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Li de Algemeene voorrede, geplaatst voor het
eerste deel dezer uitgave, zullen de lezers gezien
hebben, «dat ik, wat de rangschikking der Dichtwerken van Mr. HIERONYMUS VAN A► LIHEN betreft, gemeend heb, die naar de jaren der uitgave van do
verschillende bundels te moeten bepalen ; terwijl ik
deze laatsten, hoewel met weglating van al het proza ,
hetwelk niet onmiddelijk bij de dichtstukken behoort,
mede zooveel mogelijk in derzelver geheel zou trachten te bewaren.» -- Volgens dit vastgestelde beginsel bevat het tweede deel dezer verzameling vier onderscheidene werken, achtereenvolgend door den autheur in het licht gegeven, zooals uit de bijgevoegde
jaargetallen zigtbaar is. Bij de gedichten, welke
als zoodanig in den bundel GEDICHTEN EN OVERDEN
voorkomen, zijn er vier bijgevoegd, geno--KINGE
men uit de overdenking over eenen vroegtijdigen dood,
en waarbij men steeds in gedachten dient te houden, dat zij, daar ingeweven in het proza, als naauw
verbonden met hetzelve beschouwd, en dus niet als
op zich zelven staande beoordeeld moeten worden. -.De herdruk der schoone NEDERLANDSCHE GEZANGEN zal
waarschijneli k hoogst welkom zijn, dewijl deze reeds
sedert lang in den boekhandel ten eenemale ontbraken. --- Bij de opname der KLEINE GEDICHTEN
,

:
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in dit deel, komt het mij niet ongepast voor, de merkwaardige woorden te herinneren , welke door den Heer D. F. VAN ALPREN , als
eene hulde van zijn' kinderlijken eerbied aan de
nagedachtenis van zijn' vader toegebragt, zijn
uitgesproken in de zitting der tweede kamer van
de Staten-Generaal, op den 258ten November 1834,
hijj gelegenheid , dat door Z. Ed. de verdienstelijke Franse/te vertaling dier gedichten door den
Heer A. CLAVAREAU , aan gemelde vergadering werd
aangeboden. — «Onder de verscheidene voortbreng
CLAVARE%U 3 die onze
-selnvadritJken
nationale poe*zïj , welke zoo weinig bekend is, aan
vreemden heeft doen kennen, heeft hij ook de kin_
dergedichtjes van wijlen mijnen onvergeteljken vader
in Franse/te verzen overgebragt, en die vertaling heeft
de goedkeuring van kunst kenners weggedragen. —
I i, j biedt dat werkje aan UEd. `31og. aan. De gift
is klein, maar het nut is groot, hetwelk die gedichtjes gesticht hebben. De onderneming was zeer
moeijelyk, want het karakter van twee talen ver
veel, •--- en dat verschil kan nergens meer en-jelti
sterker werken, dan in gedichtjes, waarin de taal
en toon eenvoudig kinderlijk en echt Christelijk was,
waaruit alle vlejjerij , zin- en woord-speling, af.'.
feetatie en beroep op vaniteit verbannen was. Als
het de Fransclie kinderen zooveel goeds en nuts aan
als het bij ons gesticht heeft, waar ouders-brengt
en hinderen het nog steeds lezen en herlezen, dan
hoop ik , dat het opkomend geslacht, ook van onze
naburen, minder waarde zal stellen op ijdele praleri j , op den ongelukkigen roem van alles te roe-ren, te beroeren en op te schikken, en de ware
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grootheid zullen zoeken, waar zij alleen te vinden
is; in die voorschriften , die mijn vader in liet
hart van jonge kinderen heeft getracht in te planten.
Dan zullen onze kindskinderen nog eens de vruchten
plukken van zijne hartelijke pogingen, om het rik
van waarheid en deugd overal uit te breiden en het
kinderlijke hart reeds vroeg daartoe voor te be
reiden.»
«.els afgevaardigde van Holland strekt het mij
tot dubbelti genoegen deze hulde aan zijne nagedaehtenis toe te brengen, -- ook hij was a(gevaar-digde uit dit gewest ter Staten -vergadering»
«Ik doe liet, zooala het de eenige zoon van den
grooten BUFFON deed, toen hij, naast het hooge ob servato;•ium van zijn' vader, op een' kleinen pilaar
de inscriptie zette;
ExCIELSAE TURRI
HUMIL[S GOLUD'INA
PATRI SUO
FILIUS

Bu or (*). » --

(*) Later (3 November 1835) bood ds heer VAN ALFAFA ook nog
de Petits poëmes à I'usage de l'énfance , tradnits de FRANCOiSE DE
BoEn , aan de .Staten-generaal aan, met deze woorden: a De dichter
CLAVAREAU doet hulde aan deze kamer van zijne vertaling van de
kinderdichtjes van FRANCIJNTJE DE BOER , -- een naam daar de Frie-

zen roem op dragen en op mogen dragen, want zij doet het karakter eer aan van dien ouden volksstam , zoo beroemd in de geschiedenis. »
« Een kort levensberigt doet haar kennen als Bene eenvoudige
dienstmaagd, die zich geheel aan de verzorging van kinderen toewijdde; die alle aanbiedingen van rijkdom van de hand wees; vrij
haar' nederigen stand bleef; die daardoor de dienstbaar -wilgn
-heid
veredelde en tot ware grootheid verhief. »
« Daarvoor dank ik dan ook Glenn verdienstelijken vertaler, dat hij
dit type van ons volkskarakter aan vreemden heeft bekend gemaakt;,
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Ik heb eenigen tijd in beraad gestaan, om ook
de vertaling van CLAvAREAU (zoowel die van de Kleine
gedichten voor kinderen als die van de Cantate:
De starrenhemel,) bij deze uitgave te voegen; maar
ik heb er later geheel van afgezien, vooral, omdat men
dan ook met even veel grond de twee verdienetelijke
'Hoogduitsche overzettingen der kindergedichten niet
gaarne- zou gemist hebben, terwijl toet allen te za
men de uitgave te veel zouden bezwaard hebben (*).
,

alles wat de menschheid vereert en wederzjdsche achting onder de
volken bevestigt, beoogt en bereikt een voortreffelijk doel. a
« De kinderdichtjes van FRANCIJNTJE DE BOER zijn opgesteld in na
volginq van die van mijn' vader; dezelfde Christelijke zin bezielde
beide, -- de Christen- staatsman en de Chresten- dienstmaagd spraken dezelfde taal tot het hart vu's kinderen en werden beiden door
hinderen verstaan, geliefd en geëerd. »
« De algemeene bijval, dien de vertaling der kindergedichtjes bij
vreemden ondervonden heeft, is opmerkelijk en een bewijs, dat
het heerlijk denkbeeld van main' vader, om door middel van poezij
de moraal van het Evangelie in het hart van jonge hinderen vroeg
te planten, eene behoefte vervult , die thans overal erkend wordt. »
((De allereerste instructie van kinderen met godsdienstige poëzij
zóó te beginnen, dat de kinderlijke eenvoudigheid daaraan vrijwillig
de voorkeur geeft en een' indruk ontvangt, die nimmer geheel uit
wordt; het primair onderwijs zóó in te rigten , dat ouders-gewisczt
van welken stand, rang of gezindheid ook, zich allen beijveren, om
het hunne kinderen in handen te geven, dat is gewis eene toekomst
te bereiden van liefde en verdraagzaamheid , die een der edelste
urenschen uitmaakt van elken waren menschenvriend. »
« Ik voeg er van denzelfden dichter nog eene vertaling bij van
de bekende Cantate van mijnen vader: De starrenhemel. »
(*) De eerie vertaling der kindergedtehten (door een' ongenoemde)
luidt dus : Kleine Gedichte fur Kinder des zarten Alters von HLERO_
If YmT, s VAN ALPIIEN.

bei G. D.

BaDEKER ,

lach. dein Niederländischen bearbeitet Essen ,
in 24o (zonder jaartal). Deze vertaling wordt

gunstig gerecenseerd in de Hallische Litteratur-Zeitung , 1831 , No.
202. De andere vertaling, in ons vaderland mender bekend, is van
Dr. J. CH. H. GITTERsi ANN, en verschenen onder den titel van. Dr.
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Ik heb mede eenigen ti=jd in •twiaj fel gestaan , of het
noodzakelijk ware, de Aanmerkingen bij gelegenheid
der voorgaande Cantaten in dit deel op te nemen,
terwijl zij eigenlijk op deze Cantaten zelve minder
onmiddelijke betrekking hebben, maar meer, zoo—
als de autheur in het opschrift ook te kennen geeft,
denkbeelden zijn over de Cantaten in het algemeen.
De reden, waarom ik echter gemeend heb dezelve
niet terug Ue moeten houden, is, dat het geheele
stuk, zou als de Fransehen zeggen, palpitant d'actua
lité kan genoemd worden, en het dus waarsch nrie-lijk aan velen niet onwelkom zal wezen. Wij leven
toch in een' tad, waarin er lieden zijn, die het
zingen der Evangelische Gezangen in de Yederlandsche Hervormde gemeenten ten hoogste afkeuren, ja
voor zondig houden; in een' tijd, waarin, (nadat
men veel geschreeuwd en 'geschreven heeft over de
ontheiliging van het huis Gods,) in alle groote ste—
den van ons vaderland de Gereformeerde kerken,
tot het houden van groole muzi^j k feesten , geweigerd
$IERONYMUS VAN ALPHEN , Kleine Gediclite fair Kinder, Embden 1832

kl. So. Er bestaat van, deze kindergedichten nog Bene niet veel beduidende

PROZA- VER1AL1NG in het Fransch door zetre"en J. F. X.
WU1Iti , ainè, avocat, juge-suppléant près du tribunal de première
instance de Liège , Docteur en philosophie et ès lettres. Liege 1824.

