Wat dy dyn herte seit,
Folbring dat trou, no en yn ivichheid!’ Doe swijde 't lûd. - Dêr stie 'k; jit gloeide en trille
De rêch, dy pas de ridderslach ûntfong Jit gloeit myn siele nei! - En wat ik sjong,
Dat binn' nin sangen mear fol simmerwille It het in stielen klang; 't is hurde taal It is de kriichssang fan it Ideaal!

Wat de letters jin sizze
Ik sit allinne te skriuwen
Oan in famke yn 't Fryske lân,
En tûzen freonlike wurden
Dy geane my troch de hân.
It wie in grutte keunstner,
Dy de pinne en d' inket útfûn:
O fanke, lit ús him tankje
Ut ús hertne djipste grûn!
Wat w' oars yn d' eagen lêze
Stiet no op it wite pompier;
Al sjocht it jin oan yn 'e rouklean,
Dochs stiet it wol kreas en blier.
Want as it each fan 'e lêzer
Dy kâlde blêden besjocht,
Dan glydt der oer al dy letters
In waarm en fleurich ljocht.
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Dan sjogge jin blinkende eagen
Ut dy swarte letters oan,
En kypje sa glûpsk en sa mûzich
As d' eagen fan Venus' soan.
Dan wurdt eltse stomme letter
In mûle, dy lústert fan trou En it rûst jin ta út dy blêden:
Hoe lokkich, hoe lokkich bisto!

Ik naam dy op myn knibbel
Ik naam dy op myn knibbel
En loek dy tsjin my oan,
En yn dyn eagen lies ik
In blide libbensmoarn.
Ik hab yn 't tsjuster doarme,
En yn 't tsjuster doarmest do;
Mar al dy wolken brieken
Troch 't sinneljocht fan ús trou.
Earst waarden wy ferbline
Troch de strielen fan dat ljocht,
Wy koene gjin wurden fine
Foar de silligens fan ús nocht.
Wy seagen earst njonkelytsen,
Wat in wille uzes waard;
No geane w' as blide berntsjes
Tegearre it libbenspaad.
Dêrsto, myn bêste, biste,
Dêr is myn sillichheid.
En dêr ik bin, dêr fielste
Dy lokkich as myn breid.
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Dêr wy tegearre binne,
Komme ús nin soargen benei;
Dêr laitsje w' yn ús triennen,
Dêr skynt in iivge dei.
En ha wy striden tegearre
Foar ús hearlik ideaal,
Dan lústerje w' elkoar fan ús wille
Yn 'e goudne lippetaal...
Sa hâld ik dy op myn knibbel
En lûk dy tsjin my oan Nin Keninginne laket
Sa blier op har Keningstroan.

De deade blom
Yn 'e fryske fjilden,
Tusken 't jonge grien,
Het in kein fioeltsje
Blier te bloeien stien.
Fammehannen plôken 't,
Stjoerden 't oan har freon Sjoch, hy het it trienjend
Oan syn lippen treaun.
‘'k Sil dy hoask bewarje,
Blom, sa tear en fyn’.
Sei er, en hy treau it
By syn tsjerkboek yn.
't Grien fan 't fjild ferwile;
Blommen foelen ôf...
Doe't de hjerstwyn bile
Briek de feint syn trou.
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En wylst dat hy smakke
D' iidle wrâldske nocht,
Het men 't earme fanke
Stil nei 't tsjerkhôf brocht...
Jierren stauwen hinne;
Mar dat wylde hert,
Wêr 't ek socht en swalke,
Rêste fûn it net.
Ienkear blêde 'r drôgjend
Yn syn tsjerkboek om - Hin! dêr lei fergetten,
Jit dy deade blom.
Mei har skiere kleuren
Seach 't him droevich oan:
‘Hiesto my fergetten?’...
Hy waard wyt bestoarn.
‘Do lietst lizze yn 't tsjuster
't Bern fan sinneskyn;
Mar bin 'k stoarn, dyn hert is
Ek gjin libben yn.
Mei myn bliere kleuren
Moast dyn nocht fergean:
Dêr nin trouwe wennet,
Kin nin lok bestean!’
En in swurd fan smerte
Snijde 'm troch 't gemoed Hy teplett're 't blomke
Skriemend mei de foet.
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De striid om it heechste
Is der in God of is der net in God?...
Ik hab it antwurd frege fan 'e blommen
Op 't griene fjild; it blomke bûgde 't holke
En liet de swietste swietrook waaie En lústre sêft fan ja.
Ik hab it frege oan 't hege beamt yn 't wâld,
Dat stoer de stege holle omhegens stiek...
In stoarmwyn kaam; de grutste krune sonk
En 't hiele wâld rôp skriljend út fan ja!
Ik hab it oan 'e bliere weachjes frege,
Dy djoeiend boarten yn 'e wylde mar...
Hja leien sêft har del - it brûs waard wei
Yn 't lizich gers, dat oer de mar him bûgde En yn 'e stiltme spriek myn hert Gods namme.
De hege loften hab ik skruten frege
Te nacht, wylst d' ierde yn 't swarte tsjuster lei.
Heech boppe toer en tsjerke stie de himel,
De stjerren pronken mei ûnlykbre glâns
En ingels saaiden yn 'e lichte del...
Ek yn myn siele, dy Gods lûd ferstie.
Ik hab it frege oan 't wylde tsjustre hert,
Fertiisd yn 't ûnk, dat jamk omhegens wjukle,
En jamk wer sonk yn djipten fan ellinde;
En 't wie, as hearde 'k yn dat hert in stimme,
Dy spriek: mids leed en lijen is dyn God!
En dochs jit twivelje ik!
En 'k freegje jit mei triennen:
As der in hege God bestiet,
Dy alles kin, dy alles wit,
Waans earm de sterkste is fan al,
Dy grut is sûnder mjitte of tal,
Dy't yn dizze ierdske jammersteat
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Syn eigen krêft en geast besleat Hoe kin er dan de hearskippije
Fan 't sondich stof jit langer lije? Wêrta dat striden sûnder ein?
Wêrta Gods geast yn boeiems slein?
Wêrom it ûnfolmakke lot
Fan 't bern fan in folmakke God?
Want is 't net einleas wreed en hurd
Dat hjir de siele finzen wurdt
En ivich langjend nei omhegens,
Dochs ivich trutsen wurdt omlegens?
Ik seach my selme ta de grûn,
En al myn krêft hie my bejûn.
Myn frije siele seach ik ek,
En 'k skrille fan har lot tebek.
'k Seach, wat ik woe - en wat ik koe,
En 'k wist net, hoe dat komme soe,
En wyl 'k sa mei my selme kreaude,
Untfoel m' al wat ik earen leaude.
Doe doarme 'k heal ferwêzen rûn:
Ik seach my sûnder wyt en grûn,
Ik twiivle oan 't goede en oan it kwea
En wie my selme libben-dea.
Ik griisde fan 'e minskewrâld
En fûn him hol en leech en kâld...
Allinne yn mannich sillige oere
Fûn 'k frede yn 't skôgjen fan Natoere.
Wat faak de wrâld it leechste leit:
De rêst fan 't fjild, d' ienfâldichheid
Fan 't earme folk, dat draaft en swit
En fan nin sielelijen wit,
De blide berneboarterij Dêr fûn ik soms wer wille by;
En as de blide ljurken songen
Waard faak dit wylde hert betwongen.
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Mar mids yn 't kringen fan 'e wrâld
Untfoel my dan wer alle hâld;
Yn 't wyld gejei nei jild en ear
Fûn ik dy hege God net mear.
Dêr trape it laitsjend leagenskaai
Syn wurk tepletter; ja, 'k wie faai,
Hie 'k tusken goed en kwea te kiezen,
't Sels ek tsjin d' ierde te ferliezen.
'k Seach yn 'e fâlden fan Gods klean
De kladden fan 'e satan stean;
'k Seach, hoe't syn eigen tsjinner fel
Syn leare húnde en trape del;
Ik seach dêrnjonken mei in laits
Fan spyt en spot en leedfermeits
Wrâldminske, fij fan earnstich tinken,
My ta syn kâlde leare winken.
‘Do minskedier!’ rôp hy my ta,
‘Woesto part oan 'e himel ha?
Do stof en jitris stof, sa leech
As 't kin, woesto fan d' ierde omheech?
Wat jout dat grutske stribjen dy?
Do bliuwst doch like min as wy!
Kom, wol der net sa swier oer tille,
Mar priuw mei ús fan alle wille!
Ferdjer dochs net dyn blide jeugd
Mei stymjen oer gewisse en deugd!
Och, pinigje dy sels net mear:
Dyn deugd is neat as moadelear,
No jit yn swang, mar ringen wei!’ Soms harke 't kweade yn my dêrnei,
Mar 'k wie him jit gjin foetstap folge,
As 't hert wie my fan leed trochdolge.
O, wa beskriuwt dat djippe leed?
Hoe, God, hoe wiene Jo sa wreed,
Myn siel, Jo berntsje te ferjitten,
Sa oan 'e Satan oer te litten?...
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Wêrta dy siele yn boeiems slein?
Wêrta dat fallen sûnder ein?
Wêrta Jo eigen ljocht sa dove?...
God, ik sink wei yn 't ûngelove!
As berntsjes bidde, hâldt de himel
De siken yn; dan fleane twa wite dowen
Mei klappende wjukslach omhegens,
Wylst sulverljocht leit op har fearren...
Dêr berntsjes bidde is frede As berntsjes bidde, swije oan Gods troan
De sangen fan d' ingels, en triennen
Skrieme de blommen fan nocht...
As berntsjes bidde, bûcht him
De Satan biddende del...
Dêr berntsjes bidde, swevet
De paradiis-ingel rûn Dêr falt de godleugener del op 'e knibbels
En fynt yn syn siele syn God...
Wêr berntsjes bidde is frede!...
Ik kin net libje sûnder God,
In help en treast yn 't swartste lot,
In Heit, dy, as my d' ierde ûntsinkt,
Mei blide himelloaits my winkt;
Ien dy't my taropt, dei oan dei,
Dat 'k oan syn herte rêste mei.
Mar hoe't ik rôp mei hiel myn hert,
Dy hege Heit, jit fûn 'k him net;
Myn djipste sucht, myn hjitste bea,
Fûn 't ear fan God jit kâld en dea.
En wjukt myn siele ta him op,
Del falt hja, triljend, wurch en slop.
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En dochs, ik kin net sûnder Him!
My is 't, as hearde 'k soms Syn stim
Yn 't steatlik rûzen fan 'e nacht,
As blonk Syn each yn stjerrepracht
My fan 'e blauwe nachtloft ta...
O God, o Heit, binn' Jo it, ja? Yn djippe kolken driuw ik om:
Myn each stiet kâld, myn mûle is stom,
Myn siele is wjuklaam, swak myn hân,
Wei is myn tinken, myn ferstân,
En komt de Hear my net benei,
Dan sink ik yn 'e draaikolk wei!
It ljurkje, dat de dage wachtet,
Leit plat-út yn 'e greppel del,
Wylst him it tsjuster kâld omnachtet.
It lytse hertsje slacht sa fel
En het sa'n langstme nei de sinne;
Want hy, it berntsje fan it ljacht,
Hy kin net oer de wiete nacht,
Dy't grousum spoeket om him hinne.
Sa lis ik wachtsjend del tsjin d' ierde
Mei djippe freze en brutsen siel.
Wol, God, de tsjokke wolken skiede
Mei Jo golgoudne leafdestriel!
Ik kin myn leed net langer drage,
As 'k net Jo leafde fiele kin...
Lit my Jo mylde troanje sjen...
Riis op, o God! - kom, bliere dage!

Simmerjunslok
Blauwe jûnloft leit oer d' ierde,
Djippe stiltme, fier en hein.
Fan 'e griene glêde blêden
Dript de mylde simmerrein.
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Wêr út tûzen heldre kieltsjes
Fleurich 't liet fan 't libben klonk,
Wêr op tûzen blide blommen
Gleon it felle deiljocht blonk,
Sjonge no de koele twjirkes
Mylder, frjemder melodij,
Set it lêste poarper libben
Oan it wiete blomte by.
‘Frede!’ - rûst it oer de fjilden;
‘Leafde!’ - andert de natoer;
‘Iivge wille!’ - brûst it wetter Leafde wâlet d' ierde oer...
Foar it finster yn 'e skimer
Sit it keine jonge pear;
Sêfte swiete wurden reauntet
Hy syn bliere breid yn 't ear.
Stoarjend nei de donkergriene
Beammen foar it finsterrút,
Driuwend yn in see fan tinzen,
Sjocht it fanke drôgjend út.
Oer de fjilden blinkt de blauwe
Fiere fierte frjemd har oan Yn it beamt begjint te sjongen
Sêft de geal, dy simmersoan...
Fiere blauwe fierte! takomst,
Fol fan libbens lok en ûnk;
Bliere trouwe fûgel! sjonger
Fan it liet fan 't eigen honk;
Kleare himel, bleke moanne,
Friske jûnwyn, blinkend blomt Minlik famke, sis, wat sikest
Yn dy eineleaze romt?
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Sjocht dy fiere blauwe fierte
Dy ek frjemd en freegjend oan,
Klear en dúdlik praat fan leafde
Dy de geal, dy simmersoan.
Wat de takomst dy ek jouwe,
Silge nocht of djip fertriet,
Hark, dy fûgel fan 'e leafde
Sjongt dy trou syn minneliet.
As in lofsang op 'e skepping,
Ivich âld en ivich nij,
By dyn lok en yn dyn lijen,
Bliuwt dat liet dy jimmer by.
't Sjongt dy 't leaflik fammeherte
Fol fan goudne sinneskyn;
Klibers bûnte dreamen kringe,
Boartsje en djoeie blier dêryn.
En hy lústert sêfte wurden
Dy, syn siele en sin, yn 't ear Leafde wâlet rûn oer d' ierde...
Libje lang, o lokkich pear!

Nei wierheid siikje
Nei wierheid siikje is grif in eabel stribjen,
Mar wa't it dwaan wol, wês yn wierheid frij;
Him moat nin praat fan minsken skele kinne,
Hy siikje net by ien leare of partij.
Dy't wierheid siikje wol, hat net te reizgjen
Nei 'n hege berch, beskûle yn 't tsjustre wâld;
Hja is as 't stofgoud, út 'e bergen weispield,
Dat leit yn kerltsjes oer de hiele wrâld.
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Nei wierheid siikje! Ivich rêstleas stribjen
Fan 't minskeherte; doarnich stiennepaad,
Wêrop de wurge reizger hoartend rûntaast,
Fan dommens útgniisd, oangraud fan 'e haat.
En dan as lean: in hânfol lytse kerltsjes...?
Nee, mear as dat: dy striid sels is ús lean;
Hy is it lok fan eltse frije siele Nei wierheid siikje is: stride of fergean!

De wynharp
Kensto de wynharp? Hest him sjongen heard,
As simmertwjirkes sêft de snaren aaiden,
As roazesangen oer de fjilden waaiden
En himelnocht opwjukle út syn hert?
Hoe leaflik myld, sa swiet as hunichdau,
Dripte yn dyn siel dy sang fol keine wille!
Dyn siele sweve omheech nei 't himelblau;
Hja hearde d' ingels - en hja harke en skrille.
Fan heger libben as 't gekreau op ierd',
Fan hege, oersilge wille spriek dat liet.
Kensto de wynharp? Hest him gûlen heard,
As hjerstwyn bile en mei syn grutte baren
Oanstoarmjen kaam op dizze fine snaren
En reuze-akkoarden oprôp út syn hert?
Hy geide 't út: in kleiend near gekreau
Yn 't teare spylark. Wat in see fan lijen
Wâle yn syn liet, skril as it moardgeskreau
Fan 't miuwefolk, dat oer de hege tijen
Yn swermen fljocht, as bolderjend de dea
De weagen oanropt: bring ûnk en wea!
Kenstou de wynharp? - Finer spylark jit
Is my bekend: it is it dichtersherte!
Dat sjongt fan nocht, dat geit it út fan smerte,
Al nei't it libben troch syn snaren giet.
Soms, as Gods amme troch dy snaren rûst,
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Hearst himelnju yn oargelmelodijen;
As Satans kloer der wreed oerhinne strûst,
Hja giere 't út fan flymjend hellelijen.
Earst as de Dea syn treastwurd ‘frede!’ sprekt,
Dan swijt de sang - en 't teare spylwurk brekt.

Adventliet
Hark, hoe't de kleare stimme sprekt,
Dy troch de tsjusternisse brekt:
Slach op út jimme slomme 't each,
De Kristus daget fan omheech.
Weits op, do siele, wurch en dea,
Besmodze en oantaast fan it kwea;
In leaflik ljocht, in nije dei
Nimt al dyn lijen fan dy wei.
It is in skuldferjouwend Laam
Dat foar dy út 'e himel kaam;
O, lit ús stammerje yn ús smert:
Genede foar ús sondich hert!
Dat, komt de Heare hommels del,
As d' ierde skrillet skrousk en kjel,
Hy ús net straffe nei it rjocht;
Mar yn Syn wisse hoede tsjocht.

De mem mei 't bern
As ik sjoch, hoe't lytse Godsbern
Yn syn memme earmen leit,
Dan teraant my hast it herte,
Fol, oerfol fan sillichheid.
Hoe't er woelet op har skurte
En him tsjin har boarsten triuwt,
Laitsjend swolget fan 'e tate,
Dy't him swiet temjitte driuwt!
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Lyk as oan 'e kleare loften
't Bliere sintsje glânzgje kin,
Sa tsjin memme wite boarsten
Leit dat lytse himelbern.
Like suver is it skynsel,
Dat oer beide hinne glydt,
As de dauwe yn 't roazeherte,
Sweltsjeblom mei leeljewyt.
Wat in triuwkes tusken beide,
Leafdepylkjes oer en wer,
Rynsk as blomkes yn 'e greide,
Yn 'e himel stjer by stjer.
O, dat fan dy leafdepylkjes,
Bern fol swiete himelnocht,
Dysto stjoerst yn 't memmeherte,
Ien myn herte reitsje mocht!

Fan Jezus' berte
In bern is berne yn Bethlehem;
Hoe fleurich is Jerusalem!
Al kaam er yn in stâl te wrâld,
Dochs duorret ivich syn bewâld.
De keningen, út Saba wei,
Hja tôgje 'm goud en wiereek mei.
Hy is fan d' âlde sonde frij
En dochs fan flesk en bloed as wy.
Hy makket leafst in minske allyk
Oan God en Him yn 't himelryk.
Op dizze blide bertedei,
Lofsjong de Hear, wa 't barre mei!
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Widzesang
Sliep, myn ienichst berntsje, slomje!
Swiete sangen sjong ik dy.
Lytse boi, dy wol ik romje:
Soan en heit bisto fan my.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Sliep, moai berntsje, sliep dan efkes
Yn it bedsje, dêrst yn leist.
'k Sprate it sels fan hea sa sêftkes,
Datst der swiet yn rêste meist.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Slomje dan, myn kroane en wille,
Do, myn wite himelwyn,
Wylst wy foar dy minge sille
Molke en swiete hunich d'ryn.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Sels sa swiet as hunich biste,
Ta myn wille op ierde kaam;
Libben fan myn libben biste,
Berne fan in keine faam.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Al watst wolst, kom ik tefoaren,
Do, myn herte feestgerûs,
Gouden sang fan himels koaren,
Fluiteklang en harpgesûs.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Neat silst brek ha: roazen wyn ik,
Sweltsjeblommen troch it hea;
Leeljes, hyacinthen byn ik
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Om dyn mûtle blanke lea.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.
Wolst muzyk, de skepers komme,
Spylje dy har moaiste liet.
Wat muzyk waard ea sa romme?
Nimmen spile as hja sa swiet.
Tûzenkear sille ús lofsangen rûze,
Tûzenkear foar dy, myn kûze.

De sjonger
Ik seach de leeljes bloeien en ek de heideblom:
De gealtsjes yn 'e wâlden, dy songen maitiids rom.
Doe bloeide ek myn herte wer op út winternacht,
En hjitte my te sjongen fan maitiids blommepracht.
Earst songen ik en 't gealtsje tegearre tagelyk:
Doe fleach hja wei en wjukle omheech nei 't himelryk.
Hja wjukle nei de himel en diigre oer stêd en lân,
En fleach nei nije blommen oer seè, nei 't suderstrân.
Ik seach dat oan, ferbûke, en rôp: ‘Hui suster, hâld!’ Dêr stie 'k en song allinne - allinne yn 't giele wâld.
Ik hab alhiel gjin wjukken; oars fleach ik jerne mei,
Oars fleach ik mei nei 't suden, dy oare fûgels nei.
No kom ik ta myselme: myn lân leit wyld en bleat.
Hoe kaam it, dat 'k yn maaie sa sleau myn wurk fergeat?
En hoe sil 't no by 't winter, as wreed de Noarman waait?
O, Ien sil foar my soargje: Hy dy de leeljes klaait!
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Trouwe leafde
‘Lit fersinke, fersinke dyn leed, myn bern,
Yn 'e see, yn 'e djippe see!’
In stien bliuwt lizzen omleech op 'e grûn;
Mar jimmer omheech komt myn wee.
‘Brek dan ôf, myn ynleaf bern,
De leafde, dyst draachst yn it hert!’
Brekt men blommen ôf, dy ferwylje gau:
Trouwe leafde ferwilet net.
‘O dy trou, dy trou, dat 's mar in wurd;
Lit it mei de wyn fergean!’
O mem, al teskuort ek in rots yn 'e wyn,
Myn trou bliuwt ivich stean.

Minja
In seemearke

I
Djip, djip yn 'e see is it wetterpaleis
Fan Walja, de seekeninginne;
De seewiven komme 'r en sjonge eltse reis
Fan in lân fol fan fieling en minne.
Hja sjong' fan 'e sinne, dy't weidûkt yn 't wiet,
Fan 'e moanne en 'e stjerren it leaflikste liet.
Hja sjong' fan 'e seeman, dy't swalket, fier wei
Oer de see, mids troch stoarm en gefaren;
Dêr harket de seeprinses Minja dan nei,
In faam, blank as 't brûs op 'e baren.
En sjong' hja fan laitsjende, boartsjende bern,
Dan kriget hja langstme om dy wûnders te sjen.
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- ‘O mem, lit my gean, wêr't it sulveren ljocht
Fan 't moantsje sa blinkt op 'e weagen,
Wêr in leger fan stjerren yn 't wetter delsjocht,
Klear en fjurkjend as blierkjende eagen;
Lit my tsjen nei it strân, wêr dat berneguod djoeit,
Lit my driuwe nei 't lân, wêr dat sinneljocht gloeit.
De minske wol 'k sjen mei de fieling yn 't each
En de libbene siele yn it herte;
Wy habbe gjin siele en ús ivich blau each
Het gjin triennen foar wille en foar smerte.
Wêrom is ús herte sa kâld as in stien?
Myn libben wol 'k jaan foar ien inkelde trien!’
- ‘O bern, wês dochs bliid mei de lokkige rêst
Hjir ûnder yn 't rêstleaze wetter;
In fielende siele jout oars net as lêst;
In hert lyk as uzes is better.
Faak hoopje om 'e nocht - machtleas stribje nei God Heech wolle en leech bliuwe - dat is 't minskene lot.’
- ‘O, lokkich de minske yn dy ivige drang,
Dy 'm jimmer omhegens wol tille;
O, sillich dy siele yn syn wurd, yn syn sang,
Dy siele yn syn leed en syn wille.
Dy godlike minsken, o mem, wol ik sjen;
Toe, lit my hjir wei nei dat wûnderlân tsjen!’
- ‘Nee bern, 't kin net wurde; do witst it te goed:
Hjir ûnder, hjir ûnder moatst bliuwe.
Ik soe dy bewarje tsjin ûnk en tsjin noed;
Do moast al dy dreamen ferdriuwe.
Do biste de seekening Skolper syn faam;
Sis, woest net, myn fanke, dat hy mar wer kaam?’
- ‘Hear Skolper is kâld’, sei it minlike bern,
‘En wiffer fan sin as de weagen;
Me kin yn syn wêzen de fieling net sjen,
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Gjin lôge, gjin leafde yn syn eagen.
O, lokkich de minske mei fieling yn 't hert;
In minske kin 'k leavje - in oar leavje 'k net!’
Doe skodde frou Walja it glinstrige hier
En de seewiven krieten en âlen;
Hja glûpten ferheard yn 'e wâlden fan wier,
Wylst de weagen fan kjeltme n't mear rôlen.
In eangjende stiltme krong troch yn 'e see,
In tsjustere fieling fan oanboazjend wee!

II
De jûntwjirkes boartsje oer it dreamende djip
En 't westen stiet lôgjend te gloeien;
Leit dêr op it wetter in poarperen skip?
Of is it in roas ûnder 't bloeien?
De wyn hellet oan, aait it blinkende wiet,
En de baren, ûntwekke, sjong' brûzend har liet.
Dat heart de jongfeint, dy dêr mimert oan 't strân,
In feint, kant as d' yp yn 'e wâlden;
Hy draacht ûnferskillich de harp yn 'e hân,
Dy't wend is, it spyltúch te hâlden.
Hy fierket oer 't wetter, as socht er dêr eat,
Hy digert swiersettich, as fûn er dêr neat.
Dan taast er yn 't spylark: in wâljende klang
Rûst skolperjend rûn yn 'e snaren;
Dat heart earst sa leaflik by d' ivige sang,
't Ienteanige liet fan 'e baren.
Mar 't spyljen wurdt wyld as de hjerstwyn, dy giert
Troch 't iepene wâld en dan sjongt er syn liet:
De himel het syn ivich ljocht,
Mar tsjuster is myn hert;
Nei trouwe leafde hab ik socht Ik fûn, ik fûn se net.
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Rju kroeze baren het de see,
Dy boartsje as berntsjes om;
Rju blide dreamen hie myn hert Hja binn' ferwaaid ta skom.
Moai bloeit it fjild mei blom by blom
En 't ljurkje sjongt der blij;
Myn hert is kâld, myn hert is stom;
Nin blomke bloeit foar my.
Myn hert is stom, myn hert is kâld O, sis my, djippe see,
Do wide, wylde wûndre wrâld:
Wêr fyn ik leafde en free? Sa song er - dêr driuwt op it brûzende wiid
In faam, as de moanne sa blinkend;
Mei sniewite boarsten en ljochtglânzich hier,
Mei útsprate earmen him winkend.
De krollige weachjes spatte op by har lea Hy stoarret ferwêzen; sa'n faam seach er nea.
Hja dûkt as in wetterblom op út it skom
En wiggelt as waaiende reiden,
En driuwkelt, as dodde hja wei yn 'e slom,
En laket as 't famke ûnder 't meiden;
Har bringe de baren al tichter oan 't strân;
Dêr bliuwt hja en sjongt hja en wiuwt mei de hân:
Minske mei dyn leavjend herte,
Kom doch harren, hjir is rêst;
Kom en 'k sil dy wolkom hjitte:
Alle smerten, alle lêst,
Silsto oan myn hert ferjitte.
O, de see is sa djip en sa koel en sa sûn,
En sa wyt is de grûn,
En ús hûs is sa klear as it wetter;
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Is 't lân dy ûnrom,
Ferlit it; o kom,
Hjirûnder, hjirûnder is 't better!
Minske mei dyn leavjend herte,
Kom doch harren, hjir is rêst;
Kom en 'k sil dy wolkom hjitte:
Alle smerten, alle lêst,
Silsto oan myn hert ferjitte.
Yn 'e tunen, dy't pronkje om myn âlderlik hûs,
Bloeit blomt by de rûs
En dy glinsterje as goud en juwielen;
't Is lij yn it wiet;
It seewive-liet
Riist leaflik út tûznen fan kielen.
Minske mei dyn leavjend herte,
Kom doch harren, hjir is rêst;
Kom en 'k sil dy wolkom hjitte:
Alle smerten, alle lêst,
Silsto oan myn hert ferjitte.
Al swypkje stoarmen it brûs oer de see,
Dêrûnder is free;
Gjin ûnwaar, gjin kjeld sil ús lette.
Dêr bisto by my
Sa sûn en sa blij Dêr triuw ik dy djip oan myn herte!
Hja swijt en in wûndere krêft driuwt him oan;
Hy sil yn 'e wâljende weagen;
Mar de himel belûkt en it byld is ferstoarn,
En de see spjaltet op foar syn eagen;
Mei tongerlûd boldert de byljende see:
‘Dat 's Skolper syn breid; wee, ûnlokkige, wee!’

III
Hear Skolper, de kening fan 't wâljende wiet,
Waard ba fan it doarmjen allinne;
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Hy tocht oan twa lippen, sa roazige swiet,
Oan twa eagen, sa blier as de sinne.
Hy teach op in moarntiid nei Walja 'n-har ta
Oan 't haad fan syn feinten - syn breid woe er ha.
- ‘Mar fanke, wat steane dyn eagen dochs flau;
Wat binne dyn wangen beklonken!
Sis, hieste sa'n langstme? hiest twiivle oan myn trou,
En wie dy de moed al ûntsonken?
Stek op no dyn holtsje, sa blank en sa prûs No nim ik dy mei nei myn keninklik hûs.’
It fanke, ferwêzen, sloech d' eagen foardel:
It leed woe har 't herte tebrekke;
Dêr nei're frou Walja; har each fjurke fel:
- ‘Sis, koeste gjin wolkomstwurd sprekke?
Hear Skolper, och nim it myn famke net kwea,
By jo wurdt har troanje wer glânzich en rea.’
- ‘Kom Minja’, sa spriek er, ‘'t wurdt feest yn 'e see,
Mearminnen sill' blier foar ús sjonge;
Hja makken de kostlikste trouklean al ree,
Mei pearels en barnstien behongen;
De frjemdste anemoanen sil bloeie yn it hier
Fan myn keninginne - o, laitsje ris blier!
Hark, hark yn 'e fierte dat wûndre muzyk:
Us trousang, op seehoarnen spile.
It lokket sa leaflik dy mei nei myn ryk,
Dêr nea net nin blomke ferwile;
Wêr d' ivige simmer sa myld jin omaait
En 't ljocht alle blommen mei goudglâns oerklaait.
Dêr wit ik in herntsje yn myn sulveren hûs,
Wat sil 't dêr smout sitte tegearre!
De skreau fan 'e seemiuw en 't stoarmegerûs,
Me kin se op dat plakje net hearre.
Dêr bring ik dy hinne as myn triljende breid;
Dêr wurdste myn wiif; witste, faam, wat dat seit?’
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Mei slacht er it fanke syn earm om 'e mul Hja folget, de dead op 'e wangen.
De seefroulju slagge har 't kleed om 'e lea
En reauntsje har lokjende sangen.
't Muzyk strûst foaroan. - Wêr de breidsljuwe gean,
Dêr bliuwe de seemeunsters drôgjende stean.

IV
De wolken oan 't swurk jachtsje yn skoftige feart,
As wiene s' in kloft skrille miuwen,
Of skimmen, opjage út it ryk fan 'e dead
Troch 't kwea, dat hja ienkear bedreauwen.
Near boldert de seewyn yn 't holst fan 'e nacht;
Gjin frede is op ierde, oan 'e himel gjin ljacht.
Oan see stiet de sjonger; gjin rêst het er hân,
Sûnt Minja him rôp oan har herte;
Hy doarme al dy tiden ferwêzen oan 't strân:
- ‘O, faam, wannear sil 'k dy wer mette?’ De wyn keilde yn 't wetter dat kleiende wurd,
De see heinde 't op, wâle 'r skatt'rjend mei fuort.
Dochs driuwkle, as seach er yn 't tsjuster har net,
De faam mank de skolprige weagen;
Har mûle stie stom en fol langst wie har hert,
Om him, om him sochten har eagen.
En as hja dy kleiende frage fernaam,
Bliid read waard har troanje; har ûnrêst bekaam.
- ‘En bin ik al kepp'le oan in meunster, sa kâld
As de weagen, dy't kâld my omspiele,
Do bliuwste myn nocht en do biste myn hâld,
Do minske, do godlike siele;
Dyn ynwaarme leafde, foar ien amerij,
Is mear as it ivige libben foar my.
O, mocht ik mar komme oan dat lokkige strân,
Dan soe ek myn fieling ûntweitsje;
'k Soe gean troch de fjilden mei dy hân yn hân,
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Mei dy libje, skrieme en laitsje;
As waard ek myn libben fol 't swierste fertriet,
'k Joech dêrfoar al 't lok fan dit sielleaze wiet.’
Sa suchtet de faam, wylst hja swijende driuwt
Nei de brâning, net fier fan 'e sjonger En dan, as de wjerljocht it wolkeflues kliuwt,
Mids it rôljend gegrom fan 'e tonger Dêr sjocht er it byld wer - hoe wyt en bestoarn!
Mar glimkjende en wiuwende stoarret se 'm oan.
Hy stoarmet yn see en hy wrakselt tsjin 't wiet,
Eltse weage is in daam om te kearen;
Mar hy brekt him in paad, wylst it ljuentsjende liet
Fan Minja him reauntet yn d' earen.
En hoe't eltse baar him ek dwersdriuwe mei,
Hy wrakselt foarút en komt neier en nei.
Mar tsjuster is 't - grûnleaze nacht om har ta:
Hoe siikje, hoe fine s' elkoarren?
‘Wêr biste?’ ropt hy, en ‘wêr biste?’, ropt hja,
‘Hâld moed, o myn leafste, kom harren!’
Dat stipet him wol; mar it waar boazet oan,
En hol bromt de see: ‘foar de wille... ferstoarn.’
Mar nee - efkes brekke de wolken - it ljocht
Fan 'e moanne falt bleek op 'e weagen.
In skreau fan 'e faam - is it eangstme, is it nocht? Hja fynt him; hy iepent jit d' eagen.
Hja tilt him omheech - efkes sjocht er har oan Mûle klibbet op mûle - - dan is er ferstoarn.
Wat himelske fieling kriget hja troch de lea!
Wat hillige freze yn har herte!
Wat rûst yn har om: is 't in sang, is 't in bea?
Wat in djippe, wat sillige smerte!
De siele, dy pas oan de minske ûntteach,
Dy amme fan God bringt har triennen yn 't each...
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V
Foar it bern fan 'e see is gjin ein, is gjin dea;
Syn lot, lyk as 't brûzen der weagen,
Is ivich itselde - - mar bart it ris ea,
Dat in trien him opwâlet yn d' eagen,
Dan ferwurdt er ta damp - mei dy inkelde trien
Is it bern fan 'e see yn 'e loften fergien...

[Wulfran, de wize prester, dy woe]
Wulfran, de wize prester, dy woe
Radbod, de rouwe kening, wol riede,
Dat er him foar syn dea jit doopje soe:
Oars soed er, sei er, yn 't helske fjoer briede,
Wat in bekearde net oerkomme koe.
't Doopfet waard set yn 'e tsjerke fan Heechwâlde;
Mar as de kening der syn rjochterskonk yn hie,
Frege er oan Wulfran: ‘Sis, wêr binne d' âlde
Keningen komd, dêr myn folk ûnder wie?
Binn' s' yn 'e himel, dêr de doopten yn binne,
Of is de hel foar dy heidens allinne?’
Wulfran, de wize, spriek doe de wurden:
‘Leech yn 'e lôge, dêr 't net is te hurden,
Barne yn 'e hel foar ivich dyn heit
Mei alle heidens.’ - Radbod dy seit:
‘Leaver mei rike kenings omleech,
As mei dyn skobbige Kristnen omheech.
Wêr dat myn heit heart, dêr hear ik ek.’ Dêrmei loek Radbod syn rjochterskonk tebek.

Te deum
Almachtich God, Jo priizgje wy Jo, Hear en Heit, bekenne wy;
Fan poal ta poal, oer hiel de wrâld,
Ha jo, o Heare, 't heechst bewâld.
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Wy roppe 't hillich trije kear,
God Zebaoth, 't is ta Jo ear.
De himel het Jo ivich ljocht,
En 't hert het rêst, dat frede socht.

[Warn komt op it wite hynder]
Warn komt op it wite hynder,
Skiere mantel om 'e lea Rûken fleane foar syn fuotten;
Warn komt op mei ûnk en dea;
Wylde stoarmen lit er waaie Tonger jout syn blits derta Bûch, o minske, leech de holle Wrake, wrake wolle hja!’

Muzyk
Oan M. de Boer ta syn njoggentichste jierdei
Troch it libben, nomle grize,
Troch de keale wrâldske fjilden,
Mids 't gekreau om jild en eare
Het J' in freonlike ingel laat;
Oer dat platte wrâldske libben,
Oer dy swarte stoppelfjilden
Het dat bern út heger oarden
't Sie fan heger wille spraat.
Dêrtroch, wêr Jo foet ek trape,
Rûnom mette 'r bliere blommen,
Moaie planten, himelfruchten,
Opkomd út dat ingle-sie;
Swietrook sweve 'r om dy blommen,
Kleuren glânzgen op dy planten,
Dêr Jo each, foar 't heechste iepne,
Wiere, ynsilge nocht oan hie.
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Oer Jo holle sweve in hillich
Koar fan keine himelsangen;
As in simfonije rûsde
't Libben oan Jo ear foarby;
En de laits fan lokkige oeren,
En de trien, skriemd yn 'e stiltme,
Hiel Jo libbensliet teraande
Ta ien súvre harmony.
Yn Jo herte, nomle grize,
Wie in wel fan 't klearste wetter;
Fan dat herte wâle in bliere
Stream fan sangen oer ús lân;
En as Jo de snaren poenden,
Wie ús eigen siele 't spylark,
Dat him foege yn klang en mjitte
Nei it triuwen fan Jo hân.
Sjonger, preester fan it hege,
Dy mei 'n wiereekwalm fan toanen
Ut it stof, út tsjusternisse
't Minskehert omhegens fiert,
Nim de tank oan fan dy Friezen,
Dy't as bern Jo sang al songen
En waans bern wer rûze litte
Oer Jo grêf datselde liet!
Grize freon! Jo jierren kliuwe!
Yn 'e fierte hearr' J' it oargel
Fan 'e himeltimpel spyljen 't Rûst, in wolkomstsang allyk.
Tankber, as wy foar Jo binne,
Sill' Jo wêze ta dy oere,
Dat Jo bleke lippen jitte
Lústerje foar 't lêst: Muzyk!

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

280
aant.

Lok
In berntsje rûn in flinter nei,
Dy't sitten gyng op alle blommen;
Mar, tocht ús maat him benei te kommen,
Dêr flodd're de flinter wer fleurich wei.
Mar gjin belies joech dat krigele bern:
‘Wie 't faak al mis’, sa tocht er, ‘letter
Pak ik dy, flugge flinter, wol better’ Hy taaste - de reed wie wer ferlern.
Al fierder en heger de flinter fleach,
Oer in djippe kûle... Boi seach yn 'e hichte,
Murk de kûle net - waard wei yn 'e lichte,
Wylst dy lokjende flinter de loft ynteach.
Sa bisto, o lok! Wy skrippe om dy,
Wy hoopje op dy ûnder lêst en lijen
En miene dy ienkear wol te krijen,
En ferjitt' der it grêf foar ús fuotten by,
En falle dêryn!... Mar al wie dat sa net:
Al mocht it ek ienkear ús tabehearre,
Wy soene dat moaie lok bedjerre,
Lyk as 't bern, dat in flinter yn hannen het.

