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VOORREDE. 

Onze Ta.albond-pnblicaties verschijnen dit jaar - en zullen 
voortaan verschijnen - in de " Unie- Lees- en Stu die- Bibliofheek." 
Ze horen daar thuis, want bet doe! van die serie is: Iangzamerhand 
onze Afrikaanse markt te voorzien van bliivende uii:aven, 66k ten . 
behoeve van literaire studie. Om ten behoeve van a!Ierlei kringen, 
oak deze uitgave blijvend te maken, wordt er een grote oplaag van 
gedrukt. 

Yan de aanvang af, heeft de Pers ooze ,, Taalbond- Studien" met 
ingenomenheid begroet. Wij zijn erkentelik voor de vele waarde
rende beoordelingen. Toch is van verschillende kant de vraag 
gedaan, of onze methode vau behandeling niet at te zeer afweek 
van .de gebruikelike", en of wij soms niet wat ,, te ver" gin gen. 

Daarom achten wij het onze plicht thans een korte verklaring 
te geven van ons standpunt omtrent : 

Studie van Verzen. 
Eerste eis voor de Studie van Poezie - daarover zal we! geen 

verschil zijn - is het grondig verstaan van taal en vorm der 
Verzen, als enige toegangsweg tot hun inhoud. Woord en zin 
moeten daartoe op de voet gevolgd warden. Waar de student die 
moeite ontziet, blijft zijn kennis van de Verzen haar ondergrond 
missen, en zal zijn studie slechts weinig profijt afwerpen voor de 
verrijking van zijn taalschat. Parafraseren kan men licht te ver drijven. 
Daar is poezie, waaraan een prozapen niet raken kan en mag; dat 
moet de student van meet af goed inzien. Dach b ij poezie, als 
De Genestet's, die geen hoge verbeeldingsvlucht neemt, kan bet 
een goed hulpmiddel zija alle konstruksies, die bij eerste lezing 
moeilik voorkomen, in proza over te brengen. Oat is de beste proef 
voor: verstaan of niet verstaan. }Vij hebben een voorbeeld van zulke 
behandeling gegeven bij het eerste vers: T erugblik. 

Waar voorlichting nodig was van historiese of geografiese 
aard, of omtrent Europese en specifiek Hollandse toestanden, hebben 
wij die gegeven, zo vol en ruim mogelik. Anders zijn wij te werk 
gegaan bij moeilike vers-ltonstruksies. Een .hoogst enkele maal 
hebben wij zelf een duideliker Jezing gegeven. Meestal hebben wij 
vragen gesteld, die de student kunnen Ieiden tot zelf-v i n den . 
• Voorkauwen" is verderf voor alle studie. 
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Evenzo: Woorden door de Dichter in ongewone zin gebruikt. 
hebben wij verklaard. Voor alle andere verwijzen wij naar een goed 
woordeboek (Elffcrs- Viljoen of van Dale), dat op de tafel van een 
Taalbond-Student niet ontbreken mag. 

Doch, zoa!s _ge:zegd, dit alles heeft slechts betrekking op het 
~erstandelik uitpluizen van taal en vorm, het materieel verstaan van 
de inboud der Verzen. 

Echte Literatuur-Studie mag daarbij niet blijven staan ; ook: 
niet voor de beginner. 

Literatuur is een refleks van het teven. En vooral de Dichtkunst 
beeft de hoge zending, ons te vertolken de intieme fluisteringen van 
het !even in ons en om ons. Wat echte po!!zie ons geeft, is uiting 
van bet binnenleven des dichters, en richt zich tOt, doet een berocp 
op onze eigen persoontike gewaarwordingen en zieningen. 
Zij is een sprake uit de mens tot de • ens. Gevolge
lik moet alle Literatuur~onderwijs in hoofdzaak daartoe strekken 
dat bet de student gewenne, met de uiting eens dichters tot zijn, 
eigen binnenleven in te keren. Uitgaande van deze leidende ge
dachte, stellen wij hem dan ook bij de behandeling van verzen 
telkens voor de vraag: Hebt ge de gewaarwording, die de dichter 
hier vertolkt, wet eens ervaren bij u zelf, en hebt_ ge het toen ook 
zo diep gevoeld? Of: hebt ge, wat de dichter hier tekent, wel eens 
waargenomen in 't leven rondom u, en hebt ge 't toen ook zo mooi 
gezien? En zietj 'ge wel, hoe de dichter erin slaagt dat alles in 
weinige woorden z6 mooi en z6 raak te zeggen, dat het in uw 
binnenste d60rtrilt? 

Dit is o.i de reeele, en dus de aangewezen weg, om op te leiden 
tot de rechte waardering van poezie. Alie techniese studie van 
Verzen moet stechts bulpmiddel zijn tot dit doe!. Z6 studerende, zal 
de lust ;.:voor literatuur-studie aangewakkerd worden, en zal geleidelik 
bet besef zich ontwikkelen van wat echt en mooi in Verzen is, en 
wat bet niet is. 

Gevoel, Verbeelding en Diksie - deze drie zijn het, die de 
woorduiting tot kunst maken. Aan dat beginset hebben wij streng 
vastgehouden. En waar, in de onderhavige verzen, deze drie saam
werken, om een tnooi geheel te creeren, hebben wij getracht de 
aandacht van de student daarvoor willer te roepen ; evenzo, waar 
ook maar een van die drie elementen een zuivere klank geeft. 

Maar omgekeerd ook hebben wij de Vinger geJegd op Verzen of 
g~eelten van Verzen, waar de Dichter: 

aanstellerig sentiment wil doen doorgaan voor echt dichterlik 
gevoel (als o.a. in Kindertoos, of in de slotregels van 't Haantje 
van de Toren). 



Of waar zijn Diksie in verbeeldingrijkbeid al te zeer ie kort 
schiet, of zelfs beneden het peil van goed proza afdaalt (als o.a. in 
gedeelten van Op reis, De Engel bij het Graf en in Neen nim
mermeer zelfs niet). 

Of waar hij in plaats van verbeelde ziening ons dogmatiek, filo
sofie, redenering of vernuft geeft (als a.a. in Kunst en Evangelie, in een 
gedeelte van Twee Levensbeelden, in Opvoeding, Piefeit e.a.) 

In het laatste geval hebben wij niet geschroomd ook kritiek te 
oefenen op. de inhoud der Verzen. De Dichter is zeer na verwant 
aan de Filosoof; oak hij brengt ons zijn !evens- en wereldbeschou
wing, al doet hij bet op een andere wijze. Daarom behoort hij ook 
tot de geesten, die ,,beproefd" moeten worden . De student wenne 
zich gerustelik eraan dat te doen: natuurlik ieder van zijn eigen 
standpunt. Een pittig element van literatuur-studie is het proeven 
van de geesten en tijden. Maar altijd onder de reserve: Kunst blijft 
kunst, oak al onspruit ze uit een geest, die de onze niet is. 

Met de Diksie hangt ten nauwste saam het rythme. Van scan
deren hebben wij niet veel werk gemaakt. Beter dacht ans een 
enkele maal (als o.a. bij bet vers: Morgen bij de Duinen) te trachten 
enige grondbeginselen te geven omtrent het wezen van het rythme. 

Wij geloven niet, dat wij in vorige uitgaven ,,te ver'' gegaan 
zijn. En, wat deze uitgave betreft, bij de niet zeer diepe poezie van 
De Genestet is het gevaar van ,,te ver" gaan, al zeer gering. 

Doch ver of niet ver, wij trachten steeds de wijze !es van Beets 
te behartigen: 9 Zaai korrels, man. Stuif niet met meel." 

Voor wenken .en opmerkingen van Kollega's houden wij ons ten 
zeerste aanbevolen. 

Potchefstroom. 
J.K. 



P. A. DE GENESTET. 

I. Zijn Leven en Dichtwerk. II. Zijn Tijd. 

III. Zijn Poezie. 

l. LEVEN EN DICHTWERK.-De Genestet werd de 21e 
November, 1829, te Amsterdam l!ehoren. Hij verloor vroeg 
zijn ouders en werd opgevoed ten huize van zijn voogd, de 
kunstschilder, J. A. Kruseman. Na afloop van de Latijnse 
school, ging De Genestet theologie studeren aan het Semi
narium van de Remonstrantse Broederschap. 

In Desember 1851, was zijn studietijd ten einde, en toen 
publiceerde hij zijn eerste verzen. onder de titel van Eerste 
Gedichten. 

Deze bundel bevat de gedichten van zijn 16e tot zijn 22e 
jaar. We leren de jonge dichter eruit kennen, zoals hij toen 
was en altijd gebleven is: een man van een blij gemoed, 
open voor de vreugden van het !even, dankend zijn God voor 
al wat hij daarvan genieten mocht: 

Daar zijn in 't leven van die vriendelike dagen, 
Die ans de koude borst verwarmen door hun gloed. 
De hemel brengen in het zoekende gemoed, 
Die alle twijfel, alle donkerheid verjagen. 
Die ans verjongen, ons vervoeren van genot, 
De sluimerende droom des harten doen ontwaken, 
En bijna weer tot kindren maken. 

( Uit mijn Dagbotk. ) 

Laat het strooien hoedje zwieren 
Op 't kastanjebruin ! 

Pluk een knopjen in uw tuin: 
Dierbre, wij gaan lente vieren 
Op het hoge duin. 

Wij gaan juichen. wij gaan danken 
Onze rijke God, 

Die uit bloemen weeft ons lot, 
Die ons harte vult met lclanken 
Van het blijdst genot. 
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Zijn blijde gemoedsgesteldheid is intussen niet n eemd aan 
de ernst des }evens, zoals hij zelf erkent: 

Neen, in 't grote rijk der smarte 
Ben ik lang geen vreemdling meer ; 

In mijn pas ontloken harte 
K linkt een stem reeds van weleer. 

(In g-dukkige Dagen.) 

Ook komt in deze vroeg e poezie al om 't hoekje gluren : 
de ondeugend-kritiese geest, die zo kenmerkend is voor de 
betere poezie van de dichter. H et beste staaltje daarvan levert 
Hd Schotje, een vers, dat te veel toelichting vereist, om het 
hier te citeren. Wij bepalen ons tot een antler voorbeeld . 

Ziehier de eerste verzen van ,, ·1 Latijnse Schoof' : 

Lat ijnse school, Lat ijnse poort ! 
Gezegend en gezellig oord, 

0 , wereld vol illuzie ! 
Vol lust en grieve en lief en leed, 
0. wereld, die ik nooit vergeet , 

Vol vriendschap en vol ruzie l 

0 zoete bluf van 't eerst Latijn, 
0 heerlikheid, de tolk te zijn 

Corneli:i Nepot is ! 
Te voelen. als men verzen schrijft , 
Dat men altoos een bengel blijft, 

En dat de Rektor groot is ! 

0 lieve standjes voor de poort ! 
Mooi meisjes in haar vree gestoord, 

Die Iangs de singe! kuierden; 
W aar onvermoeid, om klokke twee, 
Nos patriae deliciae 

Nog een kwartiertje luierden ! 

Uit deze verzen blijkt, hoe de jonge dichter vol frisse 
levenslust is. Daarom temeer trekt bet de aandacht, als we in 
de laatste ver zen van dit g edicht reeds die scherpe neiging tot 
kritiek zien uitkomen ; 

Nu kruipt of wandelt elk zijn gang, 
En kent zijn wereld -zijn belang ; 

Nu leven we ,,in disputis." 
D e goede dagen zijn geweest, 
En uitgespeeld bet korte feest. 

Amoenae juventutis ! 
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Sinds werd het leven politiek, 
Moraal, kritiek en polemiek ! 

Maar-spijt de fraaie vormen
"t Is alles leugen, kunst of kool 
lk wou weer naar 't Latijnse school 

Katheders gaan bestormen ! 

Bijna alle verzen van deze eerste bundel munten uit door 
vlotheid, eenvoudigheid en klaarheid van zegging; een grote 
verdienste, gelijk wij nader zien zullen. Maar opwellingen uit 
een diep dichter-gemoed biedt deze poezie nog niet. De kritiek 
prees dan ook alleen de vorm. 

Een gedicht echter, De Sin! /liikolaas AZ"ond, dat ook tot 's 
dichters vroegste periode behoort,- en nog alt ijd voor het 
beste Yan al zijn vcrzen gehouden wordt- was om biezondere 
redenen in de vroegste uitgave van Eers!e Gedichten niet op
genomen. 

In 1851 verliet De Genestet de school. en in 1852 trad hi i in het 
huwelik met Mejuffrouw Henriette B{enfait (spr. Bjenf~). met 
wie hij kort daama zich vestigde te Delft, als predikant van 
de Remonstrantse Gemeente. 

Zijn huwelik werd gezegend met >ier kinderen. Toen het 
eerste zoontje geboren was-.,het jono-etje geboren in de Mei" 
- begon zijn teergeliefde H enriette te kwijnen; enige maanden 
later bezweek zij, spoedig door haar zoontje gevolgd. 

Die slag was beslissend voor De Genestet. Ondanks zijn 
wankele gezondheid was hij steeds een trouw en volijverig 
arbeider geweest in zijn ambt. V erzen als: 

,.Op, uit uw armstoel, naar dat strodak in de verte ! " 

staan daar niet alleen als opwekking tot anderen , maar ook. 
als getuigenis van De Genestet's eigen levenspraktijk. 

Doch na die zware slag aarzelde hij nie t meer zijn ambt neer 
te leggen. H ij vestigde zich te Amsterdam, Daar maakte hij rnor 
de pers gereed zijn tweede bundel poezie, die verscheen 
onder de titel Laatste der Eerste, en zijn derde bundel : 
Leekedichtjes genoemd. 

In bet voorjaar van 1861 vertrok hij tot herstel van zijn ge
zondheid naar het dorpje Rozendaal in de bosrijke prC?vincie 
Gelderland. <loch die verplaatsing baatte niet meer; hiJ over-
1eed daar in Julie van hetzelfde 1aar, nog geen 32 jaar oud. 

In die tweede bundel, Laatsteder Eerste, zingt De Genestet van 
al het lief en leed, dat zijn deel was, en van wat hij waar
nam in bet leven rondom hem. 

De hoofdtrekken, die wij in zijn jeugd-poezie aantoonden 
als kenmerkend voor 's dic:hter s persoonlikheid, n.l. een blij-
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moedige geest, hoge levensernst en een ondeugend-kritiese 
kijk op mensen en toestanden, vinden wij in deze poezie van 
zijn rijpere jaren terug-nog verscherpt. 

Het diepst uit zijn gevoeli~ gemoed opgeweld zijn onge
twijfeld Lie~de en K omen en liaa11, beide gedicht kort na de 
dood van zijn vrou-w. 

Vreemd k.linkt die titel: Laatst< der Eerste. D e dichte r wilde 
ermee zeggen: De poezie die ik hier publiceer is wel mijn 
tweede bundel, maar behoort wat aard en gehalte betreft, 
nog geheel tot diezelfde periode, waaruit mijn Eerste G edichtm 
voortkwamen. Doch aan die periode reken ik mij nu ont
groeid. V an nu af aan hoop ik iets anders, iets hogers te 
geven; daarom noem ik deze bundel: Laatste der Eerste. 

De Leekedichtjes nemen een zeer eigenaardige plaats in in 
de Nederlandse Letterkunde. H et zijn grotendeels Puntdichten, 
rakende de toenmalige toestanden in S taat en Maatschappij en 
Kerk; van de K erk het meest: daarvo0r was De Genestet 
predikant. 

Zelf leidt de dichter deze bundel b ij het publiek in met 
d eze versregels : 

_.\__..\N DE LEZER. 

Broeder. die dit boekske lee.st. 
'k Heb gerekend op uw geest. 
Zoeke of legge U\Y oordeel in 
't Vluchtig rijm, de rechte zin ~ 
Zegt ook rijm yoor rijm niet veel, 
Kleintjes ~aken ~ier. 't ~!ieel. 
Tal van d1chten t eene U 1cht, 
Dat uw tijd u s telt in 't licht, 
Schildert wat men hoort e n ziet 
Op des geestes wijd gebied, 
En hoe 't staat met menig man 
In ons Hollands Kanaan; 
Welk een geest in onze lucbt 
Streeft en woelt en zint en zucht; 
En de feilen van de dag 
Die men niet bedekken mag. 
' t Boekske heeft zijn plicht gedaan, 
Spoort het u tot denken aan -

Zo 't u leren kan nocb stichten, 
Denk: ··t zijn ook maar leekedichten ! 

De Genestet's kritiese kijk op mensen en toestanden komt 
in deze bundel het sterkste uit. 
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II. DE GENESTET'S TI]D. De dichter is ge boren in 1829 
en gestorven in 1861. Zijn jeugd en zijn werktijd vielen dus 
in de Letterkundige periode van 1830-1880, die een tijdperk 
van be trekkelike bloei voor de Nederlandse L etteren was. 

De Genestet's voornaamste tijdgenoten op letterkundig ge
bied waren : Oa Costa lt1860\ v. Lennep (t l868), T er Haar 
(t1880), Ten Kate (t1889), Multatuli (t 1887) Busken Huet 
(t1886) en Potgieter (t1875J. 

Vooral met Da Costa. Beets en Busken Huet, kwam De 
Genestet in persoonlike aanraking. V an Lennep was de lieve
lings d ichter van zijn eerste periode. zoals blijkt uit het v.ers: 
,,Jforgett fr mijn dichter jarif." 

Een biezondere gesteldheid rnn De Genestet·s tijd dient 
hier nader besproken, n.L de beweging op godsdienstig en 
kerkeli.k gebied. Want De Genestet's poezie is daar vol van. 

Destijds begon he t "V oclemisme op te komen. d.i. een gods
dienstige richting, die a! sterker en sterker ging tornen aan 
het gezag van de B ijbel. als het geopenbaarde vVoord Gods. 
Sornmige toonge\·er s Yan die richting lieten ten slotte alle 
ge!oof varen, en enigen rnn hen. die predikant waren, zeiden 
tevens de kansel vaanwl: als b.v. de bovengenoemde kritikus 
Busken Huet, en een ander !iterator. Dr. A. Pierson. 

De Genestet nam mer heel zijn har t dee] aan die beweging, 
maar ging niet zover ab de genoemde mannen. Hij mocht 
al zijn instemming bemigen met de verwerping van de 
Bijbel als gezaghebbende openbaring -Zijn g emoed bleef be
hoefte gevoelen aan godsdienst. al zou hij ook een God 
dienen naar eigen begrip. En O\'er zijn halfverscheurde Bijbel 
zou hij zich blijven heenbuigen. al wa,; het maar om eruit 
te ,,ziften" wat ,,zijn ziel" erkennen zou als ,,' t hemels goud." 

Deze opvatting nm De Genestet is de gr ondtoon van een 
groot dee! zijner ,-erzen. rw elke in het biezonder?) 

Onder de verzen van die aard zijn er, waarin niet de dichter 
De Genestet dicht en zingt, maar waarin de moderne theo
loog het woord neemt, om ons in rijmbetogen zij n theologie_se 
dogma's te verduideliken, ondersteund hier en daar door m
vectieven aan 't adres \·an andersdenkenden. Zulke redene
ringen, al staan ze ook op rijm. lokken natuurlik tegenre~e
nering uit, en dat is al bewijs genoeg. dat ze gem poe::u z11n. 
(Zie b.v, Biblia.) 

Maar anders staat het in d it opzicht met een van de laatste 
verzen uit Leekedichtjes: Pein:;vwnoede. Juist om dit verschil 
te doen uitkomen citeren wij het in zijn geheel : 

PEINZENSMOEDE. 

D aar i:; geen Priester. 
Die Hem nrklaart ! 
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In raadslen wandelt 
De mens op aard. 

Wie 't Licht van Heden 
Ook. jublend eer', 

Dit licht doet smachten 
V ooral-naar meer! 

W ant ach. wat nevel 
Van Dwaling died'

De Zon der K ennis, 
Zij schijnt hier niet. 

M>sterie-'t !even! 
Mysterie- 't lot ! 

De schepping predikt 
Geen liefdrijk God. 

Natuur- wat deert haar 
Uw vreugde, uw leed? 

Ze is zielloos lieflik 
En reedloos wreed l 

En Hij, die allen 
Is v66rgegaan, 

Liet zonder antwoord 
Ons "\V aarom staan ! 

Het eind der wijsheid 
Blijkt altoos meer; 

Wii weten weinig
ie weinig, Heer ! 

Maar toch, al gloeit soms 
1fijn hoofd van smart

Jn U, mijn Schepper, 
V ertrouwt mijn hart. 

Niet 6mdat alles 
Uw Liefde ontdekt, 

Maar ondanks alles, 
Dat mijfel wekt ! 

T rots 't onverk.laarbre 
Dat huivren doet, 

En ' t onbewijsbre 
Der hoop, die ' k voed ! 
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Trots iedet raadsel. 
Het K waad z6 groot, 

De smart z6 schriklik, 
Trots rouw en dood ... . 

J a toch, ik mene 
Dat ik Uw hand 

Wel speurde in 't leven
U w Vader hand ; 

En dat mijn ziele, 
Ter stille nacht, 

U w stem wel hoorde, 
Zo teer, zo zacht . 

Na vuur en stormwind 
Zweefde ook soms mij

Scboon geen Elia-
De Heer voorbij . . .. 

Uw starrenheme1, 
Hij trekt mijn oog,

Als 't woord des Heiligen 
Mijn hart omhoog! 

Ik smacht, vermoeide 
Van 's !evens loop

Mijn hope is weemoed, 
Mijn weemoed hoop ! 

En 'k geef mij over, 
Met blind geloof, 

Aan U de Vader, 
W ie niets me ontroof l 

Daar is geen Priester , 
Die U verklaart

Doch U zoekt niemand 
Vergeefs op aard. 

In dit vers komt de worstelende twijfelaar in De Genestet 
tot diepdoorvoelde uiting. Hier legt de dichter de roerselen 
van zijn veelbewogen gemoed zo voor ons open, dat wij mee-
1!ode~ in zijn k:lacht om wat hij zocht en niet vond,. Daarom 
IS d1t vers «Irk pol!:u, en daarom legt het 't zwijgen op aan 
alle .kritiek van wie anders denken. Poezie blijft poezie, ook 
al ademt ze een geest, die de ooze niet is. 
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ID. DE GENESTETS POEZIE. De eerste uitgave van 
Laatste der Eerste liet de dichter voorafgaan van een voorrede, 
waarin hij sprak van : 

,,een poezie, zich bewegend binnen zekere kring van ge· 
,,dachten en gevoelens, niet zeer ruim, niet zeer hoog en 
,,vrij alledaags; familie-poezie, voor ieder begrijpelik, ge
,,moedelik, niet te diep, niet te stout." 
Met die kwalifikasie heeft De Genestet het stempel gedrukt 

op zijn eigen poezie. Zo zijn z'n verzen. En het pleit voor de 
nuchtre waarheidszin van de dichter, dat hij zo onbevangen 
oordelen kon over zijn eigen werk. Trouwens- we zeiden 
het reeds- ook met de titel .,Laatsre der Eerste'' bedoelde 
de dichter reeds uit te drukken de verwachting , dat hij nu een 
andere, hogere periode van dichterlike produksie tegemoet 
ging. In een gesprek met de kritikus Busken Huet heeft hij 
nadi-ukk.eliker nog die verwachting uitgesproken. Dat was 
in April, 1861, doch in Julie van datzelfde jaar nam de dood 
hem weg, zodat het hem niet eens vergund was, ook maar 
de eerste hand te Jeggen aan die zo hoopvol tegemoet ge
treden taak. 

Zo heeft de vroeggestorven zanger ons niets kunnen na
laten dan wat hij zelf bestempeld heeft als familie-poezie, of 
Onder-omjens. 

Maar ook deze soort poezie heeft haar eigenaardige be· 
koring. Zulli. een dichter zingt van de aandoeningen en ge· 
waarwordingen, in hem gewekt door de dagelikse levenser· 
varingen ; ervaringen, die voor een groot deel ook de onze 
zijn, of waarin wij ons gemakkelik verplaatsen kunnen. 

lk put mijn stof uit geen bestoven foliant. 
Maar ' k nam gedurig tocb een aardig werk ter hand, 
Een boek \·ol poezie en proza, diepte en klaarheid, 
V ol onzin en vol geest, vol laster en vol waarheid : 
V oor wie maar lezen wil, is ' t altijd bij de hand 
En in gezelschap soms biezonder amusant, 
Een werk v66r iedereen door iedereen geschreven, 
V ol studie. vol natuur: ' t is. hoorders. ' t is?- Uw !even. 

Zo zingt De Genestet ons van zijn St. .1.Vikolaas A vqnd; 
't geldt tevens van al zijn poezie. Op het welbekende terrein van 
zijn en ons da~eliks leven wandelt de dichter De Genestet 
met ons om. uaarom neemt hij ons zo gemakkelik in zijn 
vertrouwen; daarom volgen wij hem zo gaarne en leren on
gemerkt van hem dat dageliks leven tederder te voelen en 
mooier te zien. 

Als zulke poezie ons ,,pakken" zal, dan moet haar vorm 
even stil en eenvoudig zijn als haar inhoud. Bij De Genestet 
is dat zo. Nooit tracht onze dichter aan z ijn stille poezie 
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kracht of ofans bij te zetten door het gebruik van hoge of 
forse taal. Dit loopt t rouwens altijd op roislukking uit. Heel 
wat dichters hebben door zulk pogen het eenvoudig goede in 
hun poezie ongenietelik gemaakt. 

Men ziet het dikwels bij proza-schr ijvers en bij dichters, 
dat zij woorden en beelden gebruiken. die niet bij de inhoud 
passen; die ze gedachteloos ontlenen aan de rijke schat van 
hun taal. Dit gaat wel eens zover, dat de woorden weglopen 
met de gedachte, en het beeld met de verbeelde zaak. 

Wilt ge voorbeelden ; 
In een studie over De Genestet spreekt Prof. Jan Ten 

Brink van de velen, ,,die geloven. dat de wijde, wilde wereld 
de naam van De Genestet niet zal prijsgeven aan de wen1el
winden van onverscl1illiglteid en vergui:;;ing." 

Nu vraagt toch elk nuchter lezer: Wat heeft ,,de wijde 
wereld" te doen met een eenvoudig dichter als De Genestet, 
wiens poezie maar bij een zeer klein getal wereldbewoners 
be.kend is? En waar is die ,,wijde wereld" in eens zo 'Wild 
van geworden : 

Niets is zo aktie-loos en roerloos als onverschilligheid. en 
daarentegen niets zo vol rnn driftige beweging als een wer
velwind. Wat ter wereld wil die schrijver dan uitdrukken 
met ,,wervelwinden van onverschilligheid ' " En dan dat ge 
weldige woord vm;ui:Jen, dat zoveel zeggen wil als: met ver
ac~~ing bejegenen. Luther, Calv:ijn, Gal~~le'i en andere ~eweldige 
stnJders z11n vergmsd. Maar w1e-of h1J nu van De Genestet's 
poezie houdt of niet-denkt er aan zo'n gemoedelik en 
vreedzaam man te vergui:;;en; 

Ziet ge wel, dat hier de woorden met de gedachte op de 
loop gaan? En dat gemis aan eenvoudigheid bier met zich brengt: 
gemis aan waarlzeid? 

Een voorbeeld uit de poezie zullen we ontlenen aan De 
Genestet zelf. Dat moge vreemd klinken, terwijl we juist aan het 
betogen zijn. dat De Genestets poezie vrij is van die fout; 
maar wij haasten ons er bij te voegen, dat het aan te halen 
voorbeeld de uitzondering is, die de regel niet breekt maar 
bevestigt. 

In zijn vers aan ,,De Hollandse Jongens" lezen wij de vol-
gende regels : 

En daagt niet van uw heldre wangen, 
In 't vrolik blosjen op u\\ koon, 
Een morgenstond, wiens middagschoon 
Ons neevlig duister gaat vervangen ~ 

De dichter begint met de ,,vrolike blos" op de wangen van 
de Hollandse jongens te vergelijken bij een blozende mor
genstond. 'r Z ou nog gaan. als het daarbij bleef. ~faar nu 
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laat hij zich door het eenmaal opgevatte beeld zover 
meeslepen, dat hij die morgenstond laat .,dagen" van de 
wangen der knapen; en dan laat hij die morgenstond aan· 
groeien tot middagschoon, en dat middagschoon laat hij ,,ons 
neevlig duister" vervangen; welke laatste uitdrukking hij 
nog bovendien in jiguur!ike zin verstaan wil hebben. 