Het is aardig het naïve oordeel te lezen, hetwelk die maya over de
kindergedichtjes in de voorrede aldaar velt. Hij zegt onder anderen:
J'ai marqué de deux astériques (**) les plus belles pièces du poète que
je vous offre ; celles que j'ai cru devoir placer an second rang sont
marquees d'un seul astérique (*); enfin, je n'ai rien ajouté à celles
que j'aurais oasis, si au lieu de publier tons les KINDERGEDICHTJES de
VAN ALPHEN je n'en avais publié qu'un choix. » Onder de laatsten
stelt hij dan, onder anderen: be godsdienstigheid, Jezus, Gods goed
-heid,
Gods wijsheid , enz, ! !
,
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worden (*); en wanneer ik dit naga, dan stel ik
snij de verwondering dier bekrompen zielen voor,
wanneer zij een streng, maar tevens een verlicht
Christen, zoo als HIERONYMUS VAN ALPHEN was, hooren
uitroepen.» Wij missen in de Nederlandsche kerk
zelfs nog geestelijke gezangen, en moeten ons alleen
van Psalmen bedienen, in welke, hoe schoon, hoe
voortreffelijkk zij ook op zich zelven en voor den tijd ,
waarin zij zijn opgesteld, zijn mogen, echter de
naam van JEZUS niet eens stellig genoemd wordt;
waarin ook geene voorname gebeurtenis van zijn
leven, anders dan lijf toespeling of in het voorbygaan, of in een' voorspellenden en dus meer omzwachtelden zin wordt voorgesteld..... 't I8 waar
dat de oude dichtstukken niet alleen zoo vele schat kamers zjjn voor de heilige Christendichters , om
hunne dichtaders te verr ijken; dat deze de gevoelens
en denkbeelden aangaande God en godsvrucht uit
de stukken der ouden in de hunne, zelf: woordelijk, kunnen overnemen; maar met dat al blijft
het waar, dat, zoolang wij geene dichtstukken heb
naar den aard der nieuwe huishouding en-ben,
van den tijd der vervulling geheel en al geschikt,
wij, hoe groot een geschenk de verbeterde Psalmberij ming ook zij, nog het voornaamste missen,
wat een kenner en beminnaar der heilige zangkunst
en poezi^ j met 'regt verlangt. Ja, mijne medechristenen, laat ons voor de vuist spreken! wij missen
in onze openbare godsdienst en in onze bijzondere
(*) In Utrecht werd in 1836 de Jacobi-kerk afgestaan voor de uit
KuFFERkTII'S heerlijke Cantate, ter viering van het 21e
-voeringa

eeuwfeest der Utrechtsche Hoogeschool. In 1837 werd dezelfde kerk tot
het houden van een groot muzijkfeest stellig gewegerd. Waarom ?...----
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godsdienstige bijeenkomsten, zoodanige stukken ,
waarin de poe*zy en de muzijk naar de hedendaagsche behoeften, omstandigheden en smaak hare
beste krachten besteed heeft. Deze beide schoone
kunsten liggen, helaas! in hare uitstekendste vermogens voor ons werkeloos, en zijn nog niet geheel en
al geheiligd aan het kruis van Christus. »
«En hoe lang nog? Ik heb meer vree.# dan hoop,
met opzigt tot de openbare godsdienst; enz. (*)»
Ja , mij dunkt, ik zie hunne verbazing, wanneer
zij in hetzelfde stuk den braven Christen-wijsgeer
hooren vragen. » Moet men zich dan niet billijk
verwonderen, ja beklagen, dat de muzi jk tot hiertoe in ons vaderland zoo weinig heeft toegebragt
tot eene gezellige bevordering van Godsdienstige
gevoelens; — dat men in een land, waar de her=
vormde leer haren zetel sedert meer dan twee eeuwen vestigde, zoo weinig op heeft met geestelijke CONCERTEN , enz. enz. (t) Weinig zou VAN ALPILEN gedacht
hebben, dat men vijftig jaren later, toen zijne hoop
op het verkrijgen van Evangelische Gezangen reeds
lang vervuld was, zich weder tegen derzelver ge
zou verzetten, en dat men tevens, Jui8t toen-bruik
zich voor de geestelijke concerten (want anders zjjn
toch de bedoelde groote muzi j k feesten niet) een krach
geest en snaak begonnen te ontwikkelen, de-tige
ongelukkigste en kleingeestigste tegenwerking zou
ontmoeten. Men roepe mij niet toe , dat ik mij in
deze uitwijding te veel aanmatig. Ik word gerug-gesteund door een' man als vAN ALPHEN , en op dien
-

.

(*) Zie bí.297-299.
(f) Zie bl. 294.
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stam durf ik gerust mijne lien enten. --- De vier
stukjes, welke, achter de toegift, aan het einde van
dit deel geplaatst zijn, komen voor in de Fragmenten uit het dagboek van E(en) Christen) Wijs -`
geer, en men dient nopens dezelve in het oog te
vinden, hetgeen hier boven omtrent anderen, uit
het proza genomen, is aangemerkt. -- Belangrijke
varianten met vroegere drukken zijn mij niet voorgekomen, en kleine veranderingen te vermelden was
onnoodiq. Ik merk alleen aan, dat de twaalf kleine
zangstukjes (bl. 245-269) in den eersten druk der
Mengelingen in proza en poëzij niet voorkwamen. -Omtrent de druk fouten , welke in dit deel mogten
aanwezig zijn, vraag ik wederom nederig ver,schooning. Zinstorende heb ik er Beene ontdekt.
Kleinigheden zal de lezer zelf kunnen verbeteren. --~
Nog één woord ten besluite.
De uitgevers zijn van vele en achtenswaardige
kanten aangezocht, eene volledige verzameling van
VAN ALPHEN'S proza-werken, op dezelfde voorwaarden
als deze uitgave, te ondernemen. Het spijt hun
zeer, nog niet in alle voorbereidende maatregelen
daaromtrent geslaagd te zijn, en alcins nu reeds,
j dig met de verschijning van dit
zooals zij gelijktijdig
deel gehoopt hadden, te kunnen toonen , hoe gaarne
zij zich willen beijveren, aan het algemeen geuite
verlangen te voldoen. Bij het derde deel echter,
hetwelk ter perse is en nog in dit jaar het licht zal
zien, ontvangt het publiek stellig het gewenschte
prospectus. -

J.I. D. N.
UTRECHT,

Junij 1838.
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0 sasso amato, et honorato

Canto,

Cite dentro hai le mie Pamme., e fuori it pianto :
Deli prendi i miei sospiri, e questi baci
Prendi, ch'io bagno di doglioso humore:
£ dagli to , poi ch'io non posso, almeno
,fl

l'amate reliquie, c'/tai nel seno.
TASS0.

AAN

MIJNE KINDEREN.

SVien

wijd
rJ ik mijn
J zangen?
Aan u, mijn kroost!

Gij zijt mijn verlangen,
Gij waart mijn troost.
Mijn kindren, treedt nader!
Aanschouwt dit graf!
En leg met uw' vader
Den lijkpligt af.

Hier ligt zij geborgen,
Die u met smart,
Met zwakheid en zorgen,

Droeg onder 't hart.
A2

Hadt
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AAN MIJNE KINDEREN.

I1adt gij haar zien leven,
Zij had uw jeugd
Een voorbeeld gegeven

Van ware deugd.
Maar 't lied van mijn snaren
Schetst u haar' geest:
Dit moet gij bewaren,
Als 't niemand leest.

En legt de Albehoeder
Mij naast haar zij';
Betreurt dan uw moeder!

En denkt aan mij!

V O O R-

`'OORBERIGT.

Het is nu omtrent anderhalf jaar geleden, dat
ik, hij gelegenheid van het overlijden mijner be minde vrouw, drie dichtstukjes drukken liet, met

oogmerk om ze mijnen vrienden mede te deelen. Dan
feet toegestane verzoek van mijnen boekverkooper,
oin er eenigen voor zich te mogen overdrukken, is
de oorzaak geweest, dat het onder meer ooggin gekomen is, dan ik mij had voorgesteld: en het aan
-liouden
vragen naar die stukjes heeft gemaakt, dat

er thans geene meer voorhanden zijn. Of het meer
nieuwsgierigheid dan genoegen geweest zij, waardoor
men die gezocht heeft, weet ik niet; mogelijk heide.

Ik heb ten minste gemerkt, dat dit blaadje voor
sommigen geen onaangenaam geschenk geweest is.
Nu ik genoodzaakt werd dezelven te doen herdrukken, namm ik liet voornemen, om er nog liet

een en ander bij te voegen. .enige weinige die/itstukje:, en twee overdenkingen, allen, bij dezelfde
A3

ge
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gelegenheid, van tijd tot tijd, op het papier gebragt ,
schenen mij daartoe niet ongeschikt. Ik wilde derhalve mijne brochure tot een klein boekdeelt e doen
uitdijen, en er dus iets meer dan een los blaadje
van maken.
Maar wat zal ik zeggen van de oordeelvellingen,
die men, voornamelijk tegen eenige regels van mij-glen KLAAGZANG, gemaakt heeft? Zal ik er tegen uit
Ik heb het in mijne gedachten niet. Zal ik-varen?
ze allen, die mij ter ooren gekomen zijn, opgeven,
en ze met het deftige gelaat van Benen wijsgeer, of
met den veel vertoonenden voorraad van een' geleerde
wederleggen ? Tot het laatste heb ik geene belezenheid genoeg, en tot het eerste ontbreekt het mij
aan geduld, schoon mijn bloed koel genoeg is, om
het, zonder stekelachtig te zijn, te kunnen uitvoeren. Ik laat daarenboven in dergelijke , zaken elk
vrijheid om te denken, gelijk hij wil; ik wil in dit
stuk geene bekeerlingen maken. Ik neem het niet
kwalijk, wanneer men mijne wijze van denken af-..
keurt; en Ik zou gelaten en bedaard kunnen aan...
hooren , dat men mij veroordeelde. Mijn karakter
en omstandigheden in de wereld hebben mij vrij onverschillig gemaakt aan het oordeel van zulken, die
ge-
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gewoon zijn, alles wat hun niet bevalt, te laken.