De wetterman
't Is bard yn langferfleine tiden,
Doe swalke d'r oer de Sweedske grûn
In jonge fromme pylgrom rûn:
Foar Jezus' wiere lear te striden,
Dy't him de frede werjûn hie
En sûnt syn treast, syn alles wie,
Dat wie syn doel; dêrfoar ferliet er
Syn nommel wiif, syn leave bern;
Syn eare en steat en goed fersmiet er,
Om earm en bleat troch 't lân te tsjen.
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Troch sompich slyk, oer hurde stiennen,
Lâns steile paden, bergen oer,
Troch 't skrokke sân, sa gleon as fjoer,
Seach men dy fromme pylgrom rinnen.
Him diek in rûge skieppehûd,
Ut bleate fuotten rûn him 't bloed,
As hy tsjin skerpe stiennen state,
En wêr it paad him hinne late,
Lâns sterke stinzen, dêr de wrâld
It swietste swiet joech foar de sinnen,
Lâns earme klinten, keal en kâld,
From trape er alle doarren binnen,
En socht it hert, troch 't ierdske goed
Ferdoarn, of hurd troch 't lange lijen,
Ut stof en sonde omheech te krijen:
Hy wiisde op Jezus' offerbloed
En learde d' ierde te ferjitten
Foar 't ivich lok yn 't Heitelân,
Om sillich oan Gods rjochterhân
Yn himelgloarje del te sitten...
Sa kaam er op in stille jûn,
Doe't yn it westen op 'e grûn
De sinne stie - in gouden poarte
Fan ljocht - in streamjend wetter lâns,
Dat yn 'e mylde simmerglâns
Blier mei syn krolle weachjes boarte,
Wêroer in melodije glied,
Sa himelsk moai, sa ynlik swiet,
Dat him it bloed stilstie yn d' ieren;
It wie as moarns it tierelieren
Fan 't blide ljurkje yn 't hege blau;
It wjukte allyk in wite do
Oer dy beblomme krite hinne;
It wie, oft, sjongend troch de loft,
In boartlik dertene ingle-kloft
Dûnse op 'e strielen fan 'e sinne;
Allyk in nije blide dei,
Sa dage 't út 'e fierte wei.
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‘Wat minske’, tocht er, ‘sjongt sa moai?
Want mei sa'n hunichswiete tonge
Kin 't fielend minske allinne sjonge;
Dy wille, leaflik bûten roai,
Kin oars nin ien as 't Godsbern fiele:
Gods amme, rûzend oer in siele,
Oan d' alderfynste snaren ryk,
Dat is dat himelske muzyk!’ Lang rêst er net, mar fierder giet er,
En jimmer lûder, blierder, swieter
Rûst him dy wûndre sang yn 't ear;
Hy heart no ek de wurden klear,
Dy't op dy stream fan toanen driuwe...
‘Wa kin sa wier en moai beskriuwe
De wurken fan Dyn hân, o Hear?’ Mei flugger trêden trapet hy;
Dêr wêr dy griene wyljen waaie,
Mei swiere tûken 't wetter aaie,
Dêr moat dy swiete melody
Fandinne komme - hymjend fan
It hurde rinnen einlings stiet er
Oan d' igge... en sjocht ferheard... Wa sit dêr?...
‘O sei, it is in Wetterman!’
Wa koe se net yn d' âlde tiden,
Dy soannen fan it wûndre wiet,
Dy tûke masters fan it liet?
O nochlik, oer de mar te gliden,
Dêr 't wetterfolk oan 't djoeien wie;
O sillich, oer in stream te farkjen
En nei de wetterman te harkjen,
Dy dêr syn fêst ûntwyk yn hie!
Alf wizen koe in wetterman;
Tsien spile er jamk op 'e fioele;
Mar, waard men dêr al nuver fan,
It âlfte brocht jin op 'e doele:
't Ald wiif sprong by de wiele wei,
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As har dy wize yn d' earen trille;
De kreuple en lamme dûnsen mei,
't Popke yn 'e nane sprong fan wille;
De kij yn 't lân, 't fee op 'e stâl,
Hja moasten dûnsje op 'e mjitte;
De stiennen sprongen út 'e strjitte,
Ja, al jins húsrie dûnse as mâl.
Mar dizze wûndre melodije,
Moast 't wetterfoltsen deis ferswije,
Dy sang, fan al te folle macht,
Wie foar de geasten fan 'e nacht.
Hoe blier har liet de wolken kleau,
Hoe swiet har libben hinne dreau,
Ien ding koe 't wetterfolk net hurde:
Hja koene nea net sillich wurde!
De wetterman wie Satans soan...
Net foar him is de Heare stoarn O swiere flok, o djippe smerte,
Net wei te sjongen mei har liet,
Dy't jimmer oan har siele friet;
O iivge langstme fan har herte!
Jit... stille hope, pynlik swiet...
Sa koe men yn 'e bliere moarn,
As alle tsjustre skaden stjerre,
Har inkeld skruten sjongen hearre:
‘Is net foar ús de Heare stoarn?’ De pylgrom harket jit nei 't liet:
Op in grien eilân mids yn 't wiet,
Dat oan syn fuotten brekt en brûzet,
De sjonger sit - de jûnwyn strûzet
Him troch it lange ljochte hier;
Syn skonken sitte yn reid en wier
Fertiisd en út dy griene lape
Stekt hy de blanke glêde lea;
Syn holle draacht in reade kape...
Sa'n tsjeppe holle seach men nea;
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En drôgjend sjocht er oer de baren,
Nei 't hege swurk, oer 't bûnte lân,
Wylst dat er mei de rjochterhân
Syn sangen opropt út 'e snaren.
Hy sjongt fan 't ljocht der waarme sinne,
Dy't al wat libbet myld beskynt,
En, oft hja jûns yn 't skaad ferdwynt,
Moarns kliuwt wer troch de wolken hinne;
Dy't yn 'e fierste herntsjes kringt,
Net freget nei kom-ôf en sibben,
Mar, yn har rynske leafde, libben
Sels oan 't lytste wjirmke bringt;
Hy ljuentet fan Gods moaie blommen,
Fan 't tankbre fûgelt yn it wâld,
Dat Hy ek yn Syn hoede hâldt...
‘Ik fiel’, sa geit er, ‘oer de wrâld
In nije blide hope kommen:
De himel seit my 't boadskip oan:
“Ek foar dy is de Heare stoarn!”’
Lilts slacht de pylgrom op 'e grûn
Mei 'n stôk, de stipe op al syn wegen;
De spylman swijt - ferheard, ferlegen,
Sjocht hy bedêst de krite yn 't rûn
En heart, hoe't pylgroms lippen roppe:
‘Hoe sjongsto sa fan blêd en blomt,
Fan 't lok, dat oer de siele komt,
As men de himel sjocht dêrboppe?
Krûp wei, ferbline, yn wier en gnod;
Beskriem dyn lot, dyn ivich lijen:
Genede is net foar dy te krijen,
De Hel is dines, Satans brod!
Ja, earder sil de toarre tûke,
Dêr ik myn ienlik paad mei gean,
Fol jonge griene blêden stean,
Fan swiete reade roazen rûke,
As dat de hege Himelheit
Dy plak jout yn syn Sillichheid.’ -
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Hy swijt en nimt de stap wer oan...
Dêr komt fan 't eilân mids yn 't wetter
In skrille skreau - dan, efkes letter,
Is alle lûd in hoart ferstoarn Dan boarst de sjonger út yn triennen
En skriemt sa lûd en snikkert sa...
De pylgrom mei it hast net ha Hurd giet er, om dat lûd t' ûntrinnen;
Mar sommes heart er jit de toan:
‘Net foar my is de Heare stoarn!’
‘Wol haw ik wreed de lêste hope
Fan de ferlerne siele slope’,
Sa tinkt de pylgrom; ‘mar hoe sear
't My docht, it is Dyn winsk, o Hear!’ En fierder, fierder trapet hy;
Mar yn syn binnenst heart er jitte
Dy nochlik swiete melodij,
En dan - dat kleien yn 'e fierte...
Al drôgjend bliuwt er hommels stean Hy digert rûn... Hjir op 'e romte,
Dêr 't paad oer rint, waachst beam noch blomte En dochs: hy koe troch roazen gean,
Sa'n swiete rook driuwt om him hinne;
Wêrearne dochs dy roazen binne?...
Fêst tichte by: it rûkt sa swiet!
Hy stoarret snúvjend yn 'e hichte Dan yn 'e rûnte - nei de lichte...
Syn stôk is 't, dy't fol roazen stiet!
De keale toarre stôk fan niis
Is no in farske griene tûke
Fol reade roazen: 't paradiis
Kin fan nin swieter swietrook rûke.
En biddend siicht de pylgrom del...
't Rûst yn in sigen oer syn holle:
‘Leafde is dyn God, de Mylde, Golle!’...
O stream fan wille, hast te fel;
Wat minskehert kin dy ferneare?...
Hy stammert einlings: ‘Tank, o Heare!...’
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Dan giet er tel oerein en rint,
Sa hurd syn skonken him mar drage,
Werom, as boade fan 'e dage,
Dy't no foar 't wetterfolk begjint;
En rêder bûnzet him it herte,
En 't bloed him nei de wangen fljocht,
As hy dat byld fan stomme smerte,
De wetterman, wer sitten sjocht.
‘Loksillich’, ropt er him temjitte,
‘Bisto; stek frij de holle oerein;
Grut nijs het my de Heare sein Sis, kensto dizze tûke jitte?
Niis wie er toar en keal, en no
Fol reade roazen: sillich do;
Want dit 's in teken fan 'e Heare.
Sjong frij dyn heechste liet fuortoan,
Want ek foar dy is Jezus stoarn!
My, sondich minske, woed Er 't leare.’ Dat boadskip rûsde fier oer 't wiet,
't Krong troch yn 't herte fan 'e baren,
Foer as in twjirre troch de snaren En op 'e wjukken fan in liet
Teach dy ferloste siele omhegen...
De fromme pylgrom gyng syn wegen;
In mylder leare preke hy:
De leafde bleau him jimmer by En oer syn wurken lei Gods segen.

Tawijd oan 'e haat
De nacht is stil en klear, oan 't blauwe swurk
Jit myld de moanne frede om har hinne.
De lytste wolkjes krôlje om 't ljocht har ta,
Sa blank as wite roazen. Sulverskyn
Falt oer it stille seeflak; bliere glânzen
Dûnsje op 'e donkergriene kroeze weagen.
Yn 't noarden gean de keine wite koppen
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Fan Aamlâns dunen yn 'e loft omheech,
Omleech bespield fan 't ivich wâljend wiet,
Dat fredich praat mei d' iggen, dêr 't op brekt.
Hoe leaflik is sa'n mylde simmernacht
Foar 't minskeherte, dat yn 't deistich bodzjen
Meast om 'e nocht nei rêst en frede siket.
Hja lit har koelte gol de hjitte troanje
Omaaie, dêr de haat sa wyld op lôge,
Of dy beswit wie nei it hurde wramen,
Of dy't de striid mei moude en bloed besmodze En 't wreed ferwrongen wêzen heldert op,
Allyk de see, as 't ûnwaar útraasd is En dy't by har syn ûnrêst net ferjit,
Wol moat it stoarmje en bolderje yn syn siele!
Twa manlju, d' iene in slanke bjirk allyk
En d' oare in âld ferware ikenbeam,
Stean oan it strân en sjen de weagen oer
En litte it fielen, dat dêr brûst yn 't hert,
En 't tinken, dat dêr yn har hollen wâlet,
Utrûze. Tsjuster stean hja tsjin 'e loft.
Do jonge Magnus, eale leat fan 't âlde
Romrofte laach fan Radbod, preesterssoan,
En sels yn tsjinst fan Tonger, d' âlde God,
Hoe stiet dyn bliere troanje sa ferwêzen?
Do wieste juster jitte in stoere helt,
Hoe no sa deltreaun fan it heislik ûnk?
Ast mei dyn heit it offer mei betsjinnest,
Rêst mannich famme-each fol nocht op dy,
Sa gol en minlik blierkeste om dy hinne Hoe no sa droef en 't each fan triennen hjit?
Hoe giet dyn boarst sa hastich op en del?
Dyn noasters trilje; tsjuster broeit de wynbrau
Oer 't each, dat swart weiskûlet yn 'e holte,
En mei d' oprôle fûsten slachst dy tsjin
De holle, gleon fan haat, dy boarst fan leed.
Him sjocht syn heit, de stoere preester, oan, Meilijich net - nee, om dy lippen leit
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In grime laits - en út dy eagen slacht
In frjemde lôge, frjemd as 't ierdefjoer,
Dat soms 't Rea-klif útspijt ta 'n foargespins.
‘Dat is de Kristne skuld, myn soan’, sa grânzet
Er him yn 't ear, ‘dyn lot is lyk as Fryslâns:
Us heechste lok wurdt ús fan harren nomd,
Us frijdom knoeid, ús âlde timpels skeind,
Us goaden delkeild en har skatten roofd.
Sa wurdt dyn folk tetrape fan 'e frjemden,
En, datst it leed, dat ús de siele snijt,
Meifiele soest, as wie 't dyn eigen, sjoch,
Sa ha hja dy dyn grutste skat ûntnomd:
De faam, dy 't libben fan dyn libben wie.
Hy het sa lang, de grize preester, ljuente
Om Hilda's hert, hy hat dy teare holle
Sa yn syn reach fan leagens fyn bespûn,
Dat d'earme faam har libne feint op ierde
Ferlit foar him, dy't yn 'e loften wennet
En stoar oan 't krûs - in wûndre ruil foarwis!
No bliuwste hjir, en fan dyn leafde bleau
Neat oer as haat, haat tsjin de frjemden...
O lokkich, lokkich foar ús folk dy haat!
Tank, Warns, foar dizze kostbre jefte, tank!
Tank, Tonger, hammerkeiler, readburd, tank!
Tank, Forsete, do wachter fan it rjocht!
Bewarje hoask dy grutte skat, myn soan!
De nije God naam dy dyn âlde wei,
Mar d' âlde Goaden joegen dy in nijen;
Dyn leafde het de nije dy ûntstellen;
Fan d' âlden krigesto de haat yn 't plak.
O nim him oan; swar wrake oan 't Frankne reau.’
De feint stekt no de krolle holle omheech
En 't ljochte hier falt op 'e brede skouders
Oannimlik del. Mar as er hommels rimpen
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De holle skoddet, wiuw' hja hinne en wer
En waaie 'm om 'e nekke, allyk de moannen
Fan 't gysten hynzer, dat nei 't slachfjild sil.
‘Ik nim de nije jefte tankber oan’,
Sa ropt er. ‘Preester fan 'e haat sil 'k wêze
En rjochter tagelyk - ja, boal as 't moat.
Hja sizze: ús Goaden binne kâld en dea;
Hawar, sa jitte wy se libben yn
Mei Kristne- en Franknebloed. Dat sil har troanjes
Reafallich meitsje, en as de lêste Kristen
Syn lêste sike lit, sil 't stiennen byld
Fan Warns delspringe fan 'e tsjerkemuorre
En sil er selme yn grize mantel rûngean
Oer 't Fryske lân en iivge jonkheid leit
Him op 'e wangen, read fan Kristnebloed.
Dan bringt er frede. No jit rydt syn hynzer
Him troch de loften, ivich rêstleas waaie
Syn winen troch ús libben; wrake, wrake
Is 't wachtwurd, dat er rûze lit oer d' ierd.’
‘Dy wurden joech dy Braga yn, myn soan’,
Sprekt d' âlde en oer syn hurde troanje spilet
In sêfter ljocht, as hy de kroeze lokken
Gol streaket en mei nju syn soan oansjocht.
‘Wol is it leed in ûnk foar swakke sielen,
Mar foar de sterken is 't in lok, in krêft.
Nin smid kin better harnas smeie, as 't leed
Smeit om 'e skouders fan 'e stoere helt.
't Gewoane lok fan alledeiske sielen
Is no foar dy foarby; nin fammeboarst
Sil no tsjin dines ea har wite weagen
Gean litte; swiete himeldrank sil nea
Foar dy fan sêfte poarperlippen floeie;
Nin freonskip sil in plak fine yn dyn hert,
Want alle plak is ynnomd fan 'e haat.
Kâld wurdt dyn siele yn haat; swart wurdt dyn bloed,
Griis wurdt dyn hier en grien dyn each fan haat,
En eltse sike is in flok tsjin d' útman.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

290
aant.

Dy sil it poarper fan 'e dage net
Fan libben sprekke, mar fan bloed en dea,
En eltse jûn, as yn 'e gleone wolken
De reade sinne lôgjend ûndergiet,
Skriuwt Warns dy oan 'e loft yn reade runen:
“Myn bea is bloed; myn heechste wet is wraak.”
De wetten fan it goed en kwea dy't jilde
Foar oare minskebern, binn' no foar dy
Net skreaun, as 't Kristnen jildt.
Salang de Frank hjir strúnt is leagen frij,
't Ferried in oarber wapen. Wurdt it ljocht
Fan Balder útdoofd, kom dan, nacht,
En lear ús Loke's keunst - wy tsjinje leaver
Us âlde divel as har nije God.’
En dêrmei sjocht de heit syn soan yn 't each Hoe skrillet dizze; want dy gleone loaits
Glydt as in wjerljocht yn syn siele del,
Wêr 't moaiste Godsbyld yn tegrúzle leit.
Hoe wurdt dy siele - in skeinde tsjerke allyk Hoe gril ferljochte fan dy felle striel!
No sjocht er hommels, hoe't dy iene slach
Al 't bouwurk fan syn keine fantasije
Delkeild het en elts blomke, dat der bloeide,
Leit ûnder 't stikne muorwurk wreed tepletter.

Heamoanne
Blanke seilen op 'e marren,
Rûkend hea yn swee op 't lân;
Seinehotsjen, ljurkesangen,
Blauwe himel, sinnebrân;
't Swiere fee yn griene greiden,
Swiet gerûs troch hege reiden,
Bûgende ieren yn 'e bou Heitelân, hoe moai bisto!
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Der foer in fisker
Der foer in fiskerman oer it wiet,
Ja oer it wiet;
Dy liet in sankje hearre,
Dat wie sa fol fertriet,
Fan djip fertriet,
As soed er aanstûns stjerre.
Der kaam in boatsje leech werom,
Ja leech werom,
Fan wyn en wetterfloed narre;
Do leidige fiskersfaam, prûze blom,
Do prûze blom,
Wêr is dyn leafste bedarre?

Snein!
Snein, 't is snein! De klokken liede,
Lokjend rûst har lûd oer 'e wrâld;
No, myn freon, sille ús wegen skiede:
Do nei tsjerke - ik yn 't griene wâld.
Mar al wykt ek dyn paad fan minen,
Op ien doel dochs geane wy oan:
Ik fyn it Iivge yn 't gerûs fan 'e winen,
Do sikest d' Iivge yn 'e oargeltoan.

In nije tiid
Der giet in rop oer alle lannen,
In rop om frijdom, witnis, ljocht;
Der rûst in wurd lâns alle strannen,
Dat seit, wat mannich herte tocht;
Der skynt in sinne oer tûzen knoppen,
Dy 't tsjuster hindre om har t' ûntjaan,
En skrouske fûgels wurde roppen
Om ek de wjukken út te slaan;
Der waait in wyn mei foarske twjirren
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Oer hiel de triljende ierde rûn;
Wat fêststie lange, lange jierren,
Falt no, fermôge, tsjin 'e grûn. - En wat sa lang yn need en lijen
De swiere holle hingje liet,
Wat ûnder 't jok bedêst en mijen
Syn eare as minsk' te grabbel smiet,
Wat oan nin heger wyt mear leaude,
Allinne drôge oer sliep en brea,
Yn 't neare tsjuster wrotte en kreaude,
Blyn as de molwrot, libben-dea Dat stekt by 't rûzen fan dy winen
Benijd, ferheard syn earen op;
Dat slacht, by 't leaflik sinneskinen
Jit skril de skymrige eagen op;
Dat sûcht mei wiid útsette longen
De mylde loften roppich yn
En wurdt sa raar by 't bliere sjongen
Fan 't fûgelt yn 'e foarjierswyn;
Dat fielt, hoe't triennen barnend rinne
Oer de ferware troanje del
En harket bliid, mar tige kjel
Nei 't wurd: ‘Wit, dat jo minske binne!’
Hoe docht dat wurd, sa faak al sprutsen,
De siele no sa krêftich oan?
Hoe is sa tel de blyndoek lutsen
Fan 't each fan d' earme minskesoan?
Syn tinken giet sa hurd omhegen
Ut moude en slyk de himel yn;
Hy geit it út, mei fjurkjende eagen:
‘De hiele wide wrâld is myn!’ En fierder ropt er: ‘Hen, de dage
Komt op, it wurdt al read oan 't swurk!
Lyk rjocht foar elk! dat is de frage;
Foar elk syn lean, en: lean nei wurk!
It wurdt ris tiid, dat millioenen
Net mear by tûzen efterstean;
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It âldskier ûnrjocht moat fergean,
Op, op, om d' ierde om te tsjoenen!’ Lok, fjirde stân, te let ûntwekke,
Oan jimme heart de takomst ta;
Jim sill' de swiere boeiems brekke,
Dêr need en lêst jimme yn slein ha;
In stream fan rjocht is net te kearen,
Frij moat er wâlje, frij oer d' ierd';
Jim spreuk: ‘gjin slaven en gjin hearen,’
Dat 's tekst foar in oerwinningsliet.
Der libbet yn 'e minskesiele
In byld fan wierheid en fan rjocht;
Hy kin in iivge langstme fiele
Nei 't ryk fan frede, leafde en ljocht;
En hoe't er omwrot yn it tsjuster,
En hoe't him 't kwea besmodzje mei,
Hy wurdt dat himelsk byld net bjuster,
Nea stjert alhiel dy langstme wei.
Hja fiert de swalker út 'e lichte
Faak by de steilste bergen op;
Wurch stiet er einlings op in hichte...
In nije wrâld dûkt foar him op;
In nije wrâld mei frjemde blommen,
Dy't hy alear yn dreamen seach
- Hy wit it no! hy fielde 'm kommen! Leit no klear foar syn stoarjend each;
En triennen brekke 'm út syn eagen,
Hy bûcht de knibbel nei de grûn:
‘Wat my it heechst wie, 't wie gjin leagen;
Lân fan Belofte, 'k ha dy fûn!’ Wy minsken, swalkers allegearre,
Gean by sa'n steile berchwei op:
Us knibbels binne wurch en slop,
Soms is 't, of soene wy 't bestjerre.
En dan dy skrille fragen jit,
Dy't mannich bodder hearre lit:
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‘Soe dit it rjochte paad wol wêze?
O God, sa'n toarst, sa'n pine en leed,
En dan licht om 'e nocht... hoe wreed!
Och, koe 'k mar yn 'e stjerren lêze,
Wêr 't lân fan rjocht en frede leit,
It ryk fan leafde en minsklikheid!’...
Mar yn 'e stjerren stiet it net...
Leau oan 'e stimme fan dyn hert,
Dy't yn dyn hillichste amerijen
Dy skuldich sprekt oan buormans lijen;
Hark nei dy inerlike rop,
Nim 't foar dy millioenen op,
Dy't yn 'e wrâld foarbypart binne...
Dêr wol dyn fielend herte hinne,
Dêr is dyn wurk, dat is dyn wei,
Dy kant út fynst de blide dei...
Heil dan, o tiid, dy't wy belibje,
Do swier fan seine, grutte tiid!
No 't folk sels wurkje wol en stribje,
En stride 'n grutte frijheidsstriid.
Gjin striid is dit foar brea allinne,
Nee, eltse hege libbensblom,
Keunst, witnis, frijdom, leafde, rom,
Ja, alles moatte hja jit winne...
Dy reuzestriid moat net begjinne,
Mar wurdt al om ús hinne fierd,
Ja, rôlet rûnom rûn oer d' ierd.
Waai, Geast der Wierheid, oer de hollen
Fan 't folk, dat opstiet út syn dea,
En wij elks hert ta 't heechste wollen.
En do, o selssucht, beestich kwea
Fan d' Ieu, grûn fan har maatskippijen,
En dêrtroch grûn fan al har lijen,
Hy giet tsjin dy, de reuzestriid
Fan dizze grutte, oermoaie tiid!
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Maarteblommen
Dit is in hânfol maarteblommen,
De foarjiersberntsjes fan myn hert,
Dy't earst in lange, lange set
Yn 't kâlde winterwaar ferklommen;
Mar dy op d' earste foarjiersdei,
Doe't mylde bolle wyntsjes rûsden,
Troch 't hurde wynsel hinne brûsden
En kipen út har herntsjes wei.
De maarteblom is fyn en tear,
En doar him hast net bûten weagje;
As dêr de kâlde stoarmen reagje,
Dan falt er ôf en is net mear.
Mar as der mylde siichjes waaie,
Dy't him it prûze kopke aaie,
Dan driuwt er widzjend op 'e wyn
En liedt de simmer laitsjend yn.
De maarteblom is wyt en kein,
De deakleur leit him op 'e wangen;
Hy stjert foar d' earste fûgelsangen;
Hy bloeit mar koart yn snie en rein.
Dochs lit er blier syn klokjes klinke
En sjongt syn simmer-profesij,
En makket mannich herte blij,
Al kin er 't sels net witte of tinke.
Wol, maarteblommen fan myn hert,
Dan ek foar oare herten bloeie,
Lit dêr wer foarjiersglânzen gloeie,
Lit wike d' âlde wintersmert.
Wol dêr wer nije hope bringe,
En dan - ferwylje en stjer dan wei;
De pinksterblommen sill' tenei
Blier laitsjend út 'e knoppen springe.
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In foarjiersbern
Yn Fryslâns kriten bloeide
Dit blomke kreas en blij;
Ik seach it en 'k hab it plôke,
En, famke, ik stjoer it dy.
It tsjoent in jier fol leafde
En lok dy wer foar 't each;
't Ropt dy ek foarjiersstoarmen
Foar 't jonge hert terêch.
It ljuentet fan 'e simmer,
Dy't ek dit jier wer komt;
't Sprekt dy fan nije wille,
Fan foller, moaier blomt!
It sprekt dy fan ús leafde,
Blank as dit foarjierswyt;
Mar read ek as de roaze,
Dêr 't ljocht oer hinne glydt.
Nim oan, nim oan dit blomke,
't Jong foarjiers moaiste bern;
Do silst yn syn blank sieltsje
Dyn eigen blank herte sjen.

Leafde
It alderheechste en bêste,
Dat men op ierde fynt,
Dat is dy golle leafde,
Dy trouwe herten bynt.
Mei blanke fingers knottet
Hja hert oan herte fêst,
En jout har yn har earmen
De heechste wille en rêst.
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Wa s' ienkear mei har eagen
Fol wille en frede wonk,
Dy fynt yn leed en lijen
By har altiid in honk.
Dy krûpt, by al it wrotten
En wramen fan 'e wrâld,
As wyld de stoarmen bylje,
Mar kûs by har yn 't skâd.
O, wa dy himelingel
Syn siel en sinnen jout,
By har syn wille siket,
Foar har syn timpel bout,
Dy is allyk de swalker,
Dy't lang om rêste socht,
Mar foar de frou Marije
Se fûn by 't ivich ljocht.
Hy knibbelt foar it alter
Yn djip ferjitten dol,
Wyls dat ‘de Mem’ him seinjend
Oanglimket himelgol.
En as dy lott're siele
Dêr sa har boeiems brekt,
Gods ljocht troch 't hege finster
It ‘amen, amen!’ sprekt.

Leafde-tankliet
Krûp oan myn herte, myn blanke blom,
En sjoch m' yn d' eagen, sa stil en from.
Dat ik dyn hertslach tsjin mines fiel;
Datst alles sjochste djip yn myn siel.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

298
Myn siel is in fjild mei folle blomt,
Dat bloeit, as dyn sinne 't beskinen komt.
Allyk in tankbea, in blide sucht,
De swietrook stil nei de Himel fljucht.
Dêr sjonge yn 'e simmer fan dyn min
Wol tûzen fûgels mei optein sin
En glêde marren, heal wei yn 't grien,
Dy blinke 'r blier as in edelstien;
En sêfte wyntsjes yn 't rûzend wâld,
Dy lústerje oandien: Moai is de wrâld!...
O, 't wie alear net sa blier en ljocht
Yn 't hert, dêr de simmer sa'n wille brocht.
Wol kipe 'r mannich bloeisel yn 't rûn,
Mar buoien bruiden 't wer tsjin 'e grûn,
En skrouske fûgels dy rôpen sa:
Sis, sill' wy nea dan nin simmer ha?
Mar strúnde ek mar efkes in twjirke der om,
Dan hommels bloeide 't en song 't rûnom;
Dan stieken leelje- en roazeknop
De blanke holtsjes al ringen op;
De fiskjes djoeiden yn 't sulvren wiet,
De geal yn 't wâld song in minneliet;
De ljurken dreauwen omheech yn 't blau,
En eden rûsden fan ‘iivge trou’...
O, krûp m' oan 't herte, myn leave blom,
En sjoch m' yn d' eagen, sa froed en from,
En hear it jitris, watst lang al wist,
Datsto myn ien en myn alles bist!
Allyk in wylde, ûnbedimbere sang,
Wâle yn myn herte de leafdedrang;
In djippe langstme nei 'n ‘trouwe hâld’
Dreau m' as in reizger troch de wrâld.
De bline fûgel sjongt fan it ljocht,
Dat er earst ferlear en doe jimmer socht:
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Sa spriek ek de langst nei myn ideaal
Yn wurdemuzyk, yn 'e ‘goadetaal’,
En 't heechst en bêst dat myn hert besiet,
Lei 'k del yn myn ljuentsjend minneliet.
Wy minsken wrakselje 't libben troch,
Faak stroffelt de pylgrom; foarút moat er doch!
Wol sjocht er fan fierrens in skynsel fan 't ljacht,
Mar hy doarmet yn wolken sa swart as de nacht.
En al sjocht er it paad ek, de knibbels binn' slop;
Wyld gûle de stoarmen: jou 't striden mar op!
En skatterjend geie de geasten fan 't kwea:
‘Hâld op, ju, fan 't bodzjen, do komste der nea;
De libbenstsjilk brûst fan 'e goudene wyn:
Drink út ta de boaiem; wy jitte dy yn!’
Mar nee, yn dat herte, fan 't kweade besocht,
Riisde ienkear de moarn, 't is ferknotte oan it ljocht,
En mei triennen yn 't each giet er iensum de wei
Nei de kant, dêr it ljocht blinkt fan d' iivge dei.
O, krûp m' oan 't herte, myn blanke blom,
En sjoch m' yn d' eagen, sa gol, sa from,
Dat ik it fiel mei in optein sin,
Hoe ryk en hoe ivich lokkich ik bin!
Wêr datsto biste, myn bêste breid,
Dêr is myn lok en myn sillichheid,
Dêr is myn frede, dêr is myn rêst,
Dêr klibbet myn siel net oan d' ierde fêst,
Mar swevet op wjukken, sa wyt as snie,
Nei de hichten, dêr earen har wente wie.
No wykt de haat út myn hastich sin.
No wurd ik better minske as 'k bin;
Want dyn leafde - myn Ingel oan Himels doar Dy preket my 't heechste Evangeelje tefoar.
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Kom, skriemend en laitsjend, myn faam, oan myn hert!
Sa wol ik dy hâlde - o, dy misse kin 'k net!
En lit it no flamje yn ús patsjes, it swiet,
Dat nin dichter jin sjongt yn it hearlikste liet.
Allyk as twa weagen mei brûzende krún,
As s' elkoar omklamje, sa heech as in dún
De hollen opstekke út it sinkende wiet,
En, as hja terane, útbrekke yn in liet Sa wy! - Rûs, myn sang; brek de wolken; boazje oan!
De leafde fiert minsken omheech nei Gods troan;
Op, daverje rûn! - o, sa grut is myn fjoer,
It kringt mei syn waarmens troch hiel de natoer,
En d' ingels omheech meie freegje, ferset:
‘Is sa grut it lok fan it minskene hert?’

Treast
Swieter as de weachjes brûze,
Brekkend tsjin 't beblomme strân,
Sil myn leafde dy omrûze,
Dy, myn prûze
Blom yn 't moaie heitelân.
As de daudrip fan 'e smerte
Yn dyn leaflike eagen blinkt,
Tink oan him dan, dy syn herte
Op dy sette,
En waans byld dy treastgjend winkt.
Tink dan, leave, oan al de wille,
Yn dy godlike oeren fûn,
As dyn hert tsjin mines trille,
Yn 'e stille,
Yn 'e goudne simmerjûn.
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Tink dan oan dy see fan dauwe,
Walmjend fan it slomjend lân,
Nei it swurk, dat suver blauwe
Byld fan trouwe,
Doe't wy stiene hân yn hân.
Tink dan om dy amerijen
Op 'e hichte, doe't ús hert
Doarme yn hege harmonijen,
En dyn lijen,
Leave faam, do fielst it net.
Al dy oeren fol fan minne,
Leafdewurden sêft en swiet,
Plakjes fol fan blomt en sinne O, it binne
Rigels fan ien minneliet!
't Binne noaten fan 'e sangen,
Sa't de blide ljurk se sjongt,
Dy mei súvre foarjiersklangen,
Fol ferlangen,
Ek it âldste hert ferjongt.
Lit dy bylden by dy bliuwe
As dyn holke omlegens giet,
En dyn tinzen sille driuwe,
Sille kliuwe
Nei in takomst, einleas swiet.
Sa, myn leave, keine, prûze
Blom yn 't moaie heitelân,
Sil dy trou myn leafde omstrûze,
Koelte oanrûze
Yn 'e felste sinnebrân.
Lit dy fan dy leafde omaaie,
Driuwkje en wiggelje op dy wyn;
Wol dyn kopke dêr nei draaie Gau bringt maaie
Dy wer sêfte sinneskyn!
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Do hearst oan my
Do hearst oan my
En ik oan dy,
De leafde is ús sinne;
Dy jout ús ljocht
By leed en nocht Soesto dan grine kinne?
'k Soe dy, myn blom,
Foar eare en rom,
Foar neat net ruilje wolle;
Do hearst oan my
En ik oan dy O, stek dan op dyn holle!
De maitiid komt
Mei blêd en blomt
Wer oer de laitsjende ierde;
't Is hope en fleur
En ljocht en kleur No moatt' de soargen skiede.
O, gouden tiid!
Nin noed en striid
Kin my dyn nocht ferdjerre;
No wol 'k yn 't wâld,
Yn 't smoute skâd,
De fûgels sjongen hearre.
Myn fanke gol,
Sis, hearst it wol?
It soe jin 't hert optille:
‘Do hearst oan my
En ik oan dy!’
Skriem, laitsje en sjong fan wille.
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Ferjit my net
‘Ferjit my net!’ - hoe soe ik dy ferjitte,
Do goudne tiid, myn leafdes foarjiersdei?
Do foarjier fan myn lok, dy tins ik jitte
Mei djippe tank en sielsnju efternei.
Al gean 'k de wide takomst ek temjitte,
Dy sil 'k myn eagen net ûntdriuwe litte.
Do ingel op myn libbenspaad, o minne,
Do geatst myn herte wer nij libben yn!
Do joechste my in nije ljochte sinne
En treaust myn siele op nij de himel yn.
Hoe soe 'k, wêr ek foartoan myn wegen rinne,
Dan d' oere fan ús boask ferjitte kinne?
O faam, myn laits en ljocht! myn fielen, tinken,
Ik wij it dy - yn dy myn ideaal;
Myn siele heart myn faam en folk en taal,
'k Gean frisk foarút: ik sjoch de takomst winken;
Hja ropt my ta: ferachtsje 't leffe en lege:
Dy 't goede wol, moat stribje nei it hege.

By it gref fan in jonge idealist
Lit ûnder dizze beammen
Syn lyk yn d' ierde dol Ta 'n ivich sillich dreamen
Dooch dit smûk plakje wol.
Hjir sil gjin ien him fine,
En wa dit plakje wit,
O, lit him dochs mei rêste:
Hy het genôch al lit.
Wit, dat ik him al kend hab,
Doe't er in boike wie Wat ljocht blonk yn dy eagen!
Hoe graach lei op dit hier
Syn mem har sêfte hannen,
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As hja, mei har weak lûd,
Him spriek fan al wat wier is
En heech en moai en goed!
Yn dizze siele bloeiden
Sa'n blommen moai en myld,
En yn dat boarst, dêr gloeide,
Sa weak en ek sa wyld,
In herte, fan waans skatten
Hy jimmeroan mar naam,
Dêr elk syn part fan krige,
Dy't him temjitte kaam;
Dat, suver as de sinne,
Gjin ien ferlige koe,
En dochs him sels sa jerne
Mei hope paaie woe,
Oant dat dy platte wrâld it
Mei fuotten trape hie O, hy betelle boete,
Dat er net wizer wie!
Ik seach, hoe't hy al drôgjend
Troch 't libben hinne gong;
Hoe troch dy griene twigen,
Dêr blom by blom oan hong,
De wylde stoarm fan 't libben
Syn amme rûze liet,
Oant dat de jonge bloeisels,
Teroppe, smoarch en wiet,
Stil, stil op ierde foelen,
Dy har ta tsjerkhôf wie;
Ik seach, hoe dat syn tinzen,
Dy't earst sa ljocht en blier
Op bûnte foarjierswjukken
Har weagen yn 'e wrâld,
Bleek wer nei hûs ta stramplen,
Weikrûpend yn it skâd;
En 'k seach dy stream fan triennen,

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

305
aant.

Dy't út syn eagen sonk,
Wêryn syn leauwen, hoopjen,
Syn moed en krêft ferdronk.
Sa fyt're 't wrede libben
Him oer syn hurde wei;
God jouwe 'm no in plakje,
Dêr't er swiet dreame mei.
Hy dochs het sjoen en lêzen
Djip yn syn djip gemoed,
Hoe dom en dwaas it west het,
En dochs: hoe goed, hoe goed!
Rêst út dan fan beswieren,
Fan bitt're spotternij;
En jou, o God, oan d' ierde
Mear dwazen lyk as hy!

Oan dr. J.B. Schepers
Wel dokter, heite, hoe sa rimpen?
Moat it mâle fel no dalik oan?
Haw ik 't sa glêd by jo bedoarn
En moasten jo sa raar oan 't skimpen?
Ik kin oars wol in bytsje ha;
Mar dit? fij, dokter, moat dat sa?
Jo sizze: ‘Kom, wês Fries mei Friezen!
Kom net alhiel yn 't Hollânsk om;
Dyn mimerlok, krij dat werom,
Hâld op, yn steatskeunst te befriezen.
Wês minske en Fries - en dyn kâld dwaan,
Dat sill' wy dy dan graach ferjaan.’
Toe, sei, goefreon, wat hat dy franje
Mei ‘Frysk’ en ‘Hollânsk’ út te stean?
Wêrom sa heislik oan te gean,
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Om't ik net meiskreau foar Oranje?
Hat hy syn minsklikens ferlern,
Dy't gjin nijs sjocht oan keningsbern?
Dat moast in Fries dochs hawwe kinne,
Wat ik dêr yn 'e Keamer die;
Sa't ik dêr foar myn miening stie,
Tsjin in foech hûndert - ien allinne!
Wêr is it âlde ‘Stânfries’, sei,
As dat yn Fryslân net mear mei?
Wat easket mear fan minskeherten:
Striid tsjin 'e machten fan 'e wrâld
Foar al wat earm is, skrousk en kâld,
As.... fersen yn 'e krant te setten?
Jo ‘mimerlok’ gun ik jo graach Ik haw myn wurk hjir yn Den Haach.
Bin ik dêrom ‘âld’ en ‘ferklomme’?
Ik leau, dat falt in bytsje mei.
Waard yn 'e ‘polityk’ dan wei
It dichtfjoer dêr 'k alear op romme?
Nee, 't fjoer fan doe, sa dichterlyk,
Dat barnt no yn myn ‘polityk’!
Soe men my dêrom lekje kinne,
Omt ik dat fjoer no barne lit
Yn dieden, dêr't myn siele yn sit,
Foar hiel ús folk, net 't Fryske allinne?
Nee dokter - rym jo mar foar my:
Ik dichtsje libbenspoëzij!
Yn dizze grutte moaie tiden
Rûst oer de wrâld in heltedicht
Fan leagen dy foar wierheid swicht;
Fan nij, moai libben, lijen, striden;
Fan slaven, wrakseljend om frij;
Fan 'e earste minske-maatskippij!
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aant.

As jo dat hege dicht ferstiene,
Dan seagen jo it ek wol klear,
Wêrom ik kâld bleau by 't gebear,
Dêr't jo, goefreon, sa'n nocht oan hiene.
Dat Grutte kinne jo net sjen;
Dêrom sa bliid mei 't Keningsbern.
Dat der ek oare bern jit binne,
En memmen sûnder widze faak
Foar 't bern, dat komme moat - dy saak,
Myn freon, dêr kin ik net oer hinne.
As dat ienkear net mear bestiet,
Sjong ik mei yn 't oerwinningsliet.
Jo mei' salang foar 't prinske sjonge
Of oer 't prinseske wille ha;
Mar wit, rju Friezen liene ta
Dat oare Liet har hert en tonge,
Dat oer de wrâld no hinne tsjocht
As 'n bea om ljocht, in striid foar 't rjocht!