Hier gaat dus het beeld op de loop met de verbeelde zaak. 
De eenvoudigheid is weg' en de waarheid is weg. Daar 
blijft niets over dan ijdele woordenklank. 

Dit voorbeeld is het enige, dat wij in De Genestet's verzen zou
den kunnen aanwijzen. En :tot meerdere verontschuldiging voe
gen wij eraan toe, dat het voorkornt in het eerste vers van zijn 
eersie bundel, en dat het geschreven werd toen hij nog geen 17 
jaar oud was. 

W el vinden wij in zijn latere poezie hier en daar een holle 
dichterlike frase, die, als we ze op de keper beschouwen, 
onze lachtlust opwekt, zoals in ,, Een kind geboren in de Mei " : 

,,De God der Lente spreide 
U rozen voor de voet. ,, 

Of erger in ,,'t Haantje van de Toren" : 

,,Daar geurden rozen in haar ziel, een nachtegalenkoor 
Sloeg in haar reine borst." 

(Stel u voor: zo'n tuin-affaire in iemands ,,ziel" en ,, borst" !) 
Doch, wij herhalen, <lit is uitzondering bij De Genestet. 

W aarheid en eenvoud zijn over 't geheel het kenmerk van 
zijn dichterlike zegging. 

Natuurlik kunnen en mogen de tekortkomingen van De 
Genestet's verzen niet worden weggestopt onder de generale 
lofspraak van dichterlike eenvoud. Ook die eenvoud heeft 
zijn perken, en als die overschreden worden, zijn we op bet 
gebied van het proza, rneestal van het slechte proza. Dat dit 
bij De Genestet nog al eens voorkomt, hebben we aange
toond bij onze bespreking van verzen als : .Neen, nimmermeer 
zeifs niet, Op reis, De Engel bij het Graf, e.a. 

Een doorlopende tekortkoming van De Genestet's verzen 
is, <lat ze het verrassende dichterwoord, de verbeeldingrijke zeg
ging missen. Wat dit betekent, hebben wij met een voorbeeld toe
gelicht onder het vers: ,, V rienden op het kerkhof." 

De Franse dichter, Alfred de Musset, van wie De Genestet 
veel hield, placht met bet oog op zijn ei~en p<X!zie te zeggen: 
,,Mijn glas is klein, maar ik drink ermt. 11 Dat is ook de 
leidende gedachte van De Genestet geweest, en het bewijst, 
dat hij de moed had, om zichzelf te wezen. Hoeveel aan
leiding tot kritiek er ook z13 , deze niet geringe keer omt 
hem toe. 

16 



ZESTIG VERZEN 

UIT 

,,LAA TSTE DER EERSTE." 

1854-1860. 

2 



TERUGBLIK. 

Wat wij wensen, willen, streven, 
Hoger geest gebiedt. 

Vrije mens. uw weg, uw leven 
Maakt ge u zelven niet. 

's Aadlaars vlucht hee ft vaste perk.en, 
Waar hij henen schiet. 

De Almacht neigt de wil des sterken 
A ls de wind het r iet. 

Leg de grond voor-luchtpaleizen ! 
Op der plannen kaart 

Merk de weg, die gij zult reizen; 
Wijd en schoon is de aard ! 

Kies uw lot en zoek uw wegen, 
Bij uw eigen licht ! . . .. 

Maar verwacht een God van zegen, 
Die uw gangen richt ! 

Om ons, in ons werkt en fluistert 
Hoger geest en roacht, 

Die ons stuwt en buigt en kluistert 
Met geheime kracht. 

't Leven is vol wonderwoorden, 
Ruisende uit de vert, 

En onzichtbre lief dekoorden 
Trekk.en 't mensenhart. 

Laat de knaap in ' t leven stonnen 
Met zijn vrijheidsleus. 

W anen zich tot man te yo rm en 
Naar zijn fiere keus -

Straks komt daar een uur in 't leven, 
Dat de mens zich vraagt: 

Wie zijn weg stiert en zijn streven? 
Wie hem leidt en draagt? 
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Over ·t land van zijn verleden 
Slaat de zwerver 't oog; 

In gepeinzen en gebeden 
V aart zijn geest omhoog: 

Wie toch heeft zijn slingerpaden 
Naar zijn haard ~eleid? 

Uit zijn dromen en z1jn <laden 
Wie <lees vrucht bereid? 

In zijn vaart, wie hield hem tegen, 
Met een stroohalm? Wie, 

In een uur van smart of zegen, 
Boog zijn hart, zijn knie? 

Wie heeft bergen weggeschoven 
Voor zijn matte voet? 

Wie tot hopen en geloven 
Kneedde zijn- gemoed? 

Speelden -0nbekende machten 
Met zijn hart, zijn lot? 

Of wel leidden hem gedachten 
Van een zeegnend God? 

0 , wie schept de omstandigheden r 
Wie het toeval? Wie 

Uit verwarring-orde, vrede, 
Licht en harmonie? 

Levensraadslen, die ons jagen, 
Zalig, die het woord, 

't Antwoord op uw grote vragen 
In zijn leven hoort ! 

Almacht, Liefde, Trouw, Genade, 
Zalig, die uw hand 

Ziet of weet op al zijn paden 
In bet vreemde land. 

DE LIEFSTE PLEK. 

Elk heeft een plekje op aarde 
Hem dierbaar bovenal, 

Een landstreek of een gaarde, 
Een dorpje of een dal, 

Een plekje, waar hij blijven 
En vrede zoeken wou, 

W aarheen zijn dromen drijven 
. Met stille liefde en trouw 
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Vo.or mij. ·schoon mijn vetlangen 
Soms dwaalde heinde en veer: 

Al hoorde ik toverzangen 
Aan · 't di<::hterlike meer; 

Al staarde ik op de -reize 
Vol plannen we! in ·'t rond, 

En sprak na lang gepeize: 
Zo bier ons kluisje stond !-

T och, Hollands rozetuinen, 
U bleef mijn hart verpand; 

Op Hollands blonde duinen 
Prijs i~ mijn eigen land! 

U heh ik uitgelezen, 
Mijn bos en duin en dal, 

Daar half mijn thuis mocht wezen, 
U eer ik. bovenal ! 

Neen, frisse bloemengaarde. 
Zo needrig maar zo rijk, 

In vriendlikheid op aarde 
Geen plekjen u gelijk! . 

Laat schoner oorden spreken 
Van kracht, van majesteit, 

Mijn uitverkoren streken. 
G ij ademt: lieflikhe id ! 

W aar rijzen zoeter geuren? 
W aar mengelt de avondstond 

Zo vriendelike klenren, 
Zo lieflik bruin en blond ? 

Ik weet geen lentedreven 
Z o rijk aan melodij ; 

W aar had ook 't jonge leven 
Een blijder glans voor mij ! 

Wij plachtei:i hier t~ dwalen 
Zo memg, merug uur, 

Ik ken hier al uw Wen 
En stem.men mijn natuur ! 

'k Vei:sta de teedre woorden 
Van weemoed lief de en lof, 

Die ruisen in de akkoorden 
Van deez' nw milde hof! 
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'k W eet wat de koeltjes kozen 
Des morgens in onz' tuin, 

Des avonds met de rozen, 
De rozen van bet duin ; 

Wat, als de najaarsvlagen 
Hier dwarlen door bet bout, 

De sombre dennen klagen, 
Die dichtren van het woud. 

Mijn zielsgebeimen weten 
Drie plekjes in het hos, 

Daar wij zoete uurtjes sleten 
Op t geurig, krakend mos. 

W aar 't lelietje der dalen 
Ginds welig opwaart schiet, 

Daar zongen nachtegalen 
Ons 't eerste lief delied ! 

0 lusthof mijner ziele, 
Goed plekje, mij zo waard, 

Hoe wel mijn snoeren vielen 
Ginds bij mijn hof en haard, 

Ik mag toch ook belijden 
Dat ik u stil betreur, 

En dat mijn hart bij tijden 
Hijgt naar uw rozegeur ! 

Ik zoek u telkens weder: 
Dan, met een traan, een iach, 

Gedenke ik lang en teder 
De schone levensdag, 

Die 'k leef de in deze gaarde, 
BeminneQd en hem.ind, 

Bij al mijn liefste' op aarde 
En,-God, uw dankbaar kind! 

Dan ftuistren de avondwinden 
Mij zangen van. weleer, 

'k Hoor namen van mijn vrinden .. . 
'k Zie al mijn jonkheid weer; 

Dan klaag ik aan mijn duinen 
~fijn opgegaarde smart, 

En 't lied nit de eikekruinen 
Stort balsem in mijn hart. 
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En ware ik Heer in 't leven, 
Neen, neen, ik scheidde niet; 

'k Bleef nestlen in deez dreven 
En zong u lied op lied. 

Ik leefde van mijn dromen 
En nederig fortuin, 

In schauw van de eikebomen, 
Ginds aan de voet van 't duin. 

E n niemand zou daar vragen: 
Hoe welkte uw poezij . .. 

Een bloem van korte dagen
N og v66r het zomertij ? 

Neen, 't hart is vol verhalen, 
Vol zangen mijn gemoed

Maar 'k dierf de lucht der dalen, 
Die 't lied ontluiken doet ! 

Bloemendaal, 1854. 

KThTDERZIN. 

't Klein volk, dat buiten zich zo vr ij 
In 't leventje verheugde, 

't Is, nu 't weer oprukt, even blij : 
In stad wacht nieuwe vreugde ! 

Grootmoeder is niet wel gemutst, 
Daar geen der dartle kleenen, 

Die zij bedroefd ten afscheid kust, 
Zelfs met een oog kan wenen. 

Wie als een kind zijn dag geniet, 
Zal nooit zijn dag beklagen 

En s~hept, wat kome, in 't nieuw verschiet 
W eer altijd nieuw behagen. 

(RtiCKERT.) 

DE PROEFSTEEN. 

Wat ge op aard begint, begeert, 
Eerst bet hart tot God gekeerd ! 
Want een proefsteen is 't gebed, 
Of het strookt met 's Hemels wet. 
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TOEN IK EEN KN,AAP WAS. 

T oen ik een k.naap was in 't zorgloze. ieven, 
Gordde ik m.ij .zelven en liep naar mijn lust; 

Vrij in mijn wandlen en zoeken en streven, 
V rij in mijn reizen, mijn dromen, mijn rust. 

Straks ook voor mij is een ure gekomen, 
Ure van roeping, van ernst, van gena, 

Dat in mijn boezem die stem werd. vemomen : 
Hebt gij mij lief?-en mijn ziele sprak: Ja. 

Sinds mij dat uur uit mijn dromen kwam wekk.en, 
Leidt mij een ander, ook waar ik niet wil, 

Leert mij de handen steeds williger strekken, 
Volgen en dragen, ach, vrolik of stil. 

Toch, nu die Meerdre ge biedt in mijn leven, 
Vinde ik, trots banden en zielstrijd en smart, 

Wat ik eens vruchteloos zocht in mijn streven: 
Vrijheid en vrede voor ' t rusteloos hart. 

UITKOMST. 

'k Heb aan tafel nooit gezeten 
Zonder naar genoegen te eten. 

Nimmer greep ik in mijn tas, 
Dat i.k: ganslik .,platzak" was. 

Riep mij ' t zonnetje naar buiten, 
'k Had mij nimmer op te sluiten. 

En 'k heb nooit gewandeld, of 
Voor een dichtje vond ik stof .... 

Liedjes, vrijheid, geld en spijzen
Zou ik daarvoor God niet prijzen ? 

(RliCKERT). 

MOOJ-WEERSLIED. 

Een zonnestraal, 
Een wonderstraal 

Is in mijn borst gedrongen : 
Mijn matte ziel herleefde weer, 
lk twijfel en ik haat niet meer 

En heb mijn lied gezongen. 
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1806. 

Een blij geruis 
Om 't zonnig huis 

Verkondde mij de vrede. 
Van liefde en lof klinkt heel mijn hof. 
't Juicht alles en geeft juicl:ienstof, 

En noodt: o dank toch mede ! 

'k. Was !mivrig kil · 
En somber stil. 

W el zeven lange dagen. 
Het was ook triestig in mijn hart ! 
Daar hing een lucht vol zorg en smart; 

Er huiTden gure vlage n. 

Ik had geen lust 
En vond geen rust : 

'k Was treurig of daarbinnen 
Een boze geest had uitgestrooid. 
Dat 's Hemels blijde zonne nooit 

Weer de aarde zon beminnen. 

Nu wekt haar gloed, 
In mijn gemoed, 

Een vreugd niet uit te spreken ! 
't Is of er bloemen opengaan 
En lentenachtegalen slaan. 

En strakke windslen breken. 

't Is of mijn hart 
· betoverd werd l 
W aar vloden al mijn zorgen ? 

Weer heb ik iets van 't vrolik kind 
Die 't leven Z<lf5_, in rozetint, 

Een korte. bhjde morgen. 

Mijn barpe beeft, 
Mijn harte leeft 

Een zalig liefdeleven ! 
Daar, wie mij griefde, daar, mijn hand! 
En neem miin liefste bloem ten pand, 

Oat ik u heb vergeven. 

Hoor Gij mijn dank, 
In 't blij gezank. 

0 God der bloeiende aarde ! 
Die licht en geur en vrolikheid 
Mild in IJ!ijn ziele hebt verspreid, 

Als in Uw lentegaarde. 
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KLEINE STUKSK.ENS. 

L1ever dan een groot stuk brood 
Heeft een kind twee kleine brokjes, 

L1ever dan een fikse teug-

(lltiCKERT. 

Twee lcleine slokjes. 
Dat is geen spel nu zonder zin, 
Een lieve lering schuilt er in : 
Zoo geve ook mij fortuin niet veel, 
Maar altijd liefst een needrig deel, 
En in de plooien van haar schoot 
Bewaar ze een antler-even groot. 

JONGE ROEPING. 
AAN . ... 

Niet te dromen, niet te zuchten, 
Niet te klagen, naar ik meen 

Niet te schuwen noch te vluchten 
's Levens reine lieflikbeen; 

Maar te midden van de zegen, 
Die u toestroomt van uw God, 

Bloemen strooiende op uwe wegen. 
Liefde wevende in uw lot ; 

Maar met vrome, vrolike ogen, 
. F ris en jeugdig, en gezond, 

Dankende op te zien ten bogen 
En vertrouwende in bet rond ; 

Maar ootmoedig en bescheiden 
En beminlik en bemind, 

V rede en vreugde te verspreiden, 
Als eens rijken vaders kind ! 

Dat is !even God ter ere, 
Naar de roeping uwer jeugd, 

Naar de trouwe liefdelere, 
Die verzoent, vertroost, verheugt : 

Want de kindren Gods zijn blijde, 
Blijde ook onder strijd of plicht ; 

't Leven heeft zijn donkre zijde, 
Maar hun ziele heeft bet licht. 
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1856. 

1851. 

't Sterft, wat bloeit in de aardse dreven, 
Maar voor 't hart in God gerust , 

Uit de grond van 't hoger leven 
Bloeit steeds frisse levenslus:}. 

HET LIEDJE VAN VERLANGEN. 

Een knaapje leunt aan moeders schoot 
Vol slaaps de knippende ogen, 

En houdt zich wakk:er, taai en g r oot, 
Met knikkebollend pogen. 

Hij 's bang in 't donker, bang alleen ; 
H ij wil niet heen, 

Blijft talmen, treuzlen, hangen. 
Het dwaze jongske dwingt, 

En zingt 
Een liedje van verlangen. 

Reeds half het offer van de dood, 
In dorre levensgaarde, 

Bukt zich een griJsaard naar de schoot 
Der trouwe moederaarde. 

Maar zeg hem niet : 't Is tijd van rust ! 
Schoon afgeleefd in iedere lust. 

Hij hunkert nog te blijven : 
Hij zucht en hijgt. maar juicht en lacht, 
Hij leeft slechts om, met kunst en kracht, 

De doodslaap te verdrijven. 
Hij 's bang in 't donker- bang alleen; 

Hij wil niet been, 
Bl~ft meedoen, beuz'len, hangen. 

De dwaze grijz~ard dwingt 
En zmgt 

Een liedje van verlangen. 

W AAR- M...t\AR 

't Is waar ; een recht berouw kan nooit te spade komen, 
Maar-laat berouw wordt 66k niet licht voorecht genomen. 
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KRACHT. 

Ik wenste mij een k;oopren kop, 
Koel, vaardig te aller uur ; 

Geen mijmrend hoofd. nu licht dan zwaar, 
Straks brekend, berstend uit elkaer. 

Vol storm of zand of vuur. 

Een hart, dat, als een friese klok. 
Sloeg met ~-elijke klop ! 

Geen ding, bij 1edre vreugd of smart, 
Bij ieder tochtjen uit de vert'. 

In driftige ·galop. 

Ik wenste mij een effen blik. 
Een onbeweeglik oog , 

Dat nooit verried, wat liefde of haat, 
Wat lust of luim, of goed of kwaad 

Van binnen mij bewoog. 

En voorts een forse lichaams-bouw. 
Een grof gespierde knuist ; 

Wie met de kracht des vleeses lach, 
lets olifanties' baart ontzag 

En 't geestje vreest de vuist. 

Ik wenste, ik ware een dikke reus, 
Geboren Sto·icijn ! 

Zoo wandelde ik door 't leven rond, 
Flegmaties, kalm, bedaard, gezond, 

En kende strijd noch pi3n .... 

0 lach niet: 'k zweer u dat ge mtJ 
Niet om dit liedje lacht ! 

Deez' prozawens. deez prozakreet 
Is vol verbor~en zieleleed --,--

Eens teectren dichters klacht. 

KINDERLOOS. 

I. 

Arm moedertjen is zo allenig , 
Arm moedertjen is zo bedroef d , 

De Vader, Die zij dankte, 
Heeft haar zo zwaar beproefd. 
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Zij staart in ·t verlatene wiegje, 
Op 't speelgoed nog zwervend in 't rond; 

Daar ligt zijn popje ; zij kust het 
Met bleek bestorven mond. 

Haar armen zijo ledig, zo ledig ! 
W eg, al haar levenslust ! 

Haar huis is uitgestorven ; 
Zij heeft noch zorg, noch rust. 

,,0 vrouwe, hadde uw ziele 
Nooit moedervreugd gekend,

Zo waart ge Yreemd gebleven 
Aan deze lange ellend !" 

Zij wringt de witte handen, 
Ziet op, en peinst en schreit 

En stamelt: .,Neen. ik dank nog: 
Mijn rouw is heerlijkhe1d !" 

II. 

' t Lief vrouwtje, slank en schoon. 
Gedost in zi3den plooien, 

Staat, leunende in de vensterboog. 
Haar zieltje te verstrooien, 

Ze is rijk, ze is jong, zij wordt bemind ; 
T och welt er in heur ogen 

Een traan, die vruchtloos 't fijn batist 
Gedurig af wil drogen. 

Een arme vrouw in 't lompenkleed, 
Met i~evallen konen .... 

Een kind3en aan de dorre borst, 
Vraagt aalmoes van de schone. 

En 't zieklik wichtje blikt haar aan, 
Met zachte, vriendlike ogen .. . . 
Zij neemt haar goud,-maar toeft,-maar staart> 
Verwijtende ten Hogen-

En lacht :.... ,,Een aalmoes vraagt die vrouw ! 
Ben ik dan rijk ! Erbarmen, 

Miin God ! ik, ik heh immers niets, 
Zij-schatten, in haar armen !·· 

1854. 
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ZANG. 

Jeugd en vreugd en liefde, kind, 
Zijn drie korte lentedagen ; 
Ach, ze vlieden, hoe we ltlagen ... 

Daarom wees wijs en geniet ze gezwind ! 

Hartje. wees wijs en geniet ze gezwind ! 
Staak uw klagen, schep behagen 
In de schone lentedagen, 

Wees jong, heh lief, wees vrolik. kind ! 
(RUCKERT.) 

WIJSHEID. 

Plant uw hof naar 't u belieft. 
Bouw uw huis naar 't u gerieft, 
En-door 't venster-wijze guit. 
Lach deez' zotte wereld uit. 

(Gevolgd.) 

DE LENDENEN OMGORD. 

De lendenen omgord en brandende de lampen ! 
Neemt saam de plooicn van bet slepende gewaad, 

Dat gij moogt vaardig zijn tot werken. dienen, kampen, 
!ot scheideo - als Gods ure slaat. 

De lendenen omgord : schikt weg wat u zou hindren, 
Gehoorzaam te aller uur op de ongewisse paen, 

Als knechten in Gods dienst, neen, als geliefde kindren, 
De weg, die Hij u wen.1..-t, te gaan. 

Ons leven is een staag verreizen en vertrekken ; 
Wie roemt op stad of huis of rustplaats bier beneen ? -

Ons komt gedurig weer de stem des Geestes wek.k:en : 
Op, maak u vaardig en reis been ! 

Op, uit uw armstoeL naar het strodak in de verte.. ! 
Der armen R eiland roept in gure wintemacht. 

Op. uit ow bliJ gezin, naar 't eenzaam huis der smarte : 
W een met die wenen, trouw en zacht. 
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V oort, van de plek der ruste, in 't kampperk van bet leven; 
Die steile bergen op ; daal van de P.laats der eer ; 

Verlaat uw rozenhof voor donkere olijvendreven, 
Op - naar uw kruis, uw graf, uw Heer ! 

Ga, waar uw werk u roept, en volgzaam laat u leiden, 
Wacht op Gods wenk:, omknel uw reisstaf, neem uw kruis: 

Groet die gii liefhebt, want uw wegen zullen scheiden, 
Bereid uw hart, bereid uw huis .. . . 

,,Bereid zijn," klink:t de last, zo nee mt dan saam de vouwen 
Van 't hangende gewaad, voor 't strui.klen van uw voet, 

Omgordt u met de kracht van 't vol geloofsvertrouwen, 
Met christenliefde en christenmoed ; 

En steekt de lampen aan - ook waar een zon van zegen 
Deez' schone morgen, in uw woning, licht en lacht ! 

Omgordt u; gij moet voort, op de onbekende wegen ! 
Ontsteekt de lampen - bet wordt nacht. 

Nieuwjaarsdag 1855. 

JONG-HOLLANDS BINNENHUISJE. 

's Wintersavonds houd ik mij 
In mijn bezig leven 

Graag, als 't mag, een uurtje vrij , 
Zo van zes tot zeven. 

Dan is 't vrolijk woonvertrek 
Vol gezelligheden ; 

Nieuwspapier en boekerek 
Laat ik meest met vrede ; 

En genietend staar ik om, 
Met mijn dank verlegen, 

In het dierbaar heiligdom 
Van mijns Heren zegen. 

Alles stemt er vroom en blij, 
Kleuren, tonen, beelden, 

Al uw zoete poezij 
Kleine levensweelden i 

Praalziek was ik nimmermeer, 
't Rijmt niet met mijn zeden : 

Ik benijd geen mens zijn eer, 
Geld noch heerlikheden ; 
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Maar ik ben ' t gezelligst dier, 
En zie ! mijne vriendinnen 

Stichtten mij een kluisje hier, 
Stemmend ziel en zinnen. 

't Leven is mij lief en waard 
In dat hartlik uurtje, 

Levenslustig in de haard 
Knapt het knettrend vuurtje ; 

Bij der <rlammen heldre gloed, 
Schept men fantazietjes, 

Neuriet, stillekens en zoet, 
Ras vetgeten liedjes; 

Allervriendlikst begeleid 
Door het lief geluidje, 

't Liedje der gezelligheid. 
Uit het stomend tuitje. 

Poczie schuilt overaL 
Overal, mijn vrinden ! 

't Is de vraag maar wie haar al, 
Wie ze niet kan \·inden. 

Menig schilder heeft geen oog 
Voor een binnenhuisje. 

'k W eet poeten duf en droog, 
In bun smaakloos kluisje, 

:Menig boezem blaakt alleen 
Voor bet hoogverheven' -

Mij trekt alles, groot en kleen 
In dit lie,;e lezen ! 

Doch. mijn kleintjes ! gij het meest •. 
Springende gedichtjes, 

Tintelend van leest en geest. 
Aangebeden wichtjes ! 

U ook moet deez avondstond 
Allermeest behoren, 

U, mijn oudste, zacht en blond, 
Liefiike eerstgeboren ! 

U, mijn jongste, dwaas en blijd, 
Pittig donkerbruintje, 

Die voorwaar geen schaduw zijt 
In ons levenstuintje ! 

Haalt uw scbatten voor de dag !. 
Zal ik u een toren 

Bouwen, die we met een slag 
Schaatrend weer verstoren ? 
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Moet ik ook, al wederorn, 
't Beestenspel verklaren: 

Leeuwgebrul en beergebrom 
Pogen te evenaren ;. 

Wilt gij met de kornenij 
Of de zuurkraam spelen ? 

Wat zal 't wezen ,,nu ereis" ? 
Mij kan 't , heus, niet schelen. 

Niets van alles ! - half tevree 
Komt men vleiend nader. 

't Liefste speelgoed -van mijn twee, 
Dat's haar jonge vader ! 

Als zodanig meer geliefd 
('k Zeg het zonder jokken, 

Schoon ·t mijn eigenliefde grieft) 
Dan - de doos met blokken ! 

Meer dan 't wilde beestespel 
Zelfs, trots aap en beren ! 

Van uw kindren kunt gij we! 
Enige ootmoed leeren ! 

't Speelgoed dan ·wordt nu met list, 
Vleien. plagen, Jokken. 

(Kinderliefde is ego·ist) 
Naar de vloer getrokken, 

En daar vangt je ·t !even aan ! 
Lustige oogjes gloeien, 

Mondjes, handjes, voetjes gaan, 
Bii bet rustloos stoeien ! 

'k Geef mij aan uw annpjes prijs, 
0 mijn krullebollen ! 

'k Laat, naar koninklike wijs, 
't Volkje met mij sollen. 

~foeders oog staart vroom en zacht, 
Op het dwaas tooneeltje ; 

Ik geloof wel, daar ze Iacht, 
Dankt ze voor haar deeltje. 

Ik rreloof we!, zij Q"eniet 
(gchoon haar de~ oren tuiten !) 

Meer dan, eens. bij 't smachtend lied, 
Dat ons streelde, buiten, 

Als wij samen hand in hand, 
A.an zijn toon gekluisterd, 

Dwaalden door het dromenland, 
Daar men dweept en fluistert 
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Half geblust is 't eerste vier, 
Purpren koontjes blozen ! 

Op het wild gegier, getier 
V olgt een zoet verpozen. 

Dan bekomend van 't gejoel, 
Onder duizend grappen, 

Zitten we in de grote stoel 
Aile drie te snappen. 

'k Word beloond soms met een keur 
Geestige gedichtjes, 

Al te maal van Goeverneur, 
Lievling onzer wichtjes. 

Z even uren slaat de klok; 
W eelde moet niet duren ; 

En mijn kippen gaan op stok 
Klokke zeven ure ! 

Liefde wenkt en niemand dwingt 
Om te blijven hangen; 

De oudste noch de jongste zingt 
't Liedje van verlangen. 

Slechts mijn hart, vol zaligheid, 
Stemt het voor de Algoede, 

Die mij .al dit heil bereidt, 
Die ons huis behoede ! 

Om deez' vrolike avondrust 
In Zijn gunst te smaken, 

Wil ik, al mijn dag, met lust 
W er ken, zorgen, waken ; -

(Is 't niet voor het daagliks brood, 
't Is om 't brood des !evens, 

Dat slechts de arbeid klein en groot 
Schenkt, met vreugde tevens !) 

Wil ik, onvermoeid en trouw, 
Kleine kruisjes dragen, 

Die mij God 66k schenken wou 
In ziJn welbehagen. 

w at mij toch daar buiten grief 
In 't aandoenlik harte, 

Immers bij ons huislik lief 
Bloeit weer troost voor smarte. 

Wat me ook treurig tegenviel 
In deez' aardse dreven. 
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Niet de reinste droom der ziel. 
't Zoet van 't huislik 1even ! 