.Mijne bezigheid en vermaak zin de letteroe fenin-gen; mijn toeleg, als ik iets schrijf, is, om nuttig
te zijn: en als ik mij vlegen mag, dat mijn
schrijf meer goed dan kwaad zal doen, is het mij
om het even, hoe deze of die er over dent, of er
zich over uitlaat.
Heb ik dan niets aan te merken op al hetgeen
men tegen mijj heeft ingebragt? Zeer veel: neer lan

in een voorberigt kan geplaatst worden. Maar het
is geheel wat anders, veel aan te merken te hebben,
of het noodig te achten, van veel te zeggen. Ik durf
dit met eenige vrijmoedigheid verzekeren, dat ik
niet hoogmoedig genoeg geweest ben, om Beene van
die bedenkingen, welke mij door kundige vrienden
zijn medegedeeld, te overwegen. Ik heb die allen
aangehoord, overwogen, en er mijne gedachten -tnes
vergeleken, onder een aanhoudend gevoel, dat ik dwalen karn. Maar wat is er het gevolg van geweeet?
Dat ik bij mijne meening gebleven ben.
Welk eene stij f hoo fdigheid ! mogelijk, ja! maar
dan buiten mijn weten: en dus eene versehoonlij kie
onverzetteli kheid. Maar gij , die zoo over mij oordeelt, ik heb één verzoek aan u te doen: te weten,
A4

dat
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dat g ij de stijf hoofdigheid niet vermengd met de
8tandvtistigheid in het bli^ j ven gelooven van waarheden of aangename en troostelijke waarschijnlì j1-heden, die wij eens op goede gronden hebben aan
dat gij mij aan de eerste niet gchul--genom;
dig oordeelt. Ik begeer ook niet, dat g ij mij de eer
doet, van mijj de laatstgenoemde toe te kennen; er
behoort te veel toe, om die in bijzondere personen
te onderscheiden; en ik zou mij al zeer veel moe
wijs maken, om mij te verbeelden, dat gij -teun
aan mij zoo veel zoudt laten gelegen leggen, om de
moeite te nemen, van dit met alle mogelijke naauw-

keurigheid te onderzoeken. Maar ik, zoo wel als
alle meneclien, heb echter in dit geval het regt
om van u te vorderen, dat gij uw oordeel over m ij
opschort.
Maar welke zijn dan uwe gronden, zult ge zeg

-

gen, waarop g ij uwe hersenschimmen, om ze met
geen harder woord te benoemen, voor waarheid hebt
aangenomen! Durft gij er wel mede voor den dag
komen? Zijn ze wel meer geweest, dan eene ver
verbeelding, die zich alles als waar voorstelt,-hite
wat ons op dien tijd niet onaangenaam is? Dan

eerie malende droefheid, die alle gronden van troost
aan-
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aangrijpt, ze mogen wigtig zijn of niet? Dan eene
zucht, den dichter altoos eigen, om nieuwe gedachten voort te brengen , en daardoor van zich te doen
spreken? en dergelijken. Wat zal ik hier op antwoorden? Mogelijk zijn deze opgenoemde stukken de
aanleiding geweest: de gronden echter waren liet
niet. TYilt gij mijne gronden weten, lezer! dan moet

gij

u

eerst laten onderrigten van mijne ware mee
verdachte regels, dat is, van wat ik ge -nigde
heb, en wat er met geene mogelijkheid uit-zegd

mijne woorden kan getrokken worden; en ik moet,
als een eerlijk man, in dat stuk op mijn woord geloofd worden.
Mijn gezegde komt hier op uit — Dat mijne za-S
lige vrouw aan snij gedenkt, -- dat zij, uit de herinnering van onze onderlinge verkeering op deze
aarde, weet, aan welke gebreken en zwaklieden ik
onderhevig ben, — dat zij het goede voor mij wen$cht
en bidt van dien God, tot wiep zij een' gedur•igen
toegang heeft, -- dat dit gebed niet onverhoord blijft, —
en eindelijk, dat ik reden heb om te denken, dat
die verhooring waarlijk goede gevolgen voor mij
heeft. En hierin is immers geene ketterij, gelijk
ik met veel geleerdheid, zoo ik die bezat, zoude
45

kun-
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kunnen aantoonen • maar men zie Slechts de onder.
staande aanteekening (*).
(*) De geleerde WALC$. Conrpend. Histor. Eccles. c. v.
Sect. xi, §. 21, p. 400. schrijft dus: «Beatas animas ser«vare memoriam amicorum, qui cum illis conjuncti
«fuere, multi docuerunt; nee meminimus, illis quemrepugnasse. Alia vero prolata luit queestio, quee
«plerisque videtur problematica, num beati pro alni«eis, in hac terra relictis, fundant preces? (Conf. Ven. ,
((KRAFTII Biblioth. Theolog. Tom. I, p. 563.) Utrique tertia
«accessit quxe tio, de qua Yea. WILISCIIio cum nonnullis
«fait disputatio, num liceat, moribundos rogare, ut
«aliis, antea mortuis, nomine superstitum, salutem diucant? Theologi Lipsienses WILisCIIIUM, qui id adfirma«verat, ab omni erroris suspicione liberum esse pro«nuntiarunt.» (Vid. eend. Tom. ix, p. 650.) Bijaldien
ik andere voorbeelden wilde bijbrengen, zoo zoude ik
aanhalen die regels uit de fraaije Trauer-Ode van HAL
«c quam

, beirn Absterben seiner geliebten Mariane; (Gedichte,-LER
S. 166 (1))

Du tnischest, snit der Engel Tonen,
Dein Lied, and ein Gebet fur mnich.
of die plaats uit een' brief van KLOPSTOCK aan zijne afgestorvene SETA, waarin hij haar, zijne gelatenheid bij
haar sterven bekend makende, er bijvoegt : Lrnd vielleicht
hattest du auch da schon das erstemal injener lelt fur mnich
gebetet. z. de Ilinterlassene Schriften vont MARGARETA KLarST©CK,

(1) Gottingen, 1768.
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Maar hetgeen er met Beene mogelijkheid uit kan
getrokken worden, schoon men het er mogelijk uit
gehaald heeft, is, -- dat cde zaligen doorgaans kennis
hebben van hetgeen aan de hunnen hier op aarde wedervaart, (somtijds heeft dit plaats, dit leert de H. S.
duidelijk, en daarop zien die regels uit mijn' KLAAG

-

welke pop Bl. 25 staan. (Dat er eene aanbidding der heiligen zij, --- hiervan heb ik nimmer ge-

ZANG

droomd. ~~ Dat het gebed der zaligen voor hunne
vrienden verdienstelijk zi^ j , dit is nimmer in mijne
hersens gekomen, en ik ben niet dwaas genoeg, om
dit te gelooven. De voorbidding van Christus alleen
is verdienstelijk, de voorbidding der afgestorvenen is
vol.STOCK, s. 120 (1), of eindelijk dat zeggen van mijn' vriend
LAVATER, bij het lijk van een' zijner gestorvene vrienden:
Vergiss ineiner nicht, o mein Bruder, nicht des Sterblicken,
unter den Unsterbliciien! — und, wenn da noch etwas fur
mich thus hannst, o! so hitte fur mich , dass ich so heilig
leben and ruhig sierben hunne, wie du lebtest and starbst; so
hitte, dass zweep Theile deiner 4vfricht7gheit and Demuth,
deinen Jlfenschenliebe and Grossmutli liber mnich kommen.
TAGEBUCH Th. I. S. 111. Maar — zoo weinig ik mij door
voorbeelden zoude laten wederleggen, zoo weinig wil
ik er mij mee verdedigen.
(1) KLQYSTOK'S

sc mmtliche Werke , XI. Th. Carlsruhe, 1821.
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volkomen gelijk aan de voorbidding der geloovigen
hier op aarde; en steunt op dezelfde gronden. Dit is
mijne meening over dat stuk, en die mijne woorden
tegen mijn oogmerk verder trekt, zie zelf toe, of hij
een regtmatig vonnis velle. Ik oordeel hem niet.