It koalsiedterskjen
Terskerssang
De giele weet stiet stiif
Te brieden yn 'e sinne;
De ljochte hjouwer waait
Sa plommich yn 'e wyn;
Oer 't griene flaaks gean stil
De bolle brúntsjes hinne;
't Ierappellân wurdt goar
Mei keale steden 'r yn.
't Is rispinge rûnom:
It nôt falt foar de sichte;
Men tept it flaaks en swaait
De toppen troch de loft;
De dollers binne op 't lân
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Oan 't wrotten yn 'e lichte,
En skodzje fan it lôf
De rûne frucht fol noft.
Mei brede earmslach stean
De sichters op 'e skonken;
't Giet stadich-oan foarút,
By elke trêd in swaai.
Yn 't flaaks gean earmen heech,
Oft hja de himel wonken;
Mei gripe en hannen klaut
De doller yn 'e klaai.
De wrâld is fol muzyk
En fiere frisse stimmen;
Op 't nôtfjild snijt it stiel
Aloan sa skerp troch 't strie,
Of driuwt it klear geklink
Fan 't harjen nei de kjimmen,
Wyl 't fûgelt delstrykt yn
De stoppels om wat sie.
Op 't flaakslân binn' sa stil
En luftich de geluten;
Dêr wurde yn 't hege blau
De bliere klanken wei;
En by it wrotten fan
De dollers op 'e kluten,
Dêr is sa'n smout gepraat
Fan mûlen al-den-dei.
No roppe ús d' ikkers, dy't
Sa swiid te pronkjen stiene
Mei 't keine giele blomt
Yn d' iere simmertiid;
Dêr swiete rook oer hong,
Oft hja in alter wiene,
Dat d' ierde walmje liet
Fan tank en nocht sa bliid.
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Dy plakken giel, wêroer
De sinneglânzen dreauwen,
Dêr 't bijke gûnzelje en
Syn hunich garje mocht;
Oant it syn kleur ferlear
En griene pûlen bleauwen,
Dêr no it sie yn sit,
Ripe yn it sinneljocht.
De Kleedbaas sprekt:
Ik, kleedbaas Abram Martens Kuer
Fan Hijum, doch te witten,
Dat ik in kleed ha, wiid ferneamd,
Mei romte foar twa spriedten.
'k Ha 't fan myn âlden erfd;
Gjin jutten is 't - dat kerft Mar fan bêst himpen linnen;
Al mear as hûndert jier
Jout dit kleed hjir fertier
En in deihier te winnen.
Dit kleed, dat is myn keninkryk;
Dêr stel ik no de wetten,
Dy jilde, wêr ik 't oarber fyn,
De prikken út te setten.
Nin koalsiedterskerij
Kin wêze sûnder my,
Fan Stiens oan Hall'merhoeke,
Ja oan 'e Súdhoek ta;
Nin koalsied kin men ha,
Of myn kleed moat men brûke.
De sinne skynt, de loft is klear,
't Is hjoed moai waar te jeien;
De boeren rinne 't hûs hast plat,
Om 't koalsied yn te krijen.
No handich op 'e wein
En nei it lân ta tein De gabels, reauwen, souwe,
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Draachkleden, al 't gerei,
De plundersek moat mei No sill' wy skodzje en klauwe!
Terskerssang
Wêr 't strie sa bros en brún
Op d' ikker leit, dêrhinne!
Dêr wachtet ús it wurk,
Dêr wurdt it kleed al spraat.
Dêr sille w' ús deihier winne,
Nei 't oerâld Frysk gebrûk Dêrhinne dus op 't paad!
De Silder
Lit ús it grutte wurk oertinke,
Dat ús te dwaan stiet dizze dei,
Dan kinne ús goede learen winke
En stypje en treastgje ús op ús wei.
Lit ús foarearst ús lytsens fiele
By 't iivge wâljen fan Natoer,
Dat al dy moaiens, al dy fruchten
Rûnstruit de wide fjilden oer.
Hoe heech ús tinzen fleane meie,
Us earste soarch is 't deistich brea;
Nei 't heechste en bêste mei' wy jeie,
Oan dizze plicht ûntkomt men nea.
De jiergetiden komme en geane,
Dêr giet ús wurk mei op en ôf;
De loft en 't waar, de grûn, de sinne,
Dêr hingje wy alhiel fan ôf.
Mar al hoe min en lyts wy binne,
Wy lizze 't Libben oan 'e bân,
Dat popert troch de skepping hinne
En jaan 't in doel mei ús ferstân;
Wy binne 't regeljen, it tinken,
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Yn 't wâljen fan dy hege macht,
Dy't oan 'e dei de sinne jûn het
En moanne en stjerren oan 'e nacht.
Lit ús dus al ús krêften brûke,
Om 't wurk te dwaan, ús tabetroud,
En ús fan 't grutte Libben lûke,
Dat oan ús wurk de seine jout.
Lit ús it lytse net ferachtsje,
Dat ús te dwaan stiet dei oan dei,
Mar dêr it hege en grutte yn achtsje,
Dêr't lytse minske oan wurkje mei.
De Boer syn Folk
Hjir leit it strie; in hiel jier teach derhinne,
Doe struiden wy it sie hjir op it lân;
Waarm ûnder kluten habbe wy 't bedobbe,
En trijris wjudde is 't fan ús warbre hân;
Wy habbe 't sichte en 't dellein hjir op d' ikker,
Te brieden yn 'e hjitte sinnebrân Loft, sinne en grûn ha dien al wat hja meie;
Dêr komt it kleedfolk oan - wy kinne jeie.
Sang
't Is tiid fan terskjen,
It sie wurdt wûn,
't Sil rôlje yn kerltsjes
Hjir oer 'e grûn.
Fan wat sa blonk yn
De sinnebrân,
Bliuwt neat as stoppel
Op 't keale lân.
Foarby it slomjen
Sa waarm yn d' ierd';
It pynlik tinen
Fan 't sie troch 't wiet;
It fyn gewoartel
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Stil nei omleech;
It swakke boarjen
Troch klaai omheech.
It frjemde kypjen
Foar 't earst yn 't ljocht;
It holke oerein, dat
De sinne socht;
De staltsjes, stribjend
Al heger op;
De fine tûkjes,
Mei blêd en knop.
't Gewrot yn 't knopke,
Dat iepen woe;
It sinnestrieltsje,
Dat helpe koe;
En 't giele hertsje,
Dat iepen lei
Foar sinne en leafde,
De hiele dei.
O stille moarnen,
As dauwe blonk,
Yn 't kleare dripke
De himel sonk;
O hjitte sinne,
Dy barnde oerdei,
As leafde wâle
Ut d' ierde wei!
O nocht, te libjen,
As 't bijke kaam
En út it blomke
Syn hunich naam!
As 't moal sa stode
Fan blom ta blom,
En 't rûnom lústre:
Kom, leafste, kom!
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O nocht, te slomjen,
De jûnen, yn
Dy wite frede
By moanneskyn!
Te dreamen fan dy
Njufolle dei;
Te sinken djip yn
't Ferjitten wei!
Foarby dy wille It bloeisel foel,
De planten ripen
Stil ta har doel.
Nin bliere blommen
Mear eagen hien';
Ta earnstich dijen
De fruchten stien'.
Doe barnde sinne
Sa swart it sie;
De blêden foelen,
Toar waard it strie.
Nin kleur; nei leafde
Nin langstme nea De skerpe sichte
Fûn alles dea.
't Is tiid fan terskjen,
It sie wurdt wûn;
't Sil rôlje yn kerltsjes
Hjir oer 'e grûn.
Neat bliuwt fan wat hjir
Sa blonk yn 't ljocht;
Foarby giet alles
Wat d' ierde brocht.
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Kleedbaas
Dit is de wet fan myn kleed;
Boer en folk, wol der nei hearre.
't Is it gebrûk hjir fan âlds;
Hâld it yn eare!
Trettsjin man skik ik ta 't kleed;
Fjouwer de boer, ek de hynzers.
't Stalsiikjen soarget hy foar;
Dat dogge froulju.
Earst wurdt der fliermakke, moarns;
Nimmen net mei dat fersûmje.
Dy't it fersûmet het twa
Dûbeltsjes boete.
Fuorgen dy moatte goed ticht;
Stoppels dy meie 'r net bliuwe.
Fynt menhear ien jitte stean,
Boete is 't in botsen.
Elk het syn plak op it kleed,
Elk het syn wurk ek op d' ikker;
Baas fan it spul is menhear Dat 's myn minister!
Drinken op 't lân skikt de boer Soer mei de kofje net wêze!
Doch yn 'e tsjettel koartfoer;
Dat wurdt dan ombrocht.
Pipen net oanstekke yn 't kleed!
Dat moat twa trêd fan 'e peuling.
Dy't him net trou dêr oan hâldt,
Het in stoer boete.
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Binne de hynzers yn 't kleed,
Dan krij' de dragers de flagge;
Hja stekke 'm op oan 'e peal Heech moat er waaie!
't Sie wurdt de boer op 'e wein
Levere yn sekken, goed tichtbûn.
Is alles goed op 'e wein,
Del moat de flagge.
Ien mei him drage nei hûs;
Earst wurdt der boelguod oer hâlden;
Opropper is dan menhear;
't Giet by stoers-kantsjes.
Minet de flagge de boer,
Dat is in stoer dan it kantsje;
't Kantsje is in botsen syn folk;
't Kleedfolk in oartsen.
Elk dy't de flagge net krijt,
Moat yn 't gelach jaan in kwartsje;
Hy dy't him het, kriget by
't Rekk'njen in koeke.
Wat de boer jaan moat, stel ik
Ut mei menhear en de dragers;
't Giet by 't pûnsmiet, neffens 't sie,
Dat der op wûn is.
D' ôfrekken hab ik oan hûs Dy wie alear yn 'e herberch,
Mar dat is komd yn ferfal 't Koalsied wurdt minder.
't Rekkenjen giet sa; fan 't folk
Bart elk in stoer fan 'e gûne;
Ik en menhear en de dragers
Krije seis sinten.
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't Oare dat is foar it kleed;
Ienkear yn 't jier wurdt d'r rekk'ne;
Dan wurdt de pot ek fertard No mar oan 't terskjen!
Menhear
De kilen binne út, de flagge dy waait,
De hynzers stean foar de rôle;
Hallo! no mei klauwers en gabels swaaid,
No fleurich sprongen en âle!
Elk op syn plak; wol 't gau bedisselje 't Strie moat risselje, risselje, risselje!
Stalsiiksters, it draachkleed op 'e grûn;
Ynlizzers, de kikkerts jage;
Alde roeken, jim lizze de peuling yn 't rûn;
Hallo! skodzje, klauwe en drage!
Elk op syn plak; wol 't gau bedisselje 't Strie moat risselje, risselje, risselje!
Ynlizzers en Stalsiiksters
Wy binne 't reisber ploechje,
Dat giet al d' ikkers oer;
Wy manlju binne folk fan 't kleed;
Wy froulju fan 'e boer;
Tusken ús en 't terskjen dêr
Gean de dragers hinne en wer.
Ynlizzers
It strie leit brún op d' ikker
Mei kerltsjes swart en fyn;
Dy lizze op ús te wachtsjen no,
Hja woll' de wrâld wol yn.
Op ús breed iizren gabels
Begjint de swiere reis;
't Giet hoeden, dat de berntsjes net
Fertribelje ûnderweis.
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It is in rare wâldreis,
Dy't dit jongwiif no docht;
Hja tichelje de mem oan grús,
Sa komt it bern foar 't ljocht.
Dragers
It draachkleed is fol, de reis giet oan,
Dit is foar 't earste spriedt'.
‘Wil je’ - ‘wil je weer’ - it wurk giet skoan,
As m' elkoar mar ferstiet.
De peallen oer de skouders,
Sa drage wy oer 't lân
Bergen fan strie de hiele dei
Troch wyn en sinnebrân,
Oer fuorgen en stoppels hinne Dêr leit de bringst - it kin begjinne!
Koar
Kikkerts jage, draachkleed lein;
Ynlein, optild, nei d' oare ein;
Sakje litten, yn 't kleed útdien;
Roppen: ‘Mannen, spried fan ien!’
Jeie yn 'e rûnte, hallo-gerop;
Heech de hynzers de rêch, de kop;
Stappe, knappe yn it strie sa bros;
Rôlje, wâdzje de hulen los;
Hallo, hallo, troch wolken fan strie Knappe, brekke, risselje,
Sa winne wy it sie.
Dragers tôgen in twadde kear:
Hallo! ‘Rij over!’ Oer springt menhear.
Rôle wurdt wrikt - it hoart en stjit,
Hynzers swinke oer nei it oare spriedt'.
‘Spried fan ien!’ Hallo-gerop;
Hynzers wrinzgje, skodzje de kop.
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Foarskodders
Ja wy gean mei; leech moat earst dit steed;
Gabels yn 't strie, 't moat efter yn 't kleed;
Pik it mar op en slingerje 't wei Handich de hynzers efternei!
Koar
Stappe, knappe yn it strie sa bros;
Rôlje, wâdzje de hulen los;
Foarskodders smite wolken fan strie Knappe, brekke, risselje,
Sa winne wy it sie.
Efterskodders
It rûge wurk yn 'e hjitte hei,
It rôljen, traapjen, hynstegejei,
Makket de brune hulen wol wyt,
Mar 't strie rekket sa al 't sie net kwyt.
‘Der mei gjin kerltsje ferlern’, seit de boer;
Dêrom nimme wy 't fan 'e foarskodders oer.
Opsmite 't strie, sêftkes wynderje,
Heine op 'e gabels, efkes dinderje,
Lytse trillinkjes troch it strie Sa winne wy it lêste sie.
Koar
Knappe, brekke, risselje en dinderje yn it strie Waaie, wapperje, wynderje, sa winne wy it sie.
Efterskodders en Striebokking
Ritsdy, ritsdy, 't lege strie Op 'e bult, op 'e bult der mei!
Pak oan, smyt mar raak,
Slach del, doch it faak;
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Dat groeit oan de hiele dei.
Heger, heger, heger aloan
Stiet de striebokking op syn troan.
De Klauwers
Wy binn' de klauwers, men neamt ús bodders,
Wy bodzje ús omraak op it kleed yn it swit;
Earst spriede fan ien mei menhear en de skodders,
Dan klauwe 't lang guod dat de gabel ûntsjit;
Mei ús riuwen harkje en klauwe
Wy it sie ree foar de souwe.
De Klauwer fan 'e Boer
Efter yn 't kleed klau ik ta beslút
De losse húl ta de hoeken út.
De Klauwers
't Swarte sie driuwt rûnom;
Keare wy de riuwen om.
't Liif tsjin 'e klauwer!
Skowe twarisom!
Skowe, skowe Dat giet nei de souwe!
Koar
Kikkerts jage, draachkleed lein;
Ynlein, optild, nei d' oare ein;
Sakje litten, yn 't kleed útdien;
Roppe: ‘Mannen, spried fan ien!’
Jeie yn 'e rûnte, hallo-gerop,
Heech de hynzers de rêch, de kop;
Stappe, knappe yn 't strie sa bros,
Rôle, wâdzje de hulen los.
Nije bringsten, kear op kear.
‘Rij over!’ Skreppen fan menhear.
Wrikken fan 'e rôle, gehoart, gestjit,
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Hynzers swinke, bite op 't gebit,
Skodzje 't strie en slingerje 't wei,
Rep-dy, springe de hynzers nei.
Opsmite, heine yn 'e loft,
Smite op 'e striebult, kloft by kloft,
Klauwe de hulen en 't losse strie.
Skowe nei de souwe,
Waaie, dinderje, wynderje,
Knappe, brekke, risselje,
Sa winne wy it sie.
Sang
Dêr yn in fredich hoekje,
Stil njonken al 't poehei,
Dêr piele tegearre twa âldsjes
Sa noflik al-den-dei.
Hja binn' sa wiis oan't winkeljen Har hûs dat is de bok Sa smûk en smout oan 't sminkeljen,
En meitsje 't har net drok.
Ien wimelt mei de souwe
En d' oare skept mar yn;
Hja witte 't skoan tegearre
En glimkje, och sa fyn.
Dêr komt nei al it lijen
It swarte sie te plak De berntsjes wurde wosken
En komme dan yn 't pak.
De boer, de baas en oaren
Binn' drok oan 't pop-besjen;
Hja skeppe 't sie yn sekken
Binne bliid mei 't bern.
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Wês wolkom, lytse berntsjes!
Djip is jim slomme jit;
Jim witte sels net, wat der
Yn jim besletten sit.
De grutste part fan jimme,
Tewekker wurd' hja nea;
Der sil in keaper komme,
Dy triuwt en knypt se dea.
't Untjaan fan 't lytse sprútsje,
It bloeien swiet en blij,
It dijen fan 'e fruchten,
Dat giet oan har foarby.
O lokkich, wa fan jimmen
Dat libben barre mei Foar har in fleurich wolkom
Op dizze berte-dei.
Kleedbaas
Ik bring om - de tsjettel giet rûn Efkes rêste!
't Is sa hjit; wa soe no in swolch
Net lêste?
Earst menhear - hy het it wol 't earst
Fertsjinne;
Wat soen' wy sûnder sa'n lutenant
Begjinne?
Rept sa de man, dy't jin kommandeart,
Sels de hannen,
O, wat bringt dat in iver tewei
By de mannen!
Dragers, ek jimme in wurd apart Stoere bearen,
Wat swier arbeidzjen is, hoeg' jim
Net mear te learen.
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Rank en rjocht by de swierste lêst
Jim traapje,
Dwers oer de stoppels - lit my jim no
Ien taapje!
Linige skodders en klauwers, ek jim
Sil ik skinke Ynlizzers, striebokking, al it folk
Moat drinke.
Boer, jo moatte ek op 't goed gewaaks
Mei priuwe 't Lêste glês is foar jimme dêr,
Alde ljuwe.
Hâld jimme no ek efkes op
Mei skeuken,
En sis ús ta dizze romer in pear
Wize spreuken.
Silder
Sjoch ik sa om my hinne
Dat wrotten hjir op it kleed,
Dat skreppen dêr op 'e romte,
En alles sa goed op gleed Dan tink ik, wat in oarder
Der dochs yn alles sit,
En hoe't elk fan 'e wurkers
Op syn eigen plak dochs stiet.
Menhear dat is in driuwer,
In man fol murch en pit,
In stoere flugge wurker,
Ien dêr't muzyk yn sit.
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De dragers binn' sterke skevels,
Hja geane sa rjocht en sa heech,
Mei tige loft yn 'e longen
En skrinkels swier en dreech.
De skodders binne sa linich;
Hja kinne flink fan 't steed;
Ek slingerje har út 'e skotsen
De earmen sa wiid en breed.
De klauwers binn' dûbelde mantsjes,
Dy skreppe mar mei menhear Fanien spriede, klauwe en skowe,
Hja binne foar alles klear.
D' ynlizzers binn' tûke kearels,
Skerpe eagen, koart fan berie;
Har grutte iizren gabels
Gripe sa kibich it strie.
De losse stallen opsiikje
En 't kleed lizze oer it lân,
Dat is krekt wurk foar de froulju,
Dy binne sa by-der-hân.
En 't lichtste wurk fan alles,
It skjinmeitsjen dogge wy;
't Is wurk foar âlde minsken:
Geduld dat heart derby.
Hoe'n grut ferskaat fan minsken
En wurk - it raant hjir gear
Ta ien grut koar fan terskjen De mjitte slacht menhear.
De dragers binne mei 't dragen
Altiid ien spriedt' yn 't foar;
Komm' hja werom by 't draachkleed,
Dat leit al fol foar 't oar.
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Ropt dan menhear: ‘Rij over!’
Hja tille de bringst omheech De foarskodders ûnderwiles,
Dy meitsje 't plak foar har leech.
De foarskodders en klauwers
Gean altiid mei menhear,
Mar lizze 't strie, dat terske is,
Foar d' efterskodders klear.
't Weiklauwen fan 'e hulen,
't Oprêden fan it strie,
't Oanskowen nei de souwe,
't Weibringen fan it sie 't Past alles yn dat Grutte,
Dat ús hjir by'noar hâldt Ik drink op 't mei'noar wurkjen
Fan hiel de minskewrâld.
Menhear
‘Ien foar allen, allen foar ien!’
Bruorren, ha jimme 't wurd ferstien?
Dragers
De wrâld in bûn fan maten,
Elk wurk nei krêft en aard;
As trouwe kameraten
Dield yn it ljocht en skaad ‘Ien foar allen, allen foar ien!’
Ja, wy habbe 't wurd ferstien.
Koar
It klinkt rûnom, dat wurd sa swiet;
Oer hiel de wrâld de tynge giet
Fan grutte nije dingen;
De lytsen slaan de hannen gear,
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De grutten keare har net mear;
It is net mear te twingen.
Op foar de nije tiid!
Gabels en klauwers swaaie!
Maaie sil 't wurde, maaie!
De takomst winkt sa bliid.
Klauwers en Skodders
Net mear in earme bodder,
Dy't omwrot yn it slyk,
Mar opstien út 'e modder Elk minske in minske allyk!
‘Ien foar allen, allen foar ien!’
Ja, wy habbe 't wurd ferstien.
Koar
Wien' ús de knibbels wurch en slop,
Dit wurd ropt ús ta 't libben op,
Ta tinken, wurkjen, striden;
Yn d' eagen falt it kleare ljocht;
It hert het fûn, wat 't lang al socht;
Wy groeie mei de tiden.
Op foar de nije tiid!
Gabels en klauwers swaaie!
Maaie sil 't wurde, maaie!
De takomst winkt sa bliid.
Stalsiiksters
Ek oer it wiif sil skine
Dyn frijdom, bliere dei,
As wiere leafde allinne
De herten bine mei.
‘Ien foar allen, allen foar ien!’
Wy ek habbe 't wurd ferstien.
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Koar
Fansels net komt dy nije tiid;
Hurd sil it waaie, swier is de striid,
Dy't giet oer alle folken.
Ban út, al wat ús fan 'noar hâldt,
En slút de kring oer hiel de wrâld
En rûze it nei de wolken:
Op foar de nije tiid!
Gabels en klauwers swaaie!
Maaie sil 't wurde, maaie!
Klear stean wy ta de striid.
Menhear
No wer oan 't wurk; de neidei kaam,
Klear stiet alles yn 't ljocht;
Dragers, mar fluch wer it kleed opnaam,
Nije bringsten wer brocht.
Lit ús alles no gau bedisselje 't Strie moat risselje, risselje, risselje!
Koar
Kikkerts jage, draachkleed lein,
Ynlein, optild, nei d' oare ein;
Sakje litten, 't strie útdien;
Roppen: ‘Mannen, spried fan ien!’
Hynzers jeie, heech de kop,
Smite it strie by de bealich op;
Hallo, hallo! oer hulen en sie,
Rôlje, wâdzje troch wolken fan strie.
Stappe, knappe, brekke, skuord,
Biten, wrinzge, swaaid mei de sturt Hallo! - ‘Rij over!’ nei 't oare spriedt',
Rôle-wrikken, gehoart en gestjit.
Strie weiskodzje, fluch nei menhear;
Jeie yn 'e rûnte as d' earste kear;
Opsmite, heine, of 't boartsjen wie,
Heger aloan de berch fan strie,
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Klauwe, skowe nei 't hoekje ta,
Wimelje, silje, wille ha.
Brekke, knappe, risselje,
Omreagje yn 't brosse strie;
Waaie, wapperje, wynderje,
Droanje, daverje, dinderje,
Sa winne wy it sie.
Kleedbaas
Us skreppen het fertuten dien:
It lân is keal yn 't rûn;
Heech stiet de striebult tsjin 'e loft,
It rint al tsjin 'e jûn.
It terskjen is jit oan 'e gong;
Mar reader wurdt de gloed,
Dy't oer de terskers hinne leit Dien is it wurk foar hjoed.
Dêr komme oer 't keale stoppelfjild
Foar 't lêst de dragers oan;
De swiere lêst swikt hinne en wer,
De wurgens sjocht men skoan.
Sang
Moaie jûn, sa ljocht, sa smout!
D' ierde leit laitsjend te drôgjen;
Hynzers en mannen skreppe om yn it goud,
't Blanke strie stiet te lôgjen.
Midden yn 't goud stiet de man yn 't spriedt',
't Sparket nei alle kanten;
Diggelfjoer út syn hierren sjit,
Hannen ha goudene wanten.
Gabel, dy't er foar 't lêste swaait,
Is in goudene roede;
Hynzers stean stil, fan 't ljocht omwaaid,
Barnend rûnom yn 'e gloede.
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Skodders smite mei sprankels fan goud,
Smite op 'e bult it te brânen;
Weage fan sie, dy't de klauwer skoot,
Brûst fan goud oan 'e rânen.
Fan d' âld silder syn strieën hoed
Streamt it goud oer syn baitsje;
't Sie fan 'e souwe falt yn 'e gloed Gouden de mantsjes laitsje.
As in mearke út 'e gouden tiid
Teistert it om jin hinne;
Fiere tuorren geane sa bliid
Biddend omheech yn 'e sinne.
Oer is it lûde hynstegejei,
Dien is it draven en springen,
't Risselt en skoffelt jit watte nei;
Reader jit skine de dingen.
Goudene frede, ynlike nocht
No fan 'e loften trillet;
Siele, dy't lang it lok al socht,
Fan hillige wille skrillet.
Kleedbaas
Oerlutsen is 't kleed, it sie derút,
It hiele steed leit keal;
De sek op 'e wein wie 't einbeslút,
De flagge is fan 'e peal.
Mannen, no nei hûs ta gien;
De dei wie goed, it terskjen is dien.
Koar
Dien is it terskjen,
It sie is wûn;
It sil no rôlje
De wrâld yn 't rûn;
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It struit syn seine,
Wa wit, hoe fier;
In diel wurdt siedde
Foar 't oare jier.
Foarby giet alles,
Lok, leafde, ljocht;
Ek 't leed en lijen,
Dat d' ierde brocht.
De frucht fan hjoed is
It sie fan moarn It nije libben,
Dat giet wer oan!

Teroele
Lyts tsjerkhôf, grien tropke beammen,
Ald plakje, do hillige grûn,
Wat leiste dêr stil oan dyn marke,
Sa stil yn 'e goudene jûn!
De wrâld is sa wiid om dy hinne
En de himel sa heech en sa fier
En alles is krekt as foar ieuwen,
Doe't hjir ús wenplak wie.
Hjir het de foarfaar bodde
Sa swier foar it deistige brea.
Har swit dripte del op dy greiden,
Har hiele wrâld wie dit gea.
Dêr ûnder 't gerûs fan dy beammen
Dêr brocht men har te hôf;
Dêr ûnder dy sliepende blommen
Leit har fermôge stôf.
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aant.

No iepent myn hert him foar tinzen
Oan dea en ivichheid Dêr slacht de wyn yn it skipke,
Dat op my te wachtsjen leit.
Farwol dan, frede der deaden!
't Lûkt my wer yn 'e striid.
It is in nocht om te libjen
Yn ús grutte, moaie tiid!

It alde doarp
Ynkomste
Ik kaam werom yn 't âlde doarp,
Dêr ik as berntsje wenne;
't Wie fiifentritich jier al lyn,
Doe gong ik dêr fandinne.
Ald doarp, dêr sjochste my werom
Nei rju geswalk om fierren;
As berntsje gyng ik by dy wei,
No haw ik grize hierren.
Ik seach sa frjemd it libben oan,
Dy grutte Unbekende;
No wit ik syn geheimen skoan,
Syn lok en syn ellinde.
No haw ik midden 't libben stien,
Waans wieling my ombrûsde
En mannich hege sang ferstien,
Dy't yn syn stoarmen rûsde.
Oer hege bergen bin ik tein,
Dêr 't keine sniefjild striele;
Yn djippe delten haw ik lein,
Ferslein, mei brutsen siele.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

331
Wylst ik nei hege wierheid socht,
Ha 'k faak de leagen tsjinne;
Yn 't djipste wollen fan myn hert
Moast ik my faak fersinne.
Sa rûn myn paad troch wolken meast
En tsjokke wite dampen,
En wat der barnde yn 't eigen hert,
Dat wiene ûnwisse lampen.
Wylst ik it goede tsjinje woe,
Sa't my de wrâld dat learde,
Ferfoel d' oerhearrige natoer
Unwittend faak ta 't kweade.
Joech ik my nei 't begearlik flesk,
De geast rekke oan it kwinen;
Wijde ik alhiel my oan 'e geast,
It flesk begûn te slinen.
Sede en natoer, hja kreauden meast;
Elk hie syn eigen wetten Hjir leit it ynlikste geheim
Fan 't libben yn besletten.
Dochs - dwile ik faak ferlegen om
En seach nin stjer, nin sinne,
Myn dwylpaad bûgde 'm om 'e wei
Fan 't ljocht yn slingers hinne.
Faak hommels foel in gjalp fan 't ljocht
Op myn ûnwisse wegen;
Dan seach ik, wêr ik hinne gyng,
En jimmer wie 't omhegen.
Soms, as ik nearne op wie fertocht,
Oerstjalpen my de weagen
En droegen my nei better plak
Wei út fersin en leagen.
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Net ik ha 't libben makke nei
In plan fan 't Goede en Wiere;
Nee, 't stoere libben het my grypt,
Syn doel my iepenbiere.
't Is, let faak, foar my iepen gien
En het myn wei my hjitten,
En wat syn ropstim my ek sei,
'k Ha 't paad my wize litten.
Sa wie dat wûndre libben my
Fol ljocht en swarte skaden,
In berchlân, woest, fol poëzij,
Mei stil-iensume paden.
Oant ik omheech in greide fûn,
Dêr koele beammen rûsden,
Sa djip it wylde fûgelt song
En kleare wetters brûsden.
Dêr ik in hoartsje rêste mocht
En litte my ferbine
En hielje wat der blette yn my,
En nije krêften fine.
Dat ik de swiere paden, dy't
Jit winke yn 't hege blauwe,
Mei fêste foet bestiigje mei,
Oant my de lea bejouwe.
Oant my de leave hannen, dy't
Sa soarchsum oer my binne,
De lidden strike oer 't brekkend each
En 't stil wurdt om my hinne.
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Doe en no
Dêr stekt út griene beammen d' âlde toer
De skiere holle oerein yn 't blauwe swurk,
Dêr triljend sinneljocht syn goud yn weeft.
Stil, steatlik riist er op, as yn de tiid,
Doe't wy as berntsjes oan syn fuotten boarten.
Tinzen fan d' âlde tiid driuwe om syn holle,
Hûgnis fan ieuwen leit drôgjend oer syn lea.
By al wat wiksle wiist dy stoere bliuwer
Jit stom omhegens boppe d' âlde leane,
Dêr alle deaden 't lêste paad oer geane.
De libnen libje en stribje om him yn 't rûn,
De deaden sinke rûn him yn 'e grûn;
Hy bliuwt en stiet dêr stom yn har fermidden,
In grize prester, foar har rêst te bidden.
Tsjin 't grien flijt mannich hûs it reade tek,
Yn 't beamte heal ferskûle, stil en fredich.
De wite wegen wine nei it doarp
Har ta, mei húskes dy't har eagen sletten
Foar 't kleare ljocht dat foar de finsters teistert.
Hja rinne d' âlde pleatsen jit foarby,
Dy brede tekken, âlde reade muorren,
Dy hôven fol geheim, dy griene doarren,
Dy finsters yn it skaad fan linebeammen,
My jit sa hiem as hie 'k der juster boarte.
Dêr boarret ek it grutste hûs fan 't doarp,
De skoalle, syn breed plak troch 't beammegrien Sa, doarp, hest sûnt myn bernetiid dêr stien.
Oan beide kanten fan it âlde doarp
Stiet 't nije, dat ek hjir foarútgong brocht:
Twa hege skoarsdens blaze dêr har reek
Oer fjild en beamt yn tsjokke walmen út.
Rjochts rint it spoar dwers troch de lannen hinne,
Lâns gouden nôt, dat yn 'e skeaf al stiet,
Ierappellân, dêr 't folk oan 't dollen sit,
En ekers, dy't fol sûkerwoartels binne.
In grutte wurkpleats stekt syn skoarstien op,
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Wêr earen 't leaflikst boskje wie te finen,
Dat smoute plakje, dêr ik mannich snein
Yn sinneskyn en iensumheid ferdrôge.
Riis, sulvrich beamte, foar myn each wer op
En wjukje wer myn siele binnen, tinzen
Oan hillige oeren, as myn jonge geast
Mei 't blide ljurkje nei de wolken fleach
En op syn sang de himel binnen teach.
O, sneinen, fol fan frede en klokkeklang,
As yn 'e loft it ljocht sa trille en weefde
En fan 'e grûn sa'n fine wazem dampe!
O, fiere kjimmen, wide wide wrâld,
Dêr 't hege swurk sa blau, sa djip oer hong,
Sa fol fan ljocht, fan seine, fol fan psalmen.
Dêr lei ik, och sa lyts, in wjirmke, in blomke,
In dripke dauwe yn 't eineleas hielal Jit, ek mei oantaast fan dy libbensdrang,
Dy 't hertsje tinen die fan leed en nocht
En 't mei de ljurkesang omhegens treau.
O, earm lyts sieltsje, dat dy hege himel,
Dy wide wrâld yn dy befetsje woe,
En neat oars koe, as mei de damp fan 't fjild
Omheech te wazemjen yn ile langstme!
O, keine, súvre langstme fan it bern,
O, blanke dream fan libbens earste dei,
Hoe swiet, hoe droef tins ik dy efternei!
Wêr doe de ljurk sa song en stille dreamen
Ut berneherten wâlen, litt' no skille
En fluit har skrille stimmen hearre, droanet
De trein mei swier gepûst, walmet de reek
En bûnzje swiere hammers by gleone fjurren.
It nij bedriuw ferdreau de poëzije
Fan 't stille fjild. It boskje is wei; de ljurk
Wykt fierder op nei súvrer, stiller loften En 't berntsje waard in strider yn 'e wrâld,
Dy d' ile langstme fan syn jonkheid omset
Yn dieden, hurd en lûd faak as 't gedroan
Fan trein oer brêge, dêr de reek nei stoot,
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Dy't ek de frede fan 'e fjilden brekke
En fan in nije tiid, mei nije minsken sprekke.
Hin dêr, dy âlde pleats, myn jongesparadiis!
De hutte is wei en ek it amerrak,
Dat blonk yn 't ljocht fan 't giele en reade koper.
Mar 't mulhûs kipet ûnder beammen wei,
En ropt swiet tinken op oan rizenbrij
En oan 'e bank by 't finster, dêr myn plak wie.
Foar d' âlde muorre mei it ûleboerd
En 't iizren jiergetal, dêr boarten wy
As berntsjes dei oan dei op 't selde hiem.
Dan kriele 't faak fan mûzen yn 'e hjouwer;
Yn lange fuorgen lei it neakne skaai
En mannich finger dripte fan it bloed,
As blyk fan mûze-memmeleafde en -moed.
Fan bûten hast itselde as yn myn tiid.
Mar yn 'e hûs, hoe soe it dêr no wêze?
Ik wit net; mar 't fabryk dêr lofts fan 't doarp
Helle út de pleats in brok wei fan 't bedriuw.
Wol stean by 't winter yn it waarme bûthús,
Dêr 't swit dript fan 'e muorren, jit de kij
Te snúvjen en te stinnen en te kôgjen,
Wylst no en dan in sturt omhegen giet
En weake drits der delkwatst yn 'e groppe Mar, wurd' de rûne jaren dei oan dei
Moarnsier en jûns fan 't wite wiet ûntlêstge,
't Gemaak jout no gjin wurk mear yn 'e hûs.
Boers wiif is ‘frou’, mar net mear de ‘boerinne’,
De tsiis- en bûtermakster fan foarhinne.
De tsjernherne is no stil; it blauwe fet
Mei glêde koopren hoepen is ferdwûn;
Oer is it kletsen fan 'e pols yn 't wiet;
Nin âlde guds rint him mear blyn op 't tsjernpaad.
Men sjocht yn koele kelder ûnder 't foarein
Net mear yn d' aden giele reamme stean
En net mear rigen tsiis, it pronkwurk fan
De weake glêde fingers fan 'e frou,
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Dy hân, sa redsum, dêr de wite brokken
Rûnom út protten by it trocharbeidzjen.
Komt no in boi op 't hiem, hy longert net
Nei 't plak, dêr tsjokke sûpe buorle yn 't fet
Of giele farske waai te wachtsjen stie
Of hjerstmis luorreman te finen wie.
Efter dy hege doarren is de skuorre.
Dêr stiet it hea wol oan de bynten ta,
Op hege weinen skokkend binnen wagg'le.
Op 't fjild stean jitte koarn en weet en hjouwer,
Dy folle strak de skuorre ta de naal.
Dan moat der terske wurde; ranke terskers
Litte op-en-del de fleilen swaaie; helder
Klinke op mjitt' har slaggen op 'e telle,
Muzyk fan oerfloed davert oer it gea
En 't warbre folk yn 't doarp het wurk en brea.
Mar ek dit lûd stoar wei op mannich pleats;
In iizren gast giet by de boeren rûn,
Dy pûst en puft, dy rattelt en lawaait,
Dy stjonkt en walmet roetdamp oer it hiem
En naam de minsken d' oanslach wei en 't brea.
Sa is 't berin fan hiel de maatskippije;
It âlde wykt, wy moatte mei nei 't nije.

Doarpsljuwe
Dêr binne d' âlde buorren wer,
De feart, de dyk, de brechjes;
Dêr binn' de bûtenpaden, mei
Sa mannich âlde sechjes.
Dêr is it tsjerkhôf mids yn 't doarp,
Dy toer fan âlde friezen,
Dy tsjerke, heal fan tufstien jit,
Dy stien mei ljip en skriezen.
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Dêr binn' de minsken, dy't my och
Sa fleurich wolkom hjitte;
De jongen binne my sa frjemd,
Mar d' âlden ken ik jitte.
Dy bliuwe stean en sizze my,
Wat yn har libben barde,
Wa stoar, wa libbet en wa nei
In oare streek ferfarde.
Dêr tsjin de tsjerkhôflening stiet
In bryk âld ploechje op klompen,
Wy prate en laitsje en hja begjinn'
Elkoarren oan te stompen.
Ik kom in lege doar foarby
En wurd nei binnen helle;
't Binne âlde lju; hy leit op bêd,
It wyfke sil fertelle.
Hja binn' al oer de santich jier
En kinn' net mear fertsjinje;
Hja mei' fan 'e diakeny
Dit keammerke bewenje.
Dêr ha hja wat bedieling by,
Hja binne bêst tefreden;
En 't wyfke laket blier tsjin my
By al har tsjinnichheden.
Strak komm' de bern; dan wurdt der praat
Oer Keamer-stimmerije De man is fan in fakbûn lid Ek njonken 't âlde 't nije!
'k Sjoch by it spoar in húske stean,
Dêr minsken yn ferdwine.
Ierappels stean yn sekken dêr;
Dy wurde dêr fermine.
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In wizer wiist dêr op in boerd,
Wat priis der wurdt betelle.
De keaper triuwt in knopke omleech
En dalik wurdt der skelle.
Dêr ropt in âlde bodder my
En troait my nei syn wente;
Syn hiele libben rûn foarby,
Dêr om dy âlde klinte.
Hy seit my, hoe't er mei syn swit
Dy stikken lân fertsjinne,
Dêr hiel syn libbensdoel yn sit,
Syn tinzen hiel oer rinne.
Syn soan en bernsbern by him yn;
Troch hiel 't gesin wurdt bodde;
In rank jongfeint fan sechstjin jier
Swaait dêr op 't lân de lodde.
Sil dy ek op dit stikje grûn,
Al wat er is, ferslite?
Of sill' syn eagen weidzje kinn'
Oer wider, rommer krite?
't Is hjir in stoer slach minsken, elk
Mei eigen sin en wêzen;
De hurdens fan har swier bestean
Is klear op har te lêzen.
Der binne folle âlden by,
Dy't raar krebintich binne;
It lânwurk spilet net swak by Hoe krûm en stiif hja rinne!
Yn 't blauwe linnen sjocht men har
Pankoekjen lâns de wegen;
Hja lûke earnstich oan 'e piip
En sjogge faak omhegen.
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De lodde of gripe op 't skouder leit,
De hân faak oan 'e kroade Swart strieën hoed of pet faak op,
Alhiel net nei de moade.
Sa kroaskje hja har paadsje lâns,
De swiere grûn te bouwen,
Earwurdich yn har stoer gewrot In folk om te betrouwen.