Niet de weelde en 't rijk genot 
Dat uit kinderogen 

Straalt - ten trooste in 't mensenlot, 
V rede, zegen, licht van God, 

Glimlach uit den Hogen ! 

D . 1857. 

DE FEESTDAG. 

Dat u een feestdag sticht' en sterk', 
V riend, tot uw dageliks werk ! 

Zijn heil, zijn licht, zijn rust en zoet 
Schenke u een frisse moed. 

Verspil in uitgelaten vreugd 
Uw sterkte noch uw 3eugd. 

Nieuw rijze uw kracht ter eer van God 
Uit matig feestgenot ! 

(Gevolgd). 

ANNI'S TAAL. 

Geen dichter schiep ooit zoeter taal, 
Geen schrijver maakt zulke zinnetjes, 

Als gij, bruin wicht, klein ideaal 
Van al uw moeders vriendinnetjes ! 

Wie drom.mel, leerde u tocb zo lief 
En geestig uw woordjes te schikken, 

Te snappen zo onnavolgbaar naief, 
Met mondje en handjes en blikken ? 

Ik heb beproefd te schrijven als gij , 
0 schalkje ! gewoon zijt te spreken. 

Beproefd in proza en poezij
Mijn povere kunst is gebleken ! 

Uw stemmetje klinkt zo blij, zo zoet ; 
De woordekens buitlen en trippen, 

Vol geur en kleur en toon en gloed, 
U van de rozelippen. 
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Dus koosden wis in ·t paradijs 
De reine kinderzielen, 

Op vrome kunsteloze wijs-
Eer ze in de geleerdheid vervielen ! 

Gij kunt mij zo zonder grammatika, 
Verbuigen en vervoegen, 

Dat ik betoverd te luisteren sta, 
Schier met jaloers genoegen. 

Wie 1eerde u dat? Dat leerde u voorwaar 
Geen kitt'lig taalgeleerde, 

Geen preker of geen redenaar, 
Wie Siegenbeek bekeerde ! 

Dat leerde u de goede moeder Natuur, 
Die ook de vogels leert zingen l 

Haar lessen zijn, voorwaar, niet duur
Doch schraal heur volgelingen. 

Dat leerde u de goede moeder Natuur, 
Zij gaf u die toverklanken .... 

Beledig haar nooit, met kunst of kuur, 
Blijf steeds haar eren en danken ! 

0 , 'k bid voor u, dat ge immermeer 
Moogt praten zo natuurlik, 

Een kind van onze lieve Heer 
Nooit deftig of figuurlik. 

Dat ge immer op uw schalke tong, 
Als tbans, uw hartje moogt dragen, 

Een hartje, zo rein, zo fris, zo jong, 
Schoon-met wat minder vragen ! 

Dat uit uw kinderlik gemoed, 
Zo geestig en lieftallig, 

Uw taaltje vloeie steeds zo zoet, 
Eenvoudig, oprecht en bevallig ! 

Dat God u beware voor ons vals, 
Ons af gesproken taaltje, 

Ook voor de Delitse tongval-als 
V oor 't RottenLunse haaltje l 
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OPVOEDING. 

Ik heb een lelik trekje, 
Ontdekt in 't kleine hart 

Van ons aanvallig bekje
Dat baart mij grote smart. 

Ik heh tot God gebeden. 
Dat Hij mij raden wou. 

Hoe 'k best dat hartje kneden, 
Dat plantje sturen zou ? 

Met bidden of bevelen. 
Met rede of krachtbetoon ? 

Met strijden of met strelen, 
Met vrees. of hoop op loon ? 

Met plooien, pleistren, schikken ? 
Met onweerstaanbre dwang ? 

Met grote, boze blikken. 
Of teedre liefdedrang ? 

Met eene Ies voor 't leven. 
Een harde les misschien? 

Met op de vingers geven. 
Of door de vingren zien? 

Met vaderlike tranen 
Aandoenelik en week? 

Met kort en zacht vermanen ? 
Of mooglik- met een preek? 

Met leren en betogen ? 
Met zekere dogmatiek? 

Ik vreesde, o kinderogen. 
Uw alike repliek ! 

Zo stond ik te overleggen 
Hoe ik mijn trouwloos wicht, 

Het juiste woord moest zeggen 
En brengen tot haar plicht. 

Zo stond ik half verlegen. 
Met teedre zielepijn. 

Te wikken en te wegen, 
Wat hier de weg zou zijn? 
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Th heh wel alle dagen, 
Gelijk m ijn plicht mij riep, 

Dat hartje gae geslagen, -
Maar 't kinderhart is diep ! 

Vast zou ik minder Schromen 
Had i.k, als andren doen, 

Een stelsel aangenomen 
Om kindren op te voen. 

Doch mooglik zou 't niet passen, 
Schoon anders overal, 

(Een ding kan ons verrassen !) 
Juist hier in dit geval. 

Dus vraag ik God een lesje
Daar kwaro zij aangetreen, 

't Hooghartig zondaresje, 
Gebogen, week en k1een ; 

V an-zelf met wankle schreden, 
Met schaarote in blos en blik, 

Gans droevig, ontevreden 
Op eigen lelik ik. 

Daar kwam zij aangetreden 
En kuste mij zo teer, 

En heeft haar schuld beleden
Raad wat ik hieruit leer? 

't Geval was mij een teken, 
Een teken trouw en o-oed : 

,, Wacht-bidt ! God zelf wil spreken 
Temet in 't jong gemoed: 

11En weet, wat rede of roede 
Ooit vaardig breng' terecht

Meest werkt de kracht ten Goede, 
Door Hem in 't hart gelegd. 

,. Wat zwakheid moog bederven, 
Uw wijsheid doet veel meer 

V aak 't wonderbloempje sterven. 
Daar kiemend tot Zijn eer !" 
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WAAR HET MEESTE WORDT GELEDEN. 

Het knaapje sluimert ! maar de moeder aan zijn sponde 
Bespiedt de onvaste rust van 't krank en lijdend kind ; 

Ach, hoe <lat hoofdje gloeit. 't Is alles stil in 't ronde, 
Doch in heur ziele niet, die vreest, zoveel zij mint. 

0 God, waar hier op aard wel ·t innigst wordt gestreden? ... 
Aan 't kinderziekbed, H eer! Daar buigt ook 'ttwijflend hoofd 

Des fieren mans zich neer met staamlende gebeden ;
Geen moeder, die niet bidt en in haar God gelooft ! 

Aan 't kinderziekbed, Heer, daar worstlen in de harten 
Gedachten, waar het hart voor week word t of voor breekt. 

Daar lijdt een liefde, die bij ·t foltren van haar smarten, 
Uw liefde zoeken moet en vurigst tot Haar smeekt. 

Ook nergens, stil Geloof, is deze Liefde u nader, 
Dan waar uw lijden klimt, bij 't klimmen der gebeen ... 

Van 't krankbed van ons kroost trekt gij ons hart, o Vader. 

1857 
Ten Heme! uwer lcinderen heen. 

RUCKERT·S EGOiSME. 

Kweek maar ieder, vroom en blij, 
Zijn geluk op aarde ! 

Tooit de roos zich-zelve-zij 
Siert meteen de gaarde. 

VOORJAARSLIEDJE. 

Lente lacht in onze dalen! 
'k Durf niet treden in mijn hof, 

Vol van geuren, kleuren, stralen, 
Zonder liedeke van Iof. 

Met de takken, met de k:noppen, 
Lopen al de meisjes uit, 

En de jonge boezems kloppen 
Voor de milde Lentebruid. 
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V reugde, lief de. trooste, zegen 
Brengt ze in haar bloemkorf mee. 

Al haar vrienden aemt zy tegen 
Levenslust en hemelvree ! 

Nu, de kranke mag weer hopen,
Kan men sterven in de Mei ? 

Zi.i!_i gevangenis gaat open, 
En hij ruikt de groene wei ! 

,t Geemlik oude-vrijersharte, 
Vol gemaakte vrouwenhaat, 

V oelt een wonderzoete smarte : 
Peinst: het is toch nooit te laat. 

't Stijve bestje komt zich warmen, 
Lachend in de zonnegloed ; 

En in 't kluisje van Gods armen 
Daalt weer levensvreugd en moed. 

Lente, voor uw zegeningen, 
Looft wie zestigmaal u zag; 

En-mijn kind, voor haar seringen, 
Dankt U met haar liefste lach. 

Ik-o, troost en vreugd der aarde, 
'k Min, ik groet u duizendmaal. 

Zend mij nu ook, in mijn gaarde, 
Toch een enkele nachtegaaL 

OP REIS. 
Interlaken, 6 Augustus 1856. 

Ach, 't valt mij niet meer licht allenig rood te dwalen 
En de oude reislust werd me een bron van strijd en smart! 

Mijn geest geniet we1-maar mijn hart, 
Mijn hart is ginder in mijn Hollands dierbre dalen : 

Neen, land vol majesteit, neen, bij uw wondren niet, 
Schoon we in deez' vrije lucht ook ruimer adem halen, 

Schoon dag aan dag ons oog uw bergen blinken iiet 
In reine morgenglans, in prachtige avondstralen ! 
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Mijn hart is thms .... is ginds, waar zich een need rig duin 
Van uit de lommer beurt der duistere dennebomen
Getuigen veler liefde en stille dichterdromen-

Aan 't einde van een rozetuin ; 
Daar op deez' oogwenk vast mijn lieve kindren spelen, 

De blote voetjes in het witte, warme zand, 
En met heur zoet gesnap de trouwe ziele strelen 

Van haar. wier peinzend oog ons zoekt in 't verre land. 

Mijn hart is thuis ! en wat al godlike toonelen, 
V oorbijgaan, lieflijk stout. afwissled voor ons oog, 
En, o mijn ziele. uw blik verheffen naar omhoog, 

Naar hoger, daar waar ginds die purpren wolkjes spelen 
Met grimmige Alpenspits ;-wat wondren uwer macht, 

0, Eeuwge, van wiens lof hier duizend psalmen klinken, 
G ij, voor wiens aem de bergen zinken 

En Die ze vastzet door uw kracht.. .. 

Thuis is m.ijn hart ! 
En of daar grotc sch1mmen zweven 

Langs 't wijdberoemde meir van Vrijheid, van Genie ; 
Of 't panorama der besneeuwde toppen,-dje 

Als reuzenfeeen, vast bedeeld met macht en !even, 
Ons aanzien,-zich verheft in toverglans en gloed; 

Of op der bergen kruin, daar wij de Heer venvachten, 
E en nieuwe wereld van gezichten en gedachten 

Zich opent voor de geest en dringt in ons gemoed ; 

Of 't dal der Alpen met zijn diepe, stille vrede. 
Door de avondzon met licht en schaduw overspreid, 

-Op 't stijgend, slingrend pad, omtrent bij elke schre~e, 
Ons wandlaars zich ontvouwt in nieuwe heerlikhe1d; 

Of naar der heemlen trans, of we in de afgrond staren, 
Vol donkre majesteit. verborgenheen en sc~rik, 
Of over 't vergezicht, met onverzaadbre bhk. 

Als in de droom, onze ogen waren .... 

Mijn harte blijft verdeeld, ook daar 't aanbiddend gloeit! 
'k Zie van der bergen kruin of op de .. blauwe meren . 

Altijd iets ander s nog dan wat IDIJ schokt en boe1t, 
Dan slechts .... de wonderen des Heren. 

Steeds is mijn halve ziel verzonken in gepeis, 
Steeds zweven voor- mij uit de kopjes mi1ner lieven 
En. och, toneeltjes mij geschilderd in de brieven. . 

Die mij de lange weg verlichten op de r e1s ! 
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Nochtans, uw grote stem spreekt machtig tot mijn ziele, 
0 wonderschone Schepping Gods ! 

Mij_ bouwt hier de Almacht zelf de tempel, daar ik kniele, 
En 't levend water stroomt mij toe uit rots aan rots. 

•t Gelove wint aan kracht door 't zaligend aanschouwen, 
En hoog, in de eenzaamheid, waar de alpenroze bloeit, 

Is licht en waarheid in mijn smachtend hart gevloeid 
Met al de vrede van 't vertrouwen ! 

Maar, heilige Natuur, hoe diep en luid en lang 
Als de echo's door 't gebergte, uw stem.men en uw psalrnen 

Ook in rnijn dankbre borst weergalmen, 
En tuigen van uw God, die al mijn lof ontvang' ! 

T och dieper nog weerklinkt, door 't binnenst van mijn harte, 
In ·t vreemde, schone land altijd een zachte stem, 

Die ruist van uit de dierbre verte, 
En die nog luider spreekt van H em ! 

Van Hem .... Wiens lief de en Jicht. uit drie paar vriendelike 

Zo heerlik op mijn paden blinkt ; 
[ogen, 

Wiens lof, uit kindermond, steeds door mijn woning 
[kl in.kt, 

Mijn kluis vol vrede, die ·k al strijdend ben ontvlogen ! 
Van Hem .... Wiens trouwe, \Viens bescherming en genae, 

lk al miin schat beveel. met duizend tederheden, 
Ten.viSl ik 't vochtig oog naar gindse bergen sla, 
V ol heimwee en gebeden. 

LICHT EN BRUIN. 
Ik 7-oet met liedren en met kussen 

Uw blij, uw moederlik gezicht, 
Zo lief. zo heerlik prijkend tussen. 

Ons blonde meisje en 't bruine wicht. 
V oorwaar, wel menglen in ons leven 

Zich zacht en schoon het Iicht en ·t bruin, 
Zo schoon als in de groene dreven 

Hier aan de voet van ·t blonde duin. 

't Zal niet altijd zo zacht zich mengelen 
Als in dit rijk en zalig uur, 

Nu gij met onze niendlike engelen 
De vrede smaakt van Gods natuur, 

'k Zou ook van God niet durven vragen 
Steeds zulk een schone levensgaard

Zo Hij maar in Zijn welbehagen 
U met ons blondje en bruintje spaart ! 

Bloemendaal 18.59. 



NEEN NIMMERMEER, ZELFS ~!ET. 

Neen nimmermeer, zelfs niet bij Helmers' bardenkoren, 
Of 't ongesmukte lied, vol vaderlandse gloed. 

\Vaarin een braaf poeet nog eenmaal duchtig de oren 
Wast aan het ,,Spaanse rot" en tuigt van Hollands 

moed; 

Neen nirnmenneer, zelfs niet als ik ,,de vlag der dappren," 
Uw ,,driekleur" zo geliefd, uw oude leeuwenvaan," 

0 ~.eerland. in triumf zie door uw stede? W<l:P.pren, 
B1J de aankomst van uw doot ... met hanng nJk belaen 

Neen nimmermeer , zelfs niet als ik uw staatspartijen, 
Met heilig liefdevuur en onverdenkbre trouw, 

Hoor over 't recht belano- van Vorst en Natie strijen
Terwijl volstrekt noch ~];:., noch Aap kijkt uit de mouw; 

Neen nimmermeer. zelfs niet. .. toen ik. met gloende wangen, 
Uw diep besef. mijn volk. vol geestdrift en vol geest! 

Van ·t geen uit Hollands hand een wereld mocht ontvangen, 
V erstond in ·t ,.Leve Lomrtje." op Haarlems edel feest; 

Neen nimmermeer. zelfs niet nu ·k. bij uw achtste wonder, 
Een negende, o mijn stad in zege r ijzen zie, 

,. Van zoveel steens omhoog en zoveel blufs \' an onder," 
Begroet van alle kant. met zuivre sympathie; 

Neen nimmermeer. zelfs niet als ik de lieflik.heden 
Bedenk van ons klimaat en 1ange lemetijd, 

En dankbaar-met het oog op Lap en Samojeden
Mij in de goede smaak des Bataviers verblijd; 

Nooit vloeide of vloeit zo rein mii Neerlands bloed door de 
· [adren, 

Nooit voel ik mij zo waar, met tedre liefdeband, 
Aan u gehecht, o grond, niet mijner vadren. 

Toch. o mijn zoet geboorteland ! 

Dan, waar ik op uw Duin mijn kroost in 't zand zie baden, 
En straks miin oudste wicht al schaatrend vliegt enholt, 

Met opgewonden blos, van de eigen mulle paden. 
Die ik zo menigv..·erf als k.naap hen afgerold ! 

Bloemendaal, Sept. 1856. 

~ . 



Al\ N DE 7.0N. 

Sonne, icb hin dich mUdc. 
HERDEb! . 

' k Ben u nict moe, o lif·ve Zon ! 
-Och ;,chijn maar alk <lagen '. 

'k Schcp in uw glans. o mil<l<' bron 
Ocs leven~, rein bt·hagt~n' 

' k Ben u nict rnoe, o liev<' Zon ! 
'k Wou 7.<'lfs dat ik rni in kven, 

Van \·orco aan hrginrwn kon 
Nog eens in dez<' drc•ven. 

Maar zaagt ge mij wd duir.<·nd kcc r 
Nu stmikkr1. vallen, dwalen -

'k Zou wiize r wezen Jan wc·leer . 
Mocht ik de prod herhalen ! 

'k Zou bf'tcr kijken waar ik liep, 
Ste<'ds voor mijn hart goed zorgen, 

En lievc I.on, necn. ik vcrs licn 
Geen cnklP lentcmorgen. · 

lk joeg gem droom. ge<'n vlinders na, 
(;een klcurrijke ijdelhedcn: 

\V cni ik nict. wijs, mf:t schand en schac. 
I )oor 'i liefclik verlcden ~ 

Ik zaaitle. dat ik oog-sten mocht 
In r i.fper lcvem;dagen, 

'k Zou willen weten. wat ik zochl; 
Meer wegen, minder wagen. 

fk zou vcrstandig, kalm, gelcerd, 
Altijd met oonlccl k iezcn ! 

En nimr.ner onhcredcnc:crd 
Mijn hoofd. mijn hart verliczen ! 

Ik werd --ja wat ~ men wordt toch ic/j,J 
M aar ach, 't is z<l gPlegc-n: 

'k Zou alles will en zijn en -nicts, 
Want allcs he<'ft zijn tcgen ! 

Genceskunst is een aardig vak, 
Dal kunt ge aan 't kerkbof vragcn 1 

En Godgcleerdheid is ... Pen zak 
Vol raadskn en vol plagcn ! 
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\Vat wen! ik dan: D(' Heme! wed! 
Misschien <'en treurspeldicbtcr) 

Maar, zo mijn treurspd lachen deed, 
\Vaar dan mijn striJd veel lichter ?-

En 

Zo 

hleek het <lan ecns dat ik mecr 
V oor 't blijspei was geboren-
ware ik •t oudc knechtic weer 
En had mijn t ijd vC'rloren ! 

'k \" oorzie, mi in twPedC' kven zou 
Dns ook \veer haspkn wezen. 

·w f'er lust en slrijd c:n nabc rouw ! 
Niel wi.izrr dan >'oor dez<'n ! 

Weer dr onvtT?.oenhre zil·knood, 
\Veer zo<'kcn zonc.lcr vinden, 

\\! cer tohben in hd k li:in en ·t groot. 
En tasten in den bli nde ! 

Gij zaa1-,rt me ook dan, o lif've Zon, 
Weer struiklcn, vallen, dwalen, 

Zo goed alsof ik pas hcgon 
In dc<>z' ge!icfck c.falcn 1 

En <laarom, ncen ! schoon ik uw glan.~ 
Hem in, o L icht der aarde ! -

Vooral wanncer gij , zoals thans, 
V crliefd schijru in mijn gaarde; 

En daarom neen ! ik wou niet weer 
Teruggaan op mijn schrcdcn : 

Wij dooldrn licht een tweede kecr 
Nog c:rger dan wij deden ! 

Nccn. op des !evens kronkclpaen, 
Vee I wijzer is mijn kcuze: 

Niet 6verdoen- maar voorwaarts gaan. 
Schoon struiklend. zij de leuzc ! 

Ook, met die Jcuze in ·t hart, genict 
Jk, lieve i.'.on, uw zegen, 

En tevcns vaak lacht in ·t verschiet 
Uc blijde hoop mij tegen : 

Als beter licht ons op zal gaan, 
In r ciner kring te streven, 

Met d<' ondervinding, opgr-daan 
In dit ze<'r kcrzaam !even. 
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VRIENDEN OP 'T KE.RKHOF. 

Aan Gideon. 

Wjj giugen m. cnigwcrf tczamen in <lit !even, 
De paden onzer jcug<l. de wcgeu 1ran ons lot, 

Langs 't zonnig Y -door ' l du.in - in jonkheids toverdreven, 
In strijd, tea fccst, op rcis, in weemoed en genot; 

Nu g ingen wij voor 't cerst met vclerlei gedachten, 
Met zielen nau w vcreend en hroederlike schr<:en, 

Waar ons nog nimmcr saam c.lcs !evens stormcn brachten, 
Voor 't ccrst naar 't vrcdig kcrkhof heen . 

De doo<lsklok lui<ldc in 't ron<l, daar wij cen lijkjc bcidden, 
Hct lijkjc van 'n kind, gekomcn om te gaan, ·-

Wij, arm in arm gckncld, wij sprakcn nict of schreidcn, 
Maar hoonlen met ons hart die sombre toncn aan. 

W ij volgden ·t kistjc straks en zagen ·t langzaam daJen 
In 't grafjcn. uitgczocht met tcedre va<lf' rtrou w ..... 

De . !age naJaarszon toen met haar hlcke stralcn. 
Vcrlichttc een stil toncel van dicpc ziclerouw. 

Daar was niet vaak ecn uur zo trcurig in ons lcven.-
Toch Jonker was hct nict; Gods licht blonk in <le ziel; 

Gij wist aan wie ge uw kind - uw een'ge -weer moest geven 
Cij wist <lat al uw schat .niet in de aarde vicl; 

En ' t was mij toen i.k u met vroomgebogen hoofdc. 
Dat dierbaar kinder-lijk zag volgen naar het graf, 

Als volgdet gij die Heer, in wie gij jong geloofde, 
En droegt bet kruis Hem rut, die u ziJ11 sterkle gaf. 

Ja, smartlik was dat uur als wij naar 't kerkhof brachten 
Die as van zoveel vreugde en hope in 't wet verscruct, 

En ook ik meld mijn schat wel vaster iu gcdachtcn. 
Maar donker - don.ker was bet niet. 

Necn, schoon uw berfstglans ons, o Zonne dezer dalen I 
W el dicp wecmoedig sprak van blocien en vergaan, 

Ons o~g zag bet~r licht dat klcene £Vaf bestralcn, 
Omnngd van hcfde en rouw en aigevallen blaen. 

Neen, schoon de grote smart de ziclen boog ter neder, 
De smart ook hciligde ons en hief ons hemelwaart . 
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En Hij die troosten kan, zo machtig en zo teder, 
Was met ,,de twee of drie'' daar bij het graf vcrga~rd. 

0 vriend, wij gingcn vaak te zamen in dit lcvcn, 
Maar nimmcr hccft mijn hart zo diep gevodd, herdacht, 

Als op de zware weg naar gindse kerkhofdreven, 
Hoe God mij saam rnet u de wcg des Levens bracht ! 

D. 1854. 

(Ruckert). 

EERSTE EN Ll\A TSTE REIS. 

'k Verl.ict hct licve vadcrland 
Slechts ecnmaal in mijn leven. 

Maar vond geen heil aan 't Zuidcrstrand 
Noch in de schoonste drcvcn-
Want zij was thuis geblevcn. 

Nu zal ik nooit naar strand noch land 
Mij weer op reis bcgeveu ; 

Ja, trek alleen aan Licfc.les hand 
Op reis naar ·t andrc levcn ! 

LEVENSVOORWAARDE. 

Hct leven heeft zijn lieflikheen; 
De God des !evens rijst mijn lied ! 

Maar Iecfdc ik nict voor eeuwig, neen -
Zo leefde ik liever nict. 

Gib. kindrcn, zijt mijn grootstc schat, 
e reinste vreugd, die de aard mij bicdt; 

Maar, zo 'k u nict voor eeuwig had ... 
Ik had u lievcr nict. 

Te kennen, rustloos, is mijn wens~ 
Schoon is des gccstes wijd gebied ! 

Maar zag ik bier zijn enge grens, 
lk dacht maar lievcr niet. 

't Geluk der lief de is 't leven waard, 
Is hemeltroost in de aardse smart, 

Doch waar h.eur band een band van de aard 
0 · sterf dan, minuend hart. 
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1856. 

Ja sterf in die onzaalge stond, 
l\ ls •t ri jk geloof me ontzinken zou, 

Dai in mijn wezen is gcgrond, 
~fijn Sch<'pper, in Uw trouw ! 

l n lJ WC t rou w en waarheid' I kcr ! 
Die lcvenstrek en kcnnisdorst, 

En zicknoden c.l icp en teer. 
I.cgde in mij n dankbrc borst: 

Die, over mijn gcbogen hoofd , 
Laat r ijzt>n ·t hcmcls heir dcr nacht, 

Dat de aarc.le tocwcnkt : 0 ge.looft 
En twijfdt niet, maar wacht ! 

Dat als bij pkchtig harpgeruis, 
Hcrhaalt, verklaart bet gocdc woord , 

Uit hcilgen momlc op aard gchoord. 
Van 't grotc Vaderhuis. 

UIT TIET DJ\GDOEK VAN EEN G ELUKKIGE. 
18:1''1... 

A ls ik mijn hnis all(~<;n. mijn zod gcluk aanschouwe, 
De mocder met haar kroost gczcgcnd en bcmind, 

Dan rijst, c.liep uit mijn hart, de lofzang Uwcr trouwc. 
Dan looft U, stille. o Heer, Uw rijkgezegcnd kind. 

,k W eet, voor mij-zclf, a llcen te staamlcn van Uw zegcn. 
Da.ar was meer licht dan bruin i.n mijn gelukkig lot. 

En zi<'t mijn oog terug op de afgelegdc wegen, 
lk zic U w weg, LJw lciding, o mijn God! 

Nochtans we! mc:nigwcrf is 't donker in mijn zielc, 
De frisheid van mijn vreugd wcrd Jang des Levens roof. 

En daar zijn uren <lat ik nccrval, maar niet kniele, 
En rocp tot U, maar niet geloof! 

Helaas, ik zag meer rouwe en raadslen in dit leven. 
Dan waar mijn zorgloos hart, mijn ijdlc jeugd aan dacht 

Ecn nachtcgalenkoor sloeg in mijn lentedreven 
En ik hoorde, o armcn, nict uw bittcre lijdensklacht. 

Sinds is daar vcd verkeerd; en menig stillc wonde, 
Waaraan mij 't hartc bloedt, tuigt van des !evens strijd; 

Ik ken u w jammr cn thans, Dood, Armoe, Krankte, Zonde, 
'k W ect hoc de weemoed lacht en hoc de weelde lijdt ! 
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,t Moog licht zijn in mijn huis, 't is nacht vaak om mij henen. 
De ellend<', die 'k ontdc:k, ontrooft mij vreugd en vre~. 

lk kan niet bljj zijn, 'k zic te vden <liC' daar wcnen, 
En morgc.n rnoq{t>n schn'i ik mt'.e: 

Vergcef me, o God, ik weet we hebbea ·t kruis van node, 
En lijden dringt tot U dt> ziel die U verlaat, 

Doch menig lij<lcn schijni me ecn raadsclvollc bodC', 
\Viens taal Uw schC'pse! nit>t vcrstaat. 

Doch, daar is ramp aan ramp voor onz<"' vragende ogen, 
() Almacht, met U w liefdc i11 onoploshrc strijd, 

Waarbij ook ' t hard gcmoed wel krimpt van mcdcdogen. 
En die toch komt van U. die \onter gocdheid zijt l 

Acb, waart Gij nog op aard crl. Hciland ! in ons midden, 
Was daar nog hulp bij U voor al tc foltrend leed, 

lk zou we] met de drang der Kananese U bidden, 
Tot Ge ook--in gindsc kluis- u\"\' liefdPwondren deedt. 

Maa:r Gij zijt heengegaa.n ! Nog spreekt, in hPilge stonden, 
Uw woord, Uw godlik woord , we! zacht tot onze smart, 

En vlocit, als hemeltroost ! in onzer zide wonden-
Maar is ·t u steeds genoeg, o twijficnd mensenhart ~ 

V ergcef me, o God en llccr. mijn ziele buigt zich neder, 
Het angstigf' waarom: drukt zwaar op mijn gemoed, 

En miin geloof drijft, als een strohalm, zwak en teder, 
Drijft hencn op des twijfcls vlocd ! 