Met zulken nu onder mijne lezers, die mg , ter
goeder trouw, in hetgeen ik gezegd heb, gelooven,
wil ik verder gaan. Maar, die hier eenige uitzon-

deringen willen maken, of mg gevoelens opdringen,
die ik niet heb, en die ik echter openhartig voor de
mijnen erkennen zou, bijaldien ik ze had, moeten
mij niet kwalijk nemen, dat ik m ij niet verder met

hen inlate; het zou toch vergee fsche moeite zijn.
e

Al hetgeen ik hier doen kan, is, hun toe te staan
van die regels te houden, als of ze niet geschreven
waren. Wat kan men meer van m ij vergen?
Ik Zuil dan aan de eerstgenoemden de gronden van
mijne gedachten opgeven; maar kort: ik herhaal het
nogmaals, ik wil geene bekeerlingen maken; de
zaak is er niet toe geschikt, en is van dat aanbelang niet. -- Maar om te toonen, dat het mi* aan

geene bewijzen ontbreekt, ziedaar, de schakel van
mijne denkbeelden over dit stuk. De zaliggestor—
venen hebben hun geheugen nog; wider dit toch zou-

den
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den zijj hunne evenzel fsheid (identitas personalis) niet
kunnen behouden. -- Zijj herdenken dus ook aan
hunne achtergelatene vrienden, met gevoelens van
liefde, als aan zulken, op welke zijj betrekking
hebben; -- zij weten, door herinnering, in welke
omstandigheden, zoo natuurlijke als zedelijke, zijj

die op deze wereld gelaten hebben; z ij kennen het
gevaar waarin ze zijn, de verdrietelijkheden van
dit leven; — zij wenschen hun het goede, -- zi j went

schen het in de nabijheid van hunnen God, -- zij

wenschen het om de verdiensten van hunnen Verlosser; en wat zijn die wenschen? stille gebeden,
,opklimmende zuchtingen, die bij God bekend zijn,

die naar zijnen wil gerigt zijn, en daarom zeker- l ij k verhoord worden. Men noeme dit nu wenschen,
of gebeden, de zaak komt op een uit. Daarom heb ik
mij verwonderd, dat men mij soms tegensprak, dat

de afgestorvenen voor de nog levenden baden, en
echter in hetzelfde oogenblik erkende, dat de zaligen het goede voor hunne broeders hier op aarde
hartelijk wenschten. Een wensch, die geen bloote
klank is, een Christelijke
Ike wenseh , is, in één
woord, hij mi j een gebed.
j

Ziedaar, mijn lezer! meer heb ik u over dit
stuk
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,stuk niet te zegger. Of ik reden heb om te gelooven,
dat het gebed van mijne zalige vrouw verhoord is,
daarvan zonde ik u wel het een en ander kunnen
tnededeelen, maar dit echter acht ik niet veilig,
daar het te veel in bijzonderheden zou uitloopen, die
men niet wel aan elk een ontdekken kan. Het is

genoeg, dat ik u de reden heb opgegeven, waarom
ik geloof, dat zulke gebeden verhoord worden, want
dan is het ook waar met betrekking tot mij; en het
zaude waar blijven, al was het, dat ik in de bij

welke ik, als bewijzen van die ver-zonderh,
aanzag, had misgetast.
-horing,
Er is echter nog iets, dat men mij zal tegen
zal, en - niet zonder Benige reden, zeg --werpn.M
gen. «Hadt gij niet beter gedaan, van er die re«gels uit te laten; gij kondt wel voorzien, dat men
« er zich aan stopten zou; en mogelijk heeft men u

«wel gowaarschtiwd.» 't Is zoo, ik had mogelijk
heler gedaan; maar of men juist altoos wel doet,
wanneer men bijgeloovige zwarigheden te gemoet
Jamt, weet ik niet, Maar ik heb mogelijk op dien
tijd zoo ver ,niet eens gedacht: de zaak was toen
deze: ik wilde mijne geheele ziel schilderen, en
zonder dezen trek zou die schider!l niet volkomen
ge-
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geweest zijn. Maar nu hQ den herdruk heb ik

waarlij k in beraad gestaan, om ze er uit te laten.
En waarom hebt gij het niet gedaan? Omdat liet
zeer moeáj eli j k is Benige régels uit een vers weg te
smijten, en dan nog den zamenhang wel te bewa--

ren. -- Omdat ik voor mij redenen genoeg meende
te hebben, om onpartijdigen te overtuigen, dat ik
geen ketter was. -- Omdat ik mij in dit stuk niet
gaarne onder dienstbaarheid wilde laten brengen. —
Omdat ik dan eene vertooning zoude gemaakt heb
een gevoelen afgelegd te, hebben, hetwelk-ben,va
ik waarlijk nog vasthield. -- Omdat het gemeen

dan mogelijk eens vooral het voor afgedaan zoude
gehouden hebben, dat mijn gevoelen bi jgeloovig, en
nog sneer, was. enz.
Nu nog iets van mijne rij melooze verzen. Pelen
mishagen ze; er zijn er slechts weinigen, die er
smaak in hebben; en echter ben ik stout genoeg geweest, om in dit stukje, bij de twee vorige, nog
andere te voegen. Wat zal ik u zeggen, mijne
landgenooten! dat gij in mijne rijmelooze verzen
nog veel gebrek aan harmonie bespeurt, is redelijk;
ik gevoel dat zelf: maar dat gij het rijmelooze in
het geheel veracht, daar in prijs ik u niet. ik heb
het
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het beproefd, en ben er nog gebrekkig in: maar ik
vrees, uit hetgeen ik er over gehoord heb, dat gij
er nog niet rijp voor zijt: en zoo ik dit op den
duur bemerk, beloof ik u, er u niet meer méé te
zullen lastig vallen, maar het te zullen overlaten
voor een volgend geslacht. Het is hier de plaats niet
er meer over te zeggen; de gelegenheid zal zich mogelijk daartoe wel eens opdoen. .Één woord alleen:
voor nog geen vijftig jaren maakte in Duitschland
een rijmloos vers hetzelfde opzien als tegenwoordig
bij ons. Elk vond het vreemd en elk veroordeelde
het. Than: lezen de Duitschers NIkans meer rij me.boze of blanke verzen, dan gerijmde.
Ik hoop, dat er in dit stukje nog iets zal wezen,
dat u stichten en vermaken zal. Neem het voor hetgeen het is; en verschoon de gebreken, die er in
zijn, op dat ik moge aangezet worden, om u iets
beter: te leveren. Maar laat mg niets beloven. Dit
echter kan ik u verzekeren, dat, voor God en 't vaderla nd, eene bekoorlijke zinspreuk is in de oogen van
HIERONYMUS VAN ALPHEN.

MIJNE
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MIJNE AANDOENINGEN
BIJ HET GRAF

VAN

MIJNE BEMINDE ECHTGENOOTE,
VROUWE

JOHANNA MARIA VAN GOENS.

KLAAGZANG.
-- Quis talia fando
Temporot a la4rymis ! -VIBGILIUS.

Bedwelmende eenzaamheid, voorhenen mij zoo waard!
Gij wekt mijn droefheid op, en kluistert mij in zorgen.
Ik mis haar, die 'k bemin; mijn lust en vreugde op aard
Is zelfs in mijn gezigt, in 't somber graf geborgen.

In mijn gezigt .... ja toch: ik zelf stond op den rand,
Terwijl zij nederzonk ; en ik, ik bleef in 't leven.

H.B

Ik
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Ik heb in 't wegdoen van mijn onwéergeefbaar pand
Niet slechts gestemd, maar zelf daar toe bevel gegeven.
Ontaard bevel! vloodt gij van mijne lippen af?
Waarom treft ééne pijl niet beide de echtgenooten?
Helaas! de dood sleepte eerst mij levend bij haar graf,
En stiet mij toen terug om 't hartzeer te vergrooten.
0 korte huwlijksvreugd, zoo ras met smart bekroond!
Wat hebt ge, o wereld! dat ik verder zou verkiezen;

'k Veracht eene aarde, daar mijn liefste niet meer woont;
Wat kan een tortel, die haar gade mist, verliezen?

Werwaarts ik ga, of zie, ik vind mijn Jansje niet;
En echter alles schijnt van haar tot mij te spreken:
'k Gevoel een zoet vermaak, gemengeld met verdriet,
Als 't overstelpt, gemoed die droefheid aan mag kweeken.
Ik murmel bij mij zelf; Hier zat ik aan haar zij';

Daar mogt

,

ik duizendmaal haar treurend hart verkwikken ;

Ginds lag ik onlangs krank, toen hare liefde mij
Schier al 't gevoel benam der smartlijkste oogenblikken.
Naar
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Maar hier ook, ach, mijn God! hier lag 4j\ sprakeloos;
Zag starend om naar mij, maar met gebroken oogven;
Strekte den arm!.. .. en stierf!.... en is zoo voor altoos
Op aarde mijn gezigt, doch niet mijn hart ontvlogen.

Beminnelijke stond, toen ze eerst aan mij beviel:
Bekorelijke pijl! die haren boezem griefde;
Gezegend huwelijk! gij hebt in onze ziel
Het fijnst gevoel gewrocht van de allertêerste liefde.
Mijn Jans j e ! 'k gaf aan u naast God alleen mijn hart;
Ik was uw ander ik , uw lust, uw welbehagen;
Mijn bijzijn gaf altijd verligting aan uw smart;
Wij hebben menigwerf uw zwakheid zaam gedragen.
Maar 'k minde u meer dan ooit, toen God u van mij nam;
En ach! dat liefdevuur slaat meer en meer aan 't branden;
't Geen toen een vonkje was, is nu een felle vlam:
'k Gevoel na uwen dood de kracht eerst onzer banden.

0 grafspelonk! mijn voet treedt wagglend naar u toe;
Hier ligt uw koud gebeent , o wellust mijner oogera!
B2
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Schoon ik , mijne echtgenoot! mijn treurlust nooit voldoe,

Liet peinzen op uw lot kan best mijti tranen droogen,
De Godsdienst is 't alleen, die hier natuur herstelt,
En levenssappen perst uit wrange zondenvruchten:
Zij is 't, die dood en graf bij haar geschenken telt,
En 't juichen vordert, waar natuur verstomd moet zuchten.

Men noeme vrij dit hol een akelig verblijf,
Ik zal 't, op Gods bevel , voor u een rustplaats heeten:
Een rustplaats, waar uw zwak en afgepijnigd lijf
Nu niet door smart op smart meer wordt van een gereten.
Hier wijkt de slaap niet meer uit uw aanminnig oog;
Hier slijt gij, als voorheen, geen duizend bange nachten;
Uw ligchaam, sinds de ziel het tranendal ontvloog,
Ligt, zagtjes slapende, op de onsterflijkheid te wachten.