Alde plakjes
Ik bin it wer trochkuire,
't Ald doarp, by dei en jûn,
En folle leave plakjes
Haw ik dêrby wer fûn.
Ik seach de hege buorren
Mei d'âlde pleats, ús hûs.
Wei wie it hôf mei d'apels Dy wiene 'r by de rûs.
Dêr wie de blauwe keamer
Mei snijwurk bûnt en ljocht,
De flearbeam en it sleatsje,
Dêr 'k winters ride mocht.
It bûthús mei de stallen,
Wêrop ús skrinkels stien' Dat wiene ús kij, dy't elkmis
Syn eigen namme hien'!
Dêr wien' de lytse steechjes
Mei hokken, skeef en skier,
Dêr mannich earme bodder
Syn neare wente wie.
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Dy buorren - hoe faak gyng ik
Him yn 'e moarn net oer,
It griene kûmke omklamm're,
Om molke fan 'e boer!
Dat wie dreech wurk by 't winter;
De hantsjes wien' sa blau,
De lytse fingers prykten Ik liet it skriemen nau.
Dat oare hûs by 't tsjerkhôf,
Dêr is ús mem ferstoarn.
'k Wie fuort; mar hoe't ik thúskaam,
Dat wit ik jit sa skoan.
De wein kaam oan fan Ljouwert;
Myn suster wachte my.
Wy seagen op elkoarren
Sa stiif, sa bleu, sa nij.
Der siet wat yn myn binnenst,
Sa swier, dat woe net wei;
Ik gyng mei har it hûs yn,
Dêr mem op 't deabêd lei.
De keamersdoar stie iepen;
Ik koe myn heit dêr sjen,
De jongsten op 'e knibbels:
De widner mei syn bern.
Doe briek dat swiere yn my;
Ik snikk're en gûlde sa
En foel ús heit oan 't herte;
Hy helle my nei him ta.
Doe skruten nei de deade;
Dat wie in swiere gong;
De frjemde rook, it tsjuster,
Dat foar de blinen hong.
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't Waard ljochter - súntsjes skoff'len
De fuotten oer de flier;
Dêr lei de wite holle,
Sa kein, sa stil, sa blier.
Dêr wie, nei 't lange lijen,
De dea, de golle rêst;
De bleke mûle yn 't swijen
Jit lústre: sa is 't bêst...
Foarby, foarby dat alles,
Al hast in fjirtich jier;
'k Ha no sels bern; dy steane
Sa ienkear by myn bier...
Fuort, fuort, nei blider bylden,
Dit tsjustre steed foarby!
Dêr neist it hûs, dy winkel,
Dat 's de weinmakkerij.
'k Mocht baas mei helpe en fage
Dêr sneons de flier mei oan;
Fol seachmoal wien' de gatten Dan boarte ik mei de soan.
Wy hiene tolf keninen,
Dy stien' dêr efter hûs,
Dy moasten sneons ek mjukse,
't Wie wurk dus by de rûs.
'k Hie simmers myn keninen
Thús ûnder myn bewâld,
Fertsjinne sneons mei poetsen
Foar harren 't ûnderhâld.
Dêr efter yn 'e blikke,
Wêr 't hok te stjonken stie,
Dêr fuorre ik dan myn bisten
't Brea, dat 'k fertsjinne hie.
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Dêr lei 'k dan yn 'e sinne
En skoarske en wierre my,
En 't selde dien' myn bisten Dy sprongen al sa blij.
Dy waarme sêfte bistkes,
Ik wie sa mâl mei har;
Ik treau se tsjin myn wangen
En streake en patte har.
Dan barde 't, dat 'k my oefne
Yn fers-opsizzerij;
Harkers yn 't steechje ornearren:
Hy leart ta domeny.
Dêr lâns de lange buorren
Rint jitte d' âlde feart;
Hoe wiid wie 'r foar myn eagen!
No is 't in foege sleat.
De wike foar de merke,
Wat wie 't in blide moarn,
As 'k út ús finsters sjen koe:
De kreamskippen binn' oan!
Dan krielde gau de buorren
Fan ûnrie, wyld en mâl;
De goare skippen spijden
Raar guod út op 'e wâl.
Manlju mei swiere knevels,
De earmen ûnder 't hier;
Hja kwatsten brune jarre
En 't swit dripte út har hier.
Froulju mei bûnte flarden,
De boarsten heal troch 't jak,
Dy klauden har de holle
En hiene oan alles lak.
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Famkes mei fine troanjes,
Mar roppich, fiis en goar,
Skreaurige smoarge jonges,
Dat skeuke dêr troch elkoar.
Hja tôgen houten hynzers
En koopren spullen oan,
En sketten, frjemd beskildre;
Dat hage ús, berntsjes, skoan.
Dan gyng it op in hamm'rjen
En razen, wyld en poer;
In rook fan oaljekoeken
Dreau hiel de buorren oer.
Gau strúnden kreuple kearels
Mei 't oargel alles ôf;
De skeve bek, wiid iepen,
Galme jin d' earen dôf.
Dan wie 't ‘de moard fan Raamsdonk’
Of 't fers fan ‘troelala’;
Dêr waard ik faak mei pleage
En 'k skamme my dan sa.
Faak fleagen redsume aapkes
Ek by de doarren op,
En lytse smoarge jonges
Stien' dêrby op 'e kop.
In kearel mei twa hûntsjes,
Heal neaken, dryst en wreed,
Blaasde op in hoarn en rôp mar:
‘Earst sinten op it kleed!’
Dan op in moarn yn maaie Hoe hurd ferlangen wy! Davere it rûn it tsjerkhôf
Fan 't balten fan 'e kij.
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Dêr waard dan tsierd en difne,
Bean, frege, hantsjebakt,
Ofsteegre, werom roppen,
En - griene drits delkwakt!
Traktearje yn 'e herberch
Wie meastal 't einbeslût;
De damp fan drank en pipen
Sloech ta de doarren út.
Dan kaam de merkewille:
De buorren rûn dan fol;
Feintsjes sa skjin en noftren,
Famkes sa tsjep en gol.
En rûnom yn de buorren,
Wêr mar de fidel gong,
Wie swier gestamp fan 't skotsen,
Gegei, gefrij, gesjong.
't Wit jit, hoe 'k as foech jonge
Ris op sa 'n merkejûn
Mei oare kameraten
It paad nei 't ‘Bierhûs’ fûn.
Dêr wie it folk oan 't skotsen;
Men rôp fan rûnte! mar,
Dan wie 't wer: alle meisjes!
En dan wer: troch inoar!
Men gyng dêr yn 'e rûnte,
Pakte elkoar by de hûd
En sprong op krûme skonken
En stampte en rôp sa lûd.
In âlde skjirresliper
Spile dêr mei syn bern;
Troch wolk fan reek en dampen
Koe men har amper sjen.
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Dêr wie in meager fanke
Mei bleke wangen by;
Har heit hie de fioele,
De tipeltange sy.
Wat ha 'k dy jûns dêr sitten
Te drôgjen oer dy faam,
Sa bleek en sa ôfwêzich,
Sa moai en sa foarnaam.
Hja kaam lichtwol út Spanje,
Ek d' eagen wiene swart;
Hoe kâld soe 't har hjir wêze,
Hoe fol ferlangst har hert!
Wat diigre hja swiersettich
De keamer soms yn 't rûn;
Mar glâns kaam yn har eagen,
Doe't hja my dêr sa fûn.
‘O, ridder, kom dochs harren,’
Sa lústren troch 't poehei
De teare reade lippen,
‘En bring dyn breid hjir wei.
Tsjoch oan dyn stielen harnas
En gaspje 't kriichsswurd om;
Nim my by dy op 't hynzer,
En dan nei 't suden, kom!
Dêr wachtsje ús al myn âlden
Yn 't hearlike kastiel,
By glâns fan goud en kearsen
Oan 't steatlik brulloftsmiel!’
Sa song de tipeltange
M' in ljuentsjend minneliet,
Wylst ik mei myn prinseske
By nacht nei Spanje ried.
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By nacht, ûnder 'e stjerren,
De huzen en bergen oer,
Yn 't hege ljocht fan 'e Molkwei,
Barnend fan himelsk fjoer.
Sa gyng de fantasije
Dêr doe fan troch mei my Ek yn myn letter libben
Spile hja net swak by...

It deade-doarp
Rin ik dy troch, o âlde buorren,
Ik sjoch de libnen faak foarby;
Yn alle doarren steane deaden,
En o, de measten winke my.
De smid, ús buorman, stoer en skredich,
Komt ta syn swarte smidte út;
Hy sjocht yn 't waar, brimt oer 'e buorren,
Dat wie jûns jimmer 't einbeslút.
In âlde grize bodder strampelt
My mei in hingelkoer foarby;
Hy bringt de drankjes rûn foar dokter;
Lit my ien sjen: ‘Dat is foar dy!’
D' âld boer, waans pleats wy koart bewennen,
Komt op it hiem en sjocht en bromt:
‘Ik moat hjir earstdeis sels wer hinne,
Want op it tsjerkhôf ha 'k gjin romt.’
Us âlde doomny kuiert stadich
Yn 't tún fan d' âlde pastorij.
Hy ropt my oan; ik kom, wy fûstkje;
Syn deade fingers knappe 'erby.
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‘De Stienzers habbe har goed hâlden’,
Seit hy, ‘by myn begraffenis;
Ik moat ek sizze, dat it tsjerkhôf
Hjir tige stil en fredich is.’
Foar dokters stiet de bles foar 't weintsje;
Holeagich sjocht it bist my oan,
En dokter, mei syn bliere troanje,
Ropt: ‘Wat, bisto noch net ferstoarn?
Wost faaks wer mei nei de pasjinten?
En bringst de bles dan wer nei 't lân?
Hy wurdt hurd minder, mar hy het ek
Yn fjirtich jier gjin fretten hân.’
'k Sjoch foar de skoalle grutte Wibe,
D' eksteur, by d' âlde master stean.
Hy winkt my mei de stôk - ik trilje,
Mar kin myn needlot net ûntgean.
‘Dêr is er’, seit eksteur; ‘kom master,
Lês him no goed it leksum op;
Want as 't net hurd mei him feroaret,
Dan groeit er op foar galge en strop.
Dêr het er my in ferske makke,
Dat giet de hiele buorren lâns,
Fan Job de Jong oant Age Mouwe Wat dêr yn stiet, dat is wat mânsk!
Dat Gerk' bakt stuten sûnder krinten
En Gelfke' koeke skimm'lich is,
Alde Aarnt syn faam slacht foar de billen
En al wat mar skandalich is.’
‘Alde Aarnt’, seit master, ‘wie krekt by my.
Dat fan dy faam, no, wier is 't net.
Hoe kaamst der by, sok ding te sizzen?
De man is hielendal ferset.’
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Ik stamm'rje: ‘Dat kaam fan 'e “pillen”
Fan dokter; sjoch, it rym brocht mei -’
Mar master sjocht my lyk yn d' eagen:
‘Ik ried dy, lit soks foartoan nei!’
‘Ja, ja’, seit Wibe, ‘as it wer bart,
Sa grif as wat komst yn 'e toer;
Do heste mear al op dyn kerfstôk!
No, master, kom; de nocht is oer.’
No doar ik amper fierder rinne:
It libbet hjir fan deaden hast.
Dêr is dy bleke deade, dy't ik
Hjir sels op 't tsjerkhôf bringe moast.
Hoe soe 'k dy swiere reis ferjitte,
Dat klokgebrom út d'âlde toer,
Myn earme heit, dy 'k skriemend folge,
Mei sloppe knibbels 't tsjerkhôf oer?
Hoe't ik ek snikk're by dy kûle Wat ik deryn brocht, 'k wist it net:
Earst letter, folle letter, learde 'k
Nei dy ferlangjen, memmehert!
No wit ik, dat dy leafdehonger,
Dy't my sa fyt're 't libben troch,
Begûn is by dat stille grêf dêr,
Wêr ik ús mem my winken sjoch.

Ofskie
Farwol, âld doarp, ik moat fan dy fandinne;
It libben lûkt, de koarte lins is oer;
Farwol, do beammeskaad om d' âlde toer,
Jim wide fjilden, drôgjend yn 'e sinne.
En jimme, warber folk, sa trou, sa gol,
Freonen fan âlds, farwol!
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Dyn loften hingje oer ikkers, swier fan fruchten;
Fier binn' de kjimmen, 't wurk op 't fjild neiby.
Sa wêz' en bliuw' foartoan ek 't libben my:
In wiid gesicht nei fiere blauwe hichten,
By warber wurkjen foar de dei fan hjoed;
Dan is myn libben goed.
As faak myn tinzen ljocht fan dreamen binne,
Ald doarp, ik wit it no, ik tankje it dy:
Hjir fûn myn jonkheid al de fantasij
Fan wolkeflecht en ûndergeande sinne;
Hjir dreau sa heech de himel boppe my
Yn ljochte dreamerij.
Under sa'n loft, by sokke wide fierten
Wâlet de geast de heechste fjilden oer;
Hjir is prest'res fan 't ideaal Natoer;
De siele stribbet him yn 't Ivige út te jitten;
Ut lyts gedoch, út wearze min en leech
Lûkt jin dy loft omheech.
Mar swier is 't deiske wurk hjir op 'e modder,
Dêr 't brea yn slommet dat it minskdom fiedt;
Dêr struit elts jier de warbre boer it sied,
Dêr ploeit en hout en wjuddet mannich bodder,
Dêr ripet linkenoan de frucht, fol tier
Of minnich, nei 't gewier.
Men libbet hjir yn hope en frees mei d' ierde,
Mei 't stil ynwindich wurkjen der natoer;
Hja makket neat út neat, hja slacht neat oer
Yn 't keatting fan har fêst besibbe dieden.
Hja bynt, wat grûn en loft besletten hâld',
Yn foarmen tûzenfâld.
Under de hege flecht fan ljochte wolken
Waakst hjir it nôt dat fiedt, it flaaks dat klaait;
De boer sjocht rûn, oft net de stoarmwyn waait
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En 't ûnwaar broeit yn himels donkre kolken.
It each omheech - de hân, oan wetten bûn,
Wrot flitich yn 'e grûn.
Sa is ús libben: hege fiere tinzen
En lytse dieden, leech faak by de grûn.
Us is grut wollen en lyts kinnen jûn;
It heechste yn 'e minske is yn it leechste finzen.
Dy twa fan-ien jout lêst en sonde en striid;
By-ien is 't goed en bliid.
'k Haw om in God fol twivel biddend kniele;
Mar 'k tocht him boppe en bûten 't minskebern,
En nearne koe 'k folmakkenisse sjen.
God is it byld fan 't Ivige yn ús siele;
Wy diel fan 't Ivige; God mei minske ien Dat haw ik no ferstien.
It grutte Libben rôlet fuort troch d' ieuwen
En nimt de minsken en har slachten mei;
't Nimt oer ús widze en grêf syn eigen wei;
Swiere geheimen bliuwe oer ús holle driuwen.
Natoer, histoarje, minskemaatskippij,
Dêryn fersinke wy.
Yn kringen leit it libben om ús hinne:
It húsgesin, it heitelân, de wrâld,
't Bedriuw, de klasse dêr men jin by hâldt,
Dêr lizz' de grûnen dêr w' op aardzje kinne,
De loft, wêryn ús geast nei 't grutte tynt,
De wei nei 't Iivge fynt.
Earst wol de feint foar 't heit'lân libje en stjerre,
Dat Grutter boppe him, dat hy oanbidt;
Dan fynt er oare, grutter kringen jit,
Dêr al syn leafde en langst oan tabehearre.
Hy fynt syn ropping yn 'e maatskippij Sa, Friezen, gyng it my.
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Yn brede weagen rôlet de histoarje
Nei nije tiden, blierkjend oer har paad.
Is no it folk yn klassen splist en skaat,
Dy't elkoar haatsje en kreauwe om 'e fiktoarje,
‘Ien mienskip 't folk’ is 't wachtwurd fier en hein,
Dêr wurdt de grûn ta lein.
My ropt dat wurd út dizze bliere krite
Dêr hinne, wêr de wyn fan 't libben waait;
'k Moat mei foaroan, wêr 't folk syn flagge swaait.
Dien is de rêst fan dizze stille rite Hast nea wie oer de wrâld dy striid sa fel:
Ik lis it spylark del.
Dêr leit it doarp. 't Stiet mei de toer tsjin 't westen,
Dêr read de sinne mank de wolken sinkt.
Op blauwe kilen gripe en seine blinkt 't Folk trapet wurch nei hûs - 't is tiid fan rêsten...
De dauwe dampet; gouden rêst siicht dol Leaf heitelân, farwol!

Net freegje!
Beam, hoe mijden de fûgels sa lang
Dyn krune, tefoaren in hôf fol sang?
En hoe sa hommels no binne
Dyn tûken libbene brokken muzyk
En is de hjerst oan sangen sa ryk,
Sa blier yn 'e skiedende sinne?
Freegje, freonen, ei freegje 't my net;
Mar freegje 't oan jim eigen hert,
En lit de fûgels mar floitsje
Salang it sjongen har barre mei,
En harkje der út-en-troch ris nei,
As jimme har sangen fermeitsje.
Skynt de sinne jit oer myn lôf,
Mei koarten falle de blêden ôf -
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Dan sil de winterwyn komme,
As 't fûgelt stil yn syn herntsjes sit;
Salang jouw' de hjerst oan sangen jit
Al wat de simmer fersomme.

['t Wurd fan in tinker, strider, lieder]
't Wurd fan in tinker, strider, lieder
Mear is dit boek foar oaren net,
Allinnich do silst dêryn fiele
't Leed fan in wraksljend minskehert.

Leste blink
Wêr hege snie de dize brekt en drôget
Oer blauwe mar en berchlân wiid en fier,
De simmersinne oer 't jonge libben lôget
En 't fûgelt brulloft hâldt yn 't moaist fan 't jier Dêr, einlings, bist ûntbûn fan pine en smerte,
Byld út myn jonkheid, al ferblikke lang;
Mar opstien út 'e dize fan myn herte,
Kein sniegesicht, by sinne en simmersang.
En mei dy briek troch wolkens fan 't ferline
't Byld fan myn swiete jonges-dreamerij,
Wêroer twa eagen myld as stjerren skine,
Sa nei - en dochs sa fier en heech foar my.
O stille langstme, djip, jit sûnder winsken,
As leafde in wijinge is, dy't wurden mijt,
In wiffe fûgel, skoftich fan 'e minsken,
Dy djip yn 't wâld de nacht syn sangen wijt!...
No bringt men dy, in brutsen byld, dêrhinne,
Wêr iens dyn jong blier wêzen gluorke oer my,
Wylst ik, jit doarmjend ûnder 't ljocht der sinne,
Tink oer de stille wegen, wachtsjend dy.
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Sa hat jit ienkear my dyn each bestriele,
Wêr himelblau oer mar en bergen leit.
Hiel efkes teistre oer my dyn ljochte siele
En waard dan wei, terûn yn d' Ivichheid.
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[Gelegenheidswurk foar it lustrum fan it
Groninger Studenten Corps yn 1884]
Lieafde jouwt libben
Oonn' e tsjeppe bliere drege loddrig-swiete fammen fenn'e wol trogwitt'ne
stead fen Grinz
Uwt Deads dod doddzjend oerset yn dizz' freamd lânsdoue,
Wier 'ck nuisck in njoer in woe naet langer libbjen bljoue.
Dear koam de wjueckte Cypris soan
In loacke in gloercke nolck my oon.
Hy kâte: Stalcke, kinst dy naet de Dead ontwyne?
Gong mey, tel schil dy d' Ierd mey tuwzen reapen byne.
Ick troaide Kuwze aefteroon,
In (mieri!) it foldocht my schoon.
Fen peasjeack goudne muwle hercke ick dertne tuwle,
In sjoe Min's swietste swiet yn wang-ferwiel beschuwle.
O my! o loddrig-swiete djier'!
So wier 't aeaeck foar twahondert jier.
Ick libbje op ‘ny, mogg’ aeaeck myn frjuenen my beguwchje,
'k Wol hier, ynn' Ljeafde's stead, fen Ljeafde yvig juwchje.
O libben-teeljend fjoer (het held
Bljout held?) dou jeldest jiett' de jeld.
Yn oprjeuchte njue fen alle tsjeppe bliere
fammen iz dit schreoun fen
Gysbert Iapix
Rjuecht in Sljuecht
Ynn'e leste helt fen Simmermoanne, 't jier 1884.
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Liefde geeft leven
Aan de schone, flinke, bevallige dames der in de wetenschappen zeer
doorknede stad Groningen
Half sluimerend uit de slaap des doods in deze dreven
Verplaatst, was 'k loom en nors, en wou niet langer leven.
Daar kwam gevleugeld Cypris' zoon,
Met schalkse lachjes op de koon.
Hij sprak: ‘Kunt gij, mijn vriend, u niet de dood ontwinden?
Ga mee, ras zal u d' aard met duizend koorden binden.’
Ik wandelde aan Cupido's zij,
En o, hoe goed bevalt het mij!
Van kusziek gulden mond mocht dartle scherts ik horen,
En zag Mins zoetste zoet in 't wangfluweel verloren.
O mij, hoe wordt mij 't hart zo zwaar?
Zo was 't ook voor tweehonderd jaar!
Ik leef opnieuw, niets kan, geen spot zelfs, mij bedwingen,
'k Wil hier, in Liefdes stad, de lof der liefde zingen.
O levenwekkend vuur, wie weert
U, die zelfs d' ouderdom verteert?
In oprechte toegenegenheid jegens alle schone, bevallige dames is dit
geschreven door
Gijsbert Jacobs
Recht en Slecht

Gysbert Japiks op besiik
By Prof. Tjalling Justus Halbertsma
De jierren fljogge hinne
En d' ieuwen stowe nei;
Hja nimme laits en minne,
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Ja, alle libben mei.
Hja litte jeugd en minne
Hinne rinne.
Mar yn dat ivich stjerren
Bliuwt soms wat libben oer,
Dat net is te bedjerren
Troch tiids wyld-skerpe kloer;
Dat net is te bedjerren,
Te ferdjerren.
Sa bleau dan ek myn namme,
Hoefolle 'r mocht fergean,
Allyk in griene stamme
Yn keale bosken stean,
Allyk in griene stamme
Stiet dy namme.
Mar hy wie ek fertige,
Hy soe syn ein fûn ha,
Hie hy nin helpe krige
Fan Justus Halbertsma;
Hie hy nin helpe krige,
Fiks en tige.
Ut âlde grize skriften
Het hy myn libben socht;
Troch sneupen en troch skiften
Brocht hy my nij oan 't ljocht;
Hy wist se wol te skiften,
D' âlde skriften.
Lok my! hjir bloeit de stamme
Fan Justus Halbertsma;
Ik bring syn eale namme
Myn tank yn sangen ta.
Hoe barnt myn herteflamme
Foar dy namme!
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Meie ivich krêftich bloeie
De stamme Halbertsma,
Aloan yn woltier groeie,
Heech oan 'e wolken ta;
Aloan yn woltier groeie,
Groeie en bloeie!

[Flonckerlichten sie ick pralen]
Flonckerlichten sie ick pralen
In dees feest-glans-gloênde Zalen,
Daer myn oogh hem in vermeydt;
Maer die Flonckerlichten swichten
Voor den glimp der Aenghesichten,
Hier als rosen rond ghereydt.
Oude Gysbert, kinder-queller,
Hey! u oogh blinckt hel en heller,
En u hert begint te slaen!
Is u grafsteen opghebroken?
Groeid' u 't Vleys weer om de Knoken?
Segh! wie heeft u dat ghedaen?...
O, dat deên die Oghe-Loncken,
Hel als diamante-voncken,
Die mijn koudt hert maeckten warm.
'k Wil haer schoonheyt dus omrancken
Met een tuyl van Vriessche klancken,
Reeds ghepluckt in moeders arm.
'k Wil de Sprinck-born onser Vreughden,
'k Wil den Oirspronck onser Deughden,
Danck-psalm singen, keer op keer;
En myn dicht de Helpsters wijden,
Die my uyt Doods-boey bevrijdden,
Boeyden my aen 't Leeven weêr.
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Neemt het aen, o soete Maeghden,
Die mijn Rust met Lust belaeghden,
Min-tuyns-pronck-bloem, puyck der Stadt.
Blyff ons Leevens hof vercieren,
Blyff ons met u Jonst omswieren;
Heemels Sonne op 't Aerdtsche padt.
***
Laet andren met een krans vry Gysbert Japicx loonen,
U, Vondel, kan men slechts met uwe wercken kroonen
Ghy syt u eyghen krans, ghy syt u eyghen glans,
Ghy syt de schoonste Sonn' aen onser dichtren trans!
En nimmer kan men Gysbert Japix hogher roemen,
Dan door den ‘Vriesschen Vondel’ hem te noemen.

De gouden eeu op nieus verguldt of de vrolycke doodendans
Tsa, Princen, Heeren ende Professoren,
Schilders, Poeëten ende dierghelycke,
Starren van onsen Republycke,
Die weer int Leeven syt herbooren,
Ghy allen, Mannen van hoghe Naemen,
Laet ons huyden in vreughd versaemen,
Blinckend in uwen ouden glans,
Danst nu den vrolycken Doodendans.
Doen ghy nogh leefden in groter Eeren,
Prince van Nassavv, ghy ons bevrijdden
Uyt tyrannye door dapper strijden,
Ende door kruydt en loodt t'hanteeren,
Wilt nu uw hoghe moet verleeren,
Ende niet doen als blij brageren;
Strijdt was tevooren, 't is treves thans,
Danst uwen vrolycken Doodendans.
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Hoghe Ghesanten van vreemde Rijcken,
Die in veel treecken sijt bedreeven,
Bruyckt nu dit lieve nieuwe Leeven
Voor u gheneughte tot beter Practijcken,
Wilt nu het Italjaanse kuypen
Flux in de Franse wijnkuypen versuypen,
Drinkt opsen Duyts en springt opsen Frans,
Danst uwen vrolycken Doodendans.
En ghy, clarissimi Professores,
Wegh met u boecken ende crakeelen,
Smeert met den wijn u verdrooghde keelen,
Weest nu verblijdt met u Auditores.
Laettet nu sien aen onse Nepotes,
Dat waere Wysheyt nimmer en doot es.
Slaet om u slapen den wingert krans,
Danst nu den vrolycken Doodendans.
Schilders, Poeëten, ghy lustige luydtjes,
Stijght in een luchtighe rey uytteraerden,
Geeft onse vreughden nu hogher waerden,
Ciert onse Zalen met bloemtjes en cruydtjes,
Verwt met u sangh op ghebloosde wanghen,
Hogher colueren van dieper verlanghen.
Voegt nu der schoonheyt bloeyenden krans,
Danst uwen vrolycken Doodendans.
Tsa, jonghe Jeught, en schreumt niet om hovieren;
Ende, ghy maeghdekens, gaet ons versellen.
Niet met u stuursheyt ons hert en wilt quellen,
Lustigh met ons overstraeten wilt swieren.
Laet, soete diertjens, van gracy vervulden,
Den gouden Eeu ons op nieus weer vergulden.
Geeft ghy nieu Leeven, coluer ende glans,
Aen deesen vrolycken Doodendans.
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[Nederlânsktalige fersen]
De eigenwijze muis
Eens was er een klein jong muisje
Grijs van haar en lang van staart
Zij woonde in een zeer klein huisje
Met haar moeder goed van aard.
Op een keer toen 't zachter weer was
Vroeg het muisje aan haar moe:
‘Moeder mag ik eens naar buiten?
'k Wil zo graag mijn moetje, toe.’
‘Neen, o neen mijn lief klein kindje.’
Sprak de moeder, ‘dat mag niet,
Als de kater u eens opat
Stierf ik nog eens van verdriet.’
't Muisje schreide toen; ‘maar moeder,’
Sprak het, ‘maar mijn lieve meid,’
Zei de moeder, ‘blijf hier stiltjes
Pas op dat gij nu niet schreit.
Als gij dat niet doet, mijn liefje
Krijgt gij straks een stukje brood
Wat zult gij dan lekker smullen
Dewijl gij niet komt in nood.’
‘Best hoor moeder’, sprak het muisje,
‘Krijg het mij dan, lieve moe.’
‘Best hoor zoetje’, zei de moeder,
‘Gij zijt nu een pop van moe.’
En de moeder zou het krijgen;
't Muisje slipte weg, uit 't huis
't Zag de kater daarvoor liggen
O, die eigenwijze muis
't Dacht, nu zal 'k de kater pakken
't Zou het doen, 't ging er naar toe
Kater was nu opgesprongen
't Muisje dacht zo om haar moe.
En de eerste pakte 't muisje
Dat nu uitriep: ‘O, mijn moe!
Had ik naar u zin maar gedaan
'k Was er niet zo slecht aan toe.’
't Oude muisje zocht om 't jonge
Ondanks 't zoeken vond zij 't niet
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't Leefde nog maar een paar dagen
En zij stierf toen van verdriet.

De fabel van de beer en de knaap
De knaap:
- Zeg dikke beer, wat brom je toch!
Je bent een barre vent
En in geheel ons vaderland
Om 't brommen ook bekend.
De beer:
- Ja, Jongeneer! dat weet ik wel,
Maar 'k brom toch altijd door
En brom je elke dag opnieuw
Je spraakkunstlessen voor.
De knaap:
- Da's waar; je dagelijks gebrom,
Ik leer er van; maar zeg: waarom
Zo bars en stuurs en stroef en raar,
Je maakt me dikwijls naar.
De beer:
- Ja Jongeneer! De Lieve Heer
Die gaf m' een stuurs gezicht,
En, o, geloof me, ieder beer
Is tot gebrom verplicht.
Hij bromt en gromt bij 't geen hij zeit,
Al is 't ook nog zo'n kleinigheid
Maar, ben ik ruw van pels en vacht
En is mijn stem wat zwaar,
Mijn hart is goed en teer en zacht
En wat ik zeg, da's waar!
En daarom, beste Jongeneer!
Heb eerbied toch voor ieder beer!
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***
‘Hoe schoon schiet daar de bliksem neer,
Hoe statig rolt de donder!
De woede neemt nog toe, hij loopt al heen en weer,
Terwijl ik bij dat al, geloof mij, op mijn eer,
Mij over hem verwonder.
Wat zie ik, vrienden! hoe, g' ontstelt?
Och, wil voor hem niet vrezen.
Het is een ziekte, die hem kwelt,
Maar die, bij ons vertrek, wel gauw zal zijn genezen.’

Strijdlied van Simson
‘Vooruit, vooruit naar 't verre land,
Mijn kinnebakken in de hand,
Europa doorgelopen!
Ten strijde tegen weinig werk,
Al ben ik klein, toch ben ik sterk,
Weg met de filantropen!
Ik zal ze vellen onvervaard,
Ze doen verdwijnen van dees aard,
Een nieuwe reegling stichten!
Geen speeluur, geen vakantie meer;
Ik zal bevelen: Werk en leer!
Dan worden z' allen lichten.
Wie volgt mij op de gloriebaan?
Wie durft de filantropen aan?
Wie wil de ondeugd keren?
Op, op, o strijders, steeds vooruit!
Grijpt knots en speer, maakt grote buit,
Wij zullen triomferen!’
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Aan.....
Helder blikt gij in 't rond,
Enig geliefde mijns harten;
Vrolijk en dartel zijt gij
Als de zorgloze vlinder in 't veld.
Een zuivere lach is uw wezen,
Doch onder die lach
Sluimert de ernst,
Als het mos onder vrolijke bloemen.
Reinheid zetelt in u,
In uw grote blauwe ogen,
Op uw voorhoofd, zo blank,
Op uw frisse lippen,
In uw zilveren stem.
Wat waag ik op te zien tot u?
Wat geeft mij de moed u te minnen?
Durf ik uw lippen beroeren
Zonder uw reinheid te krenken?
O, als de leeuwrik, die opstijgt
Ten eeuwig blauwe hemel,
Gedreven door naamloos verlangen naar hoger,
Kwelend een lied, waar dat heimwee in zucht Zo moet ook ik mij verheffen tot u,
Zo schud ook ik af het stof der aarde,
En hef mij op uit het lage,
Naar u, geliefde, naar u!
Als de leeuwrik hoog is gestegen,
Drijft hij een wijl op de lucht,
Poost in d' onmeetlijke ruimte
En baadt in het reinste genot.
Dan kweelt de gevederde zanger
Een heerlijk, verrukkelijk lied,
Waar zijn ziel zich juichend in lucht geeft,
En welks tonen versmelten in d' ether.
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O, mocht ook ik mijne ziel
Met de uwe, geliefde, verenen;
Mocht ik zweven op wolken van heil,
In uw blanke armen gerust!

Verlangen naar liefde
De bloem, half verschroeid door de zonne,
Smeekt regen, de zegen der lucht;
Naar levende melk snakt de zuigling,
De zeeman naar 't vaderland zucht.
Doorpriemd van een gloeiend verlangen,
Door dorst en door honger gekweld,
Snakt mijn hijgende ziel naar de liefde,
Uit het hart ener vrouwe geweld.
Van het zwerven in 't land mijner dromen
Door het zoekend verliezen verward,
Zoekt mijn ziele naar rust in de schaduw,
Naar rust aan een maagdelijk hart.
Ik hijg naar het heerlijk omvatten
Van een boezem, slechts golvend voor mij;
Ik smacht naar de blik van twee ogen,
Die stralen als zonnen voor mij.
Ik tast om mij heen naar twee handen,
Wier druk mij doortintelt met kracht;
Ik dorst naar twee purperen lippen,
Wier kus al mijn lijden verzacht.
Gespoord door dit gloeiend verlangen,
Doorzoek ik het plekje om mij heen.
Waar zijt gij, waar zijt gij, vriendinne?
Ach, 't valt mij zo moeilijk alleen!
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Der bloemen minne
Meent gij, dat bloemen niet minnen?
Vraag het aan 't windje, dat suist door de hof,
Vraag het aan 't bijtje, dat gonst door de lucht,
Vraag 't, of de bloemen ook minnen.
't Windje is een vriendlijke helpster:
‘Breng ons te samen’, zo fluistert de bloem.
't Windje blaast sterker; nu buigen omlaag
Heimlijk haar kopjes de bloemen.
Mengen zich nu niet hun geuren?
Strenglend zich innig en teder dooreen;
Stijgend ten hemel, zo hoog en zo ver,
Ver boven 't woelen der mensen.
En dan het werkzame bijtje!
Meent gij misschien, dat het, praktisch van zin,
Niets doet dan honig verzaamlen voor zich
En voor heur teedre kleintjes?
Neen, als 't een bloem vraagt om honig,
Zegt die: ‘Och, neem van mijn stuifmeel wat mee,
Breng het die roos daar, de schoonste in de hof,
Doe haar mijn vriendlijke groeten.’
Meent gij dat bloemen niet minnen?
Vraag het aan 't windje, dat suist door de hof,
Vraag het aan 't bijtje, dat gonst door de lucht;
Vraag 't, of de bloemen ook minnen.

Prijs en min der schonen
'k Zal in mijn hart mijn leven lang
De schonen minnen, prijzen;
En van mijn luit zal menig zang
Van prijs en minne rijzen.
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Want lang reeds heeft Anakreoon
Het duidlijk ons bewezen,
Nooit kregen dichters schoner loon,
Dan als zij minden, prezen.
Wie maar de meisjes met verstand,
Kan prijzen en beminnen,
Die is een dichter naar hun trant,
Hij dringt in ziel en zinnen.
Welaan mijn luit, zing op het lied
Tot prijs en min der schonen;
Het meisjesharte sluit zich niet
Voor d' indruk van uw tonen.
De meisjes zullen voor mijn zang
Wel vriendlijk tot mij knikken,
En menig kus op mond en wang
Zal 't dichterhart verkwikken. (1)
Ook zal 'k uit menig schone hand
Een pand van hulde ontvangen;
Men zal met haarlok, strik en band
De dichter rijk omhangen.
Bij zang en dans en vrolijk spel
Zal mij de schoonste wenken,
En die 'k ten dans vraag, zal zich wel
Ver boven de andren denken.
Men mint en eert mij, waar ik reis,
En zal mij dikwijls dwingen,
Dan hier, dan daar, tot lof en prijs
Der schonen 't lied te zingen.
Verstomt mijn lied van prijs en min,
En lig ik zacht te slapen,
Dan weidt om 't graf de herderin
Bij 't olmengroen haar schapen.
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Daar leunt zij mijmrend op haar staf,
Het hart door smart bevangen;
Zij staart vol weemoed op mijn graf,
En klaagt met zoet verlangen:
‘Gij die weleer tot lof en eer
Der meisjes hebt gezongen,
Ach, kwaamt gij op mijn klachten weer,
De donkre dood ontwrongen!
Gelijk zovelen naar uw wijs
Van u een lied ontvingen,
Zo zoudt ge ook mij tot lof en prijs
Een vrolijk lied wis zingen.
Ik zong dan steeds uw lievlingslied,
En zou uw lof vermelden;
Vond moeder 't slecht, mij deerde 't niet,
Ik zou 't u toch vergelden.’
Dan daalt mijn geest als zomerwind
Uit groene olmentwijgen,
Om, zwevend langs het herderskind,
Naast haar op 't graf te zijgen.
Dan zal ik door het wieglend riet
En 't krullend blaadje ruisen,
En in haar luistrend oor een lied
Van prijs en minne suizen.

Mei
Droom der jeugd, die d' aard in rozen,
In de schoonste glanzen hult;
Blijde hoop, die 't hart vervult
Met uw dromen. Schuchter blozen
Van de jongeling, in wiens ziel
D' eerste straal der liefde viel.
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Dartle lach van 't zoet geloven,
Glansrijk beeld van 't jong gemoed;
Alles wat het oog ontmoet,
Draagt een sprank des lichts van boven;
Alles kleurt de wens der jeugd
Met een blijde tint van vreugd.
Zaden kiemen, knoppen gloeien
In de dauw als diamant.
Of de zaadjes tot een plant,
Tot een bloem de knopjes groeien?
Of niet door de gloed der zon,
Menig kiem verdorren kon...
Lachend beeld van 't jonge leven,
Lieve meimaand, wees gegroet.
Zing uw lied langs veld en vloed,
Wil de harten liefde geven.
Maak ze warmer met uw gloed;
Tijd der hope, wees gegroet!

Ose en Owe
't Is winter. De zon zonk in nevelen neer;
Verborg haar gelaat in de schoot van het meer;
De mist wordt al dichter; het regent, en zacht
Hult d' aarde haar leden in 't kleed van de nacht.
De maan toont aan 't zwerk niet haar vriendlijk gezicht
Geen ster aan de hemel, die 't duister verlicht.
Op aarde is 't nog stil, maar daar hoog in de lucht
Gaan wolken bij wolken in toomloze vlucht.
Zij staaplen zich op tot gebergten, zo hoog;
Ontmoeten elkaar met een bliksemend oog;
Zij wringen de leden, gekroond door de haat,
Zij dondren de strijdkreet, de dood in 't gelaat.
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Daar naadren z' elkaar; nu springen zij op,
En tonen elkaar de witschuimende kop;
Dan wijken zij weer, maar gaan dan weer vooruit,
En wentlen en rollen met dreunend geluid!
't Is oorlog in 't luchtruim; een vreeslijke strijd,
Dat woelt en dat worstelt, dat schuift en dat glijdt,
Dat draait en dat maalt en spuwt slangen van vuur,
En 't kraakt en het dondert door heel de natuur.
En immerdoor springen er wolken vooruit,
En schieten hun vonken met dondrend geluid;
De regen stroomt neder, een stortzee gelijk,
De hagel valt klettrend bij hopen in 't slijk.
Daar ruist het en giert het; het barre zuidwest,
Met buien en stormen stuift op uit zijn nest,
Hij ademt zo zwaar, en hij blaast uit zijn krop,
En, schuddend het zwerk jaagt hij 't wolkenheer op.
De wolken verdelen zich, angstig, vervaard,
En jagen en vliegen in toomloze vaart;
Zij warlen en dwarlen, zo schril en verdacht
Als spoken en geesten in 't uur van de nacht.
Soms daagt er een wolk nog een ander ten strijd',
Maar 't grommelend dondren sterft weg over 't wijd,
Het noodweer wordt hevig, het stormen begint,
't Wordt al overstemd door 't gehuil van de wind.
De wanorde plaatst zich in 't wereldbestuur,
En wentelt zich woelend door heel de natuur.
Nu komt door de storm ook de wilde Noordzee,
Onvast in zijn sluimring al ras uit zijn stee.
Als 't hongerig wouddier, dat uitgaat op buit,
Zo gromt hij en bromt hij en rekt hij zich uit,
Nu hoort hij eerst duidlijk het huilend geluid,
Nu schudt hij zijn manen en krult zich de huid.
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‘Op!’ dreunt hem de wind toe van 't jagende zwerk
‘Op! woeste verdelger, kom, help mij in 't werk.
Stuw 't schuimende water tot bergen, en hitst
Het op door de landen; ikzelf ben uw gids!’
Die roepstem drong door tot het diepst van het meer,
't Komt op en verzamelt zijn wateren heer;
't Verbond wordt gesloten; het vreeslijk verbond,
Om Friesland te teistren, de (1) grond.
Nu wenden de woedende golven op 't strand,
En jagen met woestheid door 't opene land.
Vlucht, mensen, op terpen en hoogten! Slechts daar
Is 't enig behoud voor het dreigend gevaar!
Nu beuken de golven de oever met kracht,
Hier rukken z' een stuk af, daar graven z' een gracht;
Nu schuren zij 't land en gaan dan weer naar zee;
Geen golf, die er wijkt, of een vracht neemt hij mee.
De zee koos vóór alles Noordfriesland ten buit;
Hij knaagde aan de oever, jaar in en jaar uit,
Of, hongrig als 't roofdier, besprong hij het land,
En maakte 't, bij streken, tot rimpelig strand.
Toch blijft hier en daar van de wal nog een deel,
Als was het de zee toch voor één beet te veel;
Of wilde hij 't nakroost doen zien, hoe hun land
Verminkt en verscheurd was door zijn scherpe tand.
Maar hoe de Noordzee onze vaadren besprong,
Zij weken niet verder, dan 't water hun dwong;
De halligen zelfs, die daar duiken uit zee,
Hoe klein, geven woonplaats aan mensen en vee.

In de regen
Ik kwam op marktdag van de stad,
Zo zonder paraplu of wat;
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Vlak achter mij liep Krelis-buur
Hij zei: ‘Wat is het weer toch guur!’
Wij liepen in de regen.
Ik keek eens om; hij zei: ‘Kom hier,
Mijn paraplu is groot voor vier,
Je jurk wordt nat, je hoedje plat.’
Toen ging ik naast hem op het pad...
Wij liepen in de regen.
'k Liep van hem af, zo ver ik kon,
Bang, dat de guit op grappen zon;
Maar spoedig kwam ik dichter bij;
Dat kon niet anders; want hij zei:
‘Wij liepen in de regen.’
En 't regende, of 't een wolkbreuk was.
Wij kwamen bij een wijde plas;
Ik weet niet, hoe 'k erover kwam
En hoe hij me in zijn armen nam...
Wij liepen in de regen.
Toen sprak hij veel van dit en dat
En kortte zo mij 't lange pad;
Hij sprak van min en zong een lied;
Maar wat hij zong, dat weet ik niet...
Wij liepen in de regen.
Zo kwamen we eindlijk samen thuis.
Mijn vader sprak: ‘Dat is niet pluis;
Op 't zelfde uur zo terug van stad!’
Ik zei: ‘Wij hadden 't zelfde pad
En liepen in de regen.’
Wij werden 's avonds nog een paar
En leefden samen menig jaar.
Maar, of ons pad ook moeilijk was,
Hij droeg mij trouw door slijk en plas,
Als eenmaal in die regen.
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Het lied der liefde
O geef mij, liefste, aan uwe boezem rust!
Mijn éne hand moog met uw lokken spelen,
Mijn andre moog uw blanke vingren strelen,
Terwijl mijn mond uw frisse lippen kust.
Kom, gaan wij zitten, liefste, 'k ben zo moe!
Reeds week de zon voor 't schijnsel van de maan,
En d' aarde, 't paarlenrijke nachtkleed aan,
Lacht in de droom de sterrenhemel toe.
De zoele nachtwind dartelt in het woud,
Terwijl z' in de ene hand een ruiker houdt,
Waaruit de zoetste bloemengeuren stromen;
Heur zachte tred is hoorbaar over 't pad,
En 't gazen kleed, dat z' om de leden vat,
Roert strijklings 't gras en fladdert langs de bomen.
Gij hoort rondom de nachtegaal, die dromend
Nog liedjes zingt; gij hoort de wel, die, komend
Uit d' aard, haar vrijheid murmelend bezingt,
Als z' uit haar monding spattend opwaarts dringt.
Gij ziet de hemel, prijkend in 't gewaad
Van blauw fluweel, waarover zonder maat,
Een hand vol vlokken goud is uitgespreid;
Daar glanst de maan in weemoeds lieflijkheid,
En tekent met haar rijke zilvergloed
Die rij van beelden, dwarlend voor uw voet.
Gij hoort toch wel, dat overal een lied
Als 't licht zo licht, door heel de schepping zweeft?
Gij hoort wel, dat het woud zijn stemmen heeft
En toverwoorden ruisen langs de vliet?
En dat van de aarde een woord ten hemel zweeft
Waarop de hemel fluistrend antwoord geeft?
Zie, d' aarde, van de strijd en d' arbeid moe,
Vertrouwt zich dromend aan de hemel toe;
Hij schenkt haar troost voor alles, wat haar griefde,
En beide fluistren 't schone lied der liefde.
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Geef gij mij, liefste, aan uwe boezem rust.
Mijn éne hand moog met uw lokken spelen,
Mijn andre moog uw zachte vingren strelen,
Terwijl mijn mond uw frisse lippen kust!
De strijd was hevig, die ik deze dag
Gevoerd heb; 'k had geen moed, en wel de kracht
De zegepalm te winnen; diepe nacht
Heerst in mijn ziel, en luid en diep beklag.
Verwonnen door de demon van het kwaad,
Die in mijn ziel geen rust en vrede laat,
Buig ik voor u, mijn engel, 't schuldig hoofd
Wat zijt gij rein, wat zijt gij rein en hoog!
Ben ik u niet... Maar in uw helder oog,
Daar blinkt iets, wat vergiffenis belooft.
Vergeving! O, hoe dikwijls is dat woord
In tranen uit uw zachte blik gevloeid,
Hoe dikwijls heeft het niet op nieuw m' ontgloeid,
Mijn ziel met nieuwe dromen weer bekoord!
Hoe dikwijls, lieve, moet datzelfde woord
Voor mij nog uit uw reine mond gehoord?...
O geef mij, geef m' aan uwe boezem rust!
Mijn éne hand moog met uw lokken spelen,
Mijn andre moog uw zachte vingren strelen,
Terwijl mijn mond uw reine lippen kust.
Een vloed van tranen geeft mijn boezem lucht;
Uw blik giet in mijn ziel zijn helderheid;
De wond geneest van 's levens harde strijd,
En al mijn smart zich oplost in een zucht.
Die zucht stijgt opwaarts in het fluistrend koor,
Dat rijst van de aarde tot het blinkend spoor
Der sterren; van de hemel daalt het weder
Op bloem en blad, ook in mijn harte neder.
Gij en de hemel, liefste, geeft mij kracht.
Laat dus mijn éne hand uw lokken strelen,
Mijn andre met uw zachte vingren spelen,
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Terwijl m' uw mond bij 't kussen vriendlijk lacht.
Hoor, engel, hoor 't weemoedig lied der nacht,
Dat rijst van de aarde tot des hemels pracht.
Verstaat gij 't nu? - Vergetend, wat ons griefde,
Kom, juichen wij in 't fluistrend lied der liefde.