V crgeef me, o God en Heer, vcrlicht mij, leer mij hopcn, 
V ersterk mij in 't Geloof aan lJw onzichthre trouw, 

Ontdek U. sluit mijn oog Uw hcilge HPmel open, 
Dat ik in hcter licht ons mensenlot aanschouw ! 

0 geef mij vrcdf' ! Leer mij troosten, leer mij strijden, 
Tot t>cns, uit nacht en rouw, lfw lief<le zich verklaar, ... 

Gij tegenover al de raadslen van ons lijdcn. 
Gij hebt ook 't schoon gC'heim der To<'komst. Gij, niet WaaT! 

0 leer mij volgcn , niet steeds vragcn: wat zal deze? 
Maar :.rnckcn siaeg lJw hand op al mjjn In-enspa~n: 

Blijv mijn bekommerd hart, vol meelij· vaak en vrcze, 
Toch steeds in e igcn lot Uw lief<lestcm verstaan!-

Doch s-preek mij, dwaze, van geen heme! lier op aarde. 
Die slcchts de zelfzucht bouwt, in enge Iiefdekluis ... 

0 mens, uw lcvenshof ~loeie als cen_ lentcgaai:~e, 
In 't midden, voor wie denk:t en liefheeft, n1st · een k.nw.. 



IIET OUDE HUIS. 

Daar zijn we in 't nicuwe huis ! 
't Is deftig, dubbel breed. 

Hier door m11n wand dringt geen gcdruis, 
Gcc.n tocht door raam of r ect. 

'k Heb tien vertrekken, vol gemak, 
Een badvertrekje inkluis; 

We zijn, heus ! aardig ondcr dak, 
En 'k prijs dit nieuwe huis .... 

Doch ik verlang naar het oudc weer 
Daar 't lckte door hct dak1 

En daar, o zcgcn ! steeds al meer 
Geen lucht, maar ruimtc ontbrak. 

Het oudc, dat daar aan de vest 
Zo witjcs lacht in 't groen ! 

Zoet nestje, voor de zomer best, 
Doch niet in elk scizoen. 

Het oude, daar voor 't ccrst mijn hart 
c~smaakt heeft, wat niet al ! 

Een lief<le, een zaligheid, een smart, 
Die 'k nooit meer smaken zal ! 

Daar in cen bange, heilgc nacht 
Uw eerstc levenskrcct, 

0 eerste wicht, zo blij vcrwacht, 
Mijn ziele siddren deed; 

Hct oude, daar hct leven, nog 
Zo nicuw voor mijngcmoed, 

Vol frissc glans en schoon bedrog, 
Mij toeblonk rijk en zoct ! 

Hct oude, met zijn woonvertrek 
Zo vol gezclligheen, 

Zijn bof met mcnig dicrbrc plek, 
En 't spoor <ler dierhre schreen ! 

Het oudc, <lat van menigeen 
De erinring . had hcwaard1 

Die nimmer hier zal binnentre~n, 
V reemd aan des vreemden haard .... 
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D . lff>7. 

Ja, keren wou ik, zo het mocht, 
Naar de cerste, lieve kluis, 

Met halfsteensmuur, vol tocht en vocbt 
En knabbelend gespuis ! 

'k Voel me in dit mooie huis· niet thuis 
Dees wandcn spreken niet, 

'k Sleep la ngs de brede trap mijn kmis 
En ~ioterig klinkt mijn .lied. 

En toch misschien -'t is wd , 't is wijs, 
Schoon nu mij 't har te hloedt, 

Dat ik mijn needrig paradijs 
Maar moedjg hcb gegroet ! 

H et is niet goed, dat we op dezc aard 
Ons hechten al tc zecr 

Aan huis en hof, aan haard en gaard 
En dingen van 't W d eer. 

V c.rstandig is 't van tijd tot tijd. 
Een tccdrc stcrkc band, 

Die 't arme barte bindt en vleit, 
Te schuddt>n van de hand: 

Te scheiden van ccn dicrbre pic k, 
Vol weemoed en genot. 

Tc wcnnen maar aan elk vcrtrek -
V erhuizcn .is ons lot. 

MORGEN BfJ DE DUINEN. 

Alles lacht, alles zingt, 
Alles bloeit , alles blinkt 

Hier zo lic.fl.ijk als immcr te voren: 
ln de dalen is rust. 

Op de: h euvJen is lust, 
Toch hccft alles zijn lichtglans vcrlorc.n. 

Naar mijn Duincn niet mcer, 
Met het hart van welcer. 

't Levcnsl~stige hart, zal i.k staren : 
Aan hun voct, ondcr de aard, 

Rust ccn stof, ons zo waard, 
Rust . . . . de vrcugd van v-ervlogene jaren. 

51 



Aan de voet van ons Duin; 
Op wier blinkendc kruin 

V aak mijn lied van Gods zegen verhaalde, 
Daar rust, licflike, gij, 

Die ons !even zo bJij 
Als een lachende zonne bestraalde ! 

Waart gij schoon. waart ge goed, 
Blonk een minnend gemoed, 

Uit die trouwe, dje zusterli.ke ogen, 
Was uw Jach vol gcnot 

Ook geen danktoon voor God, 
Die daar kindcrlik oprees ten hogen ? 

Heeft ons hart u bemind. 
0 gij .hartclik kind, · 

Zachtc lievling van zuster en brocder; 
Fi:~sse je~gd, zonder smart, 
Rltjde Remc van hart. 

Licfate vrouw en vcrruklike mocder! 

Ats uw stemmc, zo schoon. 
Klonk geen nachtegaalstoon 

lmmermeer Jangs tle vredige hcuvclen: 
Wat gezang, wat gekout, 

Als ge 's midd.ags in 't woud 
Bij mv eerstling op 't mos zat te keuvelen ! 

W aar gij traadt, kwam de vrce 
En gezelligheid mcc, 

't Was geluk, mv geiuk maar te aanschoawen., 
Want van 't helder ge-.ticht 

Strcialdc lcven en licht, 
Vrolikeonschnldendankbaarvertrouwen. 

()p uw zerk straalt de glans 
Van de Ientezon thans, 

Orn uw graf ruist de vrolikc morgen, 
Alles fiuistert een lied, 

Alles leeft en gemet. 
Alles lacht als cen jeugd zonder zorgen ... 

Maar de glans uwer jeugd, 
Die mijn ziel hceft vcrheugd, 

Schijnt niet meer in de bloeicnde gaarde, 
En voor 't kluisje uwer trouw. 

Speelt een knaapjcn, in rouw -
Gij zijt treurig, o hecrlikc aarde r 

Bloemendaal 1857. 
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KOMEN EN GAAN. 

Daar is een tijd van komcD, 
Daar is ecn tijd van gaan : 

Dat hcht gij meer ver nomen, 
Maar heht gij 't ook vcrstaan ? 

0, wic het mag doorgrondcn 
D a.t sprcek.woord zo vol zin, 

Die ken t der Liefdc wouden, 
De weelden \Tan de min . 

.Die mocbten ogenblikkcn 
Soms urcn wrcder pijn, 

En uren van vcrkwikkcn 
Soms als sekonden zijn . 

D ie bee.ft met bevend Schromen 
V aak in zijn luistrend hart 

Een lieve tred vcm omcn, 
V crnomen uit de vert•; 

Maar liet ook \Tele re izen 
Zijn zielc bij zijn scbat, 

En ~ng die spreuk bepcizen 
Sttl op zijn cenzaam pad. 

Die heeft in 't zoete lcn~n, 
Vol leed en liellik heid , 

rn jonkhcids rijke drcven 
Genoten en - gescbreid ; 

En in zijn s tiller hartc 
Zich reeds een schat vcrgaerd 

Van wecmoed, lief de, smarte, 
Die hij getrouw bewaart. 

Die wcet, wij armen boeten, 
Wij boeten wreed en snel, 

V ru.1: menig lief ontmoeten 
Met menig Iang vaarwel. 

Die zie t ook, in zijn dromen, 
Langs schemerende . Pa~n. 

Soms vriendcn wcderkomen, 
Die ver zijn weggegaan. 

Die treuit om L cnteweelden, 
Maar jaagt nie l meer vooruit, 
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Als toen zijn vingren speeldcn 
[n 't haar dcr blonde bruid. 

Die dcnkt, sinds exude jaren., 
Rij 't komen van het groen, 

Aan 't vallen van de blaeren 
Jn 't stemmende scizoen. 

En in de najaarsvlagen, 
In 't dwarlen van de bla~n, 

Hoort h.ij ecn stemme klage..n 
Van komen en van gaan. 

Die blikt soms langc, langc 
Terug in zijn wclcer, 

En 't wordt hem hangc, bange, 
En 't !even buigt hem necr. 

Hij peinst, nog pas gekomen, 
Pas gisteren, en zo veer 

Reeds op de snelle stromen 
Van 't wondrc, cliepe meer? 

Hij_ voclt zijn moeders kusse.n 
Nog gloeien op zijn wang, 

En hoort al ondert11sscn 
Een dicrbrc wiegezang. 

Hij. _ ziet zich zelven stoeien 
Met knapen op bet duin, 

En reeds - zijn k.indren grocien 
. E_!i bloeicn in zijn tuin ... . 

En midden in de zegen 
De trooste van zi3n God, 

Stroomt hem de we~moed tegeo, 
Van 't wisslend mensenlot . . .. 

Daar is een tijd van ko.mcn. 
Daar .is een tijd van gaan .... 

Dat hcbt gij meer vernomen, 
Maar hebt gij 't al verstaan ? 

0 , wie het mag verklaren 
Dat spreekwoord, zo vol smart, 

Die leefde luttel jaren, 
Maar leefde met rijn hart. 
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Die voelt van. al dat komen, 
Dat Jrnmen en dat gaan 

Van mensen, dingen, dromen, 
Zich moe en onvoldaan; 

En zoekt met sterk verlangen 
Naar een, die komt en - blijft, 

Wie hij aan 't hart kan hangen, 
W aar alles henen drijft. 

Die weet: een klok van scheiden 
Luidt rustloos door bet dal, 

En leerde zich bereiden, 
Bereiden voor 't geval ; 

En haakt met alle vromen 
Naar 't oord, waar vroeg of laat 

Weer all en samenkomen 
En niemand henengaat. 

ONDER DE LINDE. 

Jk min u, o mijn Lindeboom, 
Zo rijk, zo lomm.erdicht; 

Nochtans, o Herf stwind, koom ja koom ! 
Ontlover mij mijn groene boom-
En door de onblaarde takken stroom' 

En straal' mij 's Hemels licht ! 

WELGELEGEN. 

'k Noem mijn huis, vol huwlijkszegen, 
Kinderlief de en moedermin, 

Somtijds lachend : W elgelegen; 
Maar die scherts heeft droeve zio... 

,,Wel~elegen ? woont gij buiten? 
Of IS 't uitzicht dan zo schoon 

Op uw stadje door de ruiten ?" -
Neen : <loch weet ge waar ik. woon? 

Vlak bij 't kerkhof! Al de doden 
Moeten steeds mijn hnis voorbi. 

En verkonden, stille boden: 
,,Heden ik en morgen gij." 
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·t ls w el vrolik ! zclfs bij tijui:n 
Al te vrolik ! veel te druk 

Kunncn de e.kipagcs rijden 
Langs mijn woning vol geluk . 

'k. Zuchi dan vaa.k. ook : StiHe vrienden, 
Ncemt, zo 't kan, de boodschap mee, 

Dat ik graag bij mijn beminden, 
Nog wat blijven wou in vre~ ! 

Vlak bij 't kerkhof. maar twee scbreden 
En g e zijt er , gauw en goed, 

W aar ge Jang om been kunt trcden, 
Maar toch cindlik rustcn moet. 

Vlak bij 't kcrkhof. maar cen stapjc 
En ik sta er aanstonds voor; 

Komt mijn tijd voor 't laatstc stapje 
'k Heb gcen rijtuig- nodig hoor! 

Aaklig, he, om zo te woncn 
Vlak bij 't ke rkhof bij je graf? .. . 

Maar, mijn licvcn, stcrkcn, schonen ! 
W oont ge e r dan veel verder af? 

OP EEN KIND lN i\{EI GEROREN. 

J. 

Er is een kind geborcn, 
F.cn jongentje in de Mei, 

De feestmaand, de uitverkoreo. 
Der Liefde en Poezij. 

Zijn wieg staat tussen rozen 
En gouden regens in, 

En bleke wangen blozen 
Er bij - van moedermi n ! 

De blonde zusjes staren 
V erbaasd bet broertjen aan; 

Moet <h\t in later jaren 
Met haar uit wandlen gaan? 

Zijn vaders hart vloeit over 
Van weelde, lief de en dank; 

De nachtcgaal in 't lover 
Zingt hem een wiegezank; 
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Zingt : W elkom in dit leven, 
Zo treurig en zo blij t 

Pluk bloemen in zijn dreven, 
Gij knaapje van de Mei ! 

,,Zie, aardig lentewichtje ! 
Lief kop3e fijn en blond, 

Steeds met een scbalk gezichtje 
Blijmoedig hier in ·t rond ! 

~Groei. onder 's Heren zegen, 
Als 't bloempje van 't getij , 

V oorspoedig in de regen. 
En 't zonnetje van Mei ! 

"Blik onder vreugd of smarte, 
0 frisse lenteknop, 

Steeds met een open harte 
Ten hogen hem el op ! 

,.Doet ge ooit een liedje horen, 
Zo klink' het vroom en vrij, 

Als 't lied der lentekoren 
Vol zoete Melodij ! 

"De God der lente spreide 
U rozen voor de voet, 

De God der Liefde leide 
U zachtkens , trouw en goed ! 

,,Bloei in uw vaders gaarde, 
Bloei aan uw moeders zij, 

Hun schoonste bloem op aarde 
Gij knaapje van de Mei !" 

II. 

Een Iogen bleek u ·t lied van Mei, 
Een cl.room-de bee der Poezij . 

De wind der duinen, klagend over 
Uw moeders graf. door 't dorre lover, 

Zong, kind der lente. droef en bang. 
U ras een and.re wiegezang .. .. 

T oen vloodt gij-zelf naar beter dreven 
En zijt geen tweede Mei gebleven

W el mocht ue na dit wreed begin ! 
A~ toch, wat bioe~en de aa~d kan geven. 
Hi) heeft geen Meunaand m bet .Ieven, 

Die vroeg u derft, o moederm.m ! 
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NOOlT VAN PAS. 

Bij 't zorgen 
Voor morgen 

V ond niemand ooit baat : 
Eerst, ab ge er v66r staat, 
Dan voelt gij bet kwaad; 

En als gij 't voelt, dan hclpt geen raad.
Dus? Wijsbeid komt steeds te vroeg of te laat. 

LIEF DE. 
Die ik hct mccst hcb licfgehad, -

't Was nie t de sfanke brnid, met wie 'k in 't zoeter leven 
Mocht dwalen op bet <luin en dromen in de dre.-en, 

"Wier hand mij lei<l<lc op 't rozenpad ; 

'l Was niet <le jongc en t.eedre vro11w, 
Di.c, gocde genius, mijn hart, mijn huis bewaakte, 
Die mij het leven, ach, zo ticht en licflik maakte. 

Met al de rijkdom harer trouw ! 

,,Zo was 't de moedcr van u w kroost, 
Die u, gclukkige, voor 't offer ve1cr smarte, 

. Deed smakeri, onvermengd. het rcinst geluk van 't harte, 
Des levcns licfelikste troost? 

Neen !- die ik 't mecst heh liefgehad, 
Dat was mijn kranke, 'i. was de moede, de uitgeteerde. 
Van wic ik leveo beide en ho pend stcrven lcerde, 

lfQ.). 
T oen '.k. wencnd aan. haar sponde zat. 

VERLOREN SLEUTEL. 

Veel wat ik ecnmaal rccht verstond, 
Versta i.k thans niet mcer 

Waarom ? .... Het blind Gcloof verzwond, 
De Twijfel drukt mij neer. 

(~-.olgd.) 

NIET VOOR DE MENSEN. 
Matth. VI: 16. 

I. 

Voor de mensen klaag uw leed 
Niet te luide, niet te lange, 

Ni et te bange: 
Meest vertoning scheurl haar kleed. 
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Pronk niet met gcleden smarte , 
Stilte is tolk van 't dicp gcrnoed, 
Meer dan wanhoops trancnvlocd. 

De eedle zicl, bij 't heilig lijdcn, 
Heeft haar ficrhcid; vrcest dcr schaar 
Oppervlakkig trcurgebaar, 

Als de troost der ongewijden; 
Wat voor alien. nict voor haar ! 

Moge cen traan bet oog ontglijden, 
Echte droefheid, blcek maar schoon, 
Draagt heur wonden nict ten toon. 

Doch de nacbtwaak ziet haar strijden. 
Doch haar Tr-0oster kent haar rouw, 
En die zij hcweent haar trouw! 

LI. 

Kunt gij 't overvloeiend hart 
Niet behcersen? 't Juk d<'r smart, 

't . Heilig kruis niet stille dragcn? 
M6est ge luidc uw jammer klagcn, 
Han<lenwringcn, ·waarom vragen? 

Uitkomst zockC'n in g<'ween? 
Ga, bcprocfd<>, 
Zielsbcdrocfdc, 

Gij ook-in de hof, allecn ! 
Niet voor alien slaak uw klachte ; 
Voor de Kenner dcr gcdachtc, 

Voor de Hoorder dcr gebeen. 
Stort uw ziek uit, k.laag en ween! 

Ween en- bid ! en 's Hcren vrede. 
- Engel, die vertroostend lacht -

Iicht en kracht. 
Op uw tranen, op uw bcdc, 

Zullen dalcn in uw nacht. 
Straks, o gij van God verkwiktc I 

"Zalf uw hoofd" en beur 't omhoog, 
Wis de tranen nit het oog. 

Dat de Heme! tegenblikte ! 
Toon ons geen misrnaakt gelaat ; 

Laat 6ns in uw kalme trekken, 
Van de rouw, die niet vcrgaat, 

Dieper 't echte spoor ontdckken ! 
Eenvoud, waarheid in de smart 

Tuige ons de adel van uw hart! 
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'T \VAS TOCH DE HOVENrER. 

Zij. mencnde dat hct de hovenier wu .... 
Job. XX : ff>. 

' t Was toch de Hovcnicr , Hij, die in J ozefs gaardc 
Uw schre icnd oog vcr schccn, o droeve, teedre vrouw, 

Toen niets meer dan cen lijk uw schat was op dezc aardr:, 
En alles wat gij zocht in grote zieleronw ! 

't W as toch de Hovcnicr, Ilij, d.ie begon t e vragcn : 
Wie zoekt gij ?- -die u straks Maria! tcgenriep, 

En met djn woord het licht deed in uw zicle dagen 
En in ecn paradijs uw w oestenij herschicp} 

·t Was toch de Hovenier, De knoppen gingen open, 
Gereed te stcrven op de akker van 't g-cmoed, 

De knoppcn van geloof en liefde en vrcugde en hope, 
Bij 't ruisen van zijn uchtendgroct. 

Zib. wachtten op zijn dauw, zij smachtten naar zijn zegen, 
e kiemen ille r dcugd, de bloemen van lhc t hart: 

Zijn woord was voor haar groei de wondre lenterege n, 
Zijn bli:k de milde zon. na winterkoudC' en smart! 

Ze ontlokt",n om niet mecr te sterven, maar te bloeien, 
0 , !anger dan een lentc·, een sch.one zomcrdag, 

Om, door zijn zorg gekweekt. in ·t diepst der ziel te groeien, 
Hoe menig bloem der aard hct oog verwelkcn zag! 

't Was toch de Hoveni.cr ! En, wic in 's levens gaarde 
Oic man niet hcefl ontmoct, Maria, zo al.s gij, 

Zi.i!J ziele schrcit en smacbt, al bloeit de zonnige aarde, 
En zoek.end waart hij om in 't lcntefecstgetij. 

1859. 

ONVERMOEID. 

Des drijvers geweldige roede 
Jaagt rustloos ons voort op ons pad; 

W ij_.lopen en worden wel moede, 
\Vij wandlen en worden wel mat. 

De. hittc des daazs drukt ons neder 
En donk.er daali menige nacht ; 

W ij_ gaan- en wij komen nict weder, 
W aar 't luchtje zo mild was en zacht; 
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Waar lieflik de levenstroom ruiste, 
En vrolik uit bloemhof en dal 

De wildzang der vogelen bruiste 
En ·t hart sloeg met jubelgescha! ! 

Hoe kwijnden en bloemen en zonnen ! 
Veel trouwe gezichten zijn heen : 

De reis, zo gezellig begonnen. 
W erd somber en eenzaam meteen. 

Wat vloodt ge ons, gij lieve, gij goede? 
Keert weder ten steun op ons pad ! 

Wij Iopen en worden zo moede, 
Wij wandlen en worden zo mat! 

Zij keren niet weder, de doden, 
En 't omzien wekt ijdele smart : 

Wat staat gij?-de rust is verboden ! 
Geen ruste, al bezn·eek ook uw hart. 

Noch omzien, noch schreien, noch klagen 
Vertroost, vernieuwt ons de kracht... 

Mijn ziel, Iaat een psalmtoon u dragen, 
En klink', o mijn harpe. te nacbt: 

Wij slaan naar de bergen onze ogen, 
De hulpe zal komen van God : 

·t Is Hij , die uw tranen zal drogen, 
U leidt op de weg van uw lot! 

V aartwel dan, gij lachende dreven ! 
En vredige dalen, gegroet ! 

Berg--0p !$aat de weg \' an ons leven, 
W ij sti1gen met manlike moed. 

Al buigen, in trenrig g epeize, 
W el vaak onze zielen zicb neer, 

De korte verdrukking der reize 
Vindt ook haar vergoedinge weer. 

W_ij kennen en-kussen de roede, 
Die rustloos ons drijft op ons pad, 

Wij !open en-worden wij moede
Wij zoeken ook de eeuwige stad ! 

Geen rusteloos zwerven en smachten 
Is 't leven: een Doel licht ons voor; 

En worstlende, winnen wij krachten, 
En dwalende Yinden wij 't spoor! 
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Ecn Machtige :.-teunt ons en schraagt ons, 
W .ij struiklcn: Hij richt onze voet; 

Wij vrezen, wij vallcn ..... Hij draagt ons 
Getrouw over bergen en vloeCl ! 

Zo vreest niet ! laat rijzcn uw psalmen, 
Laat vrolik langs afgrond en rots 

Het moedige reislied wcergalmen, 
llct reishe<l der kinderen Gods. 

Wij wachtcn met dankenden hoofdc 
Uw hcil en uw waarhcid, o Ueer ! 

En wat het verleden ons roofde, 
Gceft schoner de toekomst ons weer. 

Steek' de zon, daal' de nacht , G ij Algocde 
Zijt schaduw en Iicht op orn; pad; -

W_ii lopcn en worden nict mocdc. 
W ij wandlcn en wordcn nict mat. 

ROUWREKLAG. 

God heeft u zwaar beprocf d ! lk weet 
Een troostgrond maar: dat Hij het deed. 

HET HAAN1JE VAN DE TOREN. 
Fiat voluntas. 

November 't laatst, maar even loch, 
door storm en sneeuwjacht heea, 

Was ze uitgewipt naar Moedcrs huis 
met overhaastc schreen. 

Me.n knordc op 't onvoorzichtig kind ; 
zij --kuchtc, met een lacb . ... 

Doch •s avonds van dat wit gclaat · 
ontroerde wie haar zag. 

En sedert ving baar lijden aan; 
de k.icm der wrede kwaal, 

"Die langzaam moordt, als sluipend gjf, 
c.o wis, als 't grievend staal.'' 

Schoot wortlen in beur jo~gc borst, .... 
Een bh3d.c lentcgaard, ... 

En de armc knnst zocht weer naar 't kruid 
dat nergens wast op aard 

112 



Het einde was beslist ; doch zij 
verdroeg haar kruis, als mee;,'t 

Haar kruisgenoten, 't hart vol hoop, 
met planncnrijke geest. 

Zij leed, met lievc lijdzaamheid, 
ook waar van week tot week, 

Trots korte vlcugjcs van hcrstcl, 
haar teedre kracht bczwcck:. 

Toch, dat eentonig levcntje. 
met zorg hewaakt. ven.lecld, -

Was zc ook nict moe als nichtjc een uur 
had aan haar zij gcspccld ?

Dat dobbren tussen hope en vrccs, 
di<' voorgcscbrcven rust, 

't Was wel een kruis, ecn bitter kruis, 
voor licve ,,Levenslust" ! 

Ach Lcvcnslust !. .. in betcr tij<l, 
Zo schertsend, noemden haar 

De vr:iendcn van baar schone jcugd, 
ecn tcedrc vriendcnschaar. 

Die zij , ccn zonnetje in haar huis 
en feest ,·an 't huislik fecst, 

Bezielde door haar licflikheid 
en ri jkc. <lartle geest. 

Want lcvenslustig was hcur aard, 
zij lachte nimmer moe, 

De jonge vrouw, vo·l kinderzin, 
bet licve leven toe. 

Geen zorg boog licht dat hoofdje ncer ; 
een nicts, ecn rozeknop, 

Een zonncstraal, cen lief gclaat 
wond haar jong hartjen op. 

Daar geurden rozen in haar zicl, 
een nacbtcgalenkoor 

Slocg in baar reine borst, en sloe~ - -
temet eens vroli.k door ! 

Zij kon vertcllen als cen fee, 
vol dartle fantazij, 

En op haar lippen zwcefdc graag 
de scbalke plagerij. 
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T och was ze ook ernstig ja en vroom -
doch somber was ze nooit ! 

Haar ernst was in geen rimpel, neen, 
maar in een lach irPplooid. 

Dat vrolik hartje was ook diep, 
doch in zijn diepte scheen 

Een licht van Liefde en Hoop! dus wierp 
bet stralen om zich heen. 

Zij bloeide in de eerste huwliksjeugd, 
als 't bloempjen in mooi-weer; 

· Zij tooide met haar blijde zin 
haar I even en verkeer ; 

Zij schiep een wereldje om zich been, 
Vol geest en vol geluk. 

W aarin haar geestje zich bewoog. 
gezellig, vrolik. druk. 

Hoe deelde ze aller lief en leed ! 
haar handdruk was een troost, 

Haar zilvren stem een feestgezang ! 
haar vriendschap, onverpoosd, 

Was bier en daar en O\reral. 
waar voor die guile ziel 

Een jarig kind te omhelzen. of -
een traan te drogen vie!. 

Want zij liep uit vast iedre dag: 
zij stak, door weer en wind, 

Het zorgloos neusjen in de lucht, 
dat onvoorzichtig kind. 

En plaagden haar de vrienden soms 
om haar uithuizige' aard, 

Dan zuchtte zij: bet blijft ook nog 
zo eenzaarn aan mijn haard l 

Doch waar zij kwam, zij deed u goed, 
zij sleepte u, kozend, mee ; 

Zij spreidde lichtjes om ztch been 
van vrolikheid en vree; 

Zij tierde en bloeide: een scbone bloem 
in 's levens lentehof. .. . 

T otdat op eens de Noordewind 
haar ranke stengel trof ! 
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Nu denk u dartle f .cvcnslust 
gcvangcn in haar kluis, 

Van week tot week, van maand tot maand, 
en wccg haar bitter kruis, 

Men hield haar ,;til. men hidd baar klein. 
lang praicn leek haar nict, 

En mcnigccn klopic aan haar <leu r, 
die men nict binne nlict. 

W clccr , hoc vlood di<'. winter om, 
die ons haar r rissc la ch, 

D e L ente der gc7.cliigbeid. 
zo ,-aak le prijzen plach. 

Nu, 't was haar drukste fecsl wannccr 
baar kleinc naamgenoot, 

V an t ijd tot tijd, een mooic <lag, · 
mocht spclen aan baar schoot . 

Haar woning was nict vrolik ook : 
door kleine VC'nstc rruit 

Zag ' t ruim, m aar somber zickvertrck 
op 't . tilk kerkplcin uit. 