Ik schrei; en roep, geluk!.... Wie gunt u meer dan ik
Eene aangename rust? 'k heb met betraande wangen
Zoo
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Zoo vaak uw smart aanschouwd; 'k voorzag uw' jongsten snik,
Als de eigenliefde zweeg, met pijnigend verlangen.
Heb ik niet menigwerf, in dit vooruitgezigt,
Uwe afgematte ziel op deze rust gewezen:
'k Herhaalde meer dan eens met tranen dezen pligt,
Dewijl die artsenij u somtijds kon genezen.
Nu mis ik u; ik! U! en moet in deez' woestijn,
Van reis— en lot—genoot verstoken, eenzaam zwerven:
En 't is mij onbekend , hoe lang mijn togt zal zijn,
Dit weet ik, dat ik hier nu altoos U zal derven.
Maar 'k noem 't een' zegen, dat ge mij niet overleeft;

Uw ligchaam was te zwak, oen mij naar 't graf te dragenn
,De wijze Goedheid zelf, die sterkte in droefheid geeft,
Heeft u op mijn gebed van dezen last ontslagen.
En schoon ik uwe hulp, uw' troost, en liefde mis,
Uw teeder hart blijft nog hetzelfde voor mij voelen:
Waar teedre huwlijksmin opregte vriendschap is,
Zou daar de zaligheid de liefde doen verkoelen?

B3
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0! welk een vreugd voor hem, die U zoo teeder mint;
Gij leeft.... voor God! .... en zijt der zonde slechts gestorven.
Onsterflijke Vriendin ! nu ziet ge uw

GROOTEN VRI1ND

En prijst hem onbevlekt om 't heil voor u verworven.
't Herdenken van den weg, dien God u heeft geleid,
Vervult uw hart met vreugd, verwondering en liefde:
Schoon ge in dit tranendal niet zelden hebt geschreid,
Verblijdt ge u om het leed, dat hier uw' boezem griefde.
Gelijk een zeeman, lij zijne aankomst op het strand,
Gerust en vrolijk ziet naar 't hollend woen der baren;
Zijn' bangen togt verhaalt aan 't luistrend vaderland;
En vergenoegd bepeinst de ontworstelde gevaren;
Zoo ziet gij, mijn Vriendin! van 's hemels blijde kust
Terug op deez' woestijn, en hare kronkelwegen:
't Herdenken van den druk in storelooze rust
Maakt u tot lof van God volvaardig en genegen.
Mij dunkt, ik hoor , hoe ge aan uw' vriendenrei vertelt,
Langs welken veeg u God bragt in zijn hemelwoning;
Elk ziet zijn wijsheid , magt, en liefde in 't geen gij meldt;

Dan valt gij zamen neer! .... Aandoenlijke vertooning ! ... .
Rijs
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Re*s hooger, mijn gezang! De diepte van gená,
Op aarde een heilgeheim den meest doordringende oogen ,
Vertoont zich aan haar' geest; die spoort zij peinzend na:
Dit is thans de éelste spijs voor 't zalig denkvermogen.
Zij ziet, hoe Jezus bidt voor zijn gekochte -schaar,
Zijn waakzaam oog, zijn liefde, en innig medelijden,
Zijn altoos wijs bestier, zijn hulp in 't bangst gevaar;
Zij ziet zelfs 't englendorn voor zijne kinders strijden.

Dan roept zij dankend uit: zie daar, mijn Vorst! de kroon,
Mij op het hoofd gedrukt, geworpen .aan uw voeten;
Mijn God! ik sta verrukt; verdiende ik '.uik een loon!
ik!. ... voor wiens schulden gij door uwen dood moest boeten.

Zoo viet gij vrolijk uit naar 's werelds jong-sten dag,
Wanneer uw ligchaam in uw zaligheid zal deelen;

't Zal dan geen kerker zijn, gelijk het eertijds plag:
Dan zal uw lieve tong geen treurgezangen kwelen.
Ik zie reeds, in den geest, bij 's werelds avondstond,

U, vrolijk juichend, uit het splijtend graf verrijzen:
B4
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Ik zie uw vriendlijk clog; ik hoor dien lieven mond

Reeds Jezus trouw en magt , en Gods genade prijzen.
Verheug dan, hartvriendin! verheug u in uw lot;
Nu zijt ge vrij van pijn en al 't geknaag der zorgen:
Mist ge uwen echtgenoot, gij woont bij uwen God,
En zijt voor eeuwig in uws bruigoms schoot geborgen.

Maar denkt ge, Jansje lief! ook somtijds niet aan mij;
Aan mij! ....• Zoudt ge op uw hart nooit mijn belangen dragen.
Van 't geen uw blijdschap stoort, dit weet ik, zijt ge vrij;
Maar echter kunt ge veel voor mij bij Jezus vragen.
Gij kendet mijne ellend; gij wist waar aan ik kwijn;
Nu is de toegang tot Gods liefde U nooit gesloten.
Wie weet, hoe vaak mijn weg zal in het duister zijn;
Hoe ver ik soms verdwaal van mijne reisgenooten.
Maar jal gij denkt aan mij; dit merk ik dag aan dag,
'•k Ontvang op uw gebed een aantal van geschenken:
Verrukt, dat mijn Vriendin bij Jezus veel vermag,

Blijf ik aan uw geluk, en zijn genade denken.
W"
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Wij hebben zaam geleefd voor God en de eeuwigheid;
Elkandren lang en teer bemind als Jezus leden;
Door éénen prijs gekocht, door éénen geest geleid;
Hetzelfde juk getorscht; denzelfden strijd gestreden.
Daarom is 't u tot vreugd, wanneer uw medgezel
In zijnen pligt getrouw, en wakend wordt bevonden;
Ja 'k zie, hoe ge u verblijdt, wanneer op Gods bevel,
Een engel tot mijn hulp of troost wordt afgezonden.
Gij vraagt, dunkt me, aan dien geest, wanneer hij wederkeert,
Naar mijn geloof en strijd; naar rampen, die mij drukken:
Hoe streelt u dit berigt; «Hij wordt van God geleerd;
«Uw beider Koning doet hem alles velgelukken.»
En waarom zoudt ge ook niet om 't heil van uw geslacht
Aanhoudend smeeken, en ons kroost tot Jezus brengen;
Het kroost , dat uwe zorg gewaar werd dag en nacht;
Ja! . ... Jezus kan van U zulk bidden wel geheugen.

Aan mij te denken,***. Ja ; gij hebt het mij beloofd;
Herinner ''t u! « Ook dáár zal ik as nooit vergeten!))
B5
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Dus - sprak uw mond en hart: Die liefde is niet verdoofd;

Of zoudt ge thans niet meer van uw belofte weten ?
'k .Begeer geen liefde, die ge aan Jezus schuldig zijt;
Ik heb die hier misschien reeds al te veel genoten;
Dit echter is mijn wensch; dat ge u in mij verblijdt,
En dat mijne aankomst moge uw zaligheid vergrooten!
Dit streelt mijn treurend hart in deze rampwoestijn ,
Dat, na een korte vlagt van snellende oogenhlikken ,
Mijn stof in 't zelfde graf naast U geplaatst zal zijn,

En zich mijn geest met U voor eeuwig zal verkwikken.
Mij dunkt, ik hoor alreeds het zingend wellekom!
Als mijn verloste ziel van verre uw woning nadert:
U zal ik de eerste zien, en kennen uit den drom
Van al 't gezaligd volk, met U te zaam vergaderd.
Maar hoe aanminnig ge ook op aarde ooit zijt geweest;
Het kan, bij 't geen ge daar voor mij zult zijn, niet halen.
Al zweeft uw hemelsch beeld gestadig voor mijn' geest,
Mijn zangster weigert mij uw schoonheid af te malen.
Maar 'k voel de ontmoeting reeds, die mij mijn hoop voorspelt;

Niet langer afgescheurd! volmaakter rw éergegeven !
Als
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Als mijn beklemde ziel door vrees en angst versmelt;
Roep ik mij zelven toe: 71j leeft! en ik zal leven.

U, Jezus ! zij de lof voor al mijn hoop en troost;
'k Beveel aan uwe zorg en liefde mijn belangen:
Gelei mij naar dit graf! Ontferm u over 't kroost,
Die panden onzer liefde uit uwe hand ontvangen,
Het mist een moeder, door een' al te vroegen dood,
Die, nimmer zorgens rnoé, steeds voor hun welzijn waakte:

Die, zwakker zelf dan 't kroost, het koesterde in haar' schoot;
Gerust en vrolijk was, als zij 't gelukkig maakte.
Beminlijk drietal! nog uws onheils niet bewust;
'k Aanschouw u nimmer, dan met vaderlijk meédoogen.
Al schijnt gij kommerloos, en op mijn zorg gerust,
Uw vrolijk dartelen perst beken uit mijne oogen.
'k Bemin u als mijn kroost, waarin haar wezen speelt;
'k Zie U,. en denk aan Haar; en voel mijn liefde wekken;
Maar welk een vreugd zou 't'zjjn, zoo 'k immer Jezus beeld
Mogt in uw jeugdig hart, gelijk in 't hare ontdekken!
Mijn
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Mijn kinderen! treedt toe! .... weent bij uw moeders graf!.

Soms zijt ge zonder réen tot bitter schreijen vaardig:
Maar nu; besproeit vrij 't lijk, 't welk u het leven gaf,
Het is, al weet ge 't niet, het is uw tranen waardig.
Uw welzijn was haar lust; uw vreugd haar vrolijkheid:
Uw schreijen griefde haar; uw kermen deed haar zuchten:
Uw ligchaam derft haar zorg; uw geest mist haar beleid:
Treft dit uw' morgenstond, wat heeft de (lag te duchten!
En gij! mijn laatste spruit, uw leven was haar dood?