Lange Hans
Al vaak heeft lange Hans gezeid:
‘Die Bet is toch een flinke meid!
Zo vol en rond, zo fris gezond,
Ik weet geen liever meisje in 't rond.’
Maar toen hij eens, in d' avondstond,
Haar eenzaam op de straatweg vond,
Bracht hij met moeite ‘'n avend’ uit,
En anders gaf hij geen geluid.
O lange Hans,
O domme Hans,
O lange, domme Hans!
Toen 't kermis worden zou, dacht Hans:
‘Geen beter ogenblik dan thans!’
Zijn beste pet werd opgezet
En toen ging lange Hans naar Bet.
Hij vond haar thuis, en sprak met moed:
‘Wil jij met mij...’ Maar och, die bloed,
Zij lachte 'm hartlijk, hartlijk uit
En riep: ‘Wel Hans, jij bent m' een guit!
Zo'n lange Hans,
Zo'n domme Hans,
Zo'n lange, domme Hans!’
En lange Hans ging troostloos heen;
De nacht verging in droef geween:
Bespot, beklaagd, beschimpt, verjaagd,
Door haar gekrenkt, door haar verlaagd.
Hij was des morgens bleek en stil
En sprak: ‘Hoe of 't ook komen wil,
Ik vraag geen enkel meisje meer;
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Dat 's eens gebeurd, maar nimmer weer!’
Die lange Hans,
Die domme Hans,
Die lange, domme Hans!
Maar toen de kermis wezen zou,
Verging ook Betje in groot berouw,
Zij ging op straat, ten einde raad,
En zuchtte en steende: ‘'t Is te laat!’
Daar liep haar lange Hans voorbij;
Toen bleef ze staan, en kuchte, en zei:
‘Och Hans... vergeef me, dat ik 't vraag...
Maar... wil je nog?’ en Hans: ‘Wel graag!’
O lange Hans,
O domme Hans,
O lange, domme Hans!

Aan de haard
Grillige vlammen er warlen
Boven het knetterend vuur:
Spokige schaduwen dwarlen
Haastig langs zolder en muur.
Grootje, de handen gevouwen,
't Oog half met tranen gevuld,
- Beeld van gelovig vertrouwen Is in een lichtgloed gehuld.
Over haar rimplige wangen
Tintelt de rozige gloed:
Oude, verstorven gezangen
Ruisen haar weer tegemoet.
Kleinkindje leunt op haar knieën,
Staart haar al luisterend aan;
Oogjes, zo licht! - als een dauwdrop,
Glinstrend in 't schijnsel der maan.
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Grillige beelden er dwarlen
Boven het knett'rende vuur;
Luchtige schaduwen warlen
Spelend langs zolder en muur.
Grootje beschouwt haar verleden;
't Wekt haar een lach en een traan;
Kleinkindje staart zo verwonderd:
Vreemd blikt de toekomst haar aan.

Aan een zestienjarige
Lach, dartel zo blij door uw zorgeloos leven,
Geniet al de vreugde der heerlijke jeugd;
Uw blik zij vol licht en uw hart zij vol vreugd,
Uw zieltje vol licht voor 't genot, u gegeven!
Nog bloeien de rozen op lippen en wangen,
Nog tintelt de jonkheid in 't bruisende bloed.
Als was is, zo kneedbaar, uw teder gemoed,
Vol dromen uw hart en vol dwepend verlangen.
Maar rozen verwelken, hoe heerlijk zij bloeien,
Verstomd wordt het lied, dat zo jubelend klonk,
Verduisterd het oog, dat zo schitterend blonk,
En stram wordt de voet, die zo rap was bij 't stoeien.
Geniet dan, lief meisje, van 't zorgloze leven,
Van 't heerlijke tijdperk der liefde en der lust;
Kom! dartel gelachen, gestoeid en gekust,
Het harte vol dank voor 't genot u gegeven.
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De schoonmaak
Eerste Zang
Barst uit mijn lier, in gloeiende gezangen;
Verhef de glorie van de schoonmaaktijd!
Gij Muze, kweel, met bolgeblazen wangen,
Een zielvol lied, die herrie toegewijd!
Stroom uit, mijn hart, in ruisende akkoorden,
Verruk de mens, die voor het schone gloeit.
Ik galm mijn zang, gezeten aan de boorden
Eens snellen vliets, die door mijn kamer vloeit.
Kruip weg, verdorst in mulle zandwoestijnen,
Wees tot verblijf in 't vuilste krot gedoemd,
Ja, stort u af van Alp of Appenijnen,
Gij, die met mij de schoonmaaktijd niet roemt.
Laat vrij het mannendom dit lied verfoeien;
Niet alzo gij, o bloem der aarde, vrouw!
't Zal u gewis een wijl de zinnen boeien,
Die schoonmaakt met omhoog gestroopte mouw.
En welk gezang zou 'k liever willen zingen,
Dan 't schoonmaaklied, dat m' in het harte brandt?
Wat ander lied zou uit de boezem dringen,
Nu om mij kloppen man- en vrouwenhand?
Want onder mij hoor 'k op de stenen plassen,
En naast mij kruipt men in de schoorsteen op;
Dáár is een vrouwmens aan het glazenwassen;
Dicht bij mij klinkt des timmermans geklop.
Ik zie het venster uit: daar zie 'k het roken;
Men brandt een kachelpijp met spaanders uit;
Ik ruik tabak: de verver is aan 't smoken,
En blaast een walm van troeble wolken uit.
Ik voel iets nats: mijn voet kwam in het water,
Dat lustig om mij heen stroomt op de grond;
't Is al gedreun, geklop, gebrom, gesnater...
Mijn luit, de lof des schoonmaaktijds verkond!

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

378
Laat andren kwelen van verliefde harten,
Weer andren prijzen: vrouwen, koek of wijn;
Laat andren klagen over diepe smarten,
De schoonmaak zal mijn onderwerp slechts zijn.
Geen zilte tranen zal mijn luit bezingen;
Het zilte zeepsop is verheevner stof.
O, zie het schuimend om mij henen springen!
Ik hef dus aan, o schoonmaak, uwe lof.

Tweede Zang
Wanneer de lente komt in onze dreven,
Met zonnestralen om het blonde hoofd,
Die alles oproept tot een ander leven,
Wat door de winterkoude lag verdoofd,
Als 't knopje 't schijndood breekt van dorre twijgen,
En 't jonge gras rijst, schuchter glurend, op,
Als 't vooglenkoor onmooglijk meer kan zwijgen
En zingt van liefde en lust en - houtzeepsop...
Dan ziet het oog van elke vrouw nadenkend
En Argusachtig door de kamers rond;
Zij roept de meid, met vuile vinger wenkend,
En toont haar 't stof dat z' op een deurstijl vond.
Zij ziet gordijnen na, die groezlig worden
Door rook en vocht en vliegenmorsigheid;
Zij vindt een paddestoel - gaat zich omgorden
Ten heiige strijd voor ware zindlijkheid.
Haar ega, die met boeken leeft als vrinden,
En met de pen zijn vrouw en kindren voedt,
Zal nu alras zijn huis belegerd vinden,
Nu in de vrouw de geest der netheid woedt.
Zij stelt zich aan het hoofd van legioenen:
De verver, timmerman en stucadoor.
Een werkster gaat met razernij aan 't boenen;
Een hels geklop dringt altijd hem in 't oor.
't Begint des ochtends bij het eerste dagen;
Dan dringt een bende reeds zijn woning in.
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Zijn vrouw laat zich al ras van 't bed verjagen:
Zij heeft die dag iets vreeslijks in de zin.
Zijn kamer - 't heiligdom, met schroom betreden
Door vrouw en kind en dienstmaagd t' allen stond,
Wordt schoongemaakt; maar ‘manlief mag 't niet weten;
Hoe aardig, als hij alles schoon weer vond!’
Gij hoordet wel van die kabouters spreken,
Die 's mensen arbeid heimlijk in de nacht
Volbrachten; die, de schoot der aarde ontweken,
Hem 't werk verrichtten door hun vreemde macht?
Zo werkt ook nu een heir van schoonmaakhelden
In 't heiligdom van zijne werkzaamheid.
Ach, dat die arme boeken eens vertelden,
Hoe zij ontwijd zijn door uw vrouw en meid!
En als hij opstaat van zijn legerstede,
Zich zonder erg naar 't woonvertrek begeeft,
Is zijn ontbijt geheel in 't ongerede;
Hij roept zijn vrouw, die hem geen antwoord geeft.
Hij brengt met moeite een stukje brood naar binnen,
En zal dan naar zijn eigen kamer gaan.
Zijn vrouw, die hem begroet met blijde zinnen,
Heeft juist daar 't werk met hare stoet gedaan.
Zij trekken af; een lach verlicht hun wezen,
- Zo lacht de duivel die zijn offer vraagt Hij meent in hunne glimlach 't woord te lezen:
‘Wij wijken niet, hetzij gij dreigt of klaagt.
Onz' wil zal u van alle macht beroven;
Voor onze list bezwijkt der mannen kracht.
Ook gij zult ons met luider stemme loven,
Als g' uw vertrek aanschouwt in nieuwe pracht.’
Hij beeft van schrik en angstig voorgevoelen;
Betreedt de plek; maar duizelt... Al zijn goed
Ligt torenhoog gestapeld op de stoelen,
En d' orde is hier vertreden met de voet.
Zijn boekenkast gelijkt een wrak; de boeken,
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Half op de kop, staan wonder door elkaar;
Hij kan er uren naar zijn gading zoeken;
De ruwe hand der werkster ‘werkte’ daar.
Naast Don Quichot staat Siegenbeek te loeren,
En Heine kijkt meelijdend Tollens aan;
Welk noodlot kon hier Gijsbert Japiks voeren?
Zie hem verbaasd naast ‘'t Gouden kroantsje’ staan.
En Multatuli, deftig ingebonden,
Staat naast Ten Kate en kunstvriend Bilderdijk.
Cats wordt naast Shakespeare zeer bedaard gevonden
Naast ‘Jonker Frans’ het Volksblad vrediglijk.
Zo bracht een hand der onschuld hier te samen,
Wat anders òf de dood òf 't leven scheidt;
Als zó veel tegenstanders samen kwamen,
't Vermeed misschien wel menig zware strijd.
Maar d' arme man ziet hooploos om zich henen;
Daar is zijn vrouw: ‘Welnu, 't is goed, niet waar?’
Eén blik van hem... het schepsel is verdwenen;
Hij zoekt met vlijt de boeken bij elkaar.
O vrouwtje, wees getroost! uw ijvrig streven
Naar zindlijkheid, al ziet hij 't nu ook niet,
Geeft hem de meeste vreugde in 't huwlijksleven;
Lang is die vreugd, kortstondig dit verdriet.
Laat hem getroost maar wroeten in zijn boeken,
Al gaat daar ook een halve dag mee heen;
Laat hem maar zuchten, klagen, morren, vloeken...
Gij deed uw plicht, dat is uw dank alleen.
Ja vrouw, kortzichtig is de man; uw werken,
Hoe hoog verheven z' op zich zelf ook zijn,
Hij kan er 't grote nut niet van bemerken,
Als 't kind, dat nagels knipt, en vreest voor pijn.
Maar rust gij niet, te boenen met uw leger;
Vlieg rond door 't huis en spaar het zeepsop niet;
Wit, timmer, verf, ontbied de schoorsteenveger.
U dankt uw man, als hij naar d' uitkomst ziet.
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Maar kom, 'k vervolg 't verhaal: het middageten
Bleek aangebrande rijstebrij te zijn,
Met walglijk roet gemengd; men had vergeten,
Een boffert, zoet van krenten en rozijn:
Die had men voor die middag willen bakken;
Maar door de drukte was 't hun doorgegaan.
De man zei niets, maar lichtte fluks de hakken,
En is ten einde raad op straat gegaan.
Des avonds kwam hij vrolijk van zijn vrinden
En trad het woonvertrek zeer luchtig in.
't Was donker - en geen lucifers te vinden!
Hij tastte er rond, nu zeer verstoord van zin.
Daar raakt zijn voet een emmer vol met water...
Hij struikelt, valt - een gil! het plast en spat.
Zijn vrouw schiet toe met licht op dat geklater,
En vindt haar man - tableau - gekneusd en nat.

Derde Zang
Al moge ook een enkele een kwelling u noemen,
O schoonmaak, u wijd ik mijn dierbaarste lied!
Ik wil nu op tripplende versmaat u roemen,
Daar tripplend mijn harte uw noodzaaklijkheid ziet.
Ik adem de geur in van kalk en van zeepsop,
En vind hem zo fris als 't viooltje aan de vliet;
Ja, al wat natuur ook voor heerlijks moog schenken,
Het haalt bij uw weelde, o gij schoonmaaktijd, niet!
'k Verban met mijn pen hem naar 't uiterst der aarde,
Naar Vuurland, Siberië, Rusland of Mook,
Die met mij uw weelde niet roemt en uw waarde,
Niet gul met mij instemt: ‘Zo meen ik het ook.’
Maar u, lieve meisjes, die dit komt te lezen,
U draag ik mijn vers in bescheidenheid op;
Wilt nooit ofte nimmer de schoonmaaktijd vrezen,
En spaart geen gedreun of gestamp of geklop.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

382
Ik heb in dit vers, o zo veel nog vergeten,
Dat 'k gaarne, u ten voordeel, nog meegedeeld had;
Maar, wilt gij dat andre misschien ook nog weten,
Vervoegt u dan maar aan 't bureau van dit blad.
Ik zal met genoegen u 't andre verhalen,
En ben niet zeer duur met mijn mondling advies;
Welaan, wilt het uur van bijeenkomst bepalen;
'k Geef les in het Hollands, en, wilt gij 't, in 't Fries.

Mijn ideaal
In het rijk der idealen
Zweeft mijn geest vaak zoekend rond,
Of hij daar weer troost in 't lijden,
In de strijd een rustpunt vond.
Moede van het droeve staren
Op de lage, kale grond,
Wend ik dikwijls 't oog naar boven
Of ik daar veraadming vond.
Dat is 't droombeeld mijner ziele,
Waar de schoonheid werkt en leeft,
En, verwezenlijkt tot waarheid,
't Hart van elke mens doorbeeft.
Wereld mijner idealen,
Waar de mens, zich zelf bewust,
't Geurend Vesta-vuur der liefde
Nimmer in de boezem blust.
Op hoe donkre wegen wandelt
Hier de mensheid struiklend rond!
Door een zware mist omgeven,
Hangend, klevend aan de grond;
Niet naar boven, naar de zonne,
Naar de hemel 't oog gericht,
Maar - een kudde zonder herder Zonder liefde en zonder licht.
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Enklen zien door mist en nevel
't Heerlijk doelwit in 't verschiet,
Wekken d' andren op ten strijde
Voor hun daad, hun woord, hun lied;
Maar de harten hunner broedren
Zijn meest zielloos als het slijk...
Enklen volgen slechts de leiders
Op de baan naar 't hemelrijk.
Wat men voelen kan en tasten,
Geld en aanzien, eer en macht,
Zijn der meesten woest begeren:
- 't Vunzig kaarslicht in hun nacht Ziet hen grabblen, ziet hen warlen,
Ziet hen baggren door het slijk!
Slaven hunner laagste driften
Zijn er velen 't dier gelijk.
O, wie twijfelt bij die aanblik
Niet aan 's mensen menselijkheid?
Wie - zelf zwak! - buigt niet de knieën,
Gillend in zijn raadloosheid:
't Mensdom is voor 't stof geboren,
Broos en zwak als d' aarden pot;
Als het herfstblad aan d' orkanen,
Is de mens ten prooi aan 't Lot.
‘Zonder kracht en zonder willen,
Zonder doel en zonder plicht,
Is het streven van de mensheid
Enkel op genot gericht.
Wat men bazel' van volmaking,
Wat men preek' van plicht en strijd...
Speelbal van het blinde toeval,
Mens! 't is niets dan ijdelheid.
Waartoe verder dan geworsteld?
Werpt het kleed des krijgsmans af!
Plukt de vreugden, die er bloeien
Van de wieg tot aan het graf
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Rust van d' arbeid aan u zelven,
Laat u voeren door het Lot!
Zelfbeproeving is een dwaasheid,
's Levens doel is: zingenot.’ Gij, die worstelt met u zelve,
Wien uw eigen ik ontzinkt,
Volg mij, volg mij naar mijn lichtrijk,
Waar de dag der schoonheid blinkt.
Die, steeds kampend met het lage,
Maar verwinnend, keer op keer,
Schrijdt de mens naar 't lichtend Oosten
Slaaf is 't Lot; de mens is heer.
Hem ook wenken bonte vrouwen,
Wulpse trekken om de mond;
Ook om hem sluipt steeds de Traagheid
Als een droomrige engel rond;
Ook in hem leert steeds de hartstocht,
Om te jagen door zijn bloed Langzaam, zeker gaat hij voorwaarts,
't Lichtend Oosten tegemoet.
Hem bestraalde 't licht der Schoonheid;
't Wekte Liefde in zijn gemoed;
Liefde is moeder van de Hope,
Hope gaf de strijder moed;
En 't Geloof toonde in haar spiegel
Hem der Waarheid hemelpracht 't Godlijk drietal gaf de strijder:
Wil en moed en strijdensmacht.
Zonder donker is mijn lichtrijk,
Zonder strijd daar 't leven niet:
Niet volmaakt de mens: de wereld
Niet ontlast van elk verdriet;
Maar de mensheid heeft het gloren
Van een schone dag aanschouwd;
Heeft de heiige strijd verkoren,
En geliefd, gehoopt, vertrouwd.
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Ben ik dan vermoeid van 't staren
Op de lage, kale grond,
O, dan sla 'k de blik ten hemel,
Of ik daar verkwikking vond;
In het rijk der idealen
Zweeft m'n ziel heraadmend rond,
Of zij daar weer nieuwe krachten
Tot de strijd op aarde vond.

Ik ken een meisje
Ik ken een meisje in Dokkum,
Zo schoon van lijf en leên.
Zij heeft mij gans betoverd
Haar min ik, haar alleen.
Het is mijn wens, mijn streven,
Haar liefde waard te zijn,
Opdat ik eens haar noeme
De allerliefste mijn.
Haar roem klinkt ver in 't ronde,
Zij is zo schoon en wijs
En won eenmaal bij 't keeglen
De eerste, hoogste prijs.
Hoe heerlijk was die stonde
Toen ik haar bracht naar huis,
Wij waren, in dat straatje,
Zo stil wel als een muis.
Uw ogen waren sterren
Zacht glanzend in de nacht,
Uw mond een jonge bloeme
Met frisse dauw bevracht.
O beste kegelaarster
Gij wint het ook van mij
Mijn hart is omgekegeld
Hoe lief, hoe schoon zijt gij.
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Radbouds dood
Frieslands eedle koning, Radboud,
Nu verbannen uit zijn land,
Stond, door smart en tijd gebogen,
Aan het eenzaam Noorderstrand.
Stervend, aan de westerkimme,
Blonk de zonne in laatste gloed;
En haar gouden glansen speelden
Op de wild bewogen vloed.
Roodgetinte wolken vlogen
Rond aan 't zwarte hemelruim;
Radboud zag met donkre blikken
Naar het spattend golvenschuim.
Maar toen sprak hij: ‘Zee, gij vrije,
Eeuwig wentlende oceaan,
Laat uw wilde waatren buldrend
Naar 't bevlekte Friesland gaan!
Donder 't bastaardvolk in d' oren,
Met uw forse zware stem:
“Radboud sterft, zijn volk vervloekend;
't Hoog Walhalla huldigt hem!”’ Toen was 't duister; uit de diepte
Stak de Zee 't gekrulde hoofd;
En zij sprak in stormen: ‘Radboud,
Wat gij eist, wordt u beloofd.
Sterf in vrede! Stijg van d' aarde
Naar een hoger levensbaan.
Vrije Fries, gegroet! 't Walhalla
Kunt g' als Koning binnengaan!’ -
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Radboud nam het staal, 't getrouwe;
't Erfdeel van zijn oud geslacht,
Eeuwen lang hun trots en glorie,
Nog 't symbool van vroegre kracht:
‘Niet ten strijde voor de vrijheid
Eis ik nu uw dienst, o zwaard,
Gij, die in mijn vuist een bliksem,
Voor de Frank een doodszeis waart!
Streed gij te vergeefs in Friesland
Tegen vreemde dwinglandij,
Maak mij 't hoog Walhalla waardig,
Dierber wapen, dood nu mij!’
En hij viel... Toen dreunde d' aarde
Zo valt d' eik in Wodans woud,
Als hem, bij het woên der stormen,
't Zwerk met bliksmend oog beschouwt.
't Bloed sprong vrolijk uit zijn kerker,
Krulde als rozen om 't metaal,
Sierde als overwinningsteken
Koning Radbouds schittrend staal...
Wodan, van de hoge Hlidskialf,
Zag dit aan: ‘Walkyren, op!
Daalt ter aard; voert koning Radboud
Naar mijn hoog Walhalla op!’
En zij daalden af, en kusten
Zacht de strijder voor zijn volk;
Dreven met de held ten hemel,
Goudglans om een donderwolk.
En zij zongen onder 't stijgen
Van die hoge mannenmoed,
Die, waar 't ere geldt en waarheid,
Voor geen wereld onderdoet;
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Van dat fier gevoel voor vrijheid;
Dat geen knie gebogen zet;
Van de strijd - 't genot van helden! Voor zijn land en taal en wet;
Van die geestdrift voor het goede,
Die alleen naar waarheid vraagt,
Die, Thors hamer in de handen,
Balders gloed in 't harte draagt.
‘In de stroom des tijds,’ zo ruiste 't,
‘Blijft uw beeld, o Radboud, staan;
Eeuwig zal, luid als de donder,
Door uw land uw name gaan!
Daarvoor beeft de laffe bastaard,
Maar des helden boezem brandt
Bij die naam, en wenst te leven,
Ja, te sterven voor zijn land!’

[Vult de glazen, broedren klinkt!]
Vult de glazen, broedren klinkt!
Vloei' 't druivennat,
Nu een zelfde band ons bindt:
't Dierbaar Vindicat.
Dat het blijve, eeuwen door,
Dat het bloeie en groei',
Mannen kweke, groot van hart,
Vrij van elke boei!
Leef de plaats aan vreugd gewijd,
't Enig Mutua!
Trone hier als schutsgodin
Amicitia!
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Heft dan, broedren, 't glas omhoog
Vloeie 't druivennat!
Leef, door wederzijdse trouw,
Leve ons Vindicat!

Motief
Gij hebt een meisje, dat u mint.
Haar moeder zegt het lieve kind,
Dat plicht en deugd
De lieve jeugd
Het zoete kussen streng verbieden.
Als dan het meisje uw lippen drukt,
U met haar kussen steeds verrukt,
En weigert, uwe min te ontvlieden Dan heeft daarin
Haar eigenzin
Wél zoveel aandeel als de min.
Maar als het meisje willig hoort
Naar moeders les en moeders woord.
Als voor de plicht
Haar hartje zwicht;
Als ze, ach zo blode, uw zoete woorden,
Als ze, o zo vlug, uw min ontvliedt;
Als moeder trots op 't meisje ziet,
Daar plicht en deugd haar hart bekoorden Dan heeft daarin
Haar wankle min
Meer aandeel dan haar deugdzaam zin.

Feestcantate
Koor
Slaat de vleuglen uit, o zangen!
Stijgt ten hogen hemelzaal!
En verkondigt onze vreugde

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

390
In der tonen gulden taal;
Doe de zwartste zorgen vlieden,
Lieflijk reine melodie!
Broedren, juicht op deze feestdag
In de schoonste harmonie!
Tenor Solo
Een gulden bloem, die bloeide in 's hemels gaarde,
Viel als een vonk in 't smachtend mensenhart;
Al wat daar schoons was gaf zij hoger waarde,
Z' ontstak een vuur, dat alle stormen tart.
Zij wekte een gloed van liefde en mededogen,
Die 't harte zuiverde en de ziel doordrong;
De mens werd vrij, de zware keten sprong;
De ziel, gevleugeld, fladderde op ten hogen.
Duo
Die bloem, geprezen door de faam,
Hoe is haar naam?...
Koor
Vriendschap is haar naam.
................................
Looft met klanken, prijst met zangen
Vriendschaps heiige offergloed,
Prijst, wier wierook geurt op 't altaar
Van het menselijk gemoed.
Wat er heerlijks is op aarde,
Wat ons reine vreugde schenkt,
Vriendschap is de heilige engel
Die de mens ten hemel wenkt.
Kwartet
Een nieuwe tempel,
Der vriendschap gewijd,
Verrees hier, als toonbeeld
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Van kunst en vlijt.
Daar is op zijn gevel
Een leuze gegrift;
Z' is ‘Mutua Fides’
In stenen schrift.
Bas Solo
Verlaten werd de trouwe woning,
Waar zoveel goeds genoten is;
Waar zoveel heils ontsproten is,
Daar troont nu d' eenzaamheid als koning.
Maar alle goden van die haard:
Gezelligheid en gulle vreugde,
De vriendschap, die ons hart verheugde,
Zij zijn door ons getrouw bewaard.
Aan vreugde, vriendschap en gezelligheid
Is hier door ons een waardig thuis bereid.
Koor
Prijk, nieuwe woning
Van Vindicat,
Als eeuwige ere
Voor Gruno's Stad!
Hier bruis' de beker
Der gulle vreugd,
Hier stroom' hij over
Van blij geneugt.
Hier vinde elk broeder
Van onze bond
Een schaar van vrienden
Oprecht en rond.
Hier zij, zo dikwijls
Deez' dag verjaart,
Steeds groter schare
In vreugd vergaard.
Bezegelt, zonen
Van Vindicat!
Die beê, door 't godlijk
Io Vivat.
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Aan 't kerkervenster
De wereld breidt zich voor mij uit,
De lachende, lokkende verte.
Nu rijst m' een wonderschoon geluid
In 't felbewogen herte.
Nu vliegt mijn geest, als 't vooglijn snel,
Door wouden en bloeiende velden,
Hoort marktgejubel en klokkenspel
Het leven der steden melden.
Nu doemen paleizen en kerken op,
En tonen hun kunstjuwelen;
Nu hoor ik in groene eikentop
De nachtegaal lieflijk kwelen.
Een toverwereld zweeft voorbij
In woedende, joelende scharen - Mijn hart wat beuzelt en mijmert gij?
Laat al uw dromen varen!
Mijn arme ziel, och, zwelgt ook gij
Uit de kelk der verbeelding u dronken?
Wat droomt gij van reizen? O Spotternij,
Ik ben in boeien geklonken!
Ik ben gebonden! Arm hart wees stil,
Vermaak u met ijdele dromen.
Al is 't na mijn dood - wees stil! wees stil! De stonde der vrijheid zal komen!

Wij blikten elkander in d' ogen
Wij blikten elkander in d' ogen;
Wij zaten en spraken geen woord;
Toch heeft de Natuur in haar dromen
De taal onzer harten gehoord.
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Want toen ik haar 's ochtends vaarwel zei,
En voortliep langs 't zwijgende veld,
Toen heeft mij d' ontwakende morgen
Een heerlijke boodschap verteld.
Toen riepen de bloemen en vooglen,
En 't beekje, wijl 't schoot langs zijn boord:
‘Gelukkige sterfling; zij mint u!
Wij hebben 't vannacht wel gehoord!’

Ik benijd u
Ik benijd u, o wind!
Als mijn liefste dartelt door 't groene veld,
Wie is 't die haar vergezelt?
Die speelt met haar blonde lokken,
Die met haar durft stoeien en jokken.
Die haar streelt aan de wangen, haar kust voor de mond,
Die haar drijft voor zich heen en haar beurt van de grond?
Gij zijt het, o wind, ik benijd u!
Ik benijd u, o zon!
Als mijn liefste 's morgens haar leger verlaat
Wie is 't die zo loerend voor 't venster staat,
Die niet moe wordt haar te beschouwen,
Als ze al heur schoon gaat ontvouwen,
Die haar toelacht en toelonkt, zo driest en zo stout,
En met wie zij haar morgengesprekken steeds houdt?
Gij zijt het, o zon! ik benijd u!

Op zeker praalgraf te Groningen
Fier rijst het monument, door 't nakroost opgericht
Voor hen, die aan hun land zich zelf ten offer gaven;
Schoon glanst de witte zuil, door vriendenhand gesticht
Op 's dierbren leraars graf, gedachtenis des braven.
In stoute trekken heft zich 't reuzenbeeld omhoog
Van hem, wiens diepe blik der aard geheimen speurde,
En door de scherpte van zijn klaarziend aadlaars oog
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Der mensheid zwakke blik ten hogen hemel beurde.
En 't slank Apollo-beeld des dichters, die de ziel
Zijns broeders opwaarts hief uit stof en aardse smarte,
Wijst naar de hemel heen, waaruit de lichtgloed viel,
Die tintelde in zijn werk en brandde in 't rijke harte,
Terwijl de mensenzoon, die voor de waarheid stierf,
Geen stenen monument, genoeg hem waard, verwierf.
Hier rijst der Zelfzucht beeld, een blinkend... Graf! Verwarm' er
Zijn kille zinnen aan, wie d' ijdelheid vereert.
Hier rijst een tempel op uit Noors graniet en marmer,
Een tempel, die geen pracht, maar wel zijn God ontbeert.
Of is de God, die in deez' donkre hallen woont
Des stichters Afgod, is hij-zelf het, die hier troont?
Hoe 't zij, gereed is 't graf! Zijt g' ook bereid ten dode,
O stichter, die u zelf zo trots een grafplaats bouwt?
Gij ruilt uw ‘zerken huis’ (1) voor 't marmer graf vast node.
U werd zó groot een schat op aarde toevertrouwd!
Hoe hebt gij die besteed? Hebt gij zóveel gedaan
Voor andren, dat eenmaal, wanneer uw uur zal slaan,
De liefde bloemen strooit als op die andre graven,
En, door de statiepracht van 't marmer niet verblind,
In tranen uitroept: ‘'k Heb dat mensenhart bemind!’
‘In liefde was hij 't rijkst bij al zijn rijke gaven!’...?
Zo niet - een praalgraf dient een opschrift toch te dragen Ziehier dan 't grafschrift, dat mijn genius u gaf:
Hier ligt, die naliet aan het einde zijner dagen
Niets, dan een zerken huis en dan een marm'ren graf.

Avondgedachten
De zomerzonne zinkt, en boven 't bont gewemel
Der stad welft statig zich de glanzend blauwe hemel,
Met deinzend rood getint. Een frisse koelte zweeft
Van 't sluimrend veld ter stad, en roept er al wie leeft
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Naar buiten, om, versterkt, de wierookwalmen t' aadmen,
Die gras en bloem en bast en groenend lover waadmen.
Een blonde maged, zweeft ze strelend mij ter zij,
En hijgt: ‘Naar 't veld, naar 't veld, daar leeft verheerlijkt gij!’
Ik volg u, dartel kind met 's hemels blauw in d' ogen;
Ik volg u, waar de bloem, met paarlen overtogen,
Waar 't ritslend blad, de beek, die murmelt onder 't groen,
Mijn ziel, in vreemde taal, heur zorg vergeten doen;
Waar 't vooglenheir mijn hart in zoete zang laat wieglen,
En 't zwerk, als in een meer, in mij zijn vree doet spieglen.
Hier ruist de geest omhoog, op brede wiek gedragen;
Hier kan hij, groots en stout, zijn adelbrieven vragen
Van d' Eeuwge Geest, waaruit zijn adeldom ontsproot.
Hier kan des Levens Kracht, die 't stof wekte uit de dood,
Dat stof verloochnen, en zichzelve weergegeven,
Weer opgaan in het Al, het leven van zijn leven.
Hier ver van 't marktgerucht dier volgepropte straten,
Is 't menszijn van de mens ontketend, vrijgelaten;
Daar staat hij, hoog en vrij, hij acht noch plaats, noch duur,
Maar schouwt, met enen blik, in 't diepste der natuur.
O Muze, nader nu; naar u bruist mijn verlangen!
Mij gloeit een vurig rood in d' anders bleke wangen,
En stromen wellen m' op in 't fel ontroerd gemoed.
Laat mij, o reine maagd, mij werpen voor uw voet,
En wenen van geneugt, in Uwe arm geheven,
Omdat ik u aanschouw, aan u ben weergegeven,
Omdat ik dromen mag, aan Uwe borst gevlijd,
Van Orde en Harmonie, van Liefde, Onsterflijkheid.

['Van al de zorgen, mijne Heren]
'Van al de zorgen, mijne Heren,
Die drukken op de arme bloed,
Die op een avond, zoals deze
De poedelprijs bespeechen moet,
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Zal wel het allerzwaarste wegen,
Dat hij - loopt hem 't biljarten tegen,
Of is 't een stumper bij geval,
Zelf poedelwinnaar worden zal.
Ook ik moest die gevaren vrezen,
Maar d' eedle Goden hebben mij
Beschermd; en, fiere jongling, gij
Mocht in de kamp verwinnaar wezen.
Wil, vóór ik u de poedelprijs,
Die u de vijfschaar heeft beschoren,
Hier overreik, zijn oorsprong horen;
En wie hem, van het paradijs
Tot deze datum heeft verkregen.
Die les strekke u en uw geslacht,
Tot in der eeuwen duistre nacht,
Tot in de n-de graad ten zegen.
Was Edens lusthof bloeiend schoon,
En schalden daar der vooglen zangen
Van lof en dank, op blijde toon,
Vriend Adam pijnde een diep verlangen;
En aan zijn zijde, slank en blond,
Weldra de godlijke Eva stond!
Hun min was rein als die der bloemen,
Tot zij, door wilder gloed verteerd,
Hem 't appeleten heeft geleerd. Zoet was die prijs der min te noemen,
Doch Adam, buiten 't Paradijs,
Vond deze prijs een poedelprijs!
Zo stamt de poedelprijs, meneren,
Van d' oude snoeper, Adam, af;
Een appel, die, zoals wij leren,
In later tijd ook drukte gaf.
Want d' appel, die eens Eris stelde
Der schoonste uit drie ten eerbewijs,
Was, naar mij 't oud verhaal vermeldde,
Niets dan der schoonheid poedelprijs.

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

397
aant.

Wij zien ook nog in onze dagen,
Hoe overal, in kerk en staat,
Waar 't eenmaal op een vechten gaat,
Een poedelprijs is weg te dragen,
Die, is 't een voordeel in de schijn,
Toch soms een grote plaag kan zijn.
Zo staat het, dunkt mij, wel te vrezen,
Dat elke prijs, die Neerlands macht
Uit Atjeh hier heeft heengebracht,
Ten slotte een poedelprijs zal wezen,
En dat heel d' Oost, hoe rijk het was,
Nu slim verpoedelt Neerlands kas.
Leid nochtans uit dat woord niet af,
Dat elke poedelprijs een mindring
Van baten is, of een verhindring
Om blij te leven tot aan 't graf.
Vraag 't elke ex-minister maar,
Of hem de prijs voor 't slecht regeren
Zo lastig valt of drukt zo zwaar.
't Pensioen, gij zult van allen 't horen,
Die poedelprijs kan elk bekoren!’

Openbaring
Aan de nagedachtenis van onze vriend Tjeerd Hoekstra
De rozenmorgen lacht in veld en weiden,
En 't jonge leven jubelt in de dreven;
De dartle koeltjes 't eenzaam graf omzweven,
Waarvan nog nauw de vrienden schreiend scheidden.
‘Wat d' aarde gaf, wij moeten 't wedergeven;
De dromen, die door 't leven ons geleiden,
Zijn ijdle wolken boven dorre heiden;
Een eeuwig sterven is 't kortstondig leven.’
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Zo zuchtt' ik; maar de juichende profeten
Des ochtends dreven in de hoge luchten,
En bloemen weenden tranen van genuchten.
Toen sprak een stem: wie nimmer wordt vergeten,
En bij wiens graf de vrienden klagend zuchten,
Wel hem! diens dood mag eeuwig leven heten!

Zij weent.....
Zij weent... in 't schemerlicht des weemoeds glanzen d' ogen,
En helder reine smart bedauwt heur poezle wang.
Het blonde kopje houdt zij peinzend neergebogen;
Haar ronde boezem hijgt; heur leden schokken bang.
Zo zit zij treurend daar, de handen saamgevouwen,
De schoonheid en de smart in 't heerlijkst beeld vereend.
Blik haar deemoedig aan, die reinste van de vrouwen;
O, zie haar en aanbid; de lieflijke... zij weent.

Zij lacht.....
Zij lacht... een lentezon straalt van heur rozenwangen,
En 't bloeiend lippenpaar krult zich in losse boog;
Hel als een flonkersteen, in donkre rand gevangen,
Door wimpers overschaûwd blinkt tintelend heur oog.
Zij schudt het blonde hoofd bevallig heen en weder,
En Amors dartlen blij in harer lokken pracht.
O, hoor die zilverstem, zo helder rein en teder;
't Is ruisende muziek! - O, hoor haar aan... zij lacht.

Zon en maan
'k Roep u, o schittrende zon,
vrolijk mijn morgengroet toe,
als gij, de neevlen verjagend,
't purperen wolkenfloers breekt.
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'k Huldig u, machtige vorst,
als ge aan het hoogst van de hemel,
glansrijk, verblindend in pracht,
troont in 't azuren gebied.
Weemoed bevangt mij, wanneer
de aarde uwe afscheidsgroet hoort,
de aarde, die bloost, en heur smart
uitgiet in paarlende dauw.
Dan slaat zij 't floers van de rouw
ruisend voor 't wenend gelaat,
en, met haar droefheid begaan,
tovert de slaap haar een droom:
Hij die zij ver meent, verschijnt
weer vóór haar starende blik;
vriendelijk blinkt zijn gelaat;
zilveren glans strooit hij uit,
glimlacht en wenkt haar, geheeld
in weemoeds zachtstralend gewaad...
Dan, in haar sluimering, speelt
lachje bij lachje om haar mond.
Hulde aan de machtige vorst,
koning des lichts en des levens! Nauwlijks ontwaakt uit zijn droom
stralende de oppergebieder,
of op een wenk ziet hij zich
van zijn trawanten omgeven,
en in een kring staat zijn leger,
schittrend in krijgsdos, gereed.
Nogmaals geeft hij een wenk:
dáár stroomt zijn leger uiteen,
allen verwijden gezwind de
blinkende kring om hen heen,
eindelijk d' aarde bereikend,
de gouden pieken vooruit.
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Ieder, die sluimert, wordt nauw
door die glinstrende waapnen beroerd,
of hij hoort het bevel, dat de zon
door zijn boden aan de aarde verkondt:
‘Op, gij die sluimert; ten arbeid,
ten strijd; de werklijkheid wacht u;
de tijd van de droom is voorbij!’
Dan begint weer de worstling des levens;
en de aarde, heur bruigom begroetend,
slaat de vochtige blikken omhoog.
Zij kan ze niet wenden van 't licht,
dat er straalt van heur hemelse bruigom;
maar vindt in de aanschouwing ervan
de kwelling van pijnigend wee.
Meer dan de machtige zon
min ik de lieflijke maan. De aarde, verblind en gekweld
door de gloed van de stralende lichtheid,
vindt vrede, veraadming en rust
in de aanschouwing van 't lieflijke droombeeld.
Dan kwelt geen te schittrende gloed
haar blik, en de slaap wiegelt zacht
al de smart van haar boezem in rust.
Nu nadert haar blinkende bruigom;
hij nadert, die anders zo ver is,
Zo hoog en voor de aarde onbereikbaar.
Zij mag hem nu eindelijk kussen,
en drukt in de droom hem aan 't hart.
Maar 't licht breekt door vochtige neevlen;
het droombeeld wijkt verder en verder,
tot de aarde, uit de sluimer ontwakend,
haar werklijke bruidegom ziet,
die ver, ach zo ver is verwijderd,
haar blik door zijn schittren verblindt,
en fier aan de hemel zich toont,
als ware hem de aarde te laag.
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Ik huldig u, machtige zon,
die 't leven beheerst met uw licht;
ik huldig u, bruigom der aarde,
o schittrende vorst van de dag!
Maar - glanzende maan, schone bruigom,
die de aarde in haar dromen aanschouwt,
voor u rijst mijn danktoon omhoog
op de machtige vleuglen van 't lied.