Slechts was daar Zondags wat te zien, 
en dikwcls n aag<le zij: 

,,Och, wandel soms een stapjcn 6m 
en ga dan hier voorbij !" 

En wie hct deed, die werd beloond 
met d ' allerlicfste knik ; 

Zij slond ecn schret" van 't vcnstcr af 
en volgde u met haar blik 

Zovcr 7.ij kon ! maar somtijds ook 
dan zocht men, dagcn lang, 

Vergeefs de lievc schim Yoor 't raam .. . 
en mcnig hart sloeg bang. 

D och stra.ks weer zat ze op de oude plaats 
en gluurde door de ruit. 

Het ging met haar al op en neer 
en langzaam achteruit, 

November was 't de laatstc maal 
dat zij haar kluis verliet ; 

H et wcrd al Maart, het werd April, 
en bcter werd zij niet. 
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Zij voelde 't wel, zij vreesde 't ·wel. 
<loch ·deide zich nog meer

D e H oop voor de arme kranken Yoedt 
een liefde wreed en teer

E n was maar eens de )Iei in 't land 
en gure April ,·oorbij, 

Dan werd ze ook beter. sprak b aar wens, 
en <lat geloofde zij. 

,,Th: sterf hier in mijn duf Yertrek; 
maar lucht en lernegloed," 

Dus dacht zij, stil of luid .. ,ziedaar 
\Yat mii o-enezen moet ! 

Ze weten 't niet, ze wetcn 9t niet. 
met al hun medicijn, 

God heeft de beste: bloemengeur 
en warme zonneschijn !" 

,,Naar buiten wil ik, de eerste week , 
de tweede \\eek van Mei, 

Lief st naar mijn duinen. zo het mag; 
daar ademde ik zo .-rii, 

D aar was ik iedere zomer toch · 
altijd zo heel gezond; 

0 , 'k zal genezen in die lucht 
en op die dierbre grond." 

,,Ben ik maar eenmaal daar, gewis 
dan sterk ik langzaam aan, 

'k Zal met een steuntje daz aan dag 
een eindje verder gaan; 

En ben ik moe, dan ruste ik uit. 
aan onzer heuden voet.. . ... 

't Is ook versterkend. 't lek.kre zand, 
gestoofd door zonnegloed ... " 

En al haar dierbren, om de beurt, 
herbaalden trouw en teer: 

,,Gij moet naar Buiten ! zeker, daar 
vindt ge al u w krachten weer. 

En was het nu maar warm en zacht , 
licht deed een toertje u goed, 

In maklik open rijtuig, kind! 
geduld m.aar ! en houd moed !" 
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Een open rijtuig! en het oog 
der zwakke glom van vr eugd 

Bij deez' gedachte. die altijd 
haar zinnen had Yerheugd. 

,,Een open rijtuig;" riep zij uit ... 
,,En lucht en lentegeur .. . 

H oor , 'k ben genezen. :\loederlief, 
als 't stilhoudt voor mijn deur." 

En .Meimaand kwam ! en met haar, zie. 
een vleugje Yan herstel ; 

Vals zonnetje in een droeve lucht ; 
doch zii: .,i k wist het we!. 

Gods lente brefieot me al redding aan ; 
zo nu de zon maar scheen. 

'k Geloof-ik liep miin kerker uit 
zo luchtig als voorheen !" 

Doch onze Noordse Mei, helaas. 
is arm aan zonneschijn. 

Hij kan zo koud, zo droef, zo guur, 
hij kan No\"ember zijn. 

En zo was 't nu: de i'\oordewind 
blies langs de kale gracht. 

En dicht bij Pinkster werd nog steeds 
,,de lieve Lent" verwacht. 

D at griefde haar; dat deed haar pijn; 
die borst, ,.an hoop vervuld, 

Nu dat haar zoetste hope loog. 
verging van ongeduld. 

Mistroostig wcrd zij voor het eerst. 
en, meer dan vroeger ooit, 

Verveelde 't somber uitzicht haar, 
met boom noch mens getooid. 

T och iedre morgen, da9 aan dag, 
was t nu haar eerste werk, 

Te staren over 't plein en dan-
naar 't Haantje van de kerk, 

Met vragend, mijmrend, nieuwsgier' oog, 
E en spiegel van dat hart, 

Vol scherts en weemoed tegelijk, 
en spelend met zijn smart. 
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\Vant op bet hunkrcn na:tr de lucht 
was ' t a.ntwoonl kcer aao kcer: 

., Oc wind is ~oord, Uf' wind hlijft Noorcl. 
't is guur. ' t is nog geen weer: 

Kijk, liev<'. a!s ' t HxmtJC' \,an <le' kerk 
zic:h zc)- na:u 1~ns toC' draail, 

Dan ruist hct koeltj<'. dat u zacht 
al~ babem tC'gcn'\\'aai t. " 

Zo WC'rd gezegd. gc·vl~i<l, g<"troost 
f'n 1e<lr<' rnorgf'n stond 

Z1j n u voor 't raam C'n tuurd<' en h ·e k. 
t'en l:ichjen om de mom!, 

Ecn traan in ·t oocr; zij sdiuddc : rraks 
haar kopje. n-is op rcis, 

Fn dacbt en sprak dan hiJ zich--wlf 
l n vr('(·m<l en droef gepcis: 

.,J\ ch, ' l is wct·r de ou<le hoodschap, ja. 
en ' t Haantjc zcgl: bl ij f thui:;, 

En \\'C'C'r ecn koudl', langc da" 
ve rkwijrw ik, in mi.in kluis. 

Hoc anders was 't C'cn \orig jaar, 
hot' zorg!oos li C'p i k u i l. ... 

Ik was ioch recht gf'lukkig tocn; 
ik wist \·an Xoord noch Zuid." 

,.~ccn, 'k schonk l} nocger nooi t ccn blik, 
ik li0p <loor wen en \•.rind ! 

Zcg , hoofdig H aantjc, wreekt g 1..: u thans 
op ' t om·oorzichtig k ind? 

E n houdt gc u dan maar doof. st<'ed~ doof. 
voor al mijn ge<:stighecn .... 

;\ ls -- ,,volgdc C' r bitte r, na C<'n p<lOS . . 
,,a.ls - God \·oor mijn gcbeen !·' 

En wcemoed o\·erstelpte: haar. 
zij wrong in diepe smart 

D f' blckc, lange handcn saam, 
mc:t ang;.iig jagend hart, 

Tot ze f'indlik schrcicn kon en riep: 
,,T e leven is toch zoet ! 

Necn, v rien<len, arme L evens lust 
heeft nog geen sterv<'.nsmoccL," 

63 



Doch straks verhief zij ·t hoofdje weer 
en ·r leliewit gelaat: 

,,Ik: meen dat zulk een droeve bui 
mij gans niet niendlik staat." 

Zo dacht ze en sloeg het kalmer oog 
weer naar de torentop, 

En dreigend met de vinger was ·t : 
,,Pas morgen beter op !" 

Maar morgen. ach. 't \\as de eigen strijd 
in 't somber ziek.-ertrek ; 

Z ij voerde met haar torenspits 
een dageliks gesprek ; 

Zij schonk haar nu wel menig blik 
En menig vleiend woord, 

Maar 't baatte niet: heur onheilsboo 
wees om·erbidlik : Noord ! 

Maar morgen stond ze weer en dacht: 
.,De dagen gaan voorbij 

E n lijken op elkaer-het w·ordt 
o-een zomer meer ,-oor mij .... 

Genezing wachtte fk rnn de lucht. 
de buitenlucht alleen

Maar 't Haantje w ijst naar Buiten niet, 
het v.ijst naar Boven heen! '· 

,, 'k W ou toch alleen zo graaz dat God, 
eer Hij miJ tot zich nam. 

Nog eens een zoeler luchtje gaf 
,-oor zijn geschoren lam ; 

'k W ou nog zo graag het groen eens zien. 
de blijde zonneschijn

En dan, zo 't warmer was. \\ellicht 
zou ik ook beter zijn . . . -" 

,,0 Gij, die Liefde en Almacht zijt, 
Gij, als mijn Bijbel leert, 

Die met een wenken van U w band 
en wolk en wind regeert ! 

Zo toch Uw hand. o Heer. voor mij, 
dat Haantje eens keren wou 

Naar 't Zuiden heen, Gij kunt bet toch ! 
hoe ik U danken zou . . . . " 



Wat omging in haar ziel ? . . . . Zij stond 
en staarde als wachtte ze af, 

Of ook haar bede werd verhoord 
en God een teken gaf ! 

Ze ontwaakte op eens : ze ontroerde zelf 
van 't spel der fantazie ; 

Keek naar de lucht, keek naar de kerk, 
en zei: Uw wil geschie." 

Des andren daags maar even wierp 
ze een blik naar buiten toe, 

Half zegevierend, kalm, beslist, 
half strijdens-, hopens-moe, 

En toen-niet meer ! Zelfs dagen lang 
ging nu 't gordijn niet op

Intussen wachtte op zonneschijn 
nog steeds de rozeknop. 

Maar eindlik op een Juniedag 
Vol zomerglans en geur, 

Daar rolde een open rijtuig aan, 
dat stilhield voor haar deur .... 

En zij ? Ze was genezen ook, 
de lieve Levenslust ! 

Zij ging ... , haar bracht een zwarte koets 
naar Buiten, in de rust. 

Een jonge man, gek.n.al-t van rouw, 
een kleene vriendenschaar, 

V o1gde-en hun ziele volgde mee !-
de aandoenelike baar; 

Naar 't Haantje van de toren keek, 
met droeve glimlach, een: 

't Blonk in de blauwe lucht en wees-

Dec. 1857. 
naar 't zoele Zuiden heen 

SCHITIERENDE ST ARRE. 

Ik zag een starre schittren, 
Maar 't was niet aan de trans ; 

't Was in twee dierbre ogen, 
Een starretje vol glans. 

't Betoverde en bezielde 
Mijn hart, mijn geest, mijn jeugd, 

,t Spreidde in mijn blijde woning 
Gods licht en vrede en vreugd. 
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Het blonk op al mijn wegen 
Zo vriemllik en zo zacht, 

Een zonnetje van zegen, 
T e morgen en te nacht. 

Het b lonk van heilegc lief<le 
Voor zovecl goe<ls en j:.,rroots ; 

H et schccn een licht des levens, 
Maar 't bkck-een boo des <loods ! 

Dat was hct T eringstarretje
Bcw are u Gods gena~, 

Dat gij hct ooit ziet schittrcn 
Tn 't oog van kind of gae ! 

1845, 

TWEE LEVENSBEELDEN. 
V erzcn, gescbrcven naar aan leiding der 

bckende plaat : 

Tllli PAST ANU Tiffi FUTURE. 

I. 
't Lachend oog, vol liefdc en licbt, 

't Open harte, rein van zorgen, 
ln de zocte lentcm or<Yen 

Staart een bl.ij en hfond gezicht. 
Uit de wonderschone <lreven 

Van het onbekC'nd versc.hict 
K.linkt cen vleicnd toverl.ied, 

't T .icd van 't jongc leven .. . . 
Op zijn zachte melodij 

W at al beeldcn en tonelen 
R eizen de peinzcnde zielc voorbij ! 

"Rozegaarden, luchtkastelen, 
Kluisjes staeg vol poezij ; 

Rjjke ekipages of ruisende zalen; 
Zilvcren meren en lachen<le dalen; 
SpeJende groepjes v anschoonhcid en jcugd, 
Groene terrassen, vol Jcven en vreugd ; 

Fiere onbeken<len, die 'l m.aagdelik harte 
Groet, uit de verte, 

Groet met cen blos, met 'n droom,met'nzucht! 
Op de wolkjes, in de !ucht, 

Zo ze gecn hecrlike bruidstooi :ti.et zweven, 
T och, ab in hruidstooi vcrschijnt haar 't leven, 

Lacht haar <le toekomst, zo rijk en zo zoet .. . 

0 , S chone W ercld, wees gegroet ! 
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II 

't Stil gemoed vervuld van rouw, 
Als de balling p.aar zijn Eden, 
Op de velden van 't verleden 

Staart de jongbeproefde vrouw. 
Stem.men van vervlogen jaren 

Klagen, somber in het rond, 
Als 't geruis der gele blaeren 

Over dorre kerkhofgrond : 
En, haar jonkheid en ·haar dromen, 

Wat haar 't wondre leven gaf, 
Wat haar 't leven heeft ontnomen, 

Stijgt weer opwaart uit zijn graf: 
Liefde, die haar kindsheid streelde, 

Oude vriendschap, eerste min, 
H oogtijdagen, bruiloftsweelde, 

V reugden van het jong gezin; 
Al wat ze eenmaal heeft genoten, 

Of, in overzaalo-e gloed, 
Aan het kloppend hart gesloten,

W at haar hart nog kloppen doet ! 
T och, niet in deez' vredige ogen 

Dringt een traan van rouw en spijt 
Om uw vreugden, Lentetijd ! 

Die te wreed de ziel bedrogen 
T oen het uur sloe~ van de strijd ! 

Hier, geen hopeloze smarte, 
Die de schimmen van weleer 

W tl omarmen, eenmaal weer . . . 
Offer van een lijdend harte, 
Dankend nog voor 't geen vervloog, 

Rijsthaar weemoed, stille omhoog 
Neen, schoon door de storm verslagen, 
D e eedle ziele zal niet klagen 

Om de hardheid van haar God l 
Had haar leven niet zijn dagen 

Van geluk en van genot, 
En- wie zal aan de aarde vragen 

Anders dan het aardse lot ? 
Zo haar bloemen zljn gevallen, 

Als een lijkkrans, op de baar, 
W at verganklik is voor all en, 

Moest het eeuwig zijn voor haar? 
Is de wet niet bier beneden, 

Dat de Toekomst wordt V erleden? 
Dat de ziele derven moet? 

Dat uw beste tranen vloeien 
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1859. 

Om 't geco meest 't hart mag boeien, 
Om wat schoon is, cdd, gocd ? -

Dat de bruidstooi, broos-gcwcven, 
Smclloos !anger prijkt en lccft, 

Danhct rcinst geluk van 't lcvcn, 
Dat de hoogste Liefde wecft? ·- · 

Maar ook- d it ons aanlse strijdcn, 
Al ons lievcn, bron van lijden, 

Al ons hlocicn en vergaan, 
Waard ccnglimlach of een traan, 

Ts 't nietdus van Godgegevcn 
Tol een doe! van hoger lcven? 

Brenst des Levens diepstc smart 
Nietaes Hcmelstroostaa n 'thart? 

Uit uw wondre kerkhof<lrcven, 
Schoon W cleer ! o ruist er nict 

' Ook een. zacht, een stem, een lied 
Lied des ]evens, lied der hope ? 

Wijst bet graf niet naar omhoog, 
Meer dan enigc tern pelboog? 

Scheu-rl zich niet de H eme! open 
Voor bet minnend, wencnd oog ? 

Blinkt nict over 't puin van Eden, 
Over 't stof van ons V crlcdcn 

Nieawe lcntemorgcnglocd ___ ? 

0 , landdertockomst, wcesgcgroet I 

VARlATIE. 
I Korinthe XIV: 20. 

Een kind in de boosheid, ccn kind in 't verstand 
Zo'n stumper, die staat niet alleen in het land. 

E en man in de boosheid, ccn man in 't vcrstand
Die heerst in de wereld met krachtigc hand_ 

Ecn man in de boosheid, ecn kind in 't verstand
Dc schelm is een Ezel en valt in de schand. 

Eenkind in de booshcid, een man in 't verstand -
Die zetten al de andrcn hi er lief st aan cen kant 
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OP DE BERGEN. 

1. 

Hoog van de Alpen, bij de stralcn 
Van de morgen, zag ik neer 

Op hct lustoonl in de dalcn, 
Tussen Thuns en Brienz' meer ; 

't r ,ustoord met. z-ijn rij paleizen, 
W aar der bergen hoge gast, 

Moe van 't. onvcrmoeide reizen, 
.Pracht en wcelde zoet ver.rast.; 

W aar 't goud van 't r ijke Noorden, 
Dat ecn armc Zwitser boeit, 

Meer dan T ,emans heilige boordcn, 
Als ecn snclle bergstroom vloe.it; 

W aar ge in schafi w der gcu rgc hla(!ren 
Van hct notebomenwoud, 

Britsc schonen na kunt. staren, 
A ls de] ungfrau, blank en - kou<l. 

Ook baronnen en vorstinnen, 
Als de Grimscl, bar en hoqg; 

Ook zeer gnadige gravinnen, 
Met. cen Sehnsuchts-meer in 'toog. 

D och, hoc lag 't nu daar beneden 
K1een en nietig aan mijn voct, 

't Nest vol scbittrendc ijdclhedcn ! 
1n de morgenzonncglocd. 

Niet!~-of ze lout.er <lwergen, 
T .illiputters bjcld bevat; 

J a, bet scheen wcl van <le bergen 
Z6 als waar die klccnt; stad, 

Die de grootheid aller landen 
Zich ten zomerlustoord koos

O}>gezet door kinderhandcn 
Uit ecn Ncurenbcrger doos. 

II. 

Op de bergen van hct Lij<len, 
-Steile weg naar 't hcilig r .an<l

()p de bergen van het l ijdcn 
Voerde mij der Lief de hand. 
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Van bun toppc- 'tscheen wel nader 
Bij der starrcn hci1ge sfccr 

En de woning van de Vader-
Op de wcrcld zag i k. neer; 

Op al de ccrzucht, op de dingcn, 
Op cl<"! mensen van de dag-

G rooth<!cn, dieelkaerverdringcn
Wie er wat beduiden mag. 

Ruitcrij van filozofen 
Met ccn tbeologcnheir 

Strcden sarnen: van daarboven 
Schecn 't ccn stofwolk en njets mccr. 

Al bun gloric, al hun weeldc 
V-.7 erd zo nictig en zo klecn, 

Wat mij grief de, wat mij strecldc 
IJdelbcid d<'r ijdelheen. 

En ik <lacht weer aan die morgen, 
J\an die morgen van weleer, 

T oen ik lachcnd, zonder zorgen, 
Rli.kte hoog van de Alpen neer. 

PTETEIT El~ f\.ESTHETlEK. 

Ik kan 't met die Vroomhcid met vinden 
Die ' t Schone miskcnt en vcrsmaadt

Js vroomheid iets anders, gij bli.ndcn ! 
Dan liefde voor ·t schoonst dat bestaat? 

ANDERS. 

Echte zi.n voor •t Schone 
Sluit ook vroomheid in; 

Vroom.he id derft baar krone 
Zon<ler schoonhcidszin. 

DE ENGEL BIJ HET GliAF. 

Wat zoekt gij de lcvende bij de doden? 
Hij is hier niet 

Luk. XXIV. 
Gij . zijt niet hccagegaan, gij hcilige hcmelbode, 

Wiens nieuwe vredegroct, bij jozcfs grafspelonk, 
Der drocfheid, wc.nend om haar Dode, 

Weleer, i.n 't morgenuur, verrassend tegenklonk ! 
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Th hebJ op 't grote Feest, in meer dan aardse dromen, 
(Al heeft mij.n zinlik oog geen cngel ooit aanschouwd !) 

lk 66k, uw gecslcnstem, in gindsc hof, vcrnomen, 
Daar ee:ns cen dicrdaar stof aan de aardc werd bctrouwd. 

'k Stond, peinzend, hij een zerk; de Paaszon wierp haar stralcn 
Op 't pl.echtig d uin; de zee ruistc, als een psalm, van veer; 

Maar:- ik dacht hoc we saam ecns dweepten in de dalen, 
En vrocg aan 't graf mijn <lode weer .... 

Toen, zacblk.ens, ook voor nrij, klonk door de stillc dreven 
Die toon, waarbij het oog vcrwachtcnd opwaart zict, 

Die englen-;r,cgcgroet, dat woord van eeuwig !even: 
,,Vricnd, die gij zockt, die is hier niet t 

,,Niet hier !- die ging u voor naar goddeli.kcr Eden 
Dan 't lieflik lustoord uwer jeugd; 

En waar de boe;r,cm ldopt van reiner zalighcden, 
Dan de eerste lief de op aarcl hij 's )evens lcntevreugd !" 

Ja, 'k ken u, Engel Gods, gedaald in Jozefs gaarde, 
Gij boo dcr schoonstc Hoop, die ons de borst doet slaan ... . 

De God van Chtistus zond u zcegnend bier op aarde, 
En Cbristus geest lecrde ons aw heilgc stem vcrstaan. 

RlBLlA. 

Nict ait de H emel, ncen, is ze gevallcn, 
Feilloze Letter door de Almacht gcgrift, 

Doch naar des Vadcrs Huis dringt zij ons allen, 
De . cnige, heerlikc_, hcilige Sch rift! 

Nict ait de wolken, neen, raii,icn of ruisen 
Godlike stemmen ooit mcnsen in 't oor, 

Doch hoort mijn ziele God5 stem in uw bruisen 
Heiligc harpen van 't Godgcwijd koor. 

Doch hceft ons harte Zijn waarhcid vernomen, 
Zuive.r en trouw. onbcdrieglik van toon, 

Die_p uit de borst der vcrkorcnc vromen, 
Klaar uit de ziel van de hcilige Zoon. 

God in de mensheid de mensheid verlichtend, 
Leidcnd, besturend met woorden en daen, 

Troostend, verzocnend en reddend en richtend, 
God spreckt ons toe ait de heilige blaen ! 
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1857. 

God in de mcnsheid - o peinzcndc luistert! 
Menslike vorm draagt het ccuwige \Voord 

't Menslikc vaak door het Godlike fluistert, 
't Godlike bruist door het menslik ak.koord. 

God in de menshcid - o kcnt Zijn gedachte, 
Klaardcr en klaanler vcmccmt Zijne stem! 

Zoekcnde kimlren van 's Vadcrs geslachte, 
Hoort in uw hart, in de Schriftc-n, hoort.Hem: 

Hier wordt in <le akker de Parel gcvonden, 
Die ons de borst van vcrru kking doet s laan -

Hier Iigt ow lleiland, ... ,, in doekengewondeo," 
Doch bidt gij Hem, Diet de windselen, aan. 

Neen, voordel.etternic t buigenwealsknechtcn 
't V rer,:ende, domme, ct afgodiese hoofd, 

Moedig, ootmocdig, naarbeiJige rechten, 
Zoekt hier het !even de ziel, die gclooft ! 

't Hart, in de g-eestdrift der waarheid onlstoken 
Kwijndc, zi3n geestloze aanbiddingc moe, 

Eerst waar de albasteren fies was gchroken, 
Stroomden de geuren des Levens ons toe. 

E erst waar mijn ziel uit de vaten van aarde 
't Ileme lsc goud had crkcnd en gezift, 

Daar voor mijn zicl krecg zc leven en waarde, 
De enige, heerlike, hcilige Schrift. 

't Bock der V oo.rzieoighcid zal ik u crcn, 
Schat indemensheiddoordcA.lmachtgelegdl 

Gij blijft hen raden en troosten en leren, 
Die u doorvorsen getrouw en oprccht. 

Op uw Beloften, daar God in oos harte 
Amen toe fluistert, genadig en goed, 

Steune mijn ziel in haar ronwen haar smartc, 
Rosie mijn hoofd eens met vredigc moed. 

Rnist om mij heen in de sombre valleien, 
W oorden des !evens! en licht op mijn spoor

't Nodcndc Lied van Gods engelenreien 
Klonk me nit de wolke Diet beter in 't oor. 
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NEEN. 

Gelukkig hij en vrij en vroed, 
Die neen d urft 7.eggen, necn, 

Dat bondig woord, vol manncnmoed, 
Tot ietlcreen. 

Neen 1.ot zijn kind, zijn vr:icnd, zijn vorst 
En tot de sl:hare - neen ! 

Uit hoge niet, maar vrome horst, 
Neen - schoon alk!<~n. 

Neen, voor de naam, de roem, de macht, 
De top der ,blinkendc ecr, 

En waar Fortuin hem lok.t en lacht : 
lk biede u meer ! 

Neen, in 't beslissend our van 't lot, 
Als 't macbtig gees ten koor 

Des wijzen k.loekheid vaak bespot 
En bre.ngt van 't spoor. 

Neen, tot de Doze, in lichtgewaad ! 
Die 't edeJ hart verleidt; 

De Boze - met bet zacht gelaat, 
Dat bidt of schreit. 

Neen. tot zich•zclf. zijn sHngrend hart, 
Vol gloed of tcderhe(;n, 

Neen- meteen traan van spijt, vansmart, 
Maar nocbtans neen. 

Gelukkig, op de gladdc paC:n 
Des leveris, die 't verma.g; 

Die man zal recbt en veilig gaan, 
En ejst ontzag. 

Ons ] a volgt mcnig Jang beronw, 
T e lang, te wreed, te spae .... 

V oor 't onbedachte woord der trouw 
Is geen gena.e. 

Ons laf, ons roekloos Ta baart pijn, 
Bezwaart. verstrilct, voert mee . . .. 

Ons Necn wekt baat, kost moeite en.strijd 
Doch baart ons vree. 

18 



B., 1858. 

V crkiest ~ij rust, voor scbandc ensc:ha~, 
Bij 'i. w1sslcnd lcvcnslot, · 

Zeg mcestal necn, maar zddcn ja, 
Tcru:jj - tot (;od ! 

V()lg llem, <.lie tra.ucn en gcbc~n 
W ccrston<l op hanle toon, 

En ncen spra.k tot zijn vriend -en ueen. 
V oor s werelds troon ! 

HJJ Ml~ER-lLN-BHRC. 
De morgen Iacbt, de kocltjes zwcven, 

De heme! straalt van lief de en licht; 
Stil, statig lit de sc.hone drcven. 

Rijst Meer-en-Berg, 't gcwijd gesticht. 

Ac:h, droeve plek ! Hier breckt n 't harte 
Van wec<lom, die de weelde stoort : 

Bedrogcn hope, en zondc, en smartc 
V creent haar offers in dce7.' oord. 

Nochlans, vanwaar die glans van vrede, 
Die op <lit huis der jar.nmren daalt, 

Daar 't landscha.p stil, als in gebede, 
Gods gocdcrtierenhecn verhaalt? 

't Is omdat Hij, die eens Zijn armen 
Tot al wat Iced heeft uitgebreid, 

De Zoon, vol goddelik erbarmen, 
Daar binncn licht en troost verspreidt. 

't Is . wijl een heilige gedachte 
Van lief de en hoop bier werlrl en leeft; 

't Is wijl de mens, van Gods geslachte 
Hier in zijns reddcrs voetspoor streeft ! 

0 zoet, weemoedig-zoet aanschouwen., 
Dat vredig huis, die kerk, die hof ... 

Ik greet u, heilge Godsgebouwen' 
Geen schoner Tempel rijst in 't stof ! 

Mtj11 oog ziet op! mijn. ziele luistert ! 
Uw stencn spreke.n, God tot eer ! 

En 't koeltje door de drcven fluistert: 
Aanbid en hoop; bier is de Heer! 
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NAA R OE NJ\TUUR. 

Tk zie een gr;:1f gr.dolven 
Op 't kerkhof tC' Hloernendaal ! 
De lijkbaar slaat te wacbten 

Vlak bij hc t kcrkportaal. 

De schooljeugd-h.et is vak.antic, 
kts zeklzaams in de week, 

Maar Meeslcr is uitgelogcn 
In 't zwart, met een grolc slC'Ck-

De schooljcug-d- zc vindt haar genocgcns 
Op 't kcrkhof als OVl'ral-

Loopt saam: e r worc.lt b<'graven, 
Dat is ecn aanJig gcval ! 

Ze kornen nieuwsgi<'rig, en kijkcn 
En keuvclcn me t clkaer. 

Zij klimmen op ·t hck van hC't kcrkhof 
En duikclen over de baar. 

Zij pcilen de gapcnde grafkuil 
Met onbe%0r<fde zin, 

Oe t:cn zegt: fle t is cen dicpcrt ! 
En de andcr:. Durf jiJ er in? 

E cn <lerdc neemt ecn vuistvol 
Van 't opgedolven 7.an<l, 

En laat he t als ccn fonteintje 
1-\l \'Cr v loci en ui t zijn hand. 