Gij schreit!.... denk niet, dat zulks u schamper wordt verweten:
Duld slechts, dat op dien dag, waar op zij de oogen sloot,
Ik u één oogenblik mag mijn' BEioNI heeten.
Maar, lieve wichtjes! maar! wilt ge aan die heilige arch
Uw' eerbied, uw ontzag, uw kinderliefde toonen;
Kent, dient, bemint dien God, die haar Verbondsgod was!
Nooit kunt ge uw moeders zorg met beter liefde bonen.
Maar dit eischt ze ook van U, dat gij haar gade mint:
Een liefde , steeds gepaard met eerbied en vertrouwen,
Wacht zij van u voor hem, in wien ge uw' vader vindt,
En wien ge ook thans, helaas! als moeder moet beschouwen.
Ga
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Ga nu, mijn teeder kroost! naar uwe woning heen:
'k Moet nog een weinig tijds in deze plaats verblijven.
'k Zal, als ge uw moeder eischt, u brengen tot dien steen
Waarop ik bezig ben dit grafschrift thans te schrijven.

HIER LIGT EEN KIND VAN GOD: DE HUISVROUW MIJNER JEUGD:
DE TéERSTE MOEDER: DE BEJIINLIJKSTB ALLER VROUWEN.
HAAR EGa ZELF, TER EER VAN HARE LIEFDE EN DEUGD,
HEEFT WEENEND OP HAAR GRAF DIT OPSCHRIFT UITGEHOUWEN.

Heeft ooit, verhoogde ziel! mijn lage poëzij

Uw teeder hart geroerd; kon u mijn lier behagen:
Gun dan mijn zangeres, dat ze

ti

de schilderij

Van hare droefheid wij';
Een vrouw, die teeder mint, hoort graag uit liefde klagen.

De
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De tranen, die ik stort , mishagen Jezus niet;
Zij zullen uw geluk, uw rust, noch blijdschap storen,
Daar uw verlichte geest nu reeds de stonden ziet,
Waarin mijn treurig lied,
Verwisseld met gejuich, zal klinken in uw koren.

Verheft mijn citer ooit de kracht van Jezus bloed,
Dan zal zij teffens U, als zijn verloste, roemen:
Hoe kittelt zich mijn hoop, hoe streelt het mijn gemoed,
Hoe rijst mijn liefdegloed,
Daar 'k Hem in mijn gezang ons beider God zal noemen.

Vaarwel, aanminnig lijk ! .... Door droefheid overmand
Ga ik al zuchtend heen:.... uwe asch zal 'k eeuwig eeren....
Beminlijk graf, vaarwel ! hewaar mijn dierbaar pand!
Gij zijt ook 't vaderland,
Werwaarts ik henen snel, om niet meer weer te keeren !
9
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— Waiting, patient, the sweet hour of rest,
I chase the moments with a serious song.
Sony sooths our pains; and man has pains to sooth. —
YOUNG.

ODE
AAN DEN DOOD.

Vorst der verschrikking! vol van bekommernis
Ziet gij me treuren; daar ge mijne ega , rooft;
Haar wegvoert uit mijn liefdes armen,
En ze laat leven in 't bevend harte.

Doch niet meer bevend!.... 'k voel hare onster fl ijkheid;

Daar zij me toeroept: scheld dezen slaaf toch niet!
Hij paste slechts op Gods bevelen,
Toen hij den kerker mij heeft ontsloten.

Weg
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Weg met uw' prikkel: neen, ik bedrieg me niet,
k Hoor een getuige, die niet meer feilen kan.
Wat zoude ik anders, dan gelooven,
't Geen mij mijn stervende Vrouw bevestigt?

Stervende vrienden geven ons wapenen,
Die uw verschrikking, verre uit het hart gejaagd,
Verandren in een zachte stilte;
En naar uw naadren ons doen verlangen.

Mis ik mijne egá , vrolijke treurigheid
Kweekt in mijn' boezem blijder vooruitgezigt,
Dan ooit een wankelbaar genoegen
Streelend en vleijend aan mij kon geven.

Hebt ge uwe pijlen niet al op mij gemunt;
Spaar geenen boezem, die voor u openstaat:
Of zoekt gij vlugtend u te wreken,
'k Zal dan u altoos een' bloodaard noemen.

Be-
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Bevende zielen fluistert gij angsten in;
Juichende helden schroomt ge onder 't oog te zien:

En nimmer zoudt ge u aan hen wagen,
Zoo niet hun koning u daartoe perste.

Staak dan uw dreigen; Christenen vreezen 't niet:
Uw' stuurschee aanblik zien ze verachtend aan.
Daar Jezus heeft in 't graf gelegen,
Kunnen zij 't niet, dan verrukt, aanschouwen.

II.

G

ODE
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ODE

AAN CHRISTUS.

MïJ
n Zang ster! zin g dien held, die zich als God laat vinden,
Waar ons de mensch begeeft; waar ons 't heelal verlaat:

Die van zijn' zetel stapt in 't sterfuur van zijn vrinden.
En bij hun krankbed staat.

Maar wie, wie ziet U daar ?... Alleen die stervende oogen!...
Gij onderscheidt die taal, die slechts door zwijgen spreekt.
Uit eiken zucht en snik hebt gij alleen 't vermogen
Te lezen , wat men smeekt.

Gij
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Gij spreektdie stervende aan, en ze antwoordt op uw vragen;
Zij kent U, dien ze 't eerst thans met hare oogen ziet;
Zij hoort naar U alleen; en luistert naar het klagen

Van hare vrienden niet.

Gij lonkt haar vriendlijk toe, en zij verstaat dit teeken;
Bewustheid van geloof verjaagt den bangen schrik:
Zij wenkt den dood, die op uwe aankomst scheen geweken,

En geeft den laatsten snik.

't-Gordijn des tijds valt neêr; en 't rijk der eeuwigheden

Vertoont zich in 't verschiet: Hetdoodsdal lachthaar aan:
Zij vliegt in uwen arm , en schroomt niet meer 't betreden
Dier onbekende paan.

Gij plaatst in die vallei een schaar van Cherubijnen;

Dan grimt de hel, en zucht; maar biedt geen tegenweer
Uw heilig leger juicht, en als 't U ziet verschijnen,
Valt elk aanbiddend neér!

C2
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Dan zweeft die ziel met U door knielende englenreijen,
-

Terwijl ze als rijksgenoote eerbiedig wordt begroet.
Aan 't eind staat Gabriël, om haar voor God te leijen

Geteekend met uw bloed.

Zij treedt.... en deinst terug: doch starende op uw wonden
Stelt zij zich voor, dien God, die haar gedachten ziet.

Men slaat de boeken op; daar wordt baar naam gevonden,
Maar hare zonden niet.

Gods Heiligheid berust: Zij voelt zich vrijgesproken;
En wordt een vreugd gewaar, waar van mijn zangster zwijgt,
En zwijgen zal, tot dat ze, ook door dien gloed ontstoken,
Een hemelciter krijgt.

Nu toont zij, goedgekeurd, U, Jezus! haar gedachten;
Gelijk aan die gij dacht voor haar op Golgotha;
Toen uwe liefde u deed en kruis en dood verachten,
Slechts peinzende op gen.

Het
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Het oog van 't Englendom op U en haar geslagen
Toont liefde en dankbaarheid; Elk voelt zijn hart beroerd:
Zij letten op uw' wenk en vormen uwen wagen,....
Daar wordt zij heen gevoerd..

U, Jezus! u, o ziel! zie ik het langst van allen.
Ach werd aan mijn geloof dit staren nooit ontzeidl
Ik zie haar nog: maar ach! des hemels deuren vallen l...
0 aaklige eenzaamheid!

C 3MIJNE
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DE UITDEELING VAN HET AVONDMAAL, ,
IN OCTOBER MDCCLXXV.

Door droefheid afgemat, gedenk ik aan het lijden,
Dat Jezus zwijgend droeg om zondaars te bevrijden.
Eischt zulk een dag geen vreugd, die onze boeijen slaakt?
Mijn boezem wordt ontroerd;lk wil,maar kan niet spreken;...
Mijn tranen zijn het teeken,
Dat Jezus liefde en trouw mij beden vrolijk maakt.
o Groote dag! waarop mijn Heiland is gestorven!
Op U is voor mijn gade en mij het heil verworven.
Zij stierf!.... ik leef met haar vereenigd in den geest.
Zij viert ook dezen dag; 'k zie haar bij duizend zielen,
Die biddend nederknieleu ,
En zingen 't lied des Lams op 't groot verzoeningsfeest.
Hier

39

GEDICHTEN.

Hier moog' de ;vrome schaar haar stern en harten paren ,
De treurtoon 4blijft er in.

Daar zingen Englenscharen

Den blijden tegenzang, terwijl er niemand schreit.

Meng moet in 't avondmaal hier om vergeving smeeken;

Daar kent men geen gebreken;
Daar- ,weet geen dischgenoot van ongevoeligheid.
Hoe zwak is hier 't geloof, en Jezus hoe verborgen!
De een siddert moedeloos, ende ander kwijnt door zorgen.
I3oe 'ligt verlaat men 't pad der euangeliedeugd!
Wie is hier vrij van smet? wie heeft geen stof tot klagen?
Zelfs de allerbeste dagen
Zijn duisternis op aard bij 't licht der hemelvreugd.
Zoo lang de zonde leeft, zal ook een Christen vreezen.
Een wond, al staat ze wel, is echter niet genezen:
En elke struikeling doet beven voor den val.
Ach! wie gevoelt niet soms zijn hart van een gereten,
Als 't klappende geweten
Hem dreigt, dat hij in 't eind de kroon nog missen zal.
C4
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o Zalig Avondmaal, waar, al wat stof tot weenen
Aan 'tvroom gemoed verschaft, voor eeuwig is verdwenen;
En storeloos gejuich verwisseld voor verdriet.
Maar hoe mijn bange ziel moge uitzien met verlangen
Naar zulke lofgezangen,
Dit zalig avondmaal wacht ik op aarde niet.