Serenade
Van een lichte slaap bevangen,
Ligt ge, o licht mijns levens, neder!
Blozend blinken uwe wangen,
Uwe lippen lachen teder;
Liefdestromen wellen op
In uw boezem... Schone roze,
Nog een poze,
En ge ontsluit uw rozeknop!
Dartel dansen voor de ruiten
Flikkerglansen van de zonne,
Vlugge vlinders baden buiten
In het licht der levensbronne;
Duizend bloemen beuren op
Hunne kopjes... Schone roze,
Nog een poze,
En ge ontsluit uw rozeknop!
Blaadren trillen, schittren, ruisen;
Wilde vooglen tjilpen, schaatren;
Glanzig heldre golfjes bruisen
In de warme schoot der waatren;
De aarde heft verlangend op
Zich ten hemel... Schone roze,
Nog een poze,
En ge ontsluit uw rozeknop!
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Wachtend, tot ik u zie komen,
Wil ik zachte liedren zingen,
Die als bonte morgendromen
In mijn ziel elkaar verdringen.
Sneller dan mijn harteklop
Gaan mijn zangen... Schone roze,
Nog een poze,
En ge ontsluit uw rozeknop!

Aan de mannen van Friesland
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
't Schemert in 't oosten; de daagraad genaakt. Over de neevlen glijden de lichten;
Door wolkenreten schieten de schichten Heel d' oosterhemel in vuurgloed blaakt!
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Stoere mannen, hoort gij, wat u meldt
Der leeuwriken lied dat er waait over 't veld?
Hoort gij hun flauw getjilp in de voren,
Dan in de lucht die strijdlustige koren,
't Juublen in 't licht, waar men 't wolkgebied raakt...?
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Mannen van Friesland, de nacht is voorbij.
Hoog staat de zon, die u toelacht: weest vrij!
Niet meer gebukt in het slijk op vier voeten Mens, richt u op, om de zon te begroeten!
Tweebenig wezen, zó zijt ge gemaakt Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Edele mannen, gevoelt gij niet
Diep in uw hart een knagend verdriet?
Walgt ge niet van uw eeuwig lijden?
Zijt gij te suf om voor 't menszijn te strijden?
Zijn dan die keetnen voor u gemaakt?
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
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Mannen van Friesland, hoe schoon is d' aard!
Zonlicht tintelt; in bos en gaard
Jubelt het al van liefde en van leven Doet gij niet mee? Wat zie ik: beven
Tranen in 't oog, dat van woede blaakt?
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Arme mannen, een woestenij
Is uw bestaan; slaven zijt gij!
Beedlen om werk en om brood bij de rijken;
Kindren zien hongren - uw vrouw zien bezwijken En dan: wat lot, als eens d' ouderdom naakt!
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Mannen van Friesland, die lanterfant
Voor de deur van uw krot met de spade in de hand,
Ziet gij die eindloze velden? zij vragen
Uw arm en spade om vruchten te dragen 't Wild graast er nu: wéé u, als g' er aan raakt!
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Werkzame mannen, is 't niet uw kracht,
Die de zware bodem met vruchten bevracht?
Zijn het niet uwe kindren en vrouwen
Die men misbruikt om te wieden, te houwen?
En toch: nòg loopt ge soms hongrig en naakt?
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt!
Mannen van Friesland, de lucht is rood Tijd is 't te kiezen: vrijheid of dood!
Hebt gij genoeg van het dwangjuk der slaven,
Neemt dan uw spade, om een graf u te graven,
Of, als uw hart nog naar 't leven haakt,
Mannen van Friesland, ontwaakt dan, ontwaakt!
Op, vrije mannen, ten strijd dan geschaard!
Voetstappen dreunen alom over d' aard 't Zijn uwe broedren - hun wapprende vanen
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Komen al nader - Gegroet, rode banen!
Eindelijk dan uwe keetnen geslaakt,
Slaven der wereld, tot vrijheid ontwaakt!

Een lied van mei
Een lied van Mei, van Zonnegloed,
Een lied van leven hoor 'k zingen;
Het klinkt als een blijde morgengroet;
't Wil heel de wereld doordringen;
En hoe ook de winter ons lijden deê,
Wij kunnen opnieuw weer hopen O lied van Mei, we zingen u mee,
Ons hart gaat voor u open!
De scharen krioelen in 't lentelicht
Onder de blauwe hemel;
Nieuw leven schittert op elk gezicht
In 't bonte mensengewemel;
Forse gezangen van vrijheid en recht
Laten z' in geestdrift horen;
‘Geen meesters meer, niemand zij knecht!’
Zo klinken hun manlijke koren.
En bevende hoort de zelfzucht hem aan,
Die strijdkreet der proletaren;
Wat groot is en machtig blijft angstig staan
Voor die luid-op jublende scharen;
Is dat het volk, dat zo lijdzaam droeg,
Zo stil bij zijn eeuwig ontberen? 't Meilied roept hun toe: ‘Het is genoeg!
Geen slaven meer en geen heren!’
Maar wat er zucht onder 't harde juk,
Slaat weiflend de blik naar boven:
‘Is er ook voor ons nog kans op geluk?...
Wij kunnen 't haast niet geloven.
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Wij hebben nog steeds gezucht en geweend;
Zou nu onze blijdschap beginnen?’
't Meilied roept hun toe: ‘Wij kunnen, vereend,
Geheel de wereld verwinnen!’
Wijd over de wereld rolt dit woord
Op die heerlijkste dag aller dagen;
Van oost naar west, van zuid naar noord
Wordt het jubelend verder gedragen;
Het is een hymne van menslijkheid
Een bede om licht en om leven;
Een vloek der vernederde majesteit;
Een strijdkreet: verwinnen of sneven!
Gegroet dan, heerlijk lied van Mei,
Wij willen uw woorden zingen
En stad en dorp, en bos en wei
Van uw blijde boodschap doordringen;
Wij wekken, marcherend op uw maat,
De strijders allerwege:
O Paaslied van 't proletariaat,
Leid haastig ons tot de zege.

De propagandist
In donkere dalen, uit vunzige holen,
Op de grijsgrauwe hei, in 't stinkend moeras,
In sloppen en stegen waar zwaar de lucht is,
Uit de eeuwen-, eeuwenlange ellende...
Heffen zich bleke gezichten,
Gaan vuisten omhoog,
Komen vermagerde lijven overeind.
Het eerste licht van de morgen valt over hen Rechter gaan de lichamen overeind Hoger heffen zij de hoofden naar de kant der zon;
Zij strekken de armen uit, opgespalkt de ogen;
Open gaan de monden - zij willen spreken Roder wordt de gloed der zon over hen -
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De lichamen krijgen een schok In drommen staan zij, als dennen in 't woud Een roep weerklinkt - de drommen bewegen zich ‘Voorwaarts, voorwaarts!’ - klaroenen klinken,
Wuivende vanen wappren vooraan De schittrende zon werpt haar glans overal,
En in de juichende morgen
Trekken de juichende scharen:
‘Voorwaarts, voorwaarts!’ dondert de kreet,
‘Wij willen mens zijn!’
Dat willen is kunnen! Hoort het, tirannen,
Die vet zijt van de magerheid dier armen;
Hoort het, ministers en kamerleden,
Rechters en priesters in toga, hoort het!
Op de gebogenheid der arbeiders,
Op de honger der voortbrengers,
Op hun domheid en beneveling rust uwe macht...
Ziet! zij staan op, die gebogen waren;
Zij snakken naar licht, die in 't duister woonden;
Zij willen genieten, die voortbrengend ontbeerden;
Zij willen mens zijn, die dier waren Hoort het en ziet het, die hen als werkdier gebruikt:
De vormloze massa gaat leven;
De hoop wordt een strijdbaar leger;
Uw knecht is uw vijand geworden;
En alle knechten verenigen zich
Om vrije mannen, eigen meesters te zijn!
Prevelt uwe gebeden, gij priesters!
Velt uwe vonnissen, gij rechters!
Houdt uwe vertogen, gij staatslieden!
Smeedt uwe geweren, gij heersers 't Is al tevergeefs, wat gij ook doet;
Want een dood stuk natuur is levend geworden;
Een nieuw land in de mensheid is ontdekt;
Der maatschappij is een zoon geboren,
Die haar, de moeder, zal verpletteren
En stichten een nieuw rijk.
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Nu hangt nog de scheemring over ons;
Nog drukt ons de barbaarsheid
En wie de toekomst heeft gezien lijdt dubbel.
Wij worden gepijnigd door velerlei verdriet;
Men drukt ons de doornen diep in het hoofd
En rijkelijk stromen ons bloed en onze tranen...
Maar wij hebben de toekomst gezien,
En nu leven wij half slechts hier,
En half in de wereld, die 't mensdom wacht,
Terwijl wij optrekken met de scharen
Der armen en onwetenden...
Tot steun willen wij hun zijn;
Hen voorbereiden voor het grote werk
Dat zij moeten verrichten,
Priesters, Krijgslieden, Onderwijzers,
Profeten van de Nieuwe Tijd,
Dat alles moeten wij zijn.
De bevende bende der heersers
Noemt ons: de misleiders der massa,
Eerzuchtigen, haatzaaiers, ophitsers,
Gewetenloze onwetenden.
Zij opent hare kerkers voor ons,
Tracht ons te worgen met de honger,
Omringt ons met haar spionnen...
En de arme ontwaakten zijn nog getekend
Met het erflijk merk der ellende:
Zij eisen van ons, hun gelijk te zijn
In haat, gevolg van 't geleden onrecht,
En onverstand door gebrek aan weten.
Hun wantrouwen spookt steeds rondom ons
En hun afgunst volgt ons op de voet.
Zó, gaande tussen vloek en bedreiging,
Waar de honger wacht, en de kerker gaapt,
Waar 't onverstand brult en d' afgunst venijn spuwt,
Waar verraad aan alle kanten loert -
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Zó, gaande zonder andere staf
Dan het vlekkeloos rein geweten Zó, vergood en miskend, meest onbegrepen,
Gaat de propagandist mede
Met het wassende leger der ontwaakten,
Met de blinden die ziende worden,
Met de onbewusten die bewust worden,
De Nieuwe Tijd tegemoet...
Nu nog in neevlen, langs de ravijnen,
Langs de dondrende bergstroom,
Onder het loeien der orkanen...
Tot eenmaal de Mensheid vrij zal zijn,
Als in 't vergeten graf zijn stof is vergaan.

De kamp van Zeist
Wij zijn de mannen van het Sticht!
Op, werkers, arme slaven,
Door uwe meesters kaal geplukt,
In zorg en druk begraven!
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
Wij roepen u ten leven op,
Om met ons mens te wezen,
Om vrij te worden en geen druk
Van rijkaards meer te vrezen.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
Wij brengen u het nieuwe licht
Dat schijnt voor alle armen,
Een licht van vrijheid, recht en vreê,
Van grenzeloos erbarmen.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
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Wij willen aan het volk zijn grond
En rijkdom wedergeven;
Geeft, grote dieven, z' ons terug!
U helpt geen tegenstreven.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
Gij allen, mannen, vrouwen, die
U daaglijks moet verneedren
Voor hen, die leven van uw zweet,
Strijdt mee in de geleedren.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
Rood is ons vaandel, rood van 't bloed
Van onze martelaren;
Hard is de strijd, groot onze moed,
Wij vrezen geen gevaren.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.
Wij konden u het blijde woord:
Ook gij zijt mens geboren;
Voor u ook is zo rijk deez' aard,
Voor u ook groeit het koren.
Strijdt, broeders, voor de Arbeid,
En wij gaan naar de Kamp van Zeist.

Optocht
Wat straalt er zo blauw aan de donkere lucht,
Bezwangerd met bliksem en donder?
Wat ruist er zo hoog over 't vloekend gezucht
Der worstlende wereld hieronder?
Wat doet al die ruggen, gekromd onder 't gaan,
Op eenmaal zo recht tot de hemel op staan?
Wat toverwoord wekte dat wonder?
Uit donkere stegen, uit hutten van hout,
Gaan plechtig de jublende stoeten;
Langs straten en wegen, door 't jong-groene woud
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Klinkt dreunend de stap hunner voeten;
Met bloemen in 't haar schrijdt de lachende jeugd;
Zacht glanst op verweerde gezichten de vreugd 't Zijn werkers, de Mei te begroeten.
Gedoofd zijn de vuren in smidse en fabriek,
De klepprende raadren, zij zwegen;
Op steigers en ladders thans geen gymnastiek;
De zondagsrust waart langs de wegen.
Die anders een slaaf is in dienst van zijn heer,
Hij nam deze dag zijn zelfstandigheid weer
En jubelt de lentezon tegen.
Bij 't zien van die scharen, de knechtschap ontgroeid,
Vol blakende moed om te strijden,
Is menig dood hart tot nieuw leven ontgloeid,
In hoop op verlossing van 't lijden.
Maar angstig vertoornd ziet de rijkaard het aan,
Hoe d' armen der wereld ter wapenschouw gaan
En zich aan 't verlossingswerk wijden.
Gegroet, gij soldaten in mouwvest en kiel,
Die 't heilige werk wilt beginnen,
Uw strijdkreet der vrijheid doordringt onze ziel,
De geestdrift verheft onze zinnen.
Wij sluiten ons aan bij uw wassende stoet
En volgen de wapprende vaan op de voet
En zullen met u overwinnen!

De mars der arbeiders
Hoort gij wel die doffe klanken, die heel d'aard verstomd doen staan,
Als de wind in diepe dalen bij het naadren van d' orkaan? Als in donkere avondstonden 't buldren van de oceaan?
't Is het volk, dat opmarcheert!...
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder:
't Is het volk, dat opmarcheert!
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Waarheen gaan ze, waarvandaan toch en wie zijn ze, die g' ons meldt?
Waar is tussen hel en hemel hunne woning opgesteld?
Willen zij een meester dienen? Werken z' ook voor weinig geld?
Wat is 't volk, dat opmarcheert?
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder:
't Is het volk, dat opmarcheert!
Uit de smart en de verneedring gaan zij op naar licht en kracht.
Overal is hunne woning waar 't leven schreit en lacht.
Koop ze, huur ze, om u te dienen! Maar dan niet te lang gewacht;
Want bedenk: de tijd marcheert.
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder:
't Is het volk, dat opmarcheert!
Zij zijn 't, die uw huizen bouwen, 't linnen weven, bakken 't brood,
Heel het leven u verzoeten, koestren als in moeders schoot,
Steeds bereid om u te dienen. En wat loon was 't, dat ge boodt?
Ha bedenk het volk marcheert!
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder:
't Is het volk, dat opmarcheert!
Eeuwen zijn voorbijgetrokken, dat zij zwoegden, doof en blind,
Nooit eens opgeschrikt van 't lijden, zonder hope, slaafs gezind;
Maar nu steken ze op hun oren en hun kreet ruist op de wind.
En 't ontwaakte volk marcheert.
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Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder:
't Is het volk, dat opmarcheert!
‘Hoort en beeft nu, trotse rijken; want vervuld is nu de tijd;
Eens voor u was al ons werken, maar nu roept ons hoger strijd.
Wij zijn mensen en veroovren ons de volle menslijkheid,
Wie ook tegen ons marcheert!
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder,
't Is het volk, dat opmarcheert!
Wilt gij strijd dan? wilt gij, als het dorre rijs in 't vuur vergaan?
Wilt gij vrede? kom dan tot ons; voor of tegen; maak wat aan!
Kom en leef met ons; voor 't nieuwe leven breken wij de baan 't Is de hoop, die mee marcheert!
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder,
't Is het volk, dat opmarcheert!
Zo marcheren wij, de werkers, en 't geluid, dat gij daar hoort,
't Is de krijgskreet der bevrijding, die de zware lucht doorboort,
En ons vaandel draagt de kleuren van de morgen, die er gloort,
Nu de Nieuwe Tijd marcheert!’
Hoor het rollen van de donder!
Hoog de zon en nacht daaronder.
Door het donker komt een wonder,
't Is het volk, dat opmarcheert!
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Hoog onze vlag!
Hoog onze vlag! Verstrooid zijn nog de scharen;
Nog ligt het volk in diepe slaap ter neer;
Laat weer een schok door alle zielen varen!
Arbeidend Volk, op voor uw recht en eer!
Nu in stad en land
't Vaandel weer geplant Komt, werkers, komt en reikt elkaar de hand!
Hoog onze vlag! Wij zijn geen woeste drommen,
Zinnend op wraak, belust op ruw geweld;
Vrijheid en recht bestaan niet voor de dommen:
Kennis alleen verwint de macht van 't geld.
Strijdt vol energie
Tegen d' anarchie,
Op voor de sociaaldemokratie!
Hoog onze vlag! Elk moet en zal het weten:
't Socialisme is 't doel van onze strijd;
Maar met geen dromerij de tijd versleten;
Voorwaarts voor werk en brood en menslijkheid!
Strijdt dus met de daad
In fabriek en staat;
Sluit de geleedren, ieder zij soldaat!
Hoog onze vlag, hoog boven list en logen!
't Opspattend slijk raak' niet zijn vlekloos rood;
Steeds blinkt het heerlijk einddoel ons in d' ogen;
Daarvoor trotseren w' armoe, haat en dood!
Niemand, die ons weert;
d' Industrie marcheert 't Socialisme wordt door niets gekeerd.
Hoog onze vlag! Hij zij uw troost, o dappren,
Als g' in de harde kamp de arbeid staakt;
Ook bij de stembus moog hij vrijuit wappren,
't Einddoel verkondend, waar ons hart naar haakt.
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Hoort, de roffel slaat!
't Leger voorwaarts gaat Ruimt nu de baan voor 't proletariaat!

De nieuwe tijd
Wij treden vooruit door regen en wind,
Vooruit naar de Nieuwe Tijd;
Met vader en moeder, met vrouw en kind
Vooruit naar de Nieuwe Tijd.
De donder rolt en de bergstroom bruist Op het donkere pad onze strijdzang ruist,
Ons lied van de Nieuwe Tijd.
De vijand verspert met zijn krijgsgeweld
De weg naar de Nieuwe Tijd;
Hij lokt ons, armen, met list en met geld
Van de weg naar de Nieuwe Tijd.
Hij perst met de honger ons merg en bloed;
Maar lijdende gaan wij het licht tegemoet,
Het licht van de Nieuwe Tijd.
Wel vallen ons vele vrienden af
Op weg naar de Nieuwe Tijd;
Wel vinden er velen strijdend hun graf
Op weg naar de Nieuwe Tijd;
Maar immer groeien de scharen aan
En hoger rijst bij het voorwaarts gaan
De dag van de Nieuwe Tijd.
Adieu, gij vrienden, die ons verliet,
Adieu tot de Nieuwe Tijd;
Wij hebben geen tijd voor lang verdriet,
Hij roept ons, de Nieuwe Tijd.
Uw wapens en ransel, wij nemen ze op
En dragen ze mee naar der bergen top
Op mars naar de Nieuwe Tijd.
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Zo gaan wij vooruit naar de menselijkheid,
Vooruit naar de Nieuwe Tijd;
Waar de vrijheid bloeit en de kunst ons beidt,
Naar 't geluk van de Nieuwe Tijd.
Reeds scheemren er koepels in 't morgenlicht
En vaart ze omhoog als een droom, een gedicht,
De stad van de Nieuwe Tijd.
Komt allen, beladen met vloek en schand',
Komt mee naar de Nieuwe Tijd!
Gij werkers zonder vaderland,
Voor u is die Nieuwe Tijd!
Dit leven vergaat, die langzame dood;
Daar glanst nieuw leven in 't morgenrood:
De zon van de Nieuwe Tijd.

Op de tweesprong
Waarheen, waarheen?...
Een feest van eer en weelde en genot,
Of een zwerftocht naar d' onbekende God?
In d' enge kring van 't belang bekneld,
Of in naam van het Recht bekampt het geweld?
Een parasiet aan de welvaart van 't volk,
Of der Waarheid en Vrijheid profeet en tolk?
Gevangen in geestesduisternis,
Of geknield voor het Licht, dat rijzende is?
Een versierde pluim aan Mammons troon,
Of een bloedig gelauwerde doornenkroon?
Wat wilt ge, zeg?
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Voor d' Arbeid of voor 't Kapitaal?
Of voor, òf tegen ons in 't staal?
Daar is geen middenweg!

Gewond
Gewonnen; maar: gewond!
Gewond diep in de ziele,
Waar enkle slagen vielen,
Diep, diep tot aan de grond.
Diep in mijn ziel bedolven
Is een kristallen meer Daar viel iets zwarts in neer
En troebel zijn de golven.
Gewonnen, maar: gewond!
Luid jubelende stoeten
De overwinnaar groeten Hem perst de pijn de mond.

Smart
Zou ik ooit weer genezen,
Genezen van die pijn,
Die brandt in mijne pezen
Met vlammen van venijn?
Zou ooit uit mijn gedachten
Die scherpe kanker gaan,
Die dagen maakt tot nachten
En knaagt aan mijn bestaan?
Zou ik mij ooit verheffen
Uit al het zieleleed,
Dat mij zo diep moest treffen
Sinds ik mijn keuze deed?
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Zou ooit in milder tijden,
Wanneer de haat verstomt,
M' een nieuwe zon verblijden,
Die door de wolken komt?...
Hoe 't zij - wat ik moet dragen,
Is niets bij wat gij lijdt;
Ik wil dus niet meer klagen,
O volk, waarmee ik strijd.
In de bloedrode golven
Van uw gevloekt bestaan
Wordt mijn klein leed bedolven
.... Een drup in d' oceaan.

Verhard
Ik heb vergiftigde pijlen getart
En ben met drek gesmeten;
Ik heb in donkere valleiën van smart
Mijn tranen-brood gegeten.
Met scherpe messen van haat en nijd
Is mij het hart gekorven;
Veel blijde illusies, in korte tijd
Zijn zij verwelkt, gestorven.
Nu dekt een pantser mijne borst,
Mijn arme ziel te beveiligen;
Met ijz'ge blokken is omschorst
Mijn heilige der heiligen.
Mijn fiere, onkwetsbre Majesteit
Troont achter hoge muren Zó storm ik voort naar nieuwe strijd
En kan het ergste verduren.
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Januari 1900
Ontwaak o volk en houd u krachtig,
Gij zijt geroepen, de tijd is daar.
De sterke vloed is wondermachtig.
Hij, die zich wagen zal, vreest geen gevaar;
Hij houdt het oog gericht met klare vastheid,
Zijn wil is als metaal gehard in 't vuur.
Aanvaard o volk uw werk,
Nu is het uur.
Hoort in de verte 't doffe ruisen
Van stromen, die tesamen gaan.
Het wordt een groot eenstemmig bruisen
En donderen tegen klippen aan.
Nog bieden d' oude ondergraven dijken
Hardnekkig weerstand, maar dat heeft geen duur.
Aanvaard o volk uw werk,
Nu is het uur.

Bootlied
Zeilen, zeilen op de meren, dalen, klimmen door 't gebruis;
Zwenken, zwaaien bij 't laveren,
Dwars door spattend watergruis.
Stage kamp met weer en wind,
Dat is leven mensenkind!
Dat is leven, mensenkind!
Juichend dragen hoge golven
't Schip met bollend zeil naar 't doel;
Dan weer diep in 't nat bedolven
Ploegt het moeizaam 't schuimgewoel.
Wijde wereld wenkt rondom Strijd en moeite, kom, ja kom!
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Hard bij 't dreigen der gevaren;
Zorgzaam koersen langs de baan;
Spelend vechten met de baren;
Zingen, juublen in d' orkaan;
Levensdrang en stervensmoed Stoere strijders, weest gegroet!
Zeilen, zeilen op de meren;
Klimmen, dalen door 't gebruis;
Zwenken, zwaaien bij 't laveren
Dwars door 't spattend watergruis;
Stage kamp met weer en wind,
Dat is leven mensenkind!
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[Fers yn Ljouweter dialekt]
Leovardia-lied
Hier hè je Leovardia,
Je suden 't klubke stele.
Sitte wy hier by elkaar,
We kinne ons niet ferfele.
Rom bom de romers fol!
Wat kan 't ons oek skele!
Wy singe fleurig hopsasa
Lang leve Leovardia!
Adder dan ien fanne meiskes praat,
De meiskes die't da binne,
En tripple in Luwaden langs de straat,
Dan sil ik eerst beginne.
Rom bom de romers fol.
Dat binne lang gien minne!
De meiskes leve hopsasa
In 't ouwe Leovardia!
Laat mar de suffers suffe en doen
En skriewe 'n boek fol kladden.
Drinke en rooke met fetsoen,
Dar is 't wel by te hadden.
Rom bom de romers fol
Skreuw jimme nou an fladden!
En sing 's fleurig hopsasa
Lang leve Leovardia!
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[Fers yn it Dútsk]
Das Veilchen
Jüngst sah ich am südlichen Waldesrand
Ein liebliches Veilchen blühen.
Das lockte die Sonne hervor aus dem Sand
Und machte es vor Liebe erglühen.
Hoch stand wol die Sonne am Aethergezelt,
Doch grüsste sie freundlich die Blume;
Die streute ihre Düfte hinaus in die Welt
Der leuchtenden Göttin zum Ruhme.
Da, liebliches Mädchen, gedachte ich dein:
Du bist ja die goldene Sonne;
Das Veilchen es ist der Busen mein
Lieder duftend vor Liebeswonne.
Ein niedriges Veilchen nur bin ich,
Du thronest im goldenen Lichte.
Du bist mir so ferne; doch grüsse ich dich
Mit dem Veilchenduft meiner Gedichte.

[Fers yn it Frânsk]
Hommage a mademoiselle Agar
J'ai vu d'un siècle mort revivre les figures,
Un rêve du passé m'a bercé doucement.
J'ai vu un coeur de mère, emu, brisé, mourant.
La nature était art, et l'art devint nature.
L'art est l'esprit divin, vainqueur de la matière,
Par lui, haine, douleur, tout est soumis au beau.
L'art est la lune, ornant la nuit de son flambeau;
La rosée des fleurs; l'habit vert de la terre.
AGAR, vous dont la vie n'est qu'un victoire,
Soleil, brillant pour nous, malgré, brouillard et nuit,
Racine vit par vous; vous vivrez tant que lui.
L'art, roi de votre coeur, vous couronnera de gloire!
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Noaten en oantekeningen
N.B. ferwizingen nei tydskriften ensfh. binne te lêzen yn relaasje mei de opjefte fan
it âldste fynplak yn de list by de ynhâldsopjefte (s. 452, 453). De sitaten binne
omstavere.
s. 41, De stjerren
net-datearre hânskrift op it FLMD; ûndertekene mei P. Troelstra; op grûn fan styl,
ûndertekening en brûkte papiersoarte as in ier fers beskôge. Sjoch Leeuwarder
Courant, 3.6.1972 (S.J. v.d. Molen). Yn in brief oan L. Wagenaar d.d. 13.8.1880
(IISG) wurdt de titel al neamd, mar dat kin ek slaan op it fers op s. 130.
s. 41, It bern
net-datearre hânskrift op it FLMD; ûndertekene mei Pieter Troelstra. Yn For Hûs
en Hiem stiet der 1880 ûnder. De definitive tekst yn Rispinge wykt gâns ôf fan de
tekst yn hânskrift. Sjoch ek brief oan L. Wagenaar d.d. 13.8.1880 en brief oan J.J.A.
Goeverneur d.d. 19.7.1880 (IISG).
s. 42, Seesankje
yn Forjit my net titele ‘Op sé’; ûndertekene mei Pieter Troelstra. Ek yn Nij Frysk
Lieteboek (fierder oanhelle as NFL) I, 130 en II, 148 mei de titel ‘Sésankje’.
s. 44, De âlde toer
fan dit fers berêste 2 hânskriften op it FLMD; it iene is ûndertekene mei Pieter
Troelstra, ûnder it oare stiet L. Maart 1880 P. Troelstra. Sjoch ek It Beaken, 1957,
62 (dr. Y. Poortinga).
s. 45, Soks docht in echt Frysk famke net
pseudonym Eelke; ‘Oan de skriuwer fan “In Houliksoanfraech”, in toanielstikje
dat te Ljouwert opfierd is de le maart 1880.’ De skriuwer fan ‘In Houliksoanfraech’
S.H. Hylkema reagearre ûnder pseudonym Japik mei it fers ‘Soks docht in echt Frysk
famke jit’ yn Friesch Volksblad 28.3.1880:

Oan Eelke
Wat fammen oait har sedichheid ferjitte,
En frjemde feinten by har komme litte;
En oeren lang har dan besobje litt'
Soks docht in echt frysk famke jit.
In echtfrysk famke is skruten en is dimmen,
Mar fynt net gek in feint yn hûs te nimmen:
Hja lit har patsje fan in feint dy hert
En sin op oaren en sels op har spylfaam set.
In echtfrysk famke is sedich fan menearen,
It past in Fries har skruten aard te earen.
Wêrom wurdt op 't toaniel gjin sobjend pearke set?
Soks docht in echtfrysk famke jit.
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noch fuortset. Sjoch foar it oplossen fan it pseudonym Eelke in brief fan Waling
Dykstra oan Trui Jentink fan 14.5.1880 (P.B. Hs. 16). Ek D. Kalma, De Fryske
skriftekennisse fen 1876-1897, s. 22 en It Heitelân, 1946, 135 (C. Ellerbroek).
s. 46, Merke
hânskrift op it FLMD datearre op juny 1880; ûndertekene mei Pieter Jelles; yn It
Jonge Fryslân ûndertekene mei P.J. Troelstra en datearre op foarjiersmoanne, 1880.
Neamd yn brief oan L. Wagenaar d.d. 13.8.1880 (IISG).
s. 48, Myn broerke
bernesankje, wize: Der Wirthin Töchterlein; yn Friesch Volksblad ûndertekene
mei Pieter Jelles (Ljouwert). Sjoch G.A. Wumkes, Paden fen Fryslân (fierder oanhelle
as Paden) II, 371. Ek neamd yn in brief oan L. Wagenaar d.d. 13.8.1880 (IISG).
s. 48, Jan en Foekje
bernesankje; yn Friesch Volksblad ûndertekene mei Pieter Jelles (Ljouwert).
s. 49, Fryslân boppe!
wize: Eastenryks Folksliet; yn Friesch Volksblad ûndertekene mei Pieter Jelles
(Ljouwert); sjoch ek It Heitelân, 1946, 134 (C. Ellerbroek).
s. 50, Us âlde bles
wize: Brüder Straubinger; yn Friesch Volksblad ûndertekene mei Pieter Jelles
(Ljouwert); ek yn For Hûs en Hiem, 1889, 50. Yn de foarste rigel is ‘mannich prizen’
troch redaksje Samle Fersen feroare yn ‘mannich priis al’.
s. 51, Bernelibben
wize: Yn it lytse doarp Terkaple; yn Friesch Volksblad ûndertekene mei Pieter
Jelles (Ljouwert).
s. 52, Oan skipper Sierk
út it proazastik ‘Wylde hierren’; datselde fers joech de dichter ûnder de titel ‘Oan
skipper Wybe fen Ljouwert’ yn 1880 oan syn freon Wybe Buma; sjoch De Tsjerne,
1952, 16 (A. van der Minne-Buma).
s. 55, Oan Thys en Tryntsje v.d. Berg
yn Friesch Volksblad ûndertekene mei P.J. Troelstra; sjoch ek It Heitelân, 1946,
135 (C. Ellerbroek). T.G. v.d. Meulen skreau yn Friesch Volksblad, 6.2.1881:
‘Oan myn stalke P.J. Troelstra op syn earerym oan de hurdrider Thys
van den Berg en syn suster.
Ei soa, dan sill' de “Van den Bergen”
It grut Walhalla binnengean,
En dêre njonken Fryslâns skalden
Foar ivich yn 'e gloarje stean?
Wa hie dat tocht of tinke doaren,
Dat me dy timpel, sa beromd,
Allinne net troch geast en holle,
Mar ek op redens binnenkomt!
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De diskusje waard fuortset yn Friesch Volksblad 20.2.1881 en 13.3.1881.
s. 56, Oan de jonge lju
troch ien persoan te sjongen, wylst it hiele selskip it refrein meisjongt; wize: Wie
in januari geboren is.
s. 57, Gearsetsang
wize: Adam en Eva.
s. 58, Klaske Bolrinster
r. 58 ‘wedufrou’ troch redaksje Samle Fersen feroare yn ‘widdofrou’.
s. 65, Ik mei 't wol lije
foardracht foar in frommis. Kin ek songen wurde, en wol op de wize fan: De wereld
is in rep en roer.
s. 68, Froulju kinne tsjoene
wize: Wat soe 't libben sûnder sang.
s. 72, Alde Foekje fan Heech
't Is in strampelich wyfke, tige âldmoadrich klaaid.
s. 75, Earje dyn sprake
sjoch Wumkes, Paden II, 376.
s. 75, Yn 't Wetterlân I
r. 13 ‘douke’ troch redaksje Samle Fersen feroare yn ‘triuwke’. Sjoch ek Wording2,
203.
s. 77, Yn 't Wetterlân III
r. 9/10 sjoch ‘De Like-blommen’ fan E.H. Halbertsma, Rimen en Teltsjes8, 281.
s. 78, De sjonger en de wrâld
hânskrift fan in kladfersy fan dit gedicht berêst op it Internationaal Instituut voor
Sociale Geschiedenis te Amsterdam. R. 36 ‘it minske’ troch redaksje Samle Fersen
feroare yn ‘de minske’; dizze feroaring is oanbrocht op dy plakken dêr't de dichter
‘minske’ yn de betsjutting fan ‘mens’ bedoelt. R. 9 fan ûnderen by ‘Minske’ en
‘ierde’ binne troch redaksje Samle Fersen de lidwurden ‘“t” resp. “d”’ weilitten.
s. 82, Widzesankje foar 't smidsbern
yn For Hûs en Hiem, 1890, 258 ûndertekene mei Pieter Jelles en datearre op 1882.
s. 86, Wiersizzerij fan âlde Foekje fan Heech
sjoch Wumkes, Paden II, 373; it fers is yn Wiersizzerij fen Alde Foekje fen Heech
(fierder oanhelle as Wiersizzerij) datearre op hjerstmoanne, 1881.
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sjoch Wumkes, Paden II, 374; it fers stiet yn Wiersizzerij yn proazatekst XVI.
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s. 88, In preek foar de Fryske fammen
beide lêste strofen fan dit fers hat de dichter oanhelle yn For Hûs en Hiem, 1888,
55 om Nynke fan Hichtum (‘in sibbe freondinne fan Foekje fan Heech’) te
yntrodusearjen as meiwurkster foar de bernerubryk.
s. 92, Anne, Doetsje, Romkje, Tetsje
dit fers is op 'e lêste side fan Wiersizzerij ûndertekene mei Pieter Jelles (Ljouwert)
en datearre op 1881.
s. 92, Widzesankje
skreaun foar Tryntsje Albertine Troelstra, famke fan Jelle Troelstra en syn twadde
frou. Hja is berne 23 juny 1881 en 4 septimber 1882 ferstoarn. Sjoch M. Fennema
yn Forjit my net, 1912, 188; yn in oerprintsel fan J.J. Hof, Mr. P.J. Troelstra als
Fries dichter, út De Gids, 1910, no. 4 stiet yn de marge skreaun de folgjende notysje
dy't slacht op dit fers: ‘op zijn eigen zusje dat gestorven is kort na de geboorte. Het
versje lag op de wieg 's morgens na de geboorte als een verrassing voor de reeds op
jaren zijnde ouders.’ (oerprintsel op FLMD).
s. 93, Mem oan lytse Nynke
foar Tryntsje Albertine Troelstra (1881-1882).
s. 95, Sneintemoarn
sjoch Wumkes, Paden II, 371; in skôging fan dit fers troch D.K. (nei alle gedachten
Douwe Kalma) stie yn Het Volk, 26.2.1944.
s. 95, De seeman
sang, sjoch NFL, I, 16 en II, 28; yn Oan 'e sédyk stiet: ‘De muzyk, dy't by dit fers
makke is, komt foar yn “It Jonge Fryslân”, in boek mei nije sangen en rimen, dat
meikoartens útkomt by J. Hepkema op 't Hearrenfean.’ Sjoch dr. Y. Poortinga yn It
Beaken, 1957, 62 oer dizze ‘mistribele muzykútjefte’.
s. 96, Seemanslibben
wize: ‘Freude, schöner Götterfunken’ (Schiller), yn ‘Deutscher Liederschatz’, fan
Ludwig Erk, Band I (S.F. Peters, Leipzig).
s. 97, Doarmje op wide wetterweagen
wize: Guter Mond, sjoch Deutscher Liederschatz fan L. Erk, s.52 (C.F. Peters,
Leipzig); yn Oan 'e Sédyk stie ‘wize: Rozenstruikje’.
s. 98, Psalm XIX
yn Swanneblommen, 1881, 82 stie ûnder de titel ‘(feroare)’. Troelstra neamde de
titel fan dit fers yn in brief oan L. Wagenaar d.d. 13.8.1880 (IISG).
s. 98, Psalm LXIII
yn Rispinge1, 266 stie ûnder de titel ‘(Gâns feroare)’.
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s. 101, It jonge Fryslân
yn It Jonge Fryslân datearre op simmermoanne 1881.
s. 103, Fûgelsang
de sang fan de ljurk is ûnder de titel ‘Moarnsliet fan 't ljurkje’ apart
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ôfprinte yn de Swanneblommen, 1881. Yn de priisfraach fan it Frysk Selskip is dit
fragmint bekroand as it bêste gedicht fan mear as 50 rigels út de jiergongen 1881 en
1882 fan Swanneblommen en Forjit my net. Sjoch Friesch Volksblad 25.5.1881.
Fergelykje it fers ‘De Priisfraach’, s. 180.
s. 113, Leauwe
yn Rispinge1 en2 wie de titel ‘Gelove’.
s. 113, Nei de stoarm
yn de ‘mistribele muzykútjefte’ fan It Jonge Fryslân is dit fers datearre op
simmermoanne 1881; it hat ek stien yn Nieuw Advertentieblad, 2.7.1881.
s. 125, Frysk binnenhûs
opdroegen oan: myn freon Johannes Baarda.
s. 129, Widzesang fan 't seemanswiif
sang, sjoch NFL, I, 35 en II, 44; yn it Lieteboek ûntbrekt de 2e strofe; op it FLMD
berêst in net-datearre hânskrift mei gâns farianten.
s. 130, Fiskermansfaam
sang, sjoch Nije Fryske Sangen, muzyk fan T.E. Halbertsma, 2e samling (R. v.d.
Velde, Ljouwert).
s. 131, Sankje nei 't swyljen
yn de ‘mistribele muzykútjefte’ fan It Jonge Fryslân datearre op heamoanne 1881;
te sjongen op 'e wize: ‘Langs berg en dal klinkt hoorngeschal’.
s. 133, Rein
yn It Jonge Fryslân datearre op rispmoanne 1881. R. 1 ‘skrokke’ is in ferbettering
yn de 2e printinge fan Rispinge; yn de 1e printinge stie ‘keale’.
s. 134, Sneontejûn
sjoch Fen liet en libben, 18.
s. 134, Oan de neiteam
yn Rispinge joech de dichter oan dit fers in motto fan Horatius mei: ‘Ne forte
credas interitura quae/ Verba loquor socianda gordis.’ (Datstû net faaks leaust dat
de wurden dy't ik by de snaren sprek ferlern gean sille.) Dit binne de rigels 1 en 4
fan Carmina, IV, 9.
s. 135, Ierde en himel
sang, komposysje fan L.A. Dokkum yn It Heitelân, 1920.
s. 136, Teaco en Gerbrich
yn It Jonge Fryslân datearre op heamoanne 1881; yn it foarwurd op de Rispinge
stiet: ‘Ta it dichtstik Teaco en Gerbrich heart de folgjende oantekening: “De haat
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tusken Douwe fan Harns en Sicko Gratinga, dêr Winsemius fan skriuwt yn it fyfte
boek fan syn Kroniken, hab ik brûkt as eftergrûn foar dit ferhaal, dat, útseid dy âlde
fete, net skiedkundich is. Douwe' stins lei op Dyksherne, dat lyk as Westerbierrum,
wêr it net fier ôf lei, yn 1237 fan de see oerstreamd is. Douwe fan Harns hie in ivich
skeel mei Edo Edes Gerbranda en Sicko Douwes Gratinga, dat einlik syn grûn fûn
yn Douwe' grutskens en syn lytsachtinge fan de oare edellju, mar dat útboarst is yn
1130 troch it tsieren oer in reed, dy
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Gratinga naam troch Douwe syn mieden en greiden hinne. Dit rûn sa fier, dat Douwe
op in kear Gratinga' soan, dy't him mei in weide hea foarby kaam, mei 't swurd
trochstiek, wat Sicko sa ta 't uterste brocht, dat er mei help fan freonen en migen,
Douwe mei wiif en bern yn syn ein stins fermoarde, en dy stins delsmiten het, dat er
nin taal of teken mear oerbliuwe soe fan dat ferflokte slachte.”’
s. 166, Foarjier
sang; sjoch NFL I, 108 en NFL II, 128.
s. 170, Trou
sang; sjoch NFL I, 56 en NFL II, 64.
s. 170, Do naamste myn romer
sang; komposysje fan L.A. Dokkum yn It Heitelân, 17 april 1920.
s. 170, Draaimûne-sankje
yn It Jonge Fryslân datearre op Ljouwter merk, 1881; wize: Bij het klinken der
bokalen.
s. 172, Net mear sjonge?
yn It Jonge Fryslân datearre op hjerstmoanne, 1881; sjoch ek Wiersizzerij, foarlêste
side. Sjoch ek in brief fan Th. Siebs oan P.J. Troelstra d.d. 30.8.1927 (IISG).
s. 174, De hjerst het de simmer te hôf brocht
yn It Jonge Fryslân datearre op wintermoanne; sang; sjoch Frysk Lieteboek II,
1899, 169.
s. 177, It foarjier komt
sang; sjoch NFL I, 41.
s. 180, Apelaria
út in proazastik.
s. 180, De priisfraach
yn Friesch Volksblad datearre op blommemoanne, 1882; yn it foarwurd op Rispinge
skreau de dichter oer dit fers: ‘De Priisfraach is skreaun nei oanleiding fan 'e
priisfragen, dy't it Frysk Selskip in tritich jier lyn útskreau foar it bêste fers, dat dan,
om yn oanmerking te kommen, op syn minst fyftich rigels lang wêze moast.’ Sjoch
ek de oantekening by ‘Fûgelsang’ (s. 103).
s. 182, De Terhernster melkers
yn Friesch Volksblad datearre op de 18e fan heamoanne (Tersoalstersyl); sjoch
ek Wumkes, Paden II, 377: neffens Friesch Volksblad 23.7.1882 hat Piter Jelles û.o.
dit fers foardroegen op it ‘simmerjûne-nocht’ yn Terherne. Dit is de tekst út de 2e
pr. fan Rispinge.
s. 184, Edda-runen
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yn Friesch Volksblad stiet dêr noch in apart printe fjouwerrigelich ferske ûnder:
Wat dy froulju ek ûnthjitte,
Biste wiis, betrou se net:
Op it draaiwiel is it makke,
't Fyn beslipe frouljushert.
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s. 185, Edda-runen
sjoch Wumkes, Paden II, 372.
s. 185, Oan Hessel Brolsma
sjoch It Beaken, 1971, 275.
s. 187, Oan de hurdsylders
wize: Farwol; ek opnommen yn de Sankjes for de Priisútdieling fen Frisia to Grou
yn 1883, 1893 en 1913; yn 1913 ûndertekene mei P.J.T.
s. 190, De jongfeint
út it Dútsk, nei in Ode fan Klopstock.
s. 191, Minnedeuntsje
út it Gryksk, no. 24 fan de Anacreontea.
s. 191, Anacreon op himsels
út it Gryksk, no. 6 fan de Anacreontea.
s. 191, Wat kin in jong fanke 'r mei dwaan?
út it Skotsk fan Burns.
s. 192, De heltne faam
út Körner's treurspul ‘Zriny’ (1814); yn Forjit my net is dit fragmint datearre op
foarjiersmoanne 1883 en opnommen ûnder de titel ‘De leafde’. De dichter hat dit
fers yn Rispinge datearre op 1880-1882. Wy hawwe oannommen, dat 1883 in fersin
is en dat it 1882 wêze moat.
s. 195, De sang
yn Forjit my net datearre op wynmoanne 1882 (Grins). Sjoch ek Fen liet en libben,
7.
s. 196, De weagen rôlje al oan en ou
út it proazastik ‘De hege brêge’, in kritelêzing hâlden op 'e Jouwer op 9.1.1883
en te Frjentsjer op 25.3.1885 (sjoch Wumkes, Paden II, 377). Sjoch de brief fan P.J.
Troelstra oan O.H. Sytstra d.d. 20.3.1886 (FLMD).
s. 197, Peaske
idem; nei ‘Auferstehung’ fan Geibel.
s. 198, Wêrom?...
yn Swanneblommen datearre op foarmoanne 1883 (Grins). Sjoch ek Frysk Studinte
Almanak, 1952, 80 (Glaukia = U.J. Boersma), De Tsjerne, 1960, 50 en 279 (J.P.
Wiersma), De Tsjerne, 1960, 95 (D.A. Tamminga), Het Parool, 30.6.1961 (J.P.
Wiersma) en De Strikel, maaie 1980 (T.J. Steenmeijer-Wielenga). Muzyk by dit fers
fan L.A. Dokkum is publisearre yn de muzykbylage by It Heitelân, 19.2.1921. In
antwurd op dit fers ferskynde ûnder pseudonym F. yn Forjit my net, 1884, 36:
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Wêrom?...
Wêrom heste doest just my mar koeste,
(Dy jûn dy ferjit ik grif nea!)
Daalk al fan leafde en minne my sprutsen,
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Dy ‘sterker soe wêze as de dea’?
Wêrom heste my 't jawurd ôftwongen,
Dat ús, seist, foar ivich ferbûn?
Wêrom heste fan trou my ferhelle,
Fan trou, dy by dy ‘nea ferdwûn’?
Wêrom klagest no, dat ik nin hert ha,
Wylst dines (leau mar dat ik 't wit!)
Sels by stikjes en brokjes weijoechste
En mannich jongfaam om dy lit?...
foarmoanne 1884
F.