Nu gaan zc krijgertje spelen 
Rondom het open graf; 

Ook ransclcn twcf' vcchtersbazen 
Elkander ct>ns cventjcs af. 

Maar T c unis zit met Klaartje 
Al op de grafkuilrand, 

Na.as 't schijnt ccn dcuntje te vn1en 
Op kindcrlike trant. 

Z ij spelcn -in verwachting 
Van 't gcen er komen zal; 

Daar wordt e r een begraven, 
Dat is een aanlig geval ! 
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1858 

Zij spelen--daar nadert langzaam 
De staatsie hct wachten<l r..,rraf .••••• 

Zij stckcn de boofden te zamen, 
En nemen de pctjcs af. 

Ol'\·\TEKKLNG. 
Rij de' aanblik van al 't k waad al 't leed op aard 

Buigt zich uw hoofd vaak bang en t wijfolc~us·moede -
Heft toch de blik wee r hopend hcmclwaart, 

.Zie t gij b ier 't .kwaad venvonnen soms door ' t Goede! 

ARS LONGA, VITA BREVlS. 

De .kunst i~ lang, hct Jc.vcn kort-
En ' t werk v<~n vlucbtigc urcn, 

Oat zondcr strijd vcrkrC'gcn wordt , 
Zal slecbts de tijd verc.luren. 

De kunst is Jang, maar kort de tijd 
U, voor uw taak, gcgeven. 

Zo spil uw kracbt in . lust noch nijd; 
Niet velerlei uw hart gewijd ! 
Maar ' t enig kunstw<:rk al uw vlijt

Of 't u mo<:ht overleven ! 

KUNST EN EV ANGELIB. 
Bijschrift bij de bckcnd.c Plaat, waa.rop de 
anne ·w f'duwe, die haar gansc lccftocht in 
de schat.kist 'ricrp, (~lark . .XU: 41 - 44) wordi 
voorgcstcld-met t!C'n wichljc op de arm en 
kindercn aan haar zijde ! 

Neen lmnstnaar, nern, gij hcbt het niet verstaan, 
G ij hcbt bet ons vcrbasterd wcergegeven 

Dat rein verhaal uit de Evangeliebla~o , 
Zo stil, zo vroom , eenvoudig en vcrheven. 

Haar nooddruft gaf de wcduw, die de H eer 
V crbief voor •t oog van hen, die baar veracbtten, 

Maar d c z e wcrpt in de offcrkist veeleer 
D e bcte broods .. . waarop heur wezcn wachten. 

Oit offerwerk laat ooze hartcn koel : 
Zou 't in de geest des Evangel ies wczen? 

Ncen, vroom F.n vrij zcgt hier een r ein gevocl : 
Dat Christus zulk ecn daad niet bad gep.rezcn ! 
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DE SCHOE:.\l...AJ>PER VAN ALEXANDJ~TE. 

Ora ct labora. 

Antonius, die vr ome man. 
V(;rkoch t zi_in have <'n goc<l 

En gaf de armcn al zijn det:l; 
en hij ha<l overvlocd. 

Straks, in t.le E~yptie$c w oestijn, 
ont v lood bij, voor altijd, 

Ecn wereld die in ' t bo:r.I" ligt. 

Z ijn 

E cn 

mc-t al haar zondc en strijd. 

woning was er gC'C'n palei · ; 
al 't huisraat.l van zijn kluis: 

drinknapje en een p<'rkamt:nt, 
een gcsd en een kruis. 

En ceruaam sleet hij jaar en dag 

V an psalmgewng 
steeds in de cigen kring 
en vroom ~ebeJ 
en foltrenJP. oefonirig. 

Nu zonk hij wcg. nu Slllolt hij wcg 
· in :r.aalgc mijmci-ij, 

Dan weer vcrvoJg,lt" hij zich·zdf 

Hij 

H ij 

in sombre- fama7.ij. 

vastte, waaktc. lccc.l. l'?ed wong 
al de e1scn der natuur: 

rnaakte zich. tot Go<lcs eer, 
het leHm meer <lan ruur. 

Maar lweemaal ·!> _iaars (zijn woestenij 
vcrscbal tc vruch t no ch blad) 

Bracht vriend of maag hem hrood en zout, 
uit de afgclcgcn stad. 

Geen levencle anders, di~ hij zag 
in 't onh t>rbergzaarn oord , 

Geen mensenstcm werd mijlcn vcr 
ooit in h ct rond geboord. 

Geen schepsel anders, die h ij zag -
tenzij vaak, in gezicht, 

De Boze, naar bij dacht vcrmomd 
als Engel van bet Licht. 
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De Boze, die daar fluisterde, 
(vol snode veinzerij,) 

Van 't nuttig, werkzaam leven in 
de strijd der maatschappij ! 

De Boze, die hem 't lieve beeld 
vertoonde in stille rouw, 

D er zuster, die hij overliet 
aan vreemde zorg en trouw. 

Ook menigwerf, ontroerd, geschokt, 
betoverd en verward, 

W eerstond hij maar ternauwernood 
die aanval op zijn hart. 

Doch hij bestond ; de Boze week .... 
en, in de geest verheugd, 

Dacht hij zich telkens meer volmaakt 
in heiligheid en deugd. 

En eenmaal, na volstreden kamp, 
steeg moedig zijn gebed 

T ot Hem die uit des v1jands klauw 
Zijn dienaar had gered : 

,,'k Heb al mijn leven in Uw dienst 
geheiligd, o mijn God ! 

Ik stierf de were Id af; ik vlood, 
ik schuwde al 't aards genot .... 

,,Ik hoorde 't hartontblotend woord, 
dat Christus onze Heer 

Eens tot de rijke jongeling sprak, 
en-willig deed ik meer! 

,,Ik stood mijn vele goederen af 
voor 't hoogste en enig goed : 

Ik haatte zuster, maag en vriend, 
ik kruiste vlees en bloed ! 

,.Ik leef de een I even van gem.is 
in 't diepste der woestijn, 

Alleen met U, alleen voor U, 
die steeds mijn dee! mocht zijn ! 

,,Nu geef me een teken Uwer gunst, 
Ontfermer ! toon het mij 

Hoezeer het offer, dat ik bracht, 
U welgevallig zij !" 
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,,Of, Heer, zo mij nog- iets ontbreekt, 
verklaar 't mij, door uw woord .... " 

Zoo bad hij in vervoering en-
zijn bede werd verhoord. 

H ij strekte 't rustloos hoofd ter rust 
en, in de nachtwaak, stond 

E en bode van de hemeltroon 
aan 's kluiznaars harde spond. 

,,Antonius ! ga, maak u op !" 
dus luidde zijn bevel 

"Reis been naar A lexanders stad 
en, merk dit woord u wel : 

,,Vraag naar een zeekre Simon daar, 
wiens huis is in de straat 

G enaamd de Rechte ; en, op uw bee, 
ken Gods gedachte en raad. 

,,Deez Simon is een Christenman, 
wiens vroomheid juist zo hoog 

Als de uwe staat geschat , spreekt God, 
in Zijn genadig oog ... " 

Antonius rees dankend op 
en fluks, in vroom gepeis, 

Van d· onbekende vrome vol, 
aam·aardde hij de r eis. 

Heet was de zonne der woestijn-
hij werd niet moe ; de nacht, 

Schoon bang, weerhield zijn schreden niet, 
maar schonk hem nieuwe kracht. 

In 't eind, na menig dagreis, blonk 
de Stad hem in 't CYezicht, 

Toen 't brandpunt, tussen Oost en ~st, 
van Handel, W ijsheid, Licht. 

Maar deze pelgrim had geen oog 
voor al haar bont gejoel, 

V oor obelisk, noch zuilenrii, 
noch kuiistenschat-gevoel. 

Hij vroeg naar 't prachtig renperk niet ; 
hij zaCY 't-maar zag niet om. 

Hij joeg met strakke blik. voorbij 
gedenknaald en kolom. 



Hij joeg en vroeg, gednrig weer, 
naar Simon, Simon slechts ! 

Ras vond hij straat en huis .... doch stond 
en keek toen, links en rechts .... 

Hij trad op ' t laatst (wat kalmer toch) 
een zekere werkplaats m, 

D aar Simon zat te midden van 

,,0 Simon, wees 

En sloeg terwij l 

zijn ijverig gezin. 

gegroet !·' riep hij; 
ook Simon zei: ,,Gegroet !" 

een schuine blik 
naar ·s pelgrims barre voet. 

,,Gij zijt een Christen ?"-,,Dank zij God !" 
- ,,Wat doet ge, o heilig man? 

,,'k Lap schoenen," sprak de beilge weer, 
,, Och, geef die leest re is an!" 

- ,,J a .... doch, wat meer?"- ,,Wat meer? ei Heer! 
Ik werk van 's morgens vroeg 

Tot 's avonds laat ! mijn trouwe God 
geelt me altijd werk genoeg" 

,,Zo geeft ge van uw ruim gewin 
"\\el veel in aalmoes weg ?" 

,,Dat weet ik niet ! ons groot gezin 
eist zuinig O\erleg. ·' 

- ,,Doch bij uw werk vast peinst ge veel ?" 
- ,,Ik .... zing de ganse dag. 

Mij dunkt dat hij die bidt en werkt, 
ook zingen kan en mag!" 

- ,,Gij bidt dus veel .... hoe menigmaal !" 
En de antler sprak ,,Gezet 

Des avonds rijst mijn dank tot God, 
des morgens mijn gebed." 

- ,,En hoeveel uren brengt gij door, 
gewooniik in gebe~n? 

Hoe lang wel rekt ge uw nachtwaak soms ?" 
- ,,Ik Heer? - Ik slaap me teen. ... 

,,En ·k bid nooit lang ! de .Meester zegt: 
Gebruik geen woordenvloed, 

Geen breed verhaal ! Ik kan 't ook niet; 
en 'k bid maar, kort en goed: 
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1857. 

,,Dat God mijn dierbre stad en mij 
steeds in Zijn gunst gedenk, 

En elk, die werken wil voor 't brood, 
Zijn beste zegen schenk !" 

Antonius, na dit bescheid, 
vlood henen, gans ontsteld .... 

Maar heeft van 't wonder vreemd geval 
N ooit iemand iets verteld. 

VVERKEN, DENlffiN, LEREN. 

W erken en den.ken en leren is !even : 
Wie hier niet werkt. is zijn plekjen op aard,' 
W ie daar niet denkt, is het !even niet waard, 

En om te leren is het !even gege,·en 
L eren en leren is de eeuwige taak, 
Die noch de knaap, noch de grijzaard verzaak.' 

Ernst is het leYen ... . o zalig, die 't weten ! 
Arbeid en roeping en edele strijd. 
D e eeuwigheid naagt naar de vrucht Yan de tijd: 

Dwazen, die 't werkloos. gedachtloos vergeten, 
En pas te laat. aan het einde der baan, 
D' ernst van het ijdele !even verstaan. 

0 , dat de Heer der talenten u wachte, 
Ga.-en ;-erdubblend, o naarstig en vroeg, 
~Iens, zoek het !even en grijp naar de ploeg; 

Blik in uw boezem en kweek de gedachte ! 
Ken, op uw weg, in uw \\erk, ken uw God, 
Dat Hij u Jere in de school Yan uw lot! 

W erk om te !even en leef om te werken. 
Niet voor het brood dat weer hongeren doet, 
Maar voor de sp1jze die eeuwi~lik \Oedt, 

't Harte \erkwikt en de ziele zal sterken, 
Ook als uw taak. op de donkere rand, 
E enmaal ontvalt aan uw stervende hand. 

W erken en den.ken en leren is !even, 
Zalig de minste, de kleenste, die 't vat! 
Hem werd het le;-en een heilige schat, 

Needrige kiem van een zaliger stre\·en: 
't Werk van de geest, van de hand looft de Heer , 
Als de gedachte het wijdt tot Zijn eer ! 
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INLEIDINGEN EN AANTEKENINGEN 

OP DE 

VERZEN. 



TERUGBLIK. 

(Voorbeeld ~an Studie). 

De totaal-indruk van dit vers vangen wij gemakkelik op. 
Alles is eenvoudig en helder gezegd. Toch brengt ook hier 
de versvorm het gebruik mee van minder gewone woorden 
en wendingen, die tot k.laarheid gebracht moeten worden. 

Eerst als de Student in staat is, vers voor vers in zijn eigen 
gewone proza-zegging over te brengen, kan hij rekenen de 
mening van de dichter goed verstaan te hebben. 

Van het eerste vers kan men b.v. de volgende proza-lezing 
geven: 

Wat wij ook wensen of willen; waarnaar wij ook streven, 
't zal alles toch gaan, zoals een ,,H oger Geest" het gebiedt. (Het 
spreekwoord zegt: De mens wikt, God beschikt). 

De mens moge denken, uij t e zijn in zijn doen en laten, 
toch is het niet hijzelf, die zijn weg en !even richt. 

Zelfs de adelaar maal...-t in zijn schijnbaar zo onafhankelike 
vlucht, geen zwaai ~[ zwier, die niet bepaald wordt door de
zelfde .,Hoger Geest . 

En de wil-niet alleen van de zwakke maar evenzeer van 
de sterke-buigt diezelfde ,,Almacht", zoals de wind het riet 
doet. 

(Alleen wie verstaat, dat de eerste regel een toegevende 
bijzin is, kan de gedachte korrekt in proza weergeven ; waarbij 
hij vanzelf opmerkt, dat de dichter de vrijheid neemt, het 
woord strez-en als een overgankelik werkwoord te gebruiken, 
wat wij in proza niet doen. 

Alleen wie verstaat, dat regel 5 en 6 een \'erzinnebeelding 
of veraanschouweliking zijn van wat in de vier eer te regels 
meer abstrakt staat uitgedrukt, zal zonder moeite kunnen 
uitmaken, wat hier te verstaan zij onder de ,, vaste perk en" 
van ,, 's Aadlaars vlucht." In de proza-omschrijving kan hij 
't dan zo uitd.rukken, als hij het verstaat.) 

In uw verbeeldin~ moogt ge de grond le~gen, zelfs 
Tweede voor ... luchtpaieizen. Ge moogt een nele plan
Vers. nenkaart ontwerpen, en daarop de weg uitstippelen, 

die ge reizen zult; en ge moogt dat vrij en ruim 
doen, want: ,,Wijd en schoon is de aard"; en biJ uw eigen 
licht moogt ge uw lot kiezen, en wegen zoeken . . . . maar be-
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denk, dat bet ten slotte een zegenend God is, die uw gangen 
richt ! 

(W aarom is het, strikt genomen, inkorrekt om te spreken van 
,,de grond leggen voor luchtpaleizen." ? En in hoeverre, denkt 
ge, herstelt de dichter die inkorrektie door een aandacht
streep te plaatsen v66r luchtpaleizen ?) 

Dit vers is verbeeldingrijker gezegd dan de twee 
Derde vorige, en het zet onze verbeelding ook meer aan 
Ven;. het werk. Daarom behoort het tot die poezie, die men 

niet in proza moet omzetten. Dan gaat de geur 
er af; dan is het weg. De student, die dit zelf opmerkt, kan 
daaruit zien, dat zijn smaak voor poezie al enigermate ge
oefend is. 

Vierde 
Vers. 

den is,-

L aat de knaap het leven instormen met z'n vrij
heidsleus; laat hij wanen zicb naar eigen fiere keus 
tot man te kunnen vormen-straks, als hij man gewor-

komt daar een tijd, dat .. 

Als de Zwerver op 't land van zijn verleden (op de 
Vijfde afgelegde le,-ensbaan) een terngblik werpt, dan 
Vers. vaart zijn geest omhoog in gepeinzen en gebeden, 

en komen vragen bij hem op, als : \Vie n1 slingerpaden 
naar zijnhaard geleid. en Kie uit zijn verlangens, begeerten en 
dadcn zulk een uirkomst of resultaat bereid heeft. 

( ~Jerk op. 1'at een verbeeldingrijk trio de \Yoorden : zwer
ver. slingerpaden en haard hier vormen.) 

En hij overpeinst verder, hoe hij dik-wels door een 
Zesde schijnbare kleinigheid (een strohalm1 "\Verd gestuit 
Vers. in zijn wilde yaart, en hoe smart hem niet bitter, 

en zegen hem niet hoog- of o\-ermoedig gemaakt 
heeft, maar hoe beide veeleer hem noopten zijn knie en 
hart te buigen. en hoe bergen van moeilikheid en bezwaren 
soms voor hem oprezen. maar dat ze weggeschoven .,,,-erden 
voor zijn matte voet, en hoe tot teder hopen en ge10\·en tel
kens weer zijn stug gemoed gek:need werd. 

A l het bovengenoemde was dat het werk van onbe
Zevende kende machten, die met zijn hart en zijn lot speelden 

Vers. - of van de 1eidende gedachten, hem ingestort door 
.,een zeegnend God"? 

Wie schiep de omstandigheden en b et zogenaamde ,,toeval," 
die meewerkten om de ZITerver langs zoveel slingerpaden 
naar zijn haard te leiden? 

Wie was bet, die uit allerlei verwarde toestanden en om-
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standjgheden orde, vrede, licht en harmonie te voorschijn 
treden deed? 

Al de bovenopgesomde vragen noemt de dichter 
Achtste Levensraadselen; zalig is hij die bet antwoord op 

Vers. die grote vragen in zijn leven hoort d.w.z. die op-
merkt en met dankbaarheid in zijn hart ervaart, 

dat dit alles leidingen Gods zijn; en zalig is hij, die de hand 
van Almacht, Liefde, Trouw, Genade ziet op al zijn paden 
in dit land der vreemdelingschap. 

"\Vij gebruikten wat vrijer en ruimer omschrijvingen dan, 
strikt genomen, bij parafrase nodig is. \Vij deden di t op
zettelik, om door voorbeeld de student aan te sporen z6 goed 
in de mening van de verzen door te dringen, dat hij dit ook 
doen kan. 

Doch, zoals reeds gezegd. dit alles is maar 't werktuigelik deel 
van de studie. De student moet zich daannee niet teneden 
stellen. 

DE LIEFSTE PLEK. 

Met de aanhef van dit \-ers kan ieder gemakkelik mee
gaan; dat is uit ieders hart en uit ieders ervaring gegrepen, 
want ieder mens. die niet in dorre uitwendigheid leeft, heeft 
voor zich zo"n liefste, plek ,,-waarheen zijn dromen drijven met 
stille liefde en trouw." Maar clan stapt de dichter van het al
gemene op het biezondere. en dus rnn het bekende op het 
onbekende 0\-er, want ,.Hollands r ozentuinen" zal voor de 
meeste lezers in A frika we! niet meer dan een klank zijn. 

Dit verhindert evenwel niet het recht genieten vari het 
vers, want het grootste en mooiste dee! Yan het gedicht is 
toch maar 's dichters onrboezeming rnn zijn innige gehecht
heid aan en saamleYing met dat landschap; als in deze innige 
regels: 

'k \\r eet wat de koeltjes kozen. 
Des morgens in oni' tuin, 

Des avonds met de rozen, 
De rozen Yan het du in; 

\Yat, als de na_jaarsdagen 
Hier dwarlen door het hout , 

De sombre dennen klagen, 
Die dichters van het woud. 
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Zulk intiem verkeer met de natuur is overal mogelik, e n 
wie het uit eigen ervaring kent, zal met de dich ter kunnen 
meevoelen, al is zijn "liefste plek" ook niet zo 'n heer lik 
oord van ,,bos en duin en d al." 

De landstreek, waaraan de dichter hier en in vele 
andere verzen zijn !of t oezingt, is een der mooiste ge
deelten van Holland: Daar vindt men bossen van eeuwen
heugende eiken en beuken, daar liggen bloemenvelden 
uitgestrekt over mijlen lengte, daar rijen zich lusthui
zen en hoven langs ,,kromme. slomme 5lingerwegen," 
overwelfd door reuzengeboomte ; op de achtergrond rijzen 
de duinen ,,bruin en blond ," en de gorgelkelen van allerlei 
vogels juichen er door de balsemieke luchten. 

De dichter had dat landschap lief, om zijn schoonheid. 
Doch . . . . .. er was meer ! 

·s Zomers hield de famielie Bienfait (spr. Bjenfe) daar ver
blijf, met wier dochter Henriette hij verloofd was, en die later 
zijn teergeliefde echtgenote werd. 

Daarom zingt hij ook in vers 8 : 

.Mijn zielsgeheimen weten 
Die plekjes in bet bas, 
Daar wij zoete uurtjes sleten 
Qp 't geurig, krakend mos. 
W aar 't lelietje der dalen 
Ginds welig opwaarts schiet. 
Daar zongen nachtegalen 
Ons 't eerste liefdelied ! 

E n m vers 3: 

ryMijn bos en duin en dal, 
,,Daar half mijn thuis mocht wezen." 

Later, t oen De Genestet al predikant was in Delft, bleef 
toch altijd zijn hart naar deze "liefste plek" uitgaan: 

,.Hoe we! mijn snoeren Yielen 
1,Ginds bij mijn haard. 
"Ik mag toch, ook belijden," enz. 

Met zijn hof e n haard bedoelt de dichter hier zijn thuis in 
Delft, en de uitdrukking dat daar zijn snoeren wel gevallen 
waren, is ontleend aan de woorden van de Psalmist : ,,De snoeren 
zijn mij in een liefelike p laats gevallen." 

Merk op, dat in vers 2 ~een enkele punt voorkomt, vind 
uit, waar-in vers 3-die lange zin eindigt, en hoe hij ge
konstrueerd is. 



Plaats in vers 6: ,,Mijn natuur," v66r .,Ik" . . . . . , anders 
zult ge 't licht misverstaan. 

In vers 7 noemt de de dichter de dennen: ,,die dichters van 
bet woud.' ' W aarom? Shakespeare zegt in The .Lrferchant of 
Venice Act IV, scene I: 

You may as well forbid the mountain pines 
T o wag their hio-h tops and to mak e no noise. 
\\'hen they are frenen with the gusts of heaven, 

In vers 12 heeft .. Heer" de betekenis van Meester . 
In vers 13 komt de dichter tot zijn finale wending, die wel 

de hoogste lofspraak heten kan op zijn ,,liefste plek,' ' n.l. dat 
zijn poezie wel nooit welken of kwijnen zou, als hij maar 
altijd daar vertoeyen kon. 

Ku, de poezie van De Genestet dankt er dan ook heel wat 
inspiratie aan; in ons 60-tal zullen wij nog een vers vinden: 
,,Morgen bij de duinen,'' en in zijn vroegere bundel: 

,,Ik lig in Hollands dierbaar duin, 
Zo zacht in ·t lauwe zand," enz. 

Het gedicht ,,De Liefste Plek," heeft de dichter geschreven 
in Bloemendaal, een dorp in het centrum Yan die mooie 
duinstreek. 

TOEN lli: EE:>r KN.A.AP WAS. 

Dit vers is een zinspeling op de woorden, d ie J ezus tot 
Petrus sprak: ,,V oorwaar, voorwaar zeg ik u: T oen gij jon
ger waart, gordet gij u zelven en \\andeldet alwaar gij wil
det. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uwe 
handen uitstrekken, en een antler zal u gorden, en brengen 
waar gij niet wilt. '" 

V eel in <lit vers doet vanzelf terugdenken aan enkele pas
sages uit ,,Terugblik:' 

MOOIWEERSLIED. 

Wat een helder opklinkende aanslag heeft <lit vers: 

Een zonnestraal, 
Een wonderstraal 

Is in mijn borst gedrongen. 

Mijn harpe beeft, 
Mijn harte leeft 

Een zalig liefdeleven. 
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Hoor Gij mijn Dank, 
In 't blij gezank, 

0, God der bloeiende aarde. 

Dat lied schalt als een heldere galm door een r eine Iucht. 
En het verwondert ons niet. Zonder een wekeling te zijn was 
De Genestet op het terrein van het gemoedsleven een vriend 
van vredige blijheid, en zijn zwakke gezondheid bracht van
zelf mee, dat hij ook in het rijk der natuur grote behoef
te daaraan had. 

Hij zegt ons zelf: 

,, lVlij kwelt een kwaal, die slechts van rozegeur geneest, 
,,Een heimwee naar de lucht en zuivere zonnestralen !" 

En wilt ge de tegenproef hebben, hoort dan voor de aar
digheid eens, hoe geestig hij kan uitvaren over hetzelfde Hol
land, dat hij zo lief heeft en zo mooi vindt, als net de zon 
zich al te lang schuil houdt: 

0 land van mest en mist, van vuile, koude regen, 
Doorsijferd stukske grond, vol kille dauw en damp, 
Vol vuns, onpeilbaar slijk en ondoorwaadbre wegen, 
Vol jicht en parapluies, vol kiespijn en vol kramp ! 

0 saaie brij-moeras, 0 erf van overschoenen, 
Van kikkers, baggedui, schoenlappers, moddergoon 
Van eenden, groot en klein, in allerlei fatsoenen, 
Ontvang het najaarswee van uw verkouden zoon ! 

Uw k:liemerig klimaat maakt mij het bloed in de aderen 
Tot modder: 'k heb geen lied, geen honger, vreugd noch vree. 
Trek overschoenen aan, gewijde grand der vaderen, 
Gij-niet op mijn verzoek-ontwoekerd aan de zee. 

Dit vers noemt de dichter B outatk (Spr. Boetade), d.w.z. 
kuur of griL 

]ONGE ROEPING. 

De bedoeling van de dichter was zeker, dat ieder lezer de 
stippeltjes achter Aan ... maar zou invullen met zijn eigen naam. 

Merk op. dat heel de inhoud van de vier eerste verzen 
saamgevat wordt in het woordje ,,Dat," waarmee vers 5 aan
vangt. Als ge dit woord weglaat, ziet ge dat al het voor-
afgaande het onderwerp is van de hoofdzin: " ...... ia !even 
God ter ere." 

Een reusachtige onderwerpszin dus ! 
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HET LIEDJE VAN VERLANGEN. 

Dit is een lied van eigenaardiO'e konstruksie, het is een 
parrallel. In het eerste vers wordt ons het beeld getekend 
van een knaapje. dat niet heen wil, en onberispelik parallel 
daarmee loopt het beeld van het rn-eede vers : de afgeleefde 
man, die niet heen wil. Een van de parallel-lijnen in ' het 
meede vers: 

Hij 's bang- in 't dqnker- bang alleen. 
is biezonder verbeeldingrijk. Ze herinnert ons aan de bekende 

To-be-or-nQ/-fq-be-passage uit Shakespeare's Hamlet, waar de 
vrees voor dat dqnker genoemd wordt : ,,the dread of some
thing after death, the undiscover'd Country from whose 
bourn no traveller returns." 

KRACHT. 

Zonderling mogen bij eerste lezin~ deze wensen schijnen, 
ze zijn toch heel ,-erklaarbaar. .tiij ieder mens, : die 
met de hardheden van 't dageliks leven te doen krijgt, komen 
wel zulke verzuchtingen op; hoe,-eel te meer bij een man van 
zo tere en fijnge,oelige natuur als De Genestet. Wij zien 
uit deze wensenreeks, dat de hardheden van de menselike 
samenleving hem evenzeer prikkelen als de ruwbeden van het 
klimaat. Daarom wenst hij sterk te zijn er tegen. Voor zijn 
,.mijmrend hoofd, nu licht dan zwaar ," wenst hij .,een koopren 
kop" in de plek ; voor een hart, dat bij iedere vreugd of 
smart, in driftige galop slaat, een hart, dat met altijd gelijke 
klop slaat; en in de plaats van een OOO', dat bij elke opslag 
de innerlike bewegingen van haat of iiefde, van lust ofluim 
verraadt, ,,een effen blik, een onbeweeglik oog." 

En voorts - - -
Z6 gelezen, kan het ook niet moeilik zijn de laa tste 

verzuchting te verstaan: 

., - - - ,, Deez' proza kreet 
,,Is vol verborgen zieleleed 
,,Eens teedren dichters klacht. 

Maar wat dunkt u, wat zou er geworden zijn van De 
Genestites poezie, als die prozakreet eens verhoord ware ? 
Zou men ooit poezie kunnen verwachten van zo 'n stug en 
onaandoenlik. gemoed, kennende ,,strijd noch pijn ?" 
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,,Most wretched men 
Are cradled into poetry by wrong; 
They learn in suffering, what they teach in song. 