EENS
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EENE GELOOVIGE ZIEL
IR

DE EERSTE OOGENBLIKKEN NA DEN DOOD.
Een fragment.

Zin mijn vrinden
o Zalige eenzaamheid !... waar ben ik ?... Zijn

van mijn st erf bed af?
Of is dit zoet vermaak in 't somber graf te vinden ? .. .
Neen 'k ben niet in het graf.
Ik denk: leef meer dan ooit: verrukkende gedachten!
Ik voel geen kluisters meer:

En o ! die helderheid , waar 'k stervend op bleef wachten,
Daalt in mijn ziele neêr.

Was dit de dood, die mij zoo dikwijls heeft'doen vreezen?
-

Hij dreigt slechts in 't verschiet.
Zijn pijl, schoon ze ons van ver moog' tot verschrikking wezen,

Smart in het treffen niet.
Mijn God! 'k gevoel uw gunst «In menschen welbehagen !»
Heb ik op aard gehoord;

C5
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Maar nu bevind ik eerst, van aarde en lijf ontslagen,
De waarheid van uw woord.
'k Zei toen veelal, Mijn God! met tranen in mijne oogen ,
Met twijfelmoedigheid:
Maar 'k ben in mijn geloof, hoe zwak ook, niet bedrogen;
`k Heb niet vergeefs geschreid.
Mijn zaligheid neemt toe: ik voel mijn vlugheid groeijen:
'k Smaak vreugde zonder pijn.
Hij, die mijn overschot met tranen kan besproeijen ,
Moet wis een sterffling zijn.
Droogt dan, mijn magen! droogt de tranen van uw wangen!
'k Ben thans een hemelling.
Ach! huordet ge éénen toon der blijde zegezangen,
,

Die 'k overwinnend zing,
Gij zoudt door treurgewaad uw droefheid niet vertoonen:
Gezucht en bange taal
Past even min op hen, die in , den hemel wonen ,
Als in de bruiloftszaal.
Vreest God! hebt Jezus lief! en treurt om uw gebreken!
Maar weent niet meer om mij:
En
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En hoort mij uit mijn graf van zijne liefde spreken.
Leeft heilig; wijs, en

Vie hoor ! .... wie zie ik daar ! ....zijn't Englen die mij wenken?
Met Jezus aan het hoofd.
'k Zweef zingend naar hem toe; en wacht op zijn geschenken
Op aarde aan mij beloofd.
Mijn Vorst! zie daar uw kind!.... door 't bloed van u vork regen;
Geheiligd , door uw' geest.

'k heb daar beneden reeds in uwen schoot gelegen;
Gij zijt mijn vreugd geweest.

Nu zie ik mijnen God: den Trooster in mijn lijden:
Mijn' leidsman in den dood.
Kon ik, toen 'k u niet zag, mij reeds in u verblijden,
Wat is 't aanschouwen groot.
Ik wacht op uw bevel.......

J;
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J E Z U S,
DE EERSTELING DERGENEN , DIE ONTSLAPEN ZIJN.

't

Is Jezus, die geboren werd,
Gestorven is, als wij.

Maar die ook 't eerst verrezen is
Tot onzer aller heil.

Wat waren wij, wa3 hij in 't graf
Gebleven en verteerd.
Dan hadden we ons vergeefs gevleid
Met vreugde zonder eind.

Dan werden nooit de ontslapenen
Van ons genoeg beschreid.
De ziel kan zonder 't ligchaam nooit
Volmaakt gelukkig zijn.

Maar
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Maar zijn verrijzing geeft ons stof

Tot blijdschap in den dood.
Nu weten wij , dat zonde en straf
Ons kwijtgescholden is.

Wij schrikken niet voor 't eenzaam graf;
Wij worden dáár gezaaid.

De plant, die daar haar' wortel schiet,
Groeit op voor de eeuwigheid.

Wij zien in Hem ons ligehaam reeds
Gezet in 't heiligdom.
Hij wil dat

daar zijn dienaars staan,

Waar hij als koning leeft.

Ook zijn er al van ons geslacht

Ten hemel ingevoerd.
Het menschdom leeft reeds nu niet meer
Alleen op 't wisselrond.

Juicht!

4r)
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Juicht! broeders, juicht! Het euglendorrs
Erkent voor zijnen Vorst
Dien Zoon, die onze broeder is;
Een mnensch ! juicht, englen', juicht!

o Jezus! nu gij de eerste zijt,
Die 't graf verlaten hebt;
Nu roepen we elk om strijd u toe,
Mogt ik de tweede zijn!

DE
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REGTVAARDIGEN.

0 D E.

Wij worden geboren, om eeuwig ' te leven:
Als 't graf zijne doo+den aan Jezus zal geven,

Dan wordt onze luister en blijdschap volmaakt
Gevoelt uw bestemming! bekrompene harten!
Beschouwt uwe woning uit kuilen ° van smarten!

Het uur van verlossing en zege genaakt.
,

Ik
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ik zweef in gepeinzen door volgende jaren ;
'k Zie de aarde, onze moeder, haar kinders vergaren ;
Den laatsten der stervenden zie ik geveld.
Nu worden geen lijken in 't graf meer geborgen;
Daar rijst bij; daar sleept nu die vrolijke morgen
Den dood aan zin' wagen in boeijen gekneld.
'k Zie scharen van Englen; 't geluid der bazuinen
Rolt klettrend door dalen, en klimt tot de kruinen
Van 't hoogste gebergte. Verbazend geschal!
Het dringt in den afgrond; de zee is aan 't woeden,
En schijnt zich , beladen , naar de oevers te spoeden;
Het aardrijk beweegt zich en splijt overal.
Nu ziet men het mensclidom zijn bezigheid staken;
Zij voelen, zij hooren hun woningen kraken,
En vallen al bevend als dooden ter nêer.
Verrijzen veranderd door 't godlijk vermogen,
En zien dit tooneel met onsterfelijke oogen.
Nu woont er op aarde geen sterveling meer.
Hun
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Hun vrees is verdwenen, zij snellen naar buiten;
Zien graven bij graven zich statig ontsluiten;
Zij mengen zich onder die vrolijke schaar.
Hier zien ze twee broeders elkander ontmoeten;

Daar kinders van verre hunne ouders begroeten;
Bekenden en vreemden omhelzen elkaar.
Maar welk een vertooning! de laatste der dagen
Had L4URA met droefheid ten grave zien dragen;
Hare egá had, schreijend, voor 't schemerend licht
Des rijzenden morgens zich derwaarts begeven,
Hij zat, bij haar lijkbus en dacht aan haar leven:
Zijn oog was alleen op haar tombe gerigt.
Niets klonk hem, door droefheid vermeesterd, in de ooren;
Het bezig geloop kon zijn peinzen niet storen:
Niets zag bij dan LAURA, zich zelf, en haar graf....
Daar voelt hij de droefheid zijn' boezem ontvlugten;
Daar wordt hij onsterflijk, en kan niet meer zuchten:
Ook valt er geen traan van zijn wangen meer af.
II.

D
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Nu hoort hij bazuinen, en merkt het ge wemel;
Dan ziet hij rondom zich, dan op naar den hemel:
Hoe staat hij verwonderd; hij voelt nog den band
Der liefde tot UuaA, maar kan niet iiecr treuren;

Daar tit4 lui het graf van tijn lièreling scheuren,
Daar rijst zij, en ziet hem, en reikt hem (le hand.
«Uw tl&de, Cdus zingt ze) geieende Koning!
« Voert totis uit het graf naar u* zatie woning:
«Gate, o mijn Jetus! getiade zij áe eer!
« Mijn gâ! Mijn e g&! de dood is cetSnden!
«Wj béidèh oiiter fl jk; gëen ligehaam der zouden
« Belet thze htijdschp en talighdd weer!
1

« Nu ûl onze Tleiland ten oordeel vershijnen:

((Daar z*even ijné englon, daar staan Cheru%4jnen.
S'raks hto'reu wij telven tijn vriendlijke sFen.

«hKotn$! spoeden We ons derwaarts, die vrolijke scharen
« Zjjn Jezus onstér'flijke vrienden, vij staren
Vèrrukt top den hemel, on Wachten op heffi. »
Nu
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Nu zijn al de vromen uit de aarde verrezen;

Daar wordt hun door de Englen hun standplaats gewezen:
Men schikt ze, men telt ze, men mist er geen één.
Het druischen vermindert; Nu staan zij te wachten!

Ontroerende stilte! zij denken gedachten
Tot hier toe bevindbaar voor Englen alleen.
Nu zijn ze verrezen om eeuwig te leven;
Het graf heeft aan Jezus zijn broeders gegeven;
Nu ziet men hun' luister en vreugde volmaakt.

Gevoelt uw bestemming! bekrompene harten!
En sla, o mijn citer , geen toonen van smarten!
Het uur van verlossing en zege genaakt!

D2
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DE RUST IN GOD,
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In God berustend trek ik de wildernis
Der wereld eenzaam, zonder te vreezen, door.
Gij zijt mijn rotssteen! mijn beschermer!
'k Noem u het leven van mijn gezangen.

Welk eene blijdschap, dat zich een arme worm
(Die bevend voortkruipt, kruipende wederkeert
Tot stof , waar uit hij is genomen,)
Moge in gedachten tot U verheffen.

Mijn
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Mijn geest gedenkt thans aan zijne onsterflijkheid;
Mijn geest verheft zich boven het aardsch gewoel;
En zingt, terwijl mijne oogen vloeijen,
Blijde, verrukkende halleluja's.

Wat geeft deze aarde? Moeite met bang verdriet.
Een vreugd van tranen voorgegaan, vaak besproeid,
En achtervolgd. Een vreugd die flikkert,
Om in de duisternis te verdwijnen.