s. 198, Hoe lokkich!
yn Swanneblommen datearre op foarmoanne 1883 (Grins).
s. 198, It skynsel
sjoch Wording, 241 e.f. en 278 (2e printinge).
s. 199, Yn 'e brâning
idem.
s. 200, Ik jou de wyn myn suchten mei
idem.
s. 201, Wy wiene tegearre
idem.
s. 201, De lokkige man
Dy dit foardraacht moat him sels wyt om de holle meitsje en sjofel yn de klean
wêze. Yn hânskrift mei gâns farianten op it FLMD.
s. 203, Oan de breid
By in brulloft yn 't foarjier. Dizze fersy út Fryske Brilloftswille2 is in bewurking
fan it fers ‘Oan in jongfaam by har boask yn maaie 1880’ (Friesch Volksblad,
23.5.1880). Fan dat fers berêst in hânskrift op it FLMD mei de titel ‘Oan 'e nommele
Juffer Geertsje de Jong by har boask yn maaie 1880’; Geartsje wie master Heart de
Jong syn dochter.
s. 206, Net ferjitte
taspraak; sjoch Wumkes, Paden II, 376.
s. 206, 't Is sneintejûn, de moaiste tiid
út ‘Sneintejûn’, sangfoardracht foar twa persoanen; wize: Wir winden dir den
Jungfernkranz.
s. 207, Sake Sturt, Sake Sturt,
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idem; wize: Hop, hop, hop!
s. 207, Ik woe sa graach de merke ris op,
idem; wize: Toe Nies, ik wol de merk besjen.
s. 208, Jûns, as 'k yn de fearren lei,
idem; wize: Daar komt Paulus Jonas aan.
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s. 208, O, wat ha 'k wol om dy suchte,
idem; wize: Yn it lytse doarp Terkaple.
s. 209, Wy geane nei de merke ta,
idem; wize: Doctor Eisenbart.
s. 210, De libbenspiip
yn Friesch Volksblad datearre op simmermoanne 1883.
s. 212, Wolkom oan de silers-tiid
sang; wize: Steierland (Liederschatz no. 54); J.P. Wiersma tekene hjirby oan, dat
it fers no meastal songen wurdt op in nije wize fan J. Slofstra. Sjoch De stiennen
man, maaie 1949 (K. Dykstra). It fers hat stien yn Forjit my net, 1886, 24, mar is
foar it earst publisearre yn de Sankjes for de priisútdieling fen Frisia to Grou
27.8.1884; op it FLMD berêst in hânskrift út de samling fan C. Wielsma mei de
datearring 28.8.'83. It fers is hjir nei it hânskrift printe. Der binne frijwat farianten.
s. 213, De ljurken
sang; sjoch NFL I, 94 en II, 110; oersetting fan ‘Die Lerchen’ fan R. Hamerling.
s. 214, Fiskersfamke
nei in hânskrift op it FLMD datearre juny 1884; nei Heine. Sjoch Leeuwarder
Courant, 3.6.1972 (S.J. van der Molen).
s. 214, See, do wide see!
sang; sjoch NFL I, 26 en II, 92; yn Friesch Volksblad datearre op 17 juny 1884
(Grins).
s. 215, De lêste klokslach
yn Swanneblommen stie der by: ‘Ta in oantinken oan myn freon Tseard Hoekstra
Med. Docts. en Arts, berne te Jirnsum, de 31e fan foarmoanne 1858, ferstoarn te
Grins, de 5te fan rispmoanne 1884.’ Tseard Hoekstra wie de ferloofde fan Piter Jelles
syn suster Haukje. Yn Swanneblommen is dit fers datearre op âldjiersdei 1884. Sjoch
ek Groningsche Studenten Almanak voor het jaar 1885, 83-84 en 198; it mengelwurk
fan dat jier hat in in memoriam-berjocht en op s. 9 it fers ‘Openbaring’ (s. 397).
s. 215, In wals
sang, útfierd op it jubileumprogramma foar Waling Dykstra op 7.2.1885 te
Ljouwert, op muzyk fan de dirigent C. Koster (25 jier Winterjûnenocht).
Sjoch it programma fan dizze jûn yn it Selskipsarchyf Db II.
s. 217, Toast
Toast útbrocht op Waling Dykstra, op 'e jûnbesite fan 't Studenteselskip ‘Frisia’
te Grins, hâlden op sneon, de 14e fan foarjiersmoanne 1885 (Swanneblommen). Sjoch
foar in ferslach fan dizze jûn Minerva 19 maart 1885, 67. Op it IISG berêst in hânskrift
fan P.J. Troelstra mei it folgjende fers op Waling Dykstra. It sil dizze tekst west
hawwe dy't Troelstra foardroegen hat:
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Op Frisia's jûnbesite no,
Dêr sette wy in sankje op tou.
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It is in man fol geast en pit,
Dy efter dizze flesse sit.
Hy joech ús yn 'e Harmonie
In skoft, sa fleurich en sa bly.
Sa joech er fiifentweintich jier
Oan alle Friezen wille en tier.
En dêrom stjitt' wy 't earste oan,
Mei dizze frije Fryske soan.
Mar sis, wa hat dy man ús brocht
Op dizze winterjûnenocht?
Dat wie 't bestjoer fan Frisia
Hja moatt' ek in betankje ha.
Foarearst dy man út Easterein
Dy het it jûns mar aardich sein.
En dan Schotanus Idzerda,
De Skriuwer fan ús Frisia.
Foar 't lêst dy Posthumus de Jong,
In bêste hâlder fan de pong.
Wy wolle jimme trije sjen,
Libje ienkear bly mei wiif en bern.
No jit ien glêske ta beslút
En dan is 't hiele sankje út.
Salang wy hjir studinten ha,
Salang libj' ek ús Frisia.
Iam tota academia
Nobiscum praebet gaudia.

s. 219, Tinzen oan it siikbêd fan Joast Boonstra
r. 1 ‘leegde’ troch redaksje Samle Fersen feroare yn ‘lege’. Sjoch de meidieling
oer it ferstjerren fan Joast Boonstra yn de simmer fan 1885 yn de Groningsche
Studenten Almanak voor het jaar 1886, 200.
s. 219, De wûnderblom
yn For Hûs en Hiem datearre op maaie 1885; sjoch de oantekeningen by it fers
‘Wêrom?’ (s. 198).
s. 219, De leafdefûgel
yn Swanneblommen hjit dit fers ‘In fûgel’ en is opdroegen oan S. (nei alle gedachten
syn ferloofde Sjoukje Bokma de Boer). It is datearre op rispmoanne, 1885.
s. 221, Nei 't suden!
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yn Swanneblommen datearre op hjerstmoanne 1885.
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s. 222, ‘Nijjier!’ al wer wat ‘nijs’?
yn in brief oan J.H.J. van Wageningen thoe Dekema, 5.1.1886 (yn fotokopy op it
FLMD). Yn hânskrift fan Van Wageningen stiet der by skreaun (net omstavere): ‘Ik
hie Pieter Jelles tawinske:
Ljok in 't baeste
Mei dyn ljeafste
Yn it jier det foar ús leit
Nye thinsen
Foar dyn Muze
As hja Lútsens 't wiere seit. -’.

s. 223, Eale fria Fresena!
sang; sjoch: NFL I, 5 en II, 19.
s. 223, De wylde meaner
sang; sjoch: NFL I, 74 en II, 100.
s. 225, Roeiersliet
sang; sjoch: NFL I, 82 en II, 80.
s. 225, Oan 'e kant fan 'e mar
sang; sjoch: NFL I, 121 en II, 136; yn it foarwurd op it NFL I stiet: ‘it earste fers
fan no. 49 (s. 121) is nei it Ingelske liet ‘On the bank of the blue Moselle.’
s. 226, Lit ús no de wrâld ferjitte
sang; sjoch: NFL I, 128 en II, 146
s. 227, It âldershûs
sang; sjoch: NFL I, 146 en II, 139; yn it foarwurd op it NFL I stiet: ‘yn 'e wurden
fan no. 59 (s. 146) fynt men licht wat fan “Home sweet home”, werom.’
s. 228, ‘De Pit fan 't Folk’
yn it foarwurd op Rispinge1 stiet as oantekening: ‘“De Pit fan 't Folk”, “De Hoanne
fan 'e Heegmer Toer” en “De Wûnzer reis” binne út “Nei de Stoarm”.
Dr. L. Wagenaar, earst domeny te Wûns en doe te Heech, hie yn it distrikt Snits
de kandidatuer fan in anti-rev. baron ferdedige tsjin dy fan Heldt, op in wize, dy't
my myn boekje “Fij Lútsen!” yn 'e pinne joech, wêrop hy antwurde mei: “Hark ris,
Pieter!”. Hepkema kaam tuskenbeide mei syn “Hâld op, jonges!” fan Gabe fan
Grouwergea en as hikkesluter kaam dêrop myn boekje “Nei de Stoarm”, wêryn ik
û.o. tsjin Dr. Wagenaar it algemien kiesrjocht ferdedige. It wie yn 'e tiid fan 'e
doleanty; benammen te Wûns hie dizze oanlieding jûn ta grutte skandalen yn 'e
tsjerke. Dr. Wagenaar gyng te Heech ek ta de nije tsjerke oer. Dit moat men by it
lêzen fan de stikken út “Nei de Stoarm” betinke. Ek de twa striidsangen, dy't dêrop
folgje, binne skreaun ûnder 'e ynfloed fan 'e doleanty - de “Ofskiedsang fan 'e
Sweltsjes” mei ûnder dy fan 'e âlde sosialistyske beweging, doe't de reade flagge
delset is op 'e Boarnster tsjerke.’
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Yn Nei de Stoarm stiet as noat by de titel: ‘Sjoch Hark ris, Pieter! bls. 10, 12 en
18.
Sjoch ek T. v.d. Wal, Op zoek naar een nieuwe vrijheid, s. 176 e.f.
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s. 230, Yn 'e smidte smeie
oan 'e ein fan in proazatekst; sjoch: Hark ris, Pieter!, 10.
s. 230, De hoanne fan 'e Heegmer toer
sjoch boppe, de oantekening by ‘De Pit fan 't Folk’.
s. 234, Hawar dan, Friezen fan ús tiid
yn it proazastik ‘Frânske wyn’.
s. 234, De Wûnzer reis
yn it proazastik ‘In útfanhuzer by âlde Foek fan Heech’.
Sjoch ek de oantekening by ‘De Pit fan 't Folk’.
s. 239, It memmehert
Blommen, op Fryske grûn oerplante, I.
s. 239, In lyts kertierke
idem: II (nei L. von Hörmann).
s. 240, Hjerst-fantasije
by hege útsûndering in Frysk fers yn de Groningsche Studenten Almanak, datearre
op hjerstmis, 1886 mei in frije fertaling fan de dichter:

Herfstfantasie
Der wouden groen van kleur verschoot;
En uit de boezem van Nature
Brak zucht op zucht, als elke dure
Droom van de zomer zonk ter dood.
Z' ontblaarde droef der rozen krans,
Eens door de lokken heen geweven;
Haar ogen, eens vol lust en leven,
Ze stonden koud en zonder glans.
Wel kon z' op menig heldre dag
Soms blinken in de gloed der zonne Haar liefde en lust en levensbronne! En week de rouwe voor een lach.
Dan praalde op hare boezem weer
Een krans van half verwelkte bloemen;
Maar als weer d' avond op kwam doemen,
Lag z' in haar tranen smeltend neer.
Te middernacht al klagend waarde
Door 't donker zij, der zonne bruid:
‘Moet gij, mijn lief, de dood ten buit,
Al verder, verder weg van d' aarde?’ Zij tastte in 't ijle duister rond
En riep hem aan met teedre namen:
‘Is dan, voor u en mij te samen,
Een graf niet hier, in deze grond?’ -
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Was 't innig droeve woord te lezen:
‘Ik heb geen troost voor uwe smart.
Mij voert, langs d' onbekende baan,
Een sterke hand naar vreemde streken;
Maar, ben ik ver van u geweken,
Niet eeuwig zal ik van u gaan!
Zowaar als boven zwarte wolken
Een eeuwig blauwe hemel drijft;
Zowaar mijn licht hetzelfde blijft,
Al schijnt het over andre volken,
Zowaar ook is 't, dat, waar twee zielen
Bij lentelicht de liefde bond Geen hand, hoe sterk, de band ontwond,
Waarbinnen zij tezamenvielen!
O, ween dan niet; want wáár ik ben,
Nooit zal mijn trouwe liefde slinken;
Ook zal mijn aanschijn vrolijk blinken,
Daar 'k u en uwe liefde ken.
'k Zal 't zuiderland met bloemen sieren
En elke bloem is schoon als gij En later, later zullen wij
Te meie een blijde bruiloft vieren!’
De maagd - zij boog het blonde hoofd:
‘'k Geloof aan u en onze minne;
Maar tot uw licht de nacht verwinne,
Is ook mijns levens licht gedoofd’...
Toen trok zij koud, in droom verloren,
Het kuise witte sneeuwkleed aan Stil zat zij, zonder lach of traan:
Zij wachtte op 't eerste lentegloren.

Sjoch ek Minerva, 1887, 28.
s. 241, Holle en hert
Blommen, op Fryske grûn oerplante, III.
s. 242, De bline en syn bern
idem, IV nei D. Saul.
s. 242, Hâld dy kûs, myn bêste jonge
idem, V nei Robert Hamerling.
s. 243, It nije Kollumer oproer
yn Rispinge stie der boppe: ‘... waarschuwt ten ernstigste tegen wolven die in de
schaapskooi van Christus dringen willen... G.H. van Kasteel, Voorz. en Scriba’. G.H.
van Kasteel libbe fan 1850-1931 en die yn Kollum mei oan 'e doleânsje. Sjoch ek
de oantekening by ‘De Pit fan 't Folk’.
s. 245, Net mear hurdride?
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yn Rispinge stie der boppe: ‘Het hardrijden behoort m.i. thuis in een eeuw, waarin
lichamelijke kracht boven talent wordt geëerd, niet in de
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onze... Deze opmerkingen gelden evenzeer de harddraverijen. L. Ct., 1 febr. '87’.
s. 247, Ofskiedssang fan 'e sweltsjes
sjoch de oantekening by ‘De Pit fan 't Folk’.
s. 248, Wolkom yn Gaasterlân
yn Forjit my net datearre op maaie 1887 (Grins); Oan mefrou K. - S.N.; it fers
krige as motto in rigel fan Lessing mei: ‘Das Volk lechzet schon lange und vergeht
vor Durst.’ Mefrou K. - S.N. sil nei alle gedachten wêze Anne Willemine Star Numan,
berne te Grins as dochter fan Prof. Mr. Cornelis Star Numan. Hja troude yn 1867 te
Grins mei Dr. T.T. Kroon, dy't yn 1878 te Zutphen kaam te ferstjerren. Yn 1888 is
hja te Balk foar de twadde kear troud, mei Ds. J. Posthumus Meijjes.
s. 249, Kening Friso
sjoch Wording, 183 (2e pr.).
s. 251, Yn 'e tiid fan it foarjier fan ljocht en fan sinne,
sjoch PB Hs. 688, brievekaart fan P.J. Troelstra oan Geale de Vries Stiens mei
poststimpel 18.5.1888.
s. 252, De kriichssang fan it ideaal
yn Bloemlezing III stiet ûnder it fers 1887 MS, dat wol sizze dat dit fers nei it
hânskrift fan de dichter fan 1887 printe is.
s. 253, Wat de letters jin sizze
yn For Hûs en Hiem stiet yn r. 2 net ‘'t Fryske lân’, mar ‘Gelderlân’.
s. 257, De striid om it heechste
dit fers stiet sûnder aparte titel yn it proazastik ‘Sinnestrielen’. Yn For Hûs en
Hiem stiet as noat by it wurd ‘trochdolge’: ‘Dit is in wurd út 'e tiid fan Gysbert Japicx
en betsjut yn 't Hollânsk: doorwond.’ Sjoch ek in ynstjoerd stik fan B. Tjessinga en
Troelstra syn antwurd yn For Hûs en Hiem 1888, 380.
s. 264, De wynharp
sjoch Fen Liet en Libben, 6.
s. 265, Adventliet
út de syklus Krystsangen, oerset út it Latyn, mei muzyk fan T.E. Halbertsma, útjûn
by A. Schaafsma, Dokkum. Boppe dit fers stie:
Vox clara ecce intonat,
Obscura quaeque increpat:
Pellantur procul somnia,
Ab aethere Christus promicat.
(Dêr wjerklinkt in lûde stim,
hja lit ek it tsjuster wjergalmje:
lit de dreamen fier fuortdreaun wurde,
Kristus komt mei hasten út de himel.)
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Yn For Hûs en Hiem stie de folgjende oantekening by dizze syklus krystsangen:
‘Dizze sangen binne te finen yn: Lauda Sion. Hymnos sacros antiquiores latino
sermone et vernaculo edidit Carolus Simrock. Coloniae Agrippinae, MDCCCL. It
binne âld-kristlike tsjerkesangen, dy't wy om it folle moaie en dichterlike, dat der yn
foarkomt, yn dizze

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

436
jefte ús lêzers ta in krystjefte oanbiede.’
s. 265, De mem mei 't bern
idem;
Parvum quando cerno Deum
Matris inter brachia,
Colliquescit pectus meum
Inter mille gaudia.
(Wannear't ik de lytse God sjoch
yn de earmen fan syn mem,
teraant my it moed
ûnder tûzen freugden.)

s. 266, Fan Jezus' berte
idem;
Puer natus in Bethlehem,
Unde gaudet Jerusalem.
(In bern is berne yn Bethlehem,
dêr't Jerusalem him oer ferblidet.)

s. 267, Widzesang
idem;
Dormi fili, dormi! mater
Cantat unigenito;
Dormi puer, dormi pater,
Nato clamat parvulo:
Millies tibi laudes canimus,
Mille, mille, millies.
(Sliep myn soan, sliep!’
Sjongt de mem foar har iennichtstberne,
‘Sliep myn jonge, sliep heit’
Sjongt hja foar har lytse poppe.
Wy sjonge dy tûzen kear lof,
Tûzen, tûzen, tûzen kear.)

s. 268, De sjonger
nei Klaus Groth.
s. 269, Trouwe leafde
nei it Dútsk, muzyk fan Brahms; yn For Hûs en Hiem joech de dichter de folgjende
taljochting: ‘Dit stikje hearde ik Juffrou Hiltsje Broekens, ûnderwizeres yn it sjongen
oan 'e nije muzykskoalle fan de Hear B. Kwast te Ljouwert, lêsten op in konsert
sjongen yn it Dútsk. Ik hab it ferfryske en bied it Juffrou B. hjirby oan ta in bewiis,
dat ik har sjongkeunst heech op priis stel en tagelyk, om de winsk út te sprekken, dat
wy har jitte faak - en ek ris yn 't Frysk - sjongen heare meie. Ta goed begryp fan it
stikje tsjinnet, dat yn it earste ferske de mem oan 't wurd is, yn it twadde de dochter
en sa fierder, bar om bar.’
s. 269, Minja
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yn For Hûs en Hiem datearre op novimber, 1888.
opmerking:
yn For Hûs en Hiem 1889, 62 stiet in net-ûndertekene fers ‘Stean fêst!’ It is yn
lytse letter as bledfolling printe. Foar dat doel brûkte Piter Jelles gauris âlder wurk
fan him sels. It is net ûnmooglik, dat ‘Stean fêst!’ ek
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oan him taskreaun wurde moat.
s. 277, Wulfran, de wize prester, dy woe
ien fan de sangen fan Bernlef út it proazastik ‘Bernlef en Ludger’.
s. 277, Te Deum
idem.
s. 278, Warn komt op it wite hynder
idem.
s. 278, Muzyk
yn For Hûs en Hiem stie der by dit fers: ‘In feestjefte ta de Njuggentichste Jierdei
fan de Hear M. de Boer, meiwurker oan “It Lieteboek” en it “Nij Frysk Lieteboek”,
te Drachten, dizze 13e fan gersmoanne 1889.’ De ûndertekening wie: ‘Ut
heechachtinge en tankberens Jins freon, Pieter Jelles.’
s. 280, De wetterman
yn For Hûs en Hiem datearre op hjerstmoanne, 1889 (Skrâns).
s. 286, Tawijd oan 'e haat
brokstik.
s. 290, Heamoanne
sjoch Fen Liet en Libben, 16.
s. 291, Der foer in fisker
nei it Dútsk.
s. 291, Snein!
nei it Dútsk (Adolf Schults).
s. 291, In nije tijd
sjoch Wording, 265 (2e pr.) en ‘Alde Foek fertrietlik’ yn For Hûs en Hiem, 1890,
377 e.f. Ek publisearre yn Almanak voor de Volkspartij in Friesland voor het jaar
1892.
s. 295, Maarteblommen
opnommen yn de rige ‘Maarteblommen’, ‘Jongfeintesangen fan Piter Jelles’.
s. 296, In foarjiersbern
idem.
s. 296, Leafde
idem.
s. 297, Leafde-tankliet
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s. 300, Treast
idem; (yn r. 5 stiet yn For Hûs en Hiem ‘Gelderlân’ yn stee fan ‘heitelân’.)
s. 302, Do hearst oan my
idem.
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s. 303, Ferjit my net
idem.
s. 303, By it grêf fan in jonge idéalist
út it Dútsk fan Ernst von Wildenbruch.
s. 305, Oan Dr. J.B. Schepers
yn Nieuwsblad van Friesland datearre op 6.1.1909; yn it foarwurd op Rispinge
skreau Troelstra: ‘It fers ‘Oan Dr. J.B. Schepers’ is allinnich goed te begripen, as
men sines der by lêst. Dêrom nim ik dat hjir oer:

Oan Piter Jelles Troelstra
Dat wie gjin wurd, dat Piter Jelles foege,
Net op syn pas; in dichter docht sa net,
Dy is oer 'n mem en memmelok fernûge;
Neat dat him dat te uterjen belet.
En do joechst kâlde wurden, wêr 't stil swijen
Yn elk gefal mear past hie as dy taal;
O Piter Jelles, tink oan de amerijen,
Doe't yn dy ljochte as sinne: 't Ideaal!
Dat oare Ideaal, troch leafde omljochte,
O dichter fan ús ynleaf heitelân,
Dat wy foar dy as werklikheid ús tochten,
Doe d' eigen taal ús mei'noar wie ta bân.
O Piter, kom werom, wês Fries mei Friezen;
Ferkom net yn it Hollânsk, dat dy kâld
Yn wurden makke, 't mylde die ferliezen
En dat dy foar dyn jierren makket âld.
Net âld as wy dy 'n âlderdom tawinsken,
Mei hert en nocht foar wat ús 't leafste wie,
Mei myldens yn it moed foar alle minsken,
Hiel 't folk dat bliid dy yn 't fermidden hie.
Mar âld en kâld, ferklomme yn ier en sinen;
O Piter, koesterje dy wer by ús
En wês wer minske as doe, hiel lang ferlyn, en
't Sil ús wêze as kaam ús leafste thús.
Smyt wei dy polityk, dy't alles stjurret
Wat der yn dichters herte wâlet, brûst,
Dy alles, wat ta fieling dy oanfjurret,
Mei snijende eastewyn foargoed ferwoest.
Jou oan dyn lân, dyn moaie taal, de dichter;
Jou oan dy sels it mimerlok werom;
Dan falt it leavjen dy mei gauwens lichter;
Ferlit dyn kâlde tinzen: dichter, kom!
Dan wolle wy ferjaan dy kâlde wurden;
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Ferjitte wat net foege: elk is bliid!
Betink: de heechste steatslju binn' ferwurden,
De dichternamme oerlibbet sels de tiid.

Dit fers stie yn it Nieuwsblad van Friesland op 25.12.1908. It antwurd fan Piter Jelles
kaam yn de rubryk ‘Ynstjoerd’ fan deselde krante op 9.1.1909. It is ûndertekene
‘Den Haach, 6 jan. 1909 Piter Jelles’. Oer dizze kwestje liet P.J. Troelstra by de
Brochurenhandel S.D.A.P. Keizersgracht 378 Amsterdam in brosjuere ferskine ûnder
de titel Het Kindje. Hjiryn stiet ek de letterlike tekst fan Troelstra syn ferklearring
yn 'e Keamer: ‘Mijnheer de voorzitter! Ik acht mij geroepen, waar hier naar aanleiding
der demonstratie, die wij zoëven hebben bijgewoond, gesproken is namens de ganse
Kamer, de verklaring af te leggen, dat er leden in deze Kamer zijn, die in het zo pas
medegedeelde geen aanleiding vinden om zich voor deze demonstratie
verantwoordelijk te stellen.’
Sjoch ek Friesland Post, maaie 1980 (J.J. Kalma).
s. 307, It koalsiedterskjen
ûnder dit dichtwurk stiet Stiens/Den Haach, rispmoanne 1909; sjoch ek Branding,
136 (2e pr.); yn it foarwurd op Rispinge skreau de dichter: ‘It dichtstik “It
Koalsiedterskjen” sil foar harren, dy't mei it koalsiedterskjen bekend binne, dúdlik
genôch wêze. Mar de measte part fan 'e lêzers hawwe dat nea bywenne; foar harren
kin in ferklearringe fan it terskjen sels en fan inkelde wurden net útbliuwe.
De boeren, dy't koalsied bouwe, litte dat jitte meast terskje fan in ploech folk, dy't
njonken har gewoane wurk by de boer, dat terskjen mei oannimme. Foar it terskjen
is nedich in grut kleed; de eigner dêrfan is de kleedbaas en dat is de man, dy't foar
it kleedfolk it wurk fan 'e boer oannimt en itjinge dizze betellet, mei harren part
neffens it gebrûk, dat dêr foar bestiet. Ta it kleedfolk hearre, bûten 'e kleedbaas: ien
“menhear”, in gewoan arbeider, dy't men yn it fabryk de “voorwerker” neame soe
en dy't ek wol de “luitenant” neamd wurdt; twa “dragers”, dy't it strie yn it kleed
drage wêr op terske wurdt. Op it lân is in fjouwerkant plak egaal makke: de “flier”,
dêr it kleed op leit. Al it strie fan it hiele stik lân moat njonkelytsen nei dit kleed
brocht wurde. Twa “ynlizzers” pikke dêrta it strie mei de grutte izeren tinen fan har
gabels op, wêrby de kikkerts faak ûnder it strie weispringe. Dêrom neamt men har
ek “kikkertjagers”. Fjouwer froulju siikje it losse strie op, dat de ynlizzers lizze litte;
dat binne de “stalsiiksters”. Dizze froulju soargje der foar, dat it draachkleed, wêryn
de dragers it strie nei it grutte terskkleed drage moatte, oer de grûn spraat wurdt, dat
de ynlizzers dêryn it strie, dat hja oppikt hawwe, delflije kinne. Is it draachkleed, dat
tusken twa peallen yn sit, dy't de dragers op 't skouder hysje, fol, dan wurdt it fan 'e
dragers opnomd en wol yn twa tempo's, ien: ophysje op 'e earm, en twa: heger hysje
op 't skouder. Dy bewegings moatte fan de beide dragers tagelyk dien wurde; by de
earste seit de iene: “Wil je” - dan giet it kleed op 'e earm; dan seit de oare “Wil je
weer” - dat is it teken om it op 't skouder te hysjen, dêr beide dragers in kjessen op
hawwe tsjin 'e pine. As it terskjen begjint, leit it hiele lân om it grutte kleed hinne jit
fol strie; mei elk kleedfol, dat op it terskkleed komt, wurdt it keale plak grutter. De
ynlizzers en stalsiiksters reizgje dus it hiele lân ôf; it draachkleed wurdt de hieltiid
wer op in oar plak lein, dêr jitte strie op de ikker leit.
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Der binne twa draachkleden: wylst de dragers mei it iene, folle, op sjou binne nei
de terskflier, lizze de stalsiiksters it oare oer de grûn en wurdt
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dit fan de ynlizzers fol smiten. Op it grutte kleed wurdt terske. It terskjen giet mei
twa hynzers foar de rôle en it komt derop oan, it strie sa foar en ûnder de hynzers en
de rôle te lizzen, dat it sie der út trape en rôle wurdt. De hynzers jeie de hieltiid yn
'e rûnte; der sit ornaris in jonge fan 'e boer op, dy't krekt as “menhear”, se mar al
oanfjurret mei it roppen fan: Hallo, hallo! It strie, dat de dragers út it draachkleed
wei op it kleed útskodzje, is in “spriedt”’. Dat moat yn in kring útspraat wurde, sa,
dat de hynzers der oer hinne jeie kinne en de rôle der oer hinne rôlet. Dêrom ropt
‘menhear’ de hieltiid, as de hynzers yn in oar spriedt' jage wurde: ‘Spried fan ien,
mannen!’ Hy sels springt mei syn gabel midden yn it spriedt' en slacht it strie nei
alle kanten út, dat yn in ring om him hinne leit. De ‘klauwers’ en de ‘foarskodders’,
elk twarisom, helpe him dêrta. De earsten mei de brede klauwers, riuwen mei in stik
of fiif tosken of tinen, de oaren mei de lytse houten gabels mei twa tinen, smite it
strie foar de hynzers, dy't in kear of fyftsien wol oer it spriedt' rûn geane. It spriedt'
leit foar yn it kleed: dêr neffens is plak foar in twade spriedt' en de dragers smite dat
ek fol, wylst menhear ensfh. jit yn it earste spriedt' dwaande binne. Is dat dien, dan
ropt er: ‘Rij over’; dan moatte de hynzers mei de rôle yn it twade spriedt'. In klauwer
fan 'e boer pakt de rôle beet, om him yn it twade spriedt' te wrikken; menhear springt
dêr yn oer, ropt wer ‘spried fan ien’, en dan begjint dêr alles wer fan foaren ôf oan.
De foarskodders moatte, foart hja út it earste spriedt' mei oergeane nei it twade, dat
plak leech meitsje foar de dragers, dy't al wer mei in nije bringst foar dat plak op
sjou binne. Dêrom smite hja it lege strie sa fier nei efteren yn it kleed, dat it plak foar
it nije spriedt' wer frij is. Dan komme de twa ‘efterskodders’, dy datselde strie jitteris
opsmite en op har gabels heine, om it sie, dat der jit yn sitte mocht der út falle te
litten. Tagelyk smite hja it skjinne strie op 'e bult oan 'e kant fan it kleed, wêr in man
fan 'e boer boppe op stiet, om it strie te plak te slaan. Dat is de ‘striebokking’.
Op it kleed bliuwt dan jitte de lange húl lizzen fan 'e pûl en dêr it sie yn sitten hat
en it is it wurk fan 'e klauwers, om dy mei de tinen fan har klauwers of riuwen wei
te klauwen. Ien klaut se ta de hoeke fan it kleed út.
No en dan sjocht men de klauwers har riuwen omkearen, sa dat de tinen nei boppe
en de tichte kant tsjin 'e grûn komt. Dan skowe hja it sie út it kleed nei de kant, wêr
ûnder trije peallen, dy't fan boppe nei elkoar ta rinne (de ‘bok’) de twa ‘skjinmakkers’
stean, wêr ornaris bejierre arbeiders foar nomd wurde. De iene, de ‘silder’, stiet by
de souwe (zeef), dy't oan 'e bok oan in takel hinget, te siljen (zeven). It sie mei de
lytsere húl wurdt fan 'e oare, de ‘ynskepper’, yn 'e souwe skept en falt ûnder 'e souwe
op in heap, dy't no en dan yn in sek oerskept en op 'e wein set wurde, dy't njonken
it kleed stiet.
Dizze twa âlde ljuwe wurde ‘âlde roeken’ en har plak it ‘roekenêst’ neamd. As it
terskjen begjint, moatte hja fan it earste strie, dat útterske is, ‘de peuling lizze’, dat
is: it kleed moat oan 'e kanten optild wurde en dêr moat in râne fan strie ûnder, dat
it sie net fan it kleed ôfrôlje kin yn it lân. Ik mien, dat dit genôch is, om it lêzen en
begripen fan it dichtstik maklik te meitsjen.’
It koalsiedterskjen is yn 1909 ek yn in aparte útjefte ferskynd (40 ekss.). In hânskrift
berêst op it IISG te Amsterdam.
s. 330, It âlde doarp
it fers Ynkomste yn hânskrift op FLMD; sjoch Wording, 54 e.f. (2e pr.). In hânskrift
fan de hiele syklus berêst op it IISG.
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s. 351, Net freegje!
yn de earste printinge fan Rispinge as in motto-fers mei it opskrift ‘Oan de lêzer’
foar yn it boek pleatst. It is datearre op hjerstmoanne 1909. Sjoch De Fries om utens,
july 1933 (H. Uden Masman).
s. 352, 't Wurd fan in tinker, strider, lieder
opdracht yn hânskrift yn De wereldoorlog en de sociaaldemocratie, Amsterdam,
1915. Datearre op 1 maart 1915. Sjoch Branding, 318 e.f. (2e pr.).
s. 352, Lêste blink
Datearre op simmermoanne 1925 (Mar fan Genève). Sjoch De Vrije Fries 1980
(Freark Dam). In hânskrift fan dit fers (mei as titel Skynsel) berêst op it IISG.
s. 354, Lieafde jouwt libben
ek yn Friesche Volksalmanak, 1885, 211; yn it foarwurd fan Rispinge joech de
dichter de folgjende taljochting: ‘Lieafde jouwt libben is alhiel makke yn 'e taal en
de trant fan Gysbert-omme, dy't by de maskerade fan 1884 (“de Gouden Eeuw van
Frederik Hendrik”) troch my foarsteld waard. Dit fers waard op 'e “recepties” fan al
dy út 'e dea opstiene grutheden by de foarnaamste boargers, oan 'e jonge dames útrikt
mei in oersettinge dêrfan yn it Hollânsk.’ Sjoch Wording, 227 e.f. (2e pr.). Sjoch in
brief fan Jelle Troelstra sr. oan Piter Jelles d.d. 24.6.1884 (IISG).
s. 355, Liefde geeft leven
oersetting fan it foarige; sjoch ek Wording, 230 (2e pr.).
s. 355, Gysbert Japiks op besiik
by dit fers skreau de dichter as taljochting yn it foarwurd fan Rispinge: ‘By ien
fan dy ‘recepties’, en wol by Prof. Tjalling Halbertsma, de soan fan Joast, waard my
fan dy syn dochter in krâns fereare, dy't om it portret fan Gysbert Japiks hong, wylst
Professor de neimakke Gysbert Japiks yn it Frysk taspriek. Dêrop joech ik beskie
mei it fers ‘Gysbert Japiks op besiik’. Sjoch ek Minerva, 21.10.1884, 66 ‘Een
feestkrans’.
s. 357, Flonckerlichten sie ick pralen
sjoch Wording, 230 e.f. (2e pr.) en Minerva, 21.10.1884, 64-65; it fers is datearre
7.9.1884.
s. 358, Laet andren met een krans vry Gysbert Japicx loonen
antwurd fan de sabeare Gysbert Japicx oan de sabeare Vondel, dy't útbylde waard
fan W. Zuidema, in freon fan Troelstra en meiredakteur fan de Groningsche Studenten
Almanak. Vondel syn fers:
Der eedle vrije Vriezen oude tael
Verrijst in nieuwen ongekenden glans,
Nu Gijsbert Jakobszoon, der dichtren stael,
Ons blinckt in 't oogh met welverworven krans,
Die om zijn schedel onverdord moet groeien
en nieu gebloemt doen in zijn dichthof bloeien!
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Sjoch Minerva, 21.10.1884, 63.