Wat weet ge van de levensgeschiedenis van enkele grote 
dichters tot illustratie van deze uitspraak van Shelley. 

De oude .friese klokken zijn beroemd om hun korrektheid. 
Welk ander woord zoudt ge in vers 3 in de plek kunnen 

zetten voor wat? 
Welke betekenis heeft de bijzin: ,, Wie met de kracht des vleses 

/ach r" 
Noem meer zulke partitieve genitieven als iets olifanties. 
Wat zou korrekter woord zijn in vers 4: 't gecstje of: de 

zwakkeling-? 
Geboren Stoi.eijn. En Stoa is een zuil of pilaar. Zo werd ook 

genoemd de zuilenzaal in Athene, waarin de wijsgeer Zeno 
en zijn opvolgers leeraarden. De Zenose wijsgerige richting 
werd daarom de Stoicynse School genoemd. Zij kenmerkte zich 
door strenge deugd, verloochening van alle tedere gevoelens 
van blijdschap of smart ; gelijkmoedigheid bij de wissel
valli&"heden des levens. Een Stoicyn is dus een streng, onver
zettelik, koelbloedig, onaandoenlik man. 

'k Zweer u, dat ge mij niet om dit liedje lac ht! De verzoeking 
ligt voor de hand om te lezen: dat ge mij niet om <lit liedje 
uitlacht: Dan zou mif direkt of lijdend voorwerp zijn. Maar 
<lat bedoelt de dichter niet. _iJfij is bier datief; evenals in: 
,,Daar heeft hij me zowaar de hele zaak weer verbrouwd ru 
en meer zulke uitdrukkingen. Zo 'n datief heet een ethiese 
datiif en geeft te kennen, <lat de Spreker zichzelf betrok.k.en 
rekent in de uitgedrukte zaak. 

Bij welk woord in deze Yolzin moet ge wel het voor
voegsel bi: aanlassen. 

Breng <lit laatste vers in proza over 

KTh1DERLOOS. 

Dit is een zeer zwak vers. De zwakheid komt 't meest uit 
in de laatste verzen van I en II : 

Zij wringt de witte handen, 
Ziet op en peinst en schreit 
En stamelt: ,,Neen, ik dank nog: 
Mijn rouw is heerlikheid !" 

Dat gaat dus van kandenwringen naar danken in een omme
zientje ! ,t Is mogelik, dat bij zwakke en bewegelike gemoe-
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der en zulke plotselinge wendingen voorkomen, maar . ... wij 
kunnen ze niet volgen, en daarom maken ze niet de minste 
indruk op ons. 

En dan het slotvers : 

Zij lacht: .. .. . ,,Een aalmoes vraagt die vrouw ! 
Ben ik dan rijk? Erbarmen, 
Mijn God ! ik, ik heb immers niets, 
Zij - schatten in haar armen." 

Het effekt, dat de dichter hier bereiken wil, draait hele
maal op de gezochte tegenstelling van de tweeerlei rijkdum. 
Zo'n magere woordspeling is niet in staat ons ook maar iets 
te doen gevoelen van de tedere jaloersheid, die op zo'n mo
ment bij de beroofde moeder kon opgewekt zijn. 't Is meer 
vernuft dan poezie, en nog vats vemuft bovendien. Daarom 
heeft bet niet de rojnste vat op ons. Dichters van De Genestet's 
periode hebben nog al eens hun kracht gezocht in zulke ge
forceerde tegenstellingen. Ook jn bet 60-tal van onze Dicbter 
zullen we er nog wel voorbeelden van vinden. In onze tijd 
hebben zulke kunstgreepjes geen sukses meer. 

DE LENDENEN OMGORD. 

Deze Nieuwjaars-overpeinzing houdt zinspelingen in op de 
volgende Schriftwoorden : 

Vers r. Luk. 12 vs. 35. Laat uwe lendenen omgord zijn en 
de kaarsen brandende. 

Het brandend houden van de lampen is een zinspeling op 
. de gelijkenis van de 10 wijze en 10 dwaze maagden (Math. 25). 

Het beeld van het saamplooien van het slepende gewaad 
hangt saam met het omgorden der lendenen. Schild weg 
wat u zou hmderen. Zinspelend op de lichte uitrusting van de 
r enners in de Griekse loopbanen zegt Paulus: ,,Laat ons af
leggen alle last.'' (Hehr. 12 vs. 1). 

Vers 3. ,,Wij hebhen bier geen blijvende stad (Hebr. 13 : 14). 
Vers 4. Zie Jak. 1 vs. ?J en Pred· 7 vs. 2. 
Vers 5. Met dunkere olift1endreven herinnert de Dichter aan 

het lijden van Jezus in de olijvenbof van Gethsemane, en met 
de laatste regel van dit vers aan de woorden van Jezus: 
Neem uw kruis op en volg mij. 

Vers 6. Groet die gij liefhtbt :,, Wie vader of moeder liefheeft 
b oven mii, is mijns niet waardig" (Math. 10 vs. 37). En: ,,Laat 
de doden- hun doden begraven'' (Math. 8 vs. 2'2). 

Benid uw ha7t, bereid uw huis: ,.Geef bevel aan uw huis, 
w ant gij zult sterven" (2 Kon. 20 vs. 1). 
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JONG.-HOLLAl'.TDS BINNENHUISJE. 

Vers 3 is een uiting van de Dichter, die als zijn poetiese 
geloofsbelijdenis gelden kan: 

Poezie schuilt overal; 't is maar de vraag, of ge 't ziet, of 
ge er oog voor hebt. 

En: 
Menig boezem blaakt alleen 

Voor het hoogverheven
Mij trekt alles groot en kleen 

In dit lieve leven ! 

Zie hierover de Paragraaf ,, De Genestet's Poezie" in het 
Hoofdstuk over de Dichter. 

:Met behulp van de Yolgende vragen en opmerkingen zal de 
Studie van dit V ers wel geen biezondere moeite geven: 

Wat bedoelt de dichter met ,,het dierbaar heiligdom van 
mijns Heren zegen"? 

Lees de eerste regels van vers 2 als Yolgt: 

Alles in <lat heiligdom stemt vroom en blij : 
kleuren, tonen, beelden; kortom: al de zoete 
poezie van onze kleine levensweelden ! 

Let op de fig. betekenis van rijmen. 
't ge:;elligst die1. In welke zin bedoelt de dichter hier het 

woord ,.dier ?" 
Vlie bedoelt hij met mijn vriendinnen ? 
't Liedje der gezelligheid uit het stomend tuitje ...... van? 

In V ers 4 staat eerst het pers. vnw. 11aar voor poezie, en 
dan weer ze; beide in de 4e. nv. Zie uw spraakkunst. 

"\Vat voor woord is hoo~erheven in vers 4.: en welke letter 
van dit woord heeft de dichter afgelaten? 

K omenij, bet. koopmanschap en meer in 't biezonder: een 
kruidenierswinkel. De kinderen hadden dus een speelgoed
komenij ; en ook een Zuurkraam = een kraam. of tent, waar in 
't zuur gelegde uien. augurken enz. (pickles) verkocht werden. 

Ereis = een reis = een keer = eens. De dichter plaatst 
die woorden tussen aanhalingstekens; ze zijn natuurlik uit de 
mond van de kinders geciteerd. 

Op we~ woord slaat zodanig terug (vers 8)? 
Hoe komen de woo rd en: ,, Van uw kinderen kunt ge wel 
enige ootmoed leren·'-hier te pas? 
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W at moest in S eigenlik staan voor egoist: Gebruik er ook 
een Holl. adjek:tief voor. 

D e 3e. en 4e. regel in vers 9 moet als volgt gelezen worden: 
,,Ik: geloof wel-ze lacht im.mers-dat ze dankt voor haar deeltje." 
De dichter gebruikt hier te \eel u ijheid van zinsbouw; hij is 
inkorrekt. 

W aarom staat eens tussen komma ·s? Ven-ang dit woo rd 
door een sn10niem. 

Aan welk vorig gedicht van De Genestet herinneren u de 
laatste r e$?ds van ,-ers 9 ? 

Gouverneur was een zeer gewild kinderdichter. 
W aarop slaat het pers. vnw fut terug in regel 10 ,-an vers 

11 ? Of m. a . w: !Vat stemt ·s dichter s hart voor d 'Algoede ? 
Welk~ vorm moest gn'ej eigenlik hebben in de le regel van 

vers 13. 
In <lit ,-ers is het woord immers in iet\\at ongewoni: zin 

gebruikt. 
W aarom blijven naamsvalsvormen als : uit doz Hogen ook in 

de nieuwe spelling om-eranderd: 

AK1\l:·S TAAL. 

D e vier eerste verzen van dit gedicht ge,-en ons een mcoi 
portretje. \Vij zien en boren die kleine. le,-endige praatster 
met baar vaardig bekje ! 

Katuur en waarheid heeft DeGenester lief gehad, 66k in de 
taal; duidelik merkt ge dat uit de verzuchting: 

0, 'k bid voor u, dat ge immermeer 
}foo~ praten zo natuurlik, 

E en Irina Yan onze lieve Heer 
Nooit deftig of figuurlik. 

De kittelige taalgeleerden, de prekers of redenaars, door 
Siegenbeek bekeerd. krijgen hier een tik over de ,-ingers. 

Siegenbeek was een Leids professor. die-v66r D e Vries 
en TeWinkel-de Xederlandse spelling ,-ast stelde. ~Iede on
der zijn indeed is de Xederlandse taal lange tijd een strak
gereglementeerd, een .. afgesproken taaltje" gebleven. T egen 
die strakheid en onnatuur heeft D e Genesret, 66k door zijn 
voorbeeld. altijd geijverd. In z13n L ekedichtjes slaakt hij 
de verzuchting: 

Verlos ons van de preektoon Heer, 
Geef ons natuur en waarbeid weer ! 
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De .De!ftse tongval verafschuwt de dichter evenzeer als 
,,'t R otterdamse haaltje." De Rotterdammers leggen meestal de 
klemtoon op b et laatste woord in de volzin, wat aan bun 
zegging iet s slepends en temerig"S geeft; daarom noemt de 
dichter het een "haaltje" of drarutje. 

OPVOEDING. 

Over veel dingen, die hem in ·t dageliks leven troffen, 
schreef De Genestet zijn oordeel neer in versvorm ; maar 
dat is altijd geen poezie. Ook dit ver s is meer oor
deel en zedeles dan poezie. De vorm is ook ver van poeties: 
vier en half vers, aaneenger egen van eenvonnige opnoemingen, 
zo·n eentonigheid moe t zelfs een goed prozaist vermijden. 
De Genestet heeft daar niet veel oog voor gehad; wij zullen 
in ons 60-tal meer zulke eentonige opnoemreeksen ontmoeten. 

Wat de zedeles zelf betreft, niemand zal de dichter ont
strijden, dat de eerst-opgenoemde methoden wel eens hun 
veroordeling k:onden vinden in ,,de olike repliek van de 
kinderogen, ·· m aar \elen zullen evenzeer O\ertuigd zijn, <lat 
de door hem aanbeYolen ziekelik-vrome methode stellig haar 
veroordeling vinden moet in het aankweken van vaders, als 
Eli, en zonen naar de t rant van Hofni en Pinehas. 

Had de dichter in woorden uitgebeeld de emoties, die in dit 
moment zijn vaderlik hart beroerden, dan ware het poe::ie 
g-e-n-eest, nu is het een berijmde ::edeles, die open ligt voor 
llritiek. 

W_-\AR HET MEESTE WORDT GELEDEN. 

L et o p;het aandoenlik uitgebeeld tafereel van het eerste vers. 
Wat een dichter al niet doen kan in vier regels ! 

RUCKERTS EGOISME. 
T racht deze soort egoisme te illustreren uit eigen waar

neming of met een voorbeeld, u bekend uit literatuur. 

OP REIS. 
Daar zijn intiem-mooie v erzen in dit gedieht. Welke trekken 

u het meest aan, en waar011Z ? 
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Het gedicht is forser van konstruksie dan we van De 
Genestet gewoon zijn. 

In forse versbouw, als hij goed geslaagd is, zit iets weg
slepends; hoor maar eens de aanhef van vers 8: 

Maar, heilige Natuur, hoe diep en luid en lang, 
Als de echo's door ' t gebergte, uw stemmen en uw psalmen 

Ook in mijn dankbre borst weergalmen, 
En tui~en van uw God, ?ie al mijn lof ontvang!
T och dleper nog weerklinkt. . . . . . ... 

Daar zit kracht en gang in zo'n zegging. Op andere plek
ken daarentegen, slaagt De Genestet niet zo goed in deze 
tr ant. 

Bepaa1d zwak van bouw is vers 3. Het bestaat uit twee 
T oegevende Bijzinnen, die zich als volgt verkorten la ten: 
Wat al goddelike tonelen en wat wondren uwer macht. o 
Eeuwige, aan ons oog vMrbijgaan, thuis is mijn hart! 

Dat in deze laatste Bijzin de aangesproken persoon eerst ge
noemd wordt met een zelfst n.w.: (Eeuwge), dan weer aange
duid met een betr. voomw. in de 2e n.v. (wiens), dan weer 
met het pers. voomw. ( Gij). en dan weer met het betr. in de le 
n.v. (Die), is zo verwarrend, dat het moeilik is een indruk uit 
de hele zin op te vangen. 

En wat dunkt u van de konstruksie van verzen 4 en 5, met 
hun zesvoudig : Of, Of, Of. . . . . . ? 

Merkt ge wel, dat op die manier de natuurtaferelen veel te 
haastig aan ons geestes-oog voorbijgejaagd warden, om ervan 
te genieten? Want onze gedachten kaasten ranzelf naar de 
H oofdzin, waarop al die bijzinnen uitlopen moeten. 

V ers 1 is op zichzelf niet kompleet. De eerste regel van vers 
2 moet aangelast word en. Dan loopt de gedachte als v~l~: 
Neen, land vol majesteit, niet bij uw wondren. maar thurs rs 
mijn hart." 

Is de konstruksie: Getuigen veter lief de ( vers 2), korrekt? Welk 
woord ontbreekt eraan? 

't Wijdberoemde meer is het meer van Luzem in Zwitserland; 
een groot en prachtig meer, omringd door een stoute berg
wereld. 

Met schimmen van Vrijl1dd, van Genie, zinspeelt de dichter 
op de H eiden en Genieen, die daar hun terrein van aktie 
vonden, en waarvan de traditie op vele plekken bewaard 
blijft. Denk o.a. aan Wilhelm T ell, de Zwitserse Vrijheids
held. 

Welk een naamval heeft D71S wandlaars in regel 4 van vers 
5? Door welk voorzetsel zoudt ge die naamval omschrijven? 
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L et goed op de betekenis van waren in de laatste regel van 
dit vers.Zie uw W oordeboek. 

't Kan vreemd lijken, dat in vers 4, de dichter spreekt van 
de Kloed der besneeuwde Alpentoppen. T och is dat juist. Als het 
daglicht in de dalen al ge\\""eken ~s, '\\erpen de laatste stralen 
der onderg-aande zon nog een roz1ge gloed o\-er de hoge berg
toppen. D1t verschijnsel is bekend als ,, 't Alpengloeien." 

LICHT E~ BRUIN. 

In ,,Jong.-Hollands Binnenhuisje .. noemt de Dichter een 
van zijn dochtertjes: ,,Pittig donkerbruintje." Hier spreekt 
hij weer van ,.ons blonde meisje en i: bntine wiclzt." Ge moet 
daar niets van denken ! ·t Betekent eenvoudi~-, dat dit meisje 
donker van haar en ogen is. Zulke meis3es en vrouwen 
worden brunettes genoemd. 

De dichter neemt uit dit saamgaa.n van blond en bruin bij 
z'n twee dochtertjes aanleiding om te spreken over de men
gelin~ van ,,het licht en i: bruin" in het !even van hem en 
de ziJnen : ,.Het licht en ·t bruin zal niet altijd zo zacht zich 
mengelen als in dit zalig uur."' 

\\-ie dit met aandacht leest, zal "el tot de konklusie 
komen. dat de term licht en bruin. een bepaalde betekenis heb
ben moet , die iets te doen heeft met blijdschap en droefheid, 
met voor- en teo-enspoed. D at is ook zo ! 

Licht en scha'auw spelen een &'"ote rol in de schilderkunst. 
D e hele schilderkunst is een spel van licht en donker, van 
kleur en glans. Soms laat de schilder licht en schaduw on
merkbaar ineenvloeien, zodat een zachte glans heel het ge
schilderd tafereel overspreidt. dan '\\eer bereikt hij een tref
fend effekt. door ze scherp tegen elkaar te laten afstek en. 
Om dit spel van lzclzt en bruin ( dat met een Italiaanse kunst
term clzia1osc1tro genoemd w ordt) zijn vooral beroemd de doe
ken van de H ollander Rembrandt en de Italiaan Corre!!io. 

Ket als in de schilderkunst met lic/zt en bruin, gaat het in 
het leven met blijdschap en droetheid, met voor- en tegen
spoed. In een volgend vers zult ge nog deze regel ontmoe
ten : ,,Daar was meer licht dan bruin in mijn geluk.kig lot:' 

Verstaat ge nu de zinspeling van de dichter? Aan wie is 
het vers gericht r 

l\l""EEN r--TIDIERJIEER, ZELFS NIET. 

Daar hebt ge weer zo'n-we zouden haast zeggen De 
Genestetse- opnoemreeks, bet toppunt van eentonigheid. 
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De student moo-e het proberen, maar wij zouden ons niet 
gaarne veroordeeld zien, om het vers voor te dragen. \Vij 
zouden vrezen, dat onze adem te kort zou schieten om die 
zeven-verzen-lange voorzin met behoorlike stembuiging te 
doen uitlopen op het ,,Dan" van het laatste vers. Maar meer 
nog: dat bij de aanhef nn het derde (minstens Yan het Yierde 
vers) onze hoorders met een .,stop maar!'· protesteren zou
den tegen zulk eentonig geklik-klak. 

Dit. wat betreft de bouw van het vers. En ,-erder. . .? 
De dicbter laat H elmers. Spanje. Haarlem, met zijn Koster

feesten. L appen, Samojeden en Bata,-ieren in bioskoperige 
haastigbeid aan ons voorbijdansen, om ons-als einddoel van 
die bonte tocht,- eventjes, heel eventjes, te laten stilstaan op 
Hollands duin, waar de dichter 't meest geniet. Zo'n omweg 
noemt men: mi.Ji op zeven. 

Doch wanneer we van dit eentonig geheel iedere strofe op 
zichzelf gaan beschouwen en met aandacht lezen, clan valt er 
weer te genieten aan enkele pikante zetten- waar De Genestet 
zo goed slag van had. 

't Is al ironie, wat hij hier gezelst, soms trekkend naar 
sarcasme. 

Vers I . V an Helmers' Bardenkorcn en van andere brave 
j~eten keuvelt hij hier heel gemoedelik. Men zou denken. <lat 
hij bet meende. l\Iaar ziehier een paar staaltjes yan die hoog
dra,ende poezie. die u dadelik zullen overtuigen, dat de dichter 
de gek met ze scheert: 

KOOR VAN BARDEN. 
Barst los [ bezielt u , heilge snaren ! 
De lofzang ruis' deze eiken rond: 
't Gevoel strome uit uw hart, gewijde priesterscharen ! 
H eft aan, a W odan's harpesnaren [ 
't Geldt de eer van d'ouderlike gr ond. 

TWEE BARDEK. 
D at hij verga, die, diep verbaster d, 
D e vaderlandse gr ond miskent, 
D e grond van zijn geboorte lastert. 
En ·t heilig graf der vaadren schendt ! 
Hij leev; maar leve een slaaf der slaven r 
Zijn rif. venvorpen, onbegran~n, 
Zij ·t Aas, waarop 't gevogelt brast ! 
Zijn naam zij elk een vloek in de or en, 
En 't kroost, aan d 'onverlaat geboren, 
Zij eeumg met die vloek be1ast .! 

Uit ,,H elmers Bardenkoren" 
B ard is de oud-germaanse naam voor een Heldenzanger. 
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Nu een staaltje van de ,,ongesmuk:te" po~zie, waarin aan 
,,het Spaanse rot" de oren gewassen worden: 

T riomf, heft aan met schaatrend zingen 
Verwinnaars, die met Maurits vocht ! 

De Spanjaard ligt in 't stof te wringen 
En stuiptrekt naar de ademtocht. 

Heft aan ten vloek van de outerslaven, 
Zij kwamen om hun wrok te laven, 

Maar stikken van bedwongen spijt ! 
T riomf, roemruchte teelt van Geuzen ! 

L aat Spanje 't hoofd te barsten kneuzen, 
W aar gij voor Neerland's r echten strijdt ! 

De h el, bevrucht van gif en zwadder, 
Spuw Flipsen met hun Alva's op: 

Wij ~jpen de ingeslopen adder 
En plettren hem de drakenkop. 

(Tollens: Zegezang voor Nieuwpoort). 

Als ge zulke venen vergelijkt met de poe::ie van De Genestet 
zal het u niet verwonderen, dat ooze Dichter zich gedurig 
g eprikkeld voelt, om een loopje te nemen met die brallende 
poet en. 

Vers II. Puntig saamgevat is de ironie in de iaatste regel 
van <lit vers: 

,.Bij de aankomst van uw vloot ...... . .. met l1arin~ rijk belaen." 
Vers III. Bijna sarcasties is de bewering, dat de staatspar

tijen hun politieke strijd zouden strijden uitsluitend in 't recht 
belang van Vorst en Natie, zonder ook hun eigen partij
oogmerken te hebben, of, zoals de dichter bet zegt: zonder 
dat het Ek (eigenbelang), noch Aap (heimelike bedoeling) uit 
de mouw komt gluren. 

Vers IV. In Haarlem werd destijds een standbeeld opge
richt voor Laurens Jansz. Koster, die toen nog alge
meen gehouden werd voor de uitvinder der Boekdrukkunst. 
Het wove straatpubliek zong toen een deuntje: ,,Leve Louwtje, ·· 
en rut dat fei t neemt de dichter aanleiding om schertsend te 
spreken van : 

Uw diep besef, m.ijn volk, vol geestdrift en vol geest! 
Vers V . W at de Haarlemmers voor de ,,acht wonderen•· 

van hun stad houden, weten wij niet. Maar met het negende 
wordt hier zeker het bovengenoemde standbeeld bedoeld. Men 
ziet dat regel 3 een aanhaling is. 

Vers VI. Ui t de vroeger geciteerde Boutade bleek ons 
reeds, hoe DeGenest et uitvar en kon tegen het klimaat van 
Holland, maar nu doet hij het in een gemoedeliker t oon. Vat 
ge de ironie: dat hij alleen dankbaar is voor Hollands ,,lange 
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lentetijd," als hij die vergelijkt met het onherbergzaam land 
van Lappen en Samojeden? 

De Batavieren waren een oude Germaanse volkstam, een der 
eerste, die zich in de Nederlanden \'estigden. 

AAl'I DE ZON. 

. Dit vers, gelijk vele andere van De Genestet , geeft ons, al 
JO~ende, een emstige wenk, om eens even stil te staan en terug 
te z1en op onze dusver afgelegde levensweg, en ons af te \rragen, 
wat wij er van maakten ! 

VRIENDEN OP 'T KERK.HOF. 

De vriend Gideon, hier bedoeld, was de heer Gideon 
de Clercq; bet vers werd gedicht op de begrafenis van 
<liens eerste kind. 

\.Vat bedoelt de dichter met de re2'el: 
.,Gii wist. dat al uw schat niet in die aarde viel'' ? 

Vergelijk Vondel's regels op de dood van de jonge V ossius: 

Men klaagt, indien de balsem stort, 
Om 't spillen van den dieren reuck: 
Maer niet, zoo 't glas bekomt een breuck, 
A!s '! edel nat ftborgen wordt. 

Beide dichters geven hi er dezelf de gedachte . DeGenestet 
uit ze in metriese proza-zeggfoo-, V ondel in een dichterlik 
zinnebeeld. De woorden van DeGenestet richten zich slechts 
tot ons verstandelik weten. het beeld van V ondel bekoort en 
roert ons innerlik gevoel. 

Hier hebt ge de duidelikste illustratie van w-at we in ons 
inleidend Hoofdstuk zeiden, dat DeGenestet's poezie over ·t 
algemeen te kort schiet in verbeeldingrijke zegging. 

UIT HET DAGBOEK VAN EEN GELL"hlCTGE. 

Een vers, dat ons een diepe blik geeft in De Genestet·s 
teder gemoedsleven. Zijn innio- saamvoelen en saamle\·en met 
bet lijden nn anderen staat hler in kindedike openhartigheid 
uito-ezegd. 

De Genestet dwaalt hierin, dat hij zijn geloof wil steunen 
op, en opbouweO:uit de zienlike dingen: 

Vergeef me. 0 God en Heerl mijn ziele buigt zich neder , 
Het angstige waarom? dntl.."i: zwaar op . mijn gemoed, 

En mijn geloof drijft a1s een strohalm, zwak e!1 teder, 
Drijft henen op des twijfels vloed ! 
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Maar ook wie deze dwaling van De Genestet inziet, en 
betreurt, kan toch met de tedervoel~nde worstelaar mee
leven, waar hij zo innig, als in dit vers, zijn diepste emoties 
naar buiten uitdraagt. 

Wat zal deze? In het Ev. van Johannes Hoofdstuk 21 vers 
17-23 zult ge de woorden vinden, waarop de Dichter hier 
zinspeelt. Als ge deze Bijbelplaats aandacbtig leest, zal u de zin, 
waarin De Genestet die woorden gebruikt, duideliker worden. 

HET OUDE HUIS. 

Dit is een eenvoudig vers; het geeft uiting aan gewaar
wordingen, die wij allen-jong en oud-wel eens ervaren 
hebben. Daarom zal bet voor de student niet moeilik zijn, 
eens duidelik op schrift te brengen, waarom hij dit vers echt 
en mooi vindt. 

MORGEN BIJ DE DUTh'EK 

Wat een opwekkende aanhef: 
Alles lacht, alles zingt. 

Alles bloeit, alles blinkt 
Hier zo liefiik als immer tevoren: 

In de dalen is rust, 
Op de heuvels is lust. 

De dichter gebruikt hier bet stijgend rythme: de versvoet, 
die anapest ( v v - ) genoemd wordt. Dit werkt mee om ons 
bij lezing van de ·eerste strofe de indruk te geven, <lat deill
houd van dit gedicht een blijde gemoedsuiting zijn zal, even
als die van een vorig vers: 

,,Een zonnestraal, een wonderstraal 
"Is in mijn hart gedrongen," 

waar de dichter de andere klimmende maat, de j ambe ( v -) 
gebruikt. 

Toch is het gedicht ,,Morgen bij de Duinen" veel meereen 
klacht, En leest ge het overluid, dan zult ge horen, dat de 
klimmende maat niet alleen past voor de eerste opgewekt
klinkende strafe, maar evenzeer voor de kalm en ernstig be
spiegelende strofen, die volgen. 

Het is dan ook een onjuiste bewering, dat klimmende vers
voeten alleen dienstig zijn voor blijde, en bet dalend rythme 
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(trochaeus - v en dactylus - v v ) alleen voor droeve 
gemoedsuitingen. 

Vondel, onze meester-zanger, zingt het grootste deel van z'n 
lier- en zegezangen in klimmende maat, doch in zijn treurspel
reien bezingt hij ook we1 leed en onheil in het stijgend rythme. 
Dan laat dat rythme, zoals ook in dit vers van De Genestet , 
een stemming van vertroosting en verzoening door de droef
heid heen spelen; b. v: 

Het is verloren1) luid gekreten: 
Het kermen breekt noch boei noch keten. 
Noch kunnen klachten 't hart verlichten, 
Dat van benauwdheid is beklemd; 
Terwijl we deerlick moeten zwichten, 
Van woeste uitheemschen overstemd. 

Wil de dichter echter deze vrije uiting laten aan de harts
tochtelike klacht van de wanboop, dan gebrnikt hij de dalende 
maat, en let eens op, wat een krachtig eff ekt die dan heeft : 

Dat zij God gek.laagd hierboven, 
Die uit duizend ogen ziet, 
Hoe ellendig en verschoven 
f\.fij geweld en kracht geschiedt. 