s. 358, De gouden eeu op nieus verguldt
sjoch Wording, 228 (2e pr.).
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s. 360, De eigenwijze muis
der stiet ûnder: ‘In het jaar 1870 is dit gemaakt door P. Troelstra’.
s. 361, De fabel van de beer en de knaap
fers makke op ien fan de leararen fan de h.b.s. Sjoch Wording, 123 en in brief fan
C.B. Menalda oan P.J. Troelstra d.d. 20.1.1927 (IISG)
s. 362, ‘Hoe schoon schiet daar de bliksem neer’
Van Alphen vrij gevolgd; sjoch Wording, 121 (2e pr.).
s. 362, Strijdlied van Simson
sjoch Wording, 122 (2e pr.).
s. 363, Aan...
juny 1879; sjoch Wording, 132 (2e pr.).
s. 364, Verlangen naar liefde
sjoch Wording, 176 (2e pr.).
s. 365, Der bloemen minne
yn De oude Huisvriend datearre op juny 1879. Sjoch in brief fan Troelstra oan
J.J.A. Goeverneur d.d. 19.7.1880 (IISG).
s. 365, Prijs en min der schonen
(1) Deze en dergelijke veronderstellingen blijven voor rekening van de Duitse
dichter. De vertaler gelooft, dat zij wel enigszins gewaagd zijn, althans wat onze tijd
betreft.
Ut it Dútsk fan Bürger. Sjoch in brief fan Troelstra oan Goeverneur net datearre,
mar wierskynlik fan augustus 1880 (IISG).
s. 367, Mei
net-datearre hs. op it FLMD; sjoch Leeuwarder Courant, 3.6.1972 (S.J. v.d. Molen).
s. 368, Ose en Owe
net-datearre hs. op it FLMD. Fragmintaryske oersetting fan in Frysk dichtstik fan
Jelle Troelstra sr. (sjoch Swanneblommen, 1871).
(1) Hjir hat de dichter romte iepen litten en oanjûn dat er noch in wurd ynfolje
moast mei ien lang en twa koarte lidden.
s. 370, In de regen
Dit fers is datearre op 1880; it is net wis, dat it yn de jiergong 1880 fan De oude
Huisvriend stien hat. Itselde jildt foar ‘Lange Hans’ en ‘Aan een zestienjarige’. Yn
jiergong 1880 soe ek noch it fers ‘Moederziel alleen’ stien hawwe, dêr't wy de tekst
net fan efterhelje kinnen hawwe.
s. 372, Het lied der liefde
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yn De oude Huisvriend 1881 datearre op febrewaris 1880 (Ljouwert). Sjoch earder
neamd net-datearre brief oan Gouverneur (IISG).
s. 374, Lange Hans
datearre op maart 1880.
s. 375, Aan de haard
yn De oude Huisvriend 1881 datearre op augustus 1880 (Ljouwert). Sjoch in brief
fan P.J. Troelstra oan H. de Veer d.d. 28.8.1880, yn ôfskrift
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bewarre (IISG), mar wierskynlik net ferstjoerd.
s. 376, Aan een zestienjarige
datearre op augustus 1880 (Ljouwert).
s. 377, De schoonmaak
lyrisch gedicht in drie zangen; datearre op 12.5.1881; ek publisearre yn Friesch
Volksblad 15.5.1881 en apart útjûn (2 bl. printwurk).
Yn De oude Huisvriend krige it fers dizze notysje mei: ‘In een vroegere aflevering
(p. 200 “Schoonmaken of niet”) heb ik zelf dit onderwerp al eens in proza behandeld.
Toen stond de pret nog voor de deur; nu hebben wij haar achter de rug voor dit jaar,
en 't lezen van dit lyrisch gedicht van mijn jonge vriend Troelstra zal bij mijn lezers
en lezeressen licht een gevoel van warme dankbaarheid doen oprijzen.’ 20 mei 1881,
De H. (= De Huisvriend = J.J.A. Goeverneur, de haadredakteur).
s. 385, Ik ken een meisje
dit fers berêst yn in ôfskrift fan de hân fan D.J. Kamminga op de Aldheidkeamer
te Dokkum; it kin net op S.M.D. Bokma de Boer slaan, omt de dichter pas letter mei
har yn 'e kunde kommen is. It fers is datearre op oktober 1882 (Grins).
s. 386, Radbouds dood
datearre op oktober 1882 (Grins). Fergelykje ‘Radbods dea’ (s. 188).
s. 388, Vult de glazen, broedren klinkt!
yn it ferslach fan 10.12.1882; P. Troelstra fierde by de ynauguraasje it wurd as
praeses fan it foarste jier.
s. 389, Motief
frij nei Goethe's ‘Beweggrund’. Sjoch ek Minerva, 1883, 17 en 25.
s. 389, Feestcantate
útfierd by gelegenheid fan de iepening fan de nije sociëteit op 22.6.1883 troch it
muzykselskip ‘Bragi’ fan it Groninger Studenten Corps ûnder lieding fan P.H. de
Groot. (Sjoch Groningsche Studenten Almanak voor het jaar 1884, 171).
s. 392, Aan 't kerkervenster
sjoch Wording, 175 (2e pr.).
s. 392, Wij blikten elkander in d' ogen
sjoch Minerva 1884, 20 e.f. en 37.
s. 393, Ik benijd u
idem.
s. 393, Op zeker praalgraf te Groningen
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(1) Men weet dat het huis van de Heer Scholten gewoonlijk het ‘zarken hoes’
genoemd wordt. It fers is ûndertekene mei X; sjoch Wording, 210 (2e pr.). Sjoch ek
De Vrije Fries 1980 (J.J. Kalma).
s. 394, Avondgedachten
fragmint.
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s. 395, ‘Van al de zorgen, mijne Heren’
útsprutsen yn jannewaris 1884 by it útrikken fan de poedelpriis nei de
biljertwedstriden fan Vindicat atque Polit.
s. 397, Openbaring
sjoch de oantekening by ‘De lêste klokslach’ (s. 215).
s. 398, Zon en maan
‘Ich preise mir den Traum’, Hamerling.
s. 402, Aan de mannen van Friesland
yn Van Leed en Strijd datearre op oktober 1892; 1891 liket wierskynliker, omt de
Almanak voor de Volkspartij in Friesland voor het jaar 1892 yn it lêst fan 1891
ferskynd is.
s. 404, Een lied van mei
Ljouwert, april 1893.
s. 405, De propagandist
Amsterdam, july 1893; sjoch Groei, 70 (2e pr.).
s. 408, De kamp van Zeist
Utrechts Socialistenlied; yn De Baanbreker net ûndertekene, sadat it auteurskip
fan Troelstra net alhiel wis is.
s. 409, Optocht
Utert, april 1896; ek yn De Sociaaldemokraat 1.5.1896 mei de titel ‘De eerste
mei’.
s. 410, De mars der arbeiders
In memoriam William Morris; nei William Morris; Utert, oktober 1896. W. Morris
libbe fan 24 maart 1834 oant 3 oktober 1896.
s. 413, Hoog onze vlag!
Sociaaldemokratysk striidliet.
s. 414, De nieuwe tijd
Utert, oktober 1896.
s. 416, Gewond
Enkhuizen, jannewaris 1898.
s. 417, Verhard
idem.
s. 418, Januari 1900
Oud-Hollandsche wijze (Valerius no. 1).
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s. 418, Bootlied
sjoch dr. J.B. Schepers Troelstra als Fries dichter, 13 en 112; ek J.B. Schepers
yn It Heitelân 1931, 39.
s. 420, Leovardia-lied
‘te singen oppen ouwe Luwadder wieze’; sjoch de oantekening fan H. Burger by
dit fers.
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s. 421, Das Veilchen
in fers út Piter Jelles syn h.b.s.-jierren, bewarre yn in brief oan syn pakesizzer
Hans v.d. Stok 12.1.1927.
s. 421, Hommage à Mademoiselle Agar
‘Leeuwarde, Janvier 1882’. Sjoch de oantekening fan J.P. Wiersma yn Rispinge3
mei syn oersetting:
‘It fers ‘Hommage à Mademoiselle Agar’ hat de dichter skreaun yn jannewaris
fan 't jier 1882, doe't de ferneamde Frânske toanielspylster Juffer Agar te Ljouwert
kaam yn de rol fan Agrippina út Racine's tragedy ‘Brittannicus’. Dizze Agrippina
wie de mem fan keizer Nero; neffens Tacitus in meunster fan in wiif, in fergifmingster
en in moardneres, mar yn Racine's bewurking in gâns ûnskuldiger type. Fan har
spyljen te Ljouwert sei de krante: ‘De wijze waarop Agar speelde, was boeiend en
overweldigend. Dat was nog eens declameren! En dan nog eens die gebaren en
standen, al schonk Agar daaraan ook thans soms misschien te veel aandacht; hoe
juist waren ze gekozen, hoe sierlijk en waar, hoe krachtig en toch schoon! Hoe juist
genuanceerd klonk ieder woord uit haar mond.’ Dat Piter Jelles fan har spyljen pakt
en weitôge waard, dit knappe fers is dêr it kleare blyk fan. In Fryske fertaling mei
hjir folgje:

Hulde oan mademoiselle agar
De figueren fan in ferteine ieu haw ik op 'e nij libjen sjoen.
In dream fan it ferline hat my noflikjes widze,
Ik haw in memmehert sjoen, oandien, ferbûke, stjerrend.
Dat natoer wie keunst, en de keunst waard natoer.
De keunst is in goddelike geast, oerwinner fan de stof,
Troch har is haat, smert, alles ûnderhearrich oan de skientme.
De keunst is de moanne, fersierend de nacht mei har fakkel;
De dauwe fan it blomte; fan de ierde 't griene klaad.
AGAR, waans libben inkeld in oerwinning is,
Sinne, strieljend foar ús, yn spyt fan dize en tsjusternis,
Racine libbet troch jo; sa lang as hy sille jò libje.
De keunst, keninginne fan jins hert, sil jo mei gloarje kroanje.
De Leeuwarder Courant hie it folgjende kommintaar by it ferske:
‘Ofschoon wij tot regel hebben aangenomen, geen verzen in ons blad op
te nemen, maken wij voor dit maal gaarne ene uitzondering, om plaats
te geven aan de volgende ontboezeming van een jeugdig stadgenoot:’
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Alfabetysk register op de begjinrigels
Alde pake sit foar 't mulhûs 210
Al het de meart noch lang net dien, 177
Allyk in Noarman stoer en grym, 136
Almachtich God, Jo priizgje wy - 277
Al vaak heeft lange Hans gezeid: 374
Anne, Doetsje, Romkje, Tetsje, 92
As de maitiid komt, 212
As ik nei dyn lippen seach, 135
As ik sjoch, hoe 't lytse Godsbern 265
As immen stoar, om wa dyn triennen bliede, 197
As nei in droechte oer 't skrokke lân 133
Barst uit, mijn lier, in gloeiende gezangen; 377
Beam, hoe mijden de fûgels sa lang 351
Bern, do moatst it kriten litte, 82
Blanke seilen op 'e marren, 290
Blauwe jûnloft leit oer d' ierde 261
Broeksterfeart, wat biste moai! 76
De bloem, half verschroeid door de zonne, 364
De foarjiersmoanne kaam yn 't lân; 230
De froulju sizze tsjin my: 191
De giele weet stiet stiif 307
De hjerst het de simmer te hôf brocht 174
De holle en de tonge hearre al by inoar, 185
De hymlen fertelle Jo eare, o Heare! 98
Dei mei'noar, manlju, froulju 60
De jierren fljogge hinne 355
De leffert, foar syn libben bang, 185
De lêste klokslach dreunt fan 't âlde jier; 215
De muorren, fan stientsjes opset, 125
De nacht is stil en klear, oan 't blauwe swurk 286
De nacht wie stil; stil wiene wy, 173
Dêr binne d' âlde buorren wer, 336
Der foer in fiskerman oer it wiet, 291
Der giet in rop oer alle lannen, 291
Dêr kom ik op myn âlde dei 86
De rozenmorgen lacht in veld en weiden, 397
Der sit in fûgel, fluch en blij, 219
Dêr stekt út griene beammen d' âlde toer 333
Der wennet oan it wylde noarderstrân 249
Der wie ris in feintsje, by ús wol bekend, ja, ja, 56
De sinne sinkt en klaait de loft yn goud, 78
De wâlden pronkje yn brulloftsklean; 248
De weagen rôlje al oan en ou, 196
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De wereld breidt zich voor mij uit, 392
De wyn is in fleurige spylman; 221
De wyn rûst om yn de beammen; 136
De zomerzonne zinkt, en boven 't bont gewemel 394
Dit is in hânfol maarteblommen, 295
Djip, djip yn 'e see is it wetterpaleis 269
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Doarmje op wide wetterweagen, 97
Do biste al wakker op dyn dree, net fanke? 72
Do hearst oan my 302
Do hieste gâns te fertellen, 109
Do naamste myn romer en tapest my yn; 170
Driuw no myn boatsje, driuw fleurich dêrhinne, 225
Droom der jeugd, die d' aard in rozen, 367
Dy Wierheid siket bûten 't hert 241
Earm apefolk, wat binn' jim dom! 180
Earst lege 'r yn ienen de romers fol wyn, 219
Een lied van Mei, van Zonnegloed, 404
Eens was er een klein jong muisje 360
Fan 'e wylde see besprongen, 223
Fanke, lit ús no ris draaie, 170
Fanke, sis my dochs, ien wurdsje - 242
Farwol, âld doarp, ik moat fan dy fandinne; 348
Farwol, farwol myn heitelân 128
Farwol, 'k lit dy driuwe, 175
Ferjit him net, dy tiid fol leafde en wille, 206
‘Ferjit my net!’ - hoe soe ik dy ferjitte, 303
Fier reizgje de wolken, 213
Fier rijst het monument, door 't nakroost opgericht 393
Fiifenfjirtich jier te poatsjen, 185
Fine oaren har wille op de hurdridersbaan, 187
Fiskersfamke, kom ei kom, 214
Flonckerlichten sie ick pralen 357
Foar jierren kaam 'k ris by fersin 201
Freonen, freondinnen 57
Frieslands eedle koning Radboud, 386
Friezen, earje de sprake, 75
Fryslân, Fryslân boppe alles, 49
Frij út it herte 195
Gau sil dyn skip nei 't wide sop, 52
Gewonnen; maar: gewond! 416
Grillige vlammen er warlen 375
Gij hebt een meisje, dat u mint, 389
Half sluimerend uit de slaap des doods in deze dreven 355
Hark, hoe't de kleare stimme sprekt, 265
Hast wol fan dy dame heard op it fancy fair? 125
Hawar dan, Friezen fan ús tiid, 234
Hearlik as de roazen bloeie 88
Helder blikt gij in 't rond 363
Het de wintertiid syn wille, 133
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Hetsjemuoi wie sechstich jier, 117
Hier hè je Leovardia, 420
‘Hoe schoon schiet daar de bliksem neer, 362
Hoog onze vlag! Verstrooid zijn nog de scharen; 413
Hoort gij wel die doffe klanken, die heel d' aard verstomd doen staan, 411
Hy het in famke te hôf brocht, 170
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Ik benijd u, o wind! 393
Ik bin it wer trochkui're 339
Ik bin ris op in freedtejûn 65
Ik boarte alear, 228
Ik hab in seeman kennen, 95
Ik heb vergiftigde pijlen getart 417
Ik jou de wyn myn suchten mei, 200
Ik kaam werom yn 't âlde doarp 330
Ik ken een meisje in Dockum 385
Ik kin dy net ferjitte 42
Ik kin myn tinzen net mear bine 198
Ik kwam op marktdag van de stad, 370
Ik moat myn heitelân ferlitte, 178
Ik naam dy op myn knibbel 254
Ik rin alhiel ferwêzen om 219
Ik seach de leeljes bloeien en ek de heideblom: 268
Ik sit allinne te skriuwen 253
Ik sjong net foar de dei fan hjoed, 134
Ik wie by it Frentsjerter keatsen, 115
Ik woe sa graach de merke ris op, 207
Ik wol net mear fan bliere blommen ljuentsje, 252
In bern is berne yn Bethlehem; 266
In berntsje rûn in flinter nei, 280
In boatsje dreau om op de sulveren mar, 100
In bulte wille het wol 't wiif fan him, 192
In donkere dalen, uit vunzige holen, 405
In fûgel het blier foar my songen, 174
In het rijk der idealen 382
In wals, in wals! 215
In wylde Meaner is de Dea, 223
Is der in God of is der net in God? - - 257
It alderheechste en bêste, 296
It barde, dat in wrede faam 239
It beammegrien fan kleur ferskeat; 240
It moaiste en bêste op dizze wrâld, 64
It moantsje driuwt oan de himel 113
It sinneljocht dat trillet 166
It wie in moaie novimbernacht, 100
It wurk is dien, 131
J'ai vu d'un siècle mort revivre les figures 421
Jo binne, o God, myn fêste hâld; 98
Joech de maitiid folle wille, 135
Jonge lju, hear nei de winsk, 204
Jo seien faak, ik moast it sjongen litte; 172
Jüngst sah ich am südlichen Waldesrand 421
Jûns, as 'k yn de fearren lei, 208
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Kensto de wynharp? Hast him sjongen heard, 264
Klokken hear ik klinken 134
Koeskes by de tsjerkedoar 48
Kom, draaf no oer 't pompier, myn pinne, 180
Kom Hylke, toe jonge, de seilen mar op, 75
Kom, jonge lju, fan jimme brulloft 58
Kom, lit de wurge hannen rêste, 175
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'k Roep u, o schittrende zon, 398
Krûp oan myn herte, myn blanke blom, 297
'k Zal in mijn hart mijn leven lang 365
Laet andren met een krans vrij Gijsbert Japix loonen, 358
Lach, dartel zo blij door uw zorgeloos leven, 376
‘Lit fersinke, fersinke dyn leed, myn bern, 269
Lit ûnder dizze beammen 303
Lit ús no de wrâld ferjitte, 226
Lit ús sjonge, ja sjonge no 't liet, 103
Lokkich, dy't de geunst fan oaren 187
Lytse leave Nynke, 93
Lyts tsjerkhôf, grien tropke beammen, 329
Mannen van Friesland, ontwaakt, ontwaakt! 402
Masters Anke! - dat 's in fanke, 110
Meent gij, dat bloemen niet minnen? 365
Mids yn 't doarp stiet, stoer en steech, 44
Millioenen eachjes, 41
Moai binne de mieden, as 't sintsje yn de dau krûpt, 102
Myn broerke is sa stil en sa wyt en sa kâld, 48
Natoer joech oksen hoarnen 191
Nei 't suden, teare blom, waans bledsjes hjir ferwylje! 221
Nei wierheid siikje is grif in eabel stribjen, 263
No wolle wy mei sang en klang 101
‘Nijjier!’ al wer wat ‘nijs’? 222
Nynke, dêr ûnder dyn wrynke, 92
Oan de himel blinke freonlik stjer by stjer 130
Oan de Hoarne leit Terherne, 182
Oan see sjocht dreamend de fiskermansfaam, 130
O geef mij, liefste, aan uwe boezem rust! 372
‘O hearink, mem, wat is 't no mâl! 46
Ontwaak o volk en houd u krachtig, 418
Op de wylde weagen swalket 96
O, wat ha 'k wol om dy suchte, 208
O, wie 'k sa'n lyts kertierke 239
Priizgje de dei net foar 't jûn is, 184
Radbod, út syn lân ferballe, 188
Rin ik dy troch, o, âlde buorren, 346
Rûne wangen, sûn en blier, 87
Sake Sturt, Sake Sturt, 207
See, see, do wide see, 214
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Sil Fryslân Fryslân bliuwe, 53
Sis, is it nacht? 242
Sjoch, dêr komt in brúntsje oanwaaien; 77
Sjochste, hoe't de fiskjes sjitte 166
Slaat de vleuglen uit, o zangen! 389
Sliep, myn ienichst berntsje, slomje! 267
Sliep sêft, mijn berntsje, ei slomje sa swiet! 129
Sneintemoarn. - 't Is fredich, stil; 95
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Snein, 't is snein! De klokken liede, 291
Stieste mei dyn bliere troanje 198
Stil bekipe de maaie't omblomme 190
Stoere bern fan Fryslâns Wâlden, 55
Swieter as de weachjes brûze, 300
't Berntsje is fleurich as 'n fûgel 51
't Foarjier is komd, en de leaflike sinne 203
Tinksto jit, tinksto jit oan dat stille fjild, 225
't Is bard yn lang ferfleine tiden, 280
't Is sneintejûn, de moaiste tiid 206
't Is winter. De zon zonk in nevelen neer; 368
't Jonge libben moat ris rûze, 116
't Moarnsread op 'e mût'le wankjes, 41
Troch it libben, nomle grize, 278
Troch seeën skaat en lânen, 227
Tsa, Princen, Heeren ende Professoren, 358
't Wol net eine mei dat pearke: 127
't Wurd fan in tinker, strider, lieder 352
Us blês hat mannich priis al wûn, 50
Utboldre binn' de byljende stoarmen; 113
Uwt Deads dod doddzjend oerset yn dizz' freamd lânsdoue, 354
Van al de zorgen, mijne Heren, 395
Van een lichte slaap bevangen, 401
‘Vooruit, vooruit naar 't verre land, 362
Vult de glazen, broedren klinkt! 388
Waarheen, waarheen?... 415
Wa het fan pake of beppe net 243
Warn komt op it wite hynder, 278
Wat fammen oait har sedichheid ferjitte, 45
Wat ik leau? - No faam, net folle; 113
Wat jout ús Wergea no en Drylts? 245
Wat kin in jong fanke, 191
Wat straalt er zo blauw aan de donkere lucht, 409
Wel dokter, heite, hoe sa rimpen? 305
Wêr hege snie de dize brekt en drôget 352
Wêr ik wie, en wêr ik kaam 68
Wêrom bin ik sa ûnrêstich, 83
Wêrom hest fan dy donkerblauwe eagen, 198
Wulfran, de wize prester, dy woe 277
Wurden kinne in bulte sizze, 128
Wij blikten elkander in d' ogen 392
Wy dy ‘sa neaken as in sweal’, 247
Wy geane nei de merke ta, 209
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Wy habbe smûk by inoar sitten, 110
Wy sieten by 't winter yn 't Harnzer spoar 234
Wij treden vooruit door regen en wind, 414
Wy wiene tegearre sa fleurich en blij 201
Wij zijn de mannen van het Sticht! 408
Yn 'e brâning, yn 't wâljende seewetter, komm' 199
Yn 'e fryske fjilden 255
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Yn 'e smidte smeie 230
Yn 'e tiid fan it foarjier, fan ljocht en fan sinne, 251
Yn Fryslâns kriten bloeide 296
Yn Holwert wenne alear in man, 217
Yn 't earst fan de moarntiid, sa dimmen en from, 172
Zeg dikke beer, wat brom je toch! 361
Zeilen, zeilen op de meren, dalen, klimmen door 't gebruis 418
Zou ik ooit weer genezen, 416
Zij lacht... een lentezon straalt van heur rozenwangen, 398
Zij weent... in 't schemerlicht des weemoeds glanzen d' ogen, 398
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De yn de list fan âldste fynplakken brûkte ôfkoartingen steane foar:
Alm. Volkspartij:

Almanak voor de Volkspartij in Friesland,
Sneek, [1891]

Avondrood:

H. Burger, Avondrood, bloemlezing en
overzicht der Stadfriese, Amelandse en
Bildtse letteren, Assen, 1944

Baanbreker:

De Baanbreker, Volksblad voor de
provincie Utrecht, Utrecht

Bloemlezing III:

F. Buitenrust Hettema, Bloemlezing uit
Nieuwfriesche geschriften, Leiden, 1888

brief FLMD:

brief út de kolleksje fan it Frysk
Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum te Ljouwert

DOH:

De Oude Huisvriend, Gemengde Lectuur
voor de burgers in stad en land.
Verzameld door J.J.A. Goeverneur, Sneek

FBr. 1:

Fryske Brilloftswille, Acht Foardrachten
for de Brilloft, fen Pieter Jelles,
Hearrenfean, [1881]

FBr. 2:

Fryske Brilloftswille, Foardrachten for de
Brilloft, fen Pieter Jelles, Hearrenfean,
[1883]2

FC:

Friesche Courant

FL2:

Frysk Lieteboek fen J. van Loon Jz. en
M. de Boer, Op 'e nij biwirke en neigien
fen T.E. Halbertsma en W. Faber,
Ljouwert, 1899

Fmn:

Forjit my net!

FV:

Friesch Volksblad

FVA:

Friesche Volksalmanak

Gent:

Gentsche Studentenalmanak, uitgegeven
door het taalminnend
studenten-genootschap 't Zal wel gaan,
Gent.

GOH:

Goeverneur's Oude Huisvriend,
Gemengde Lectuur voor stad en land,
Sneek

GSA:

Groningsche Studenten-almanak voor het
jaar..., Groningen

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

HenH:

For Hûs en Hiem

hs. FLMD:

net-publisearre fers yn hânskrift fan de
dichter oanwêzich op it Frysk
Letterkundich Museum en
Dokumintaasjesintrum te Ljouwert

hs. PB

net-publisearre fers yn hânskrift fan de
dichter oanwêzich op de Provinsiale
Bibletheek te Ljouwert. N.B. in part fan
de hânskriftekolleksje fan de PB wurdt
oerbrocht nei it Ryksargyf te Ljouwert

IH:

It Heitelân

JF:

It jonge Fryslân, Sangen en Rimen fen
Jonge Fryske Skriuwers byenoar brocht
troch P.J. Troelstra en O.H. Sytstra,
Hearrenfean, 1881 [moat wêze: 1882]

JF (m.m.):

saneamde ‘mistribele muzykútjefte’ fan
It jonge Fryslân

LC:

Leeuwarder Courant

LS:

Van Leed en Strijd, Verspreide stukken
1892-1898, Amsterdam, 1898

Minerva:

Minerva, Algemeen Nederlandsch
studenten-weekblad, Leiden

n.e.p.:

net earder publisearre, neffens de dichter
yn syn foar-
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wurd op Rispinge
NAdv.bl.:

Nieuw Advertentieblad

NFL I:

Nij Frysk Lieteboek fen P.J. Troelstra en
P.H. de Groot, It Hearrenfean, 1886

NFL II:

Ny Frysk Lieteboek fen P.J. Troelstra en
P.H. de Groot, op 'e nij biwirke en neigien
fen T.E. Halbertsma, Ljouwert en 't Fean,
1905

NvF:

Nieuwsblad van Friesland

NM:

De nije Mienskip, moanneskrift fan de
Jongfryske Mienskip

Sankjes:

Sankjes for de Priisútdieling fen Frisia
to Grou

Schepers:

Troelstra als Fries dichter, Verzen en
liederen, vertaald en toegelicht door J.B.
Schepers, Amsterdam, 1925

Sédyk:

Oan de Sédyk, Toanielspil mei sang yn
ien útkomst fen P.J. Troelstra, Ljouwert,
1881

Soc.dem.:

De Sociaaldemokraat. Orgaan van de
Sociaaldemokratische Arbeiderspartij,
Utert en fan 15.10.1897 ôf Rotterdam

Stoarm:

Nei de stoarm, Rym en Unrym fen Pieter
Jelles, Greate Jouwer, [1886]

Sw:

Swanneblommen

Vader:

Jelle Troelstra, Mijn vader Pieter Jelles,
Amsterdam, 1952

Weghwijser:

Apolloos Weghwijser door de Feesten des
LIVsten Lustri der wijdtvermaerde
Groninger Hooge
Schoole[ensfh.]Groningen, 1884

Wiersizzerij:

Wiersizzery fen Alde Foekje fen Heech,
spjeldeboekje de Fryske fammen oanbean
troch Pieter Jelles, Hearrenfean, 1881

Wording:

P.J. Troelstra, Gedenkschriften, eerste
deel Wording, Amsterdam, 1927
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Ynhald
Ferantwurding

5

Koarte kronyk fan libben en wurk fan
Piter Jelles Troelstra (1860-1930)

13

Piter Jelles as Frysk dichter

26

Frysktalige fersen:
De stjerren - hs. (n.d.) FLMD

41

It bern - HenH, 1888, 338

41

Seesankje - Fmn, 1880, 97

42

De âlde toer - Fmn, 1880, 191

44

Soks docht in echt Frysk famke net - FV, 45
21.3.1880
Merke - JF. 81

46

Myn broerke - FV, 11.7.1880

48

Jan en Foekje - FV, 25.7.1880

48

Fryslân boppe! - FV, 22.8.1880

49

Us âlde bles - FV, 5.9.1880

50

Bernelibben - FV, 19.9.1880

51

Oan skipper Sierk - HenH, 1888, 254

52

Sil Fryslân Fryslân bliuwe? - FV,
19.12.1880

53

Oan Thys en Tryntsje v.d. Berg - FV,
31.1.1881

55

Oan de jonge lju - FBr. 1, I

56

Gearsetsang - FBr. 1, II

57

Klaske Bolrinster - FBr. 1, III

58

Klaas Timmerman - FBr. 1, IV

60

Oan de fammen - FBr. 1, V

64

Ik mei 't wol lije - FBr. 1, VII

65

Froulju kinne tsjoene - FBr. 1, VIII

68

Alde Foekje fan Heech - FBr. 1, tajefte

72

Earje dyn sprake - FBr. 1, blêdfolling oan 75
'e ein
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Yn 't Wetterlân - n.e.p.

75

De sjonger en de wrâld - n.e.p.

78

Widzesankje foar 't smidsbern - HenH,
1890, 258

82

Langst nei leafde - n.e.p.

83

Wiersizzerij fan âlde Foekje fan Heech - 86
Wiersizzerij, XVI
Rûne wangen, sûn en blier, - Wiersizzerij, 87
XVI
In preek foar de Fryske fammen Wiersizzerij

88

Anne, Doetsje, Romkje, Tetsje, Wiersizzerij

92
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Widzesankje - FV, 3.7.1881

92

Mem oan lytse Nynke - n.e.p.

93

Sneintemoarn - FV, 18.9.1881

95

De seeman - Sédyk, 9

95

Seemanslibben - Sédyk, 29

96

Doarmje op wide wetterweagen - Sédyk, 97
125
Psalm XIX - Sw, 1881, 82

98

Psalm LXIII - Fmn, 1881, 121

98

De sulveren mar - JF (m.m.), 104

100

It wie... - JF (m.m.), 232

100

It jonge Fryslân - JF, 5

101

Moai binne de mieden - JF, 20

102

Fûgelsang - JF, 23

103

Do hieste gâns te fertellen - JF, 32

109

Net bite - JF, 36

110

Binnerts sankje - JF, 44

110

Leauwe - JF, 47

113

Jûn - JF, 49

113

Nei de stoarm - JF, 50

113

By 't keatsen - JF, 53

115

't Jonge libben moat ris rûze - JF, 56

116

Hetsjemuoi - JF, 62

117

Noch djoerder - JF, 77

125

Frysk binnenhûs - JF, 87

125

Slieprige frijerij - JF, 93

127

Taal - JF, 96

128

Jong seemans ôfskie - JF, 97

128

Widzesang fan 't seemanswiif - JF, 100

129

Stjerren - JF, 101

130

Fiskermansfaam - JF, 103

130

Sankje nei 't swyljen - JF, 104

131

In tsjerkhôfblom - JF, 106

133
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Rein - JF, 114

133

Sneontejûn - JF, 118

134

Oan de neiteam - JF, 122

134

Ierde en himel - JF, 130

135

Maaie op it iis - JF, 134

135

In ingel - JF, 144

136

Teaco en Gerbrich - JF, 145

136

Foarjier - JF, 185

166

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

456

Wat moatte ús jonges wurde? - JF, 198

166

Trou - JF, 204

170

Do naamste myn romer - JF, 213

170

Draaimûne-sankje - JF, 214

170

Net mear sjonge? - JF, 218

172

Kwa - kwa - JF, 220

172

De nacht wie stil - JF, 221

173

De hjerst het de simmer te hôf brocht JF, 228

174

In fûgel - JF, 249

174

Farwol! - JF, 252

175

Lok, frede en sein - FV, 1.1.1882

175

It foarjier komt - NAdv. bl., 18.3.1882

177

De lânferhuzer - FV, 23.4.1882

178

Apelaria - FV, 4.6.1882

180

De priisfraach - FV, 11.6.1882

180

De Terhernster melkers - FV, 23.7.1882 182
Edda-runen - FV, 30.7.1882

184

Edda-runen - FV, 6.8.1882

185

Edda-runen - FV, 13.8.1882

185

Oan Hessel Brolsma, - FV, 27.8.1882

186

Edda-runen - FV, 3.9.1882

187

Oan de hurdsylders - Sankjes, 20.9.1882 187
Radbods dea - Fmn, 1882, 46

188

De jongfeint - Fmn, 1882, 93

190

Minnedeuntsje - Fmn, 1882, 93

191

Anacreon op him sels - Fmn, 1882, 94

191

Wat kin in jong fanke 'r mei dwaan? Fmn, 1882, 167

191

De Heltne Faam - Fmn, 1883, 37

192

De sang - Fmn, 1882, 168

195

De weagen rôlje al oan en ou, - Fmn,
1886, 135

196

Peaske - Fmn, 1886, 135

197
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Wêrom?... - Sw, 1884, 56

198

Hoe lokkich! - Sw, 1884, 57

198

It skynsel - n.e.p.

198

Yn 'e brâning - n.e.p.

199

Ik jou de wyn myn suchten mei - n.e.p. 200
Wy wiene tegearre - n.e.p.

201

De lokkige man - FBr. 2, 7

201

Oan de breid - FBr. 2, 24

203

Omke' toast - FBr. 2, 35

204
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Net ferjitte - FBr. 2, 41

206

Sneintejûn - FBr. 2, 42

206

De libbenspiip - FV, 8.7.1883

210

Wolkom oan de silers-tiid - Sankjes,
27.8.1884

212

De ljurken - Sw, 1883, 56

213

Fiskersfamke - hs. (juny 1884), FLMD

214

See, do wide see! - FV, 29.6.1884

214

De lêste klokslach - Sw, 1886, 40

215

In wals - FL, 2, 152

215

Toast - Minerva 1885, 67

217

Tinzen oan it siikbêd fan Joast Boonstra, 219
doe't ik him in leppelfol wyn ynjoech. hs. (6.5.1885), FLMD
Wûnderblom - HenH, 1888, 6

219

De leafdefûgel - Sw, 1886, 59

219

Nei 't suden! - Sw, 1886, 58

221

Merke op 'e mar - FVA, 1886, 82

221

‘Nijjier!’ al wer wat ‘nijs’? - brief, FLMD 222
Eala fria Fresena! - NFL I, 5

223

De wylde meaner - NFL I, 74

223

Roeiersliet - NFL I, 82

225

Oan 'e kant fan 'e mar - NFL I, 121

225

Lit ús no de wrâld ferjitte - NFL I, 128

226

It âldershûs - NFL I, 146

227

‘De pit fan 't folk’ - Stoarm, 5

228

Yn 'e smidte smeie - Stoarm, 20

230

De hoanne fan 'e Heegmer toer - Stoarm, 230
21
Hawar dan, Friezen fan ús tiid, - Stoarm, 234
26
De Wûnzer reis - Stoarm, 64

234

It memmehert - NAdv. bl., 14.7.1886

239

In lyts kertierke - NAdv. bl., 4.8.1886

239

Pieter Jelles Troelstra, Samle fersen (= Verzamelde gedichten)

Hjerst-fantasije - GSA, 1887, 91

240

Holle en hert - NAdv. bl., 30.10.1886

241

De bline en syn bern - NAdv. bl.,
22.12.1886

242

Hâld dy kûs, myn bêste jonge - NAdv.
bl., 12.1.1887

242

It nije Kollumer oproer - FC, 30.1.1887 243
Net mear hurdride? - FC, 6.2.1887

245

Ofskiedssang fan 'e sweltsjes - FC,
20.3.1887

247

Wolkom yn Gaasterlân! - Fmn, 1887, 137 248
Kening Friso - HenH, 1888, 4

249
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Yn 'e tiid fan it foarjier fan ljocht en fan 251
sinne, - hs. (maaie 1888) PB
De kriichssang fan it ideaal - Bloemlezing 252
III, 95
Wat de letters jin sizze - HenH, 1888, 30 253
Ik naam dy op myn knibbel - HenH,
1888, 54

254

De deade blom - HenH, 1888, 91

255

De striid om it heechste - HenH, 1888,
109

257

Simmerjûnslok - HenH, 1888, 193

261

Nei wierheid siikje - HenH, 1888, 206

263

De wynharp - HenH, 1888, 227

264

Adventliet - HenH, 1888, 289

265

De mem mei 't bern - HenH, 1888, 290

265

Fan Jezus' berte - HenH, 1888, 290

266

Widzesang - HenH, 1888, 291

267

De sjonger - HenH, 1888, 341

268

Trouwe leafde - HenH, 1888, 363

269

Minja - HenH, 1889, 6

269

Wulfran, de wize prester, dy woe - HenH, 277
1889, 100
Te deum - HenH, 1889, 105

277

Warn komt op it wite hynder, - HenH,
1889, 115

278

Muzyk - HenH, 1889, 180

278

Lok - HenH, 1889, 370

280

De wetterman - HenH, 1889, 371

280

Tawijd oan 'e haat - HenH, 1890, 35

286

Heamoanne - HenH, 1890, 152

290

Der foer in fisker - HenH, 1890, 165

291

Snein! - HenH, 1890, 235

291

In nije tiid - HenH, 1890, 236

291

Maarteblommen - HenH, 1890, 289

295

In foarjiersbern - HenH, 1890, 290

296
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Leafde - HenH, 1890, 291

296

Leafde-tankliet - HenH, 1890, 292

297

Treast - HenH, 1890, 294

300

Do hearst oan my - HenH, 1890, 296

302

Ferjit my net - HenH, 1890, 297

303

By it grêf fan in jonge idealist - HenH,
1890, 368

303

Oan dr. J.B. Schepers - NvF, 9.1.1909

305

It koalsiedterskjen - n.e.p.

307

Teroele - n.e.p.

329

It âlde doarp - n.e.p.

330
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Net freegje! - n.e.p.

351

't Wurd fan in tinker, strider, lieder - hs. 352
(1.3.1915) FLMD
Lêste blink - NM, 1926, 49

352

Gelegenheidswurk foar it lustrum fan it
Groninger Studenten Corps yn 1884:
Lieafde jouwt libben - Weghwijser 23

354

Liefde geeft leven - Rispinge1, 9

355

Gysbert Japiks op besiik - Minerva, 1884, 355
177
Flonckerlichten sie ick pralen - Minerva, 357
1884, 176
Laet andren met een krans vry Gysbert
Japicx loonen, - Minerva, 1884, 176

358

De Gouden Eeu op nieus verguldt of De 358
vrolycke Doodendans - Weghwijser, 17
Nederlânsktalige fersen:
De eigenwijze muis - Vader, 138

360

De fabel van de beer en de knaap - IH,
1925, 196

361

‘Hoe schoon schiet daar de bliksem neer, 362
- Wording 2, 121
Strijdlied van Simson - Wording 2, 122 362
Aan... - Wording 2, 132

363

Verlangen naar liefde - Wording 2, 177

364

Der bloemen minne - DOH, 1881, 271

365

Prijs en min der schonen - GOH, 1883, 365
456
Mei - hs. (n.d.) FLMD

367

Ose en Owe - hs. (n.d.) FLMD

368

In de regen

370

Het lied der liefde - DOH, 1881, 250

372

Lange Hans

374

Aan de haard - DOH, 1881, 226

375

Aan een zestienjarige

376
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De schoonmaak - DOH, 1881, 342

377

Mijn ideaal - DOH, 1882, 154

382

Ik ken een meisje - ôfskrift (oktober
1882) yn Aldheidkeamer Dokkum

385

Radbouds dood - Gent, 1884, 78

386

Vult de glazen, broedren klinkt! Minerva, 1882, 260

388

Motief - GSA, 1883, mengelwerk, 22

389

Feestcantate - GSA, 1884, 171

389

Aan 't kerkervenster - GSA, mengelwerk, 392
146
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Wij blikten elkander in d' ogen - GSA,
1884, mengelwerk, 37

392

Ik benijd u - GSA, 1884, mengelwerk, 61 393
Op zeker praalgraf te Groningen - FV,
31.8.1884

393

Avondgedachten - GSA, 1884,
mengelwerk, 49

394

‘Van al de zorgen, mijne Heren, Minerva, 1883, 269

395

Openbaring - GSA, mengelwerk, 1885, 397
9
Zij weent... - GSA, 1885, mengelwerk,
67

398

Zij lacht... - GSA, 1885, mengelwerk, 81 398
Zon en maan - Gent, 1885, 81

398

Serenade - Gent, 1886, 88

401

Aan de mannen van Friesland - Alm.
Volkspartij, 1892, 48

402

Een lied van mei - LS, 151

404

De propagandist - LS, 13

405

De kamp van Zeist - Baanbreker,
24.2.1894

408

Optocht - LS, 153

409

De mars der arbeiders - Soc. dem.,
10.10.1896

410

Hoog onze vlag! - Soc. dem., 24.10.1896 413
De nieuwe tijd - Soc. dem., 31.10.1896 414
Op de tweesprong - LS, 145

415

Gewond - LS, 173

416

Smart - LS, 174

416

Verhard - LS, 175

417

Januari 1900 - Soc. dem., 4.1.1900

418

Bootlied - Schepers, 109

418

Fers yn Ljouwerter dialekt:
Leovardia-lied - Avondrood, 71

420
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Fers yn it Dútsk:
Das Veilchen - Vader, 137

421

Fers yn it Frânsk:
Hommage à mademoiselle Agar - LC,
24.1.1882

421

Noaten en oantekeningen

422

Alfabetysk register op de begjinrigels

446

List ôfkoartingen fynplakken

452
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