De Genestet 's vers: Terogblik, is een vers van stille ernst, 
en ook die stemming wordt gedragen door de dalende maat. 

Daar is een tijd geweest , dat men meende de dichters te 
moeten voorschrijven, welk rytlune zij voor bepaalde soorten 
van. poezie aanwenden moesten, maar zulke knutsel-theorien 
zijn nu gebannen. V raagt ge een echt dichter over <lit punt, 
dan zal hij u meestal zeggen: ,,Als ik de eerste regels van 
een nieuw vers gevonden en opgeschreven heb, dan komt er 
meestal schot in mijn werk ; dan weet ik ook de toonaard, 
waarin het gaan moet." 

Daar is dus intuYtieve vinding en geen overleg aan de 
hand van letterlmndige voorschriften. 

KOMEN EN GA.Al~. 
Dit lied van De Genestet ·is een der meest populaire'verzen 

nit de hele Nederlandse Letterkunde. H et is in de gedachten 
van een groot deel des volks als ingeweven, al is bet ook, 
dat niet alien, die het citeren, bet in zijn geheel kennen. 

Zulke populariteit van een vers -reil.-t zeer ver als proef 
van tcht lzeid. Zij bewijst, dat de dichter de weg tot het hart 
van zijn volk gevonden heeft. De dichtvorm, die het meest 
en b et best dit sukses bereikt, is die van Het Lied. 

1) vergeefs. 
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,,Als de dichter een Hymne of Ode zingt, dan verheft zijn 
geest zich, dan wandelt hij, om zo te zeggen, op de hoogten 
des levens, en wen.kt ons om tot hem te komen, om c!aar. 
even als hij, onze ziel te doen ,,weiden met een verwondrend 
oog," Maar wij ondervinden dan, dat onze geest niet altijd 
even vaardig is, om zich tot die hoogte van dichterlike ge
waarwording op te heffen. Doch anders is het, als de dichter 
ans een Lied zingt Dan leidt hij als 't ware ons bij de hand, 
blijft met ans op de begane grand, en ziet met ons om naar 
alle omringende levensdingen en toestanden, die zijn emotie 
gaande mak:en. En als hij in zijn dichterspraak van die emoties 
gaat zingen, dan voelen wij terstond, dat ook ons binnenste 
een roerbaar snarentuig is, ofschoon niet zo snel en zo krachtig 
werkend als het zijne. Een snarentuig, dat onder de aan
blazing des dichters tot trilling gebracht wordt, zoals de 
wind een Eolus-harp ruisen doet. Zo gaat de echte lieder
dichter tot het voUe mensenleven in, dat -van dag t ot dag 
door ons allen geleefd wordt. W ij allen leven en beleven het, 
maar wij doorzien en doorvoelen bet niet zo innig als hij . 
En ook weten we h et allen wel, dat dit volle mensenleven 
intressant is, w aar men het ook pakt; maar we behoeven juist 
de fijngevoelige waarneming van de dichter, om ons het·in
tressante ervan te openbaren." 1) 

Gelijk de meeste echte Liederen is ook dit vers eenvoudig 
van konstruksie. Ieder kan het diep in z'n binnenste opnemen, 
z6als het daar staat. 

Alleen deze Aant is nodig. De uitdrukking; En in zijn 
stillc1 harle moet men niet verstaan a1s een Comparatief. De 
dichter gebruikt bier het woord hart in zijn oude vronwelike 
vorm harte, en geeft d an aan bet adjektief de oude vrouwe
like datiefsvorm, evenals b.v. in aller ijl, 

WELGELEGEN. 

Daar zit humor in deze verzen. Wat 1s humor ? De 
G enestet zegt ervan: 

'. Een rijke taal, vol ingehouden tranen 
:tvlits maar de vrienden haar verstaan, 
Want velen klinkt ze als Grieks, voor andren weer profaan. 

Op welke regels van het vers, zoudt gij de kwalificatie van 
,,riike taal, vol ingehouden trarren" willen toepassen ? 

De twee laatste verzen zouden een gedicht op zichzelf kun
nen uitmaken. Dat zou clan een Puntdicht zijn. Wat is een 
Puntdicht ? 

1). . Proeve nn lllleid.illg totde Nedetl Letteck. I-door J. KAMP, pag. 50, 51. 
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OP EEN KIND IN MEI GEBOREN. 

In 1859 verloor de dichter zijn vrouw; die al spoedig m 
het graf gevolgd werd door hun enig zoontje : 

De wind der duinen, kl~end over 
Uw moeders graf, door t dorre lover, 
Zong, kind der Lente, droef en bang 
U r as een andre wiegezang. . . . . . 

Geef u rekenschap van de indruk, die de afgewisselde vers
bouw van I en II op u maakt. Welke verzen van I pakken 
u 't meest ? W aarin winnen ze 't dan van de and ere ? 

NOOIT VAN PAS. 
Zoudt ge iemand tegenspreken, die beweerde, dat dit 

rijmpje ,,vals veniuft" is? 

LIEFDE. 
Wie dit vers goed tot zijn besef laat doordringen, zal 

erkennen, dat het een van de mooiste verzen van De Genestet 
is ; het is diep-doorvoelde levenservaring. 

NIET VOOR DE MENSEN. 

Sla de woorden in Math. VI vs. 16 op. 
Meesf vertoning scheurt haar kleed.-'t Is meestal vertoning 

(d.w.z. geen echte, innerlik-gevoelde droefheid) die haar kleed 
scheurt. Denk aan het J oods en algemeen Oosters gebruik. 
om de klederen te scheuren als teken van rouw ; en herinner 
u, hoe die daad b.v. bij de Hogepriester Kajafas ook louter 
,,vertoning" was. 

Vreest tier schaar opper;;lakkig treurgebaar. Zet deze volzin om 
in de gewone woordschikking. 

Wat voor alien, nut voor Juidr. -Wat voor alien (d.w.z., ,,de 
schaar der ongewijden") een zekere bevrediging geeft in 
droefheid, client niet voor haar ! Wie is die hdd1 ? 

Wat betekent nachtwaak hier ? 
Waarop zinspelen de woorden : ,,Ga, in de hof, alleen"? 

'T WAS TOCH DE HOVE.NIER. 

Neemt ge dit vers a1s een stuk poezie, dan zit het 
beste deel m het derde vers : 

. . . . . De knoppen gingen open, 
Gereed te sterven op de akker van 't gemoed, 
De knoppen van geloof, en lief de en vreugde en hope. 
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Is dat niet een dichterlike uitbeelding van de blijde omkeer in 
Maria's troosteloze zielstoestand? 

Neemt ge het vers naar 7ijn strekking, dan zit de kern in 
de verbeeldin~jke wending, die van de Heer -toch weer 
.,de Hovenier' maakt, maar nu in figuurlike zin. 

Or-.TVERMOEID. 

Verstaat ge, hoe de dichter van z'n eerste : 

,, Wij lopen en word en wel moede, 
,,Wij wandlen en worden wel mat". 

komt tot z'n laatste : 

,, Wij Iopen en word en niet moede, 
,,Wij wandlen en worden niet mat" ? 

HET HAANTJE VAN DE TOREN. 

November 't laatst, maar even toch 
door storm en sneeuwjacht heen. 

Was ze uitgewipt naar Moeders huis 
met overhaaste schreen. 

Men knorde op 't onvoorzichtig kind; 
zij- kuchte, met een la ch. 

Doch ·s avonds van dat wit gelaat 
ontroerde wie haar zag. 

Deze aanhef verplaatst ons in eens midden in 't geval: een 
geval van die wrede kwaal, 

Die langzaam moordt, als sluipend gif, 
en wis, als 't grievend staal. 

In ons zonnig Afrikaanse Hooofands klimaat komt tering 
slechts sporadies voor. Maar in 'E:uropa- vooral in vochtige 
landen als Holland en Engeland-treedt die ziekte op als een 
algemeen gevreesde vijand van het menselik geslacht. Haar 
slachtoffers telt ze daar jaarliks bij duizenden. En nog altijd 
staat de officieele mediese wetenschap machtloos tegen dit 
heimelik omsluipend verderl. T oen in 1892 het gerucht door 
Europa ging, dat Prof. Koch, van Berlijn, het middel gevon
den had tot vernietiging van de tering-kiem, was de beroerinO" 
over dit nieuws z6 groot en z6 algemeen, dat men in gezef
schappen, op de straten en markten maar altijd d66r hoorde 
van Koch, en nog eens Koch. De koeranten w.aren er vol van; 
kolommen druks we rd en dageliks uit Berlijn getelegraf eerd. 
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Zichtbare ontroering greep de scharen in de kerken aan, als 
er van de kansel ook maar even op gezinspeeld werd. T och 
liep het op teleurstelling uit. Prof. Koch had het afdoende 
middel niet gevonden. Te pijnlikez:: werd toen weer de angel 
der hopeloosheid gevoeld door de lijdende individuen en de 
lijdende familieen. Ook van ,,lijdende familieen" moet men 
spreken. W ant de ziekte bepaalt zich niet tot het aantasten 
en wegslepen van hier en daar een enkele persoon, maar
als een onverbiddelik gif-ziet men die ziektestof voort
gisten en woelen in hele familieen van geslacht op geslacht. 

Daarom is het laatste versje van De Genestet's volgend ge-
dicht (Schitterende Starre) zo betekenisvol: 

Dat was het Teringstarretje
Beware u Gods genae, 
Dat gij het ooit ziet schitteren 
In 't oog van kind of gae ! 

Uitwendig verraadt de ziekte zich door ongemeen schitte
rende ogen, en een hoge blos op de wangen, die beide sterk 
contrasteren met het overigens zo zwak en lijdend voorkomen. 

Het is merkwaardig, dat de lijders aan deze kwaal maar 
zelden het hopeloze van bun eigen toestand inzien. Ze zijn m~est
aI goedsmoeds en verwachten beterschap van alierlei om
standigheden, die feitelik niet meer dan een vleugje van ver
ademing kunnen aanbrengen. 

Z6 is het ook met deze lijderes. 

Wat vindt ge bet biezonder mooie in verzen 36, '?;1 en 38? 
In verzen 6-12 vinden we een lange reeks van deugden op-

genoemd van de lijderes. Roepen die opnoemingen een sprekend 
beeld van de persoon voor u op, zodat ge met haar meeleven en 
meevoelen kunt? Dit te doen, is in zo'n geval, de taak van de 
kunstenaar. 

Dat de dichter juist bij het uitrijden van de begraf ~nis
stoet bet haantje van de toren naar het zuiden laat wi1zen 
is een effekt-be1ag, dat we heel dikwels aantreffen in de 
poez.ie van de Romantiese periode, die ons gaarne roeren 
wil door sterke tegenstellingen. Zo was bet ook met het slot
vers van Kinderloos. 

TWEE LEVENSBEELDEN. 
. Wie kent niet, of heeft niet gekend, in de jaren van zijn 
Jeugdbloei, de goudene glans, die dan over heel het leven 
uitgespreid ligt, en waarmee onze verbeelding ook de toe
komst omstraalt: 
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Uit de wonderschone dreven 
Van het onbekend verschiet 
Klinkt een vleiend toverlied, 
't Lied van 't jonge leven . . . 

Qp zijn zachte melody 
Wat al beelden en tonelen 

Reizen de peinzende ziele voorbij ! 

Eigen ervaring stelt ·bet best de echtheid van deze poezie 
in 't licht. 

En de teleurstelllng, die altijd volgt op te hoog gespannen 
verwachting: 

Stem.men van vervlogen jaren 
Klagen somber in bet rond 
Als 't geruis der gele blaeren 
Over dorre kerkhofsgrond. 

Ook dat is verbeeldingrijk gez~gd. 
De dichter heeft dit vers: ,,Twee Levensbeelden," ge

schreven naar aanleiding van een schilderij: "The past and 
the future." Wij kennen die schilderij niet, maar verstaan 
toch goed, dat zij voorgesteld moet hebben: Een jonge 
dochter, uit wier hele wezen de blijde hoop van ,, 't wondere 
Ieven" spreekt, en diezelfde persoon op later Ieeftijd, als al het 
lief en leed van dat leven over haar been gegaan is: teleur
gesteld ; maar toch ,,in de vredige ogen geen traan van 

.. t." 
sp~Tat de dichter ons hier in woorden uitbeeldt-wij kunnen 
ons goed voorstellen, dat hij het gelezen heeft in die twee 
geschilderde verschijningen. Hij heeft, dunkt ons, de schilder 
goed verstaan. .. 

Maar . . . . . b13 de regel: 

Neen, schoon door de storm verslagen, 
De eedle ziele zal niet klagen 
Om de hardheid van haar God! enz. 

begint de dichter van bet voorwerp zijner aanschouwing (de 
sdiilderij) af te dwalen, en onthaalt ons op afgetrokken be
schouwingen, berijmde redenering. Dat is geen poezie meer. 

Tot het gebied van de poezie keert hij pas terug in bet 
mooie, Iaatste gedeelte: 

Uit uw wondre kerkhofdreven, 
Schoon W eleer ! o, ruist er niet 
Ook een zncht, een stem en lied. enz. 

Dit slotvers van Il. is een mooie tegenhanger van het 
slotvers van I. 
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OP DE BERGEN. 

Di~ gedicht heeft een mooie parallelbouw, net als ,,'t Liedje 
van Verlangen." Voor wie I. goed verstaat zal het niet 
moeilik zijn de parallel van I. en II. in eigen woorden saam 
tevatten, want de dichter heeft ze mooi gevat en helder uit
gedrukt . 

.. Zie hier de nodige ophelderingen bij I: De Zwitserse Alpen 
z13n des zomers een woelig centrum van toeristen uit Amerika, 
Engeland en alle delen van het Continent. Een sterk aan
trekkingspunt in deze prachtige bergwereld zijn vooral de 
dalen tussen het Thuner en Brienzer meer. 

In dat lustoord vond de dichter hele rijen van hotels als 
paleizen, waarbmnen pracht en weelde heersten tot verrassing 
en verkwikking van de vermoeide reizigers. Onder die reizigers 
tel~ men allerlei ,,hoge aaste!l": Baronnen e~ vorstinnen, 
Bntse schonen, gnadige LTravlililen, enz. En die alien laten 
hun goud daar zo rijkelik vloeien, dat de dichter het zelfs 
vergelijkt met het vloeien van een bergstroom. En dat toe
vloeiende goud boeit de arme Zwitzer meer dan de schoon
heid van zijn eigen land. (Meer dan de heilige boorden van 
het bergmeer L ac Leman). 

De :Jungfrau is een hoge, met eeuwige ijs en sneeuw be
d~kte Alpentop-blank en koud dus. Daarmee vergelijkt de 
d1chter de reizende Britse schonen. 
. pe Grimsel is een andere Alpentop, die zijn grimmige naam 
Juist daaraan dankt, dat hij bar en hoog- is. Baronnen en vor
stinnen vindt de dichter onder de toeristen die-altijd in 
fi,,,auurlike zin-net zo zijn. 

Gniidige Gravznnen. Gn:.i.dige is een titulerend adjektief in 
't Duits, voor vorstelike en hoog-adelike personen. 

Sehn.sucht is een smachtend, verlangen, dat-bij overge 
voelige mensen-de ogen gauw vochtig maakt van aan
~o~ning, Daarom spreekt de dichter van een sehnsuchts-mm 
m t oog. 

Hoog van de Alpen neerziend op <lat ,,zomerlustoord van de 
grootheid aller landen," ziet de dichter de mensen als Lilli-

, putters (wat zijn dat?) en het stadje als een klomp huizen door 
kinderhanden opgezet uit een Neurenberger speelgoeddoos. 
Neurenberg is een stad in Duitsland, waar het meeste speel
goed van de hele wereld gefabricee"."d wordt . 

. Van H oog tot Koud is een samengestelde volzin: ontbindt 
die, zodat zijn konstruksie u duidelik wordt. 

Let nu goed op de parallel tussen I en II. 
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,,PIETEIT EN AESTETIEK" EN ,,A~"'TIERS." 

In het Hoofdstuk over De Genestet hebben wij ook ge
sproken van zi_in godsdienst, en daaruit kan bet duidelik ziJn, 
dat het z.g. :\1ooemisme een subjektieve godsdienst is van 
gevoel en aaildoeningen. Zo is het licht te begrijpen. dat de 
mannen van deze richting altijd sterk geneigd zijn, om gods
dienst svnoniem en een te maken met ons menselik besef 
van schoonheid. 

We kunnen dus uit beide versies iets leren omtrent het 
gemoeds- en denkleven van De Cenestet, en het hoort tot 
goede literatuur-studie. op zulke vingerwijzingen te letten. 
·t Blijft altijd : De dichter kennen uit zijn poezie. en de poezie 
weer beter. te verstaan uit de kennis van de dichter. 

Zo schreef b.v . de Duitse dichterwijsgeer Goethe over het
zelfde onderwerp, een vierregelig versje, dat, vertaald , 
luiden zou : 

Wie Kunst en W etenschap bezit, 
Die heeft ook godsdienst; 
Wie deze beiden niet bezit, 
Die J1ebbe godsdiensi. 

Deze weinige regels zeggen ons kort en goed, wat in dit 
opzicht de opinie van Goethe was, en omgekeerd, kunnen 
ze ons weer tot hulp zijn. om andere verzen. van die dichter 
waar dezeltde grondgedachte inzit. beter te verstaan. 

Naar zuiver literaire methode zijn we met bovenstaande aan
wijzingen van de twee versjes af. Doch . . . . 

Voor de jonge student kan het goed zijn. zich helder reken
s chap te geven van zijn eigen opinie, als h ij voelt, dat hij bet 
niet eens is met zo 'n bewering. 

Op de vraag van het eerste versje zou men de dichter kun
nen antwoorden: Ware vroomheid is niets anders clan lief de 
voor de i1olkomenlzeid der schoonheid, die uit Sion is." (Ps. 50) 

De Genestet zal zeker wel kennis genomen hebben van 
de studie van zijn tijdgenoot Macauley over Milton. Maar 
zou hij ook verstaan hebben, dat prachtig gedeelte, waar 
Macauley begint: W e would speak first of the Puritans . . . . " ? 

.. Their palaces were houses not made with hands; their 
diadems. cro1'.11s of glory which sh.ould never fade away." 

lo leefde in de Puriteinen een schoonheids-ideaal, ver uit
gaande boven het alledaagse. E n zou nu DeGenestet de echt
heid van bun vroomheid in verdenking willen brengen. omdat 
zij zich keerden tegen zoYeel kleine en fijne dingen. die wij 
thans mooi '-inden en waar we m.isschien maar al te veel mee 
dwepen. Beide rijmpjes van D eGenestet zijn goed beschouwd. 
niet anders dan vaag en oppervlakkig woordgescherm. 
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DE ENGEL Bl] HET GRAF. 

Gij zijt niet heengegaan, gij heilige bemelbode, 
Wiens nieuwe vredegroet. bij J ozef s grafspelonk. 
Der droefheid, " enend om haar <lode, 
W eleer, in 't morgenuur. verrassend tegenklonk, 

Dit vers is ondichterlik stroef van konstruksie. Drie naam
valsvormen zijn hier opeengepakt: vViens z•redcg1oc?t, J o=<f's 
~rajspelonk en Der droeFll,:id. Zulke konstruksies mogen op bun 
plaats zijn in redenerend en berngend proza. in de dichterlike 
taal horen ze niet thuis: ze maken ab.strakt wat ni!el zijn moet. 
L et maar op. of ge het vers niet minstens tweemaal lezen 
moet om bet te verstaan. terwiil toch de inhoud doodeen-
voudig is. -

Dit. gedicht beeft in . opvat~ing enige overeenkomst_ met : 
.,'t " ' as toch de Hovemer." Z1et ge die oYereenkomst: 

BIBLL..\. 

Een modern-theologiese beschom\ing O\·er <le Bijbel. 
De Bijbel. zoals hij daar lig-i, is Yoor de dicbter g e:lij k aan 

"dt: Albasteren t1es ... d w.z.~ een \·orm, die eerst \·erbroken 
moet worden. Dan stromen pas .. de geuren de,, le\·ens·· erui t. 

In die o\·ertuiging zijn de heren Yan de moderne richting 
duchtig aan 't breken en v·erbreken gegaan. Y an de Bijbel 
bleef niet anders over, dan wat zij goed en bruikbaar rnnden. 
Zij werden zelf de keurmeesters rnn \\at openbaring zijn zal, 
en wat niet: 

Eerst waar mijn :;iel uit de vaten van aarde 
't Hemelse goud had erkend en gezift. 
Daar, \'Oor mijn ziel. kreeg ze !even en waan.le. 
De enige. heerlike, heilige Schrift. 

De dichter houdt dus fei telik :;ij11 :;id voor .,enig, heerlik en 
heiliO'''; want alleen wat :;ij uit de Bij bel zilt, is: .. de enige. 
heerLlke, heilige S chrift. ., _-\I bet anden:: is. z·atc?n <.an am&, 
waarvoor alleen .. vrezende. domme. afgodie:>e hoofden buigen 
als knechten ! ·· 

Wie z6 het steunpunt rnor zijn geloof in zicbzelf ga:n 
plaatsen, moet natuurlik wel been en weer geslingerd worc1en, 
zoals wij De Genestet dikwels horen klagen: 

., l\iiij n geloof drijft als een strohalm, zwak en teder . 
.. Drijft heneo op des twijfels viced .·· 
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~"'EEN. 

V{ ekt dit vers ook enige innerlike gewaarwording bij u .
Of roept het enige verbeeldingsvoorstelling voor u op? 

Zo neen, dan is het ook geen poezie. 
Toch blijft het een kloek en manlik woord. zoals we er 

meer yjnden in De Genestets verzen. 

BIJ MEER-EN -BERG. 

Het vorige vers ,,Neen." is pure zegging van waarheden. 
D aarom zeiden we, dat het ,.geen po<:zie" is. 

Maar hoort nu eens hier : 

De morgen lacht. de koeltjes zwe\·en, 
De hemel straalt van liefde en licht; 
Stil, statig uit de scbone dreven 
R ijst Meer- en- Berg, 't gewijd gesticht. 

· D it gedicht is uitbeelding van g-evoelz•olle waarnemi7lg-. 
Daarom is het poezie. 

V\Tie dit mooie vers goed aan zijn ,-erbeeldingsoog wil Iaten 
voorbijgaan, Ieze nog eens de korte schets van dit landschap. 
die we gaven bij De Liefste Plek. (Pag. 92). 

Midden in dat landschap, vol juichende harmoniee!Z, staat 
Meer-en-Berg . . . . . een krankzinnigen-gesticht met zijn 
schreiende disharmonieen [ 

NA...A..R DE NA T UUR. 

Hoe vindt ge de tekening van dit werkelikheidstafereeltje? 
En spreekt de diepe zin, die er in hgt, ook tot u? Kunt ge 
verstaan. waarom dit gedichtje een van De Genestet 's beste 
verzen geacht wordt : 

Om vers 2 te verstaan, m oet men weten, dat in De Gene
stet's tijd de dorpsmeester ook koster ran de kerk was, en in 
die kwaliteit de leiding van de begrafenissen had. De lijk
bezorgers droegen toen een steck d.i. een hoed met een drie
puntige rand. 

KUNST EK EV ANG ELIE. 

Wat De Genestet hier zegt, is niet slecht geredeneerd. Hij 
kon wel eens gelijk hebben. ~Iaar wat doen we met zo'n 
polemiek in poezie? Polemiek of redetwist is puur z-erstand»werk. 
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Ons gevoel en verbeelding hebben er. niets mee uit te staan 
ohs innerlik besef wordt er niet door geraakt. Daarom is het 
geen poezie, al staat het op maat en rijm. 

DE SCHOENLAPPER VAN' ALEXANDRIE 

Een gedicht, dat zijn eigen geschiedenis vertelt, en zijn 
eigen moraal: Ora et labora, of: Bid en werk ! 

\V elke deugden ziet ge in de verhaal-trant van dit gedicht? 
De Genestet heeft op deze dichterlike venelling de vol

gende Aant. gemaakt. 
De kundige lezer-geen vreemdeling in de Kerkgeschiede

denis-zal oordelen misscruen, dat in dit gedicht de sombre, 
doch edele figuur van Antonius, .. de vader der Monniken," 
(AO. 300), ten onrechte in een meer of min belachelik licht 
wordt gesteld. Maar wij doen opmerken, dat de bekende 
kluizenaar hier niet als histories persoon wordt geschilderd, 
maar meer als t;pe is rrenomen. \Vie over de Antonius der 
historie een schone bladziide wil lezen en een billik oordeel 
vernemen, zie de ,,Geschiedenis van het kerkelike leven der 
Christenen gedurende de zes eerste eeuwen'" door W. Moll, 
Deel 1, pag. 56 volg. Voorts menen wij dat de toon, waarin 
het gedicht is geschreven, van-zelf werd bepaald door het 
karakter der geestige legende. die door M.elanchton, tot 
lering, wordt vermeld en naar ons oordeel vol is van de ge
zonde, Christelijke humor, in zijn natuurl ike frisheid vaak 
emstiger en diepzinniger, dan zoveel dat bij uitnemenheid 
voor ernst wordt gesleten en gehouden. 

WERK.EN, DE~""KEN, LEREN. 

Weer een van die manlike, opwekkende woorden van De 
Genestet. 

Ook hier geldt, wat we opmerkten omtrent het soortge
lijk gedicht: _Yeen. 

Innerlike gewaarwordingen wekt dit vers niet; verbeeldings
voorstellingen roept h et niet voor ons op: Poezie is het dus niet. 

·t Ve rs is niet inbegrepen in het opgegeven ( 39-)tal. Wij 
voegen het eraan toe, om het 60-tal vol te maken, en . . . . 
om het te laten meedragen als een wijze levensles. 
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Verscheoen in ,,De Unie Lees· eo Studiebibliotbeek'': 

Hulpboekje bij de Stu~ie der Proza-stukken, 

opgegeven voor 

H006STE TAALBOND· EN li'l!TERMEOIAIR EKSAMEN, HU, 

DOOR J. KAMP. 

Prijs 1/3 Postvrlj . 

Uitgevers: Het 'Westen Drukkerij, Bus 196, Potchdstroom . 

.. •••••••+++ .. +•••••••++••• ·•~v••••••••••~••+•••~••••••••••••••••• 

Ve~henen in ,,De Unie Lees· en Studiebibliotheek" voor 

Eksamens 1911 : 

D~ Sint Dikolaas Jl~ond 
VAN DE CTNESTET. 

Met lnleidin g en Aantekeninge n van ]. Ka m p. 

Prijs 1/ 3 Postvrij. 

Uitgevers : Het W esten Drukkerij, Bus 196, P otchefstroom. 
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DE UNIE 
LEES- EN STUDIE-BIBLIOTHEEK. 

Uitgave van 

,,Het Wes ten" -Drukkerij, Bus 196, Potchefstroom. 

Potchefstroom, Januarie, 1911. 

Tot heden z1Jn verschenen : 
po•tvrij 

No. l. Eenvoudige Meme, door]. Lub, gebonden 
in linnen band 3/3 
In papieren omslag 213 

No. 2. Danker Johannesburg, door J. Lub, geb. 
in linnen band 3/3 

No. 3. Oorlogs- en andereGedichten.doorOud-Pres. 
F. W. Reitz, geb. in linnen band 3/3 

No. 4. Unie Kantate, door Jan F. E. Celliers, 
with translation by H. G. Rawson . .. 1/ 2 

No. 5. Gesellige half Uurtjies, door J. G. Engela, 
in linnen omslag . . . 2/3 

No. 6. De St. Nikolaas-Avond van De Genestet, 
met lnleiding en Aanteek. door J. Kamp I /3 

No. 7. Zestig Verzen van De Genestet, uit 
,, Laatste der Eerste," met lnleiding en 
Aantekeningen door J. Kamp 3/-

No, 8. H ulpboekje bij de Studie der Proza-stukken, 
opgegeven voor Hoogste T aalbond en 
Intermediair Eksamen. J 9 J I, //3 

In voorbereiding zijn nieuwe uitgaven van prominente 
schrijvers. 

Verlcrf}gbaar bij uw Boekhandelaar of aan bovensiaand adres. 
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