'k Wil op de liefde, die mij het leven gaf.
Op die genade, die me vergeving schonk,
Dat vaderhart, die wakende oogen
Mij vergenoegd en gerust verlaten.

Ach! laat uw aanschijn , vriendelijke Vader! mij
Op mijne reize nimmer verborgen zijn.
Laat mijn vermaken, laat mijn smarten
Uwe getrouwheid mij doen bevinden.

D3
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Ja k 'Lfé ede rustplaats, shoOn ik geen rust geniet,
Ban die dé hoop mij schenkt ih 't voorai#gesigt.
Die hoop, die min veengen koestert,
En mijn bestemming mij doet gevoelen.

Ach 1 laat we leven fast ik, der deugd gewijd
,

En onVersehrokkon 't rondom mg stormen laat.
Geen kiél, die Jezus heeft beklommen,
Hebben de wateren ooit verbrjzeld.

e
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KLAGT VAN EEN' VRIEND
BIJ

HET GRAF VAN ZIJN' JONGEN MEDGEZEL (*),

Ik zwerf alleen: ik mis mijn'
g
^ reisgenoot.
En o! mijn hart gunt hem de hemelvreugd.
Hij, veel te vlug voor de aarde, vloog vooruit;
En liet mij, traag van aard, nog in het stof,
In in den strijd: Hoe kom ik nog aan 't eind!
En hij zoo vroeg reeds voor den hemel rijp!
'k Beklaag mij zelf: hem niet, die nits verloor.
I ij wandelde met God; en was ,niet meer!

GRAFSCHRIFT.
fier ligt een sterveling, die wars van ware deugd,
Zijn naasten heeft verleid, de Godsdienst heeft bestreden:
God, die zijn boosheid zag, heeft, in zijne eerste jeugd,
Regtvaardig, hem, tot heil van 't menschdom, afgesneden.
OP
(*) Dit en de drie volgende' stukjes zijn genomen uit de Overdenking over Benen vroegtijdigen dood; zij komen in de Gedichten en
Overdenkingen voor op bl. 47, 55, 56 en 87-88.
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OP DEN DOOD
VAN

DE JONGE ELIZE.

Die p in d i uchtend van haar leven, 't zalig pad der deugd verkoor;
'

En g bij 't scheiden van deze aarde, niets dan haar verdriet verloor.
Die bevallig, aangebeden, een verzoeking overwon,
Die, boe vloeijend, hoe betoovrend , haar slechts grooter maken kon,
Zij, verliefd op deugd en waarheid, hield het oog op God alleen;
Ging, in strijd met lust en driften, telkens overwinnend heen.
Zij, regtvaardig in haar' wandel, toonde , hoe 't geheiligd hart
Vrolijk, we]gemoed kan wezen, zelfs in de allerfelste smart.
Schielijk ging de kerker open voor den rijpgeworden geest.
Die het menschdom 't meest beminnen treuren om haar 't allermeest.

0 Diep
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ee

0 Diepte
voor 't menschli`J k oog!
P zonder grond
g
g
Voor, 't menschlijk oog!.... voor al wat schepsel heet.
Naspeurlijk dan, als God ons onderwijst.
0 Eeuwigheid! die voor dat onderwijs
Ons vatbaar maakt. Maar ook gezegend uur,
Dat mij op aarde in die gewesten voert.
Gewesten? Neen!... slechts grenzen ! ... 't menschlij k oog
Ziet de eeuwigheid slechts als een vergezigt.
Gelukkig hij, die 't zonder schrik beschouwt.
Welzalig hij, die steeds regtvaardig is,
Die biddend waakt, en uitziet zonder vrees
Naar dien geduchten stond, waarin de dood
Hem zijn ontslagbrief brengt; als 't Englendom
Te wachten staat, om zijn gekochte ziel
Te voeren in het ongenaakbaar licht.
En dan, o vreugd! niet ongenaakbaar meer.
D5
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Verlang, mijn ziel! en wandel op het strand,
Gelijk een vriend, die op zijn' broeder wacht.
Een wakend oog, een merkend oor, een hart,
Dat Jezus eert, dat God en menschen lieft,
Zijn schatten daar ik hier om zwoegen moet:
En hier, geloofd zij God! verkrijgen kan.
Ontvang ik die; 'k heb dan mijn doel bereikt,
En keb op aarde ook niet vergeefs geleefd.

i
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PIEDERLAPIDSCHE GEZANGEN

1779.

Our fathers contended in battle; but we meet together
at the feast.
0851AN.

AAN

ZIJNS DOORLUCHTIGE HOOGHEID ,

WILLEN DEN VIJFDEPI,
PRINS VAN ORANJE EN NASSAU,

ERFSTADHOUDER ,
KAPITEIN- EN ADMIRAAL-GENERAAL

DER VEREENIGDE NEDERLANDEN.
ENZ. ENZ. ENZ.

Mijn citer zip aan U ewijd ;
In U aan 't vaderland, waar gij de zuil van zijt.
6 Neèrlands roem en welbehagen!
Gij, boven allen groot, kunt best de zwakken dragen.
Uw liefde en ijver voor den Staat
Heeft nooit een klein geschenk aan 't vaderland versmaad.
't Ge-

't Getrouwe volk, dat U bemint;
In uw beleid en deugd uw Vaadren wedervindt;
En reeds, in drie gewenschte loten,
Den aard ziet van den stam, waaruit zij zijn gesproten,
Houdt steeds het oog op U gevest,
En wacht van U den bloei van 't vrij Gemeenebest.

De blos van vreugd, die op 't gezigt
Der vrijgevochten schaar zoo ongedwongen ligt,
Moet U vernieuwde blijken geven,
Wat zaligheid het zij voor 't vaderland te levers.
Een vorst, die 't volk gelukkig ziet,
Voelt nieuwe kracht en denkt aan al zijn moeite niet.

En

En ik, die dankbaar en verheugd
Den lof der helden zong, getroffen door hun deugd,
Heb mij, door eerbied aangedreven,
Voor 't oog van 't juichend volk,naar U, mijn Vorst! begeven.
Verraadt mijn toon een zwakke hand,
Ik weet , 't is u genoeg; ik zong voor 't vaderland.
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VOORBERIGT.

Daar de g eschiedenis van ons vaderland aan den,
dichter zulk een ruim veld opent, waar in h ij zich,

in ledige uren vermaken, en bezig houden kan met
nuttige en aangename bespiegelingen, zal zich niemand verwonderen, dat het vooruitzigt van dien

dag, welken wij eerlang beleven zullen, mijnen
dichtgeest heeft opgewekt. Ik gevoelde waarlijk Benen
inwendigen aandrang, om ook, in het vervaardigen
van Nederlandsche Gezangen, bij deze gelegenheid

mijne krachten te beproeven, en daarom sloeg ik,
zonder lang te dralen, hand aan 't werk, en heb
vol aandoening en gevoel die weinige stukjes opgesteld, welke ik op dezen dag aan mine landgenooten

in handen geef. Was ik niet gezet geweest om die
II.

E
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hij deze gelegenheid aan liet gemeen aan te bieden,
ik zoude zeker dit bundeltje rooter gemaakt hebben:
waarbij echter ook dit kwam, dat ik, Benen nieuwen
weg inslaande, altoos liever eene proeve vooruitzend.
Men schrijft toch doorgaans voor het gemeen; en

dat moet daarom uitspraak doen, of de dichter voort
zal gaan, dan of het beter voor hem zij, zijn begonnen werk te laten $t.ken. Het is toch beter niet

te ochry ven, dan te schrijven en niet gelezen te
worden. Men kan dikwijls van zijne eigene gedichten niet oordoelen. Lij kunnen met inwendige aan

geraakt zijn en echter geene verdienste ge--doenig
noeg hebben, om algemeen te behagen. Zij kunnen
welmeenend zijn zonder te treffen; en ook, uit dien

hoofde, wil ik eerst, met opzigt tot deze gedichten,
de Stem van het gemeen hooren , eer Ik toil verder
op weg begeve.
Over sommigen dezer Ytukje8 heb ik nog het een
,en ander aan te merken. .dan het eerste , dat onmiddelijkk op dezen tijd betrekking heeft, heb ik den
toon der hooge ode zoeken te geven; of laat mij liever
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ver zeggers ; de sto f e , daar in verhandeld, bragt
dien toon van zelf mede. Men kan, bijaldien men

eenigzins gevoelig is, aan den eersten grondlegger
onzer vrijheid niet denken, dan met en!husiasme.
Twat men ook van Hein zegge, men zegt altoos te

weinig. Hoe sterk men zich wil uitdrukken, men
spreekt altoos te flaauw, en zoo ooit eenig held verdiende, door eene pen als die van den Hr.

THOMAS,

geroemd te worden, het is WILLEM DE EERSTE. De Unie

door Graaf JAN voornamelijk tot stand gebragt , is aan
zijn beleid, doorzigt, en doorzettenden geest haar

aanwezen verschuldigd. Gedrukte en ongedrukte be-

rigten, 'die ik gelezen heb, leveren ons menigvuldige
trekken op van den arbeid en onbezweken ijver,
welke deze voorzigtige en nooit vermoeide Forst
heeft aangewend, om, op zulte eene wijze, zijne
beminde Nederlanders het hoofd te doen opheffen: en
schoon hij zich wijsselijk in den ,beginne niet als

den voornamen aanvoerder liet zien, was hij daar
in gelijk aan die groote zielen, welke dan het meest

werken, wanneer zij schijnen stil te zitten. iTeinig
E2ge-
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gerucht en veel dadigheid was eene der eigenschappen
van

WILLEMS

grooten geest.

Den slag bij Nieuwpoort heb ik

in onze geschie-

denis mogelijkk v ij f en twintig maal gelezen, en altoos met aandoening. MAURLTS is, in het veld mij
nooit rooter voorgekomen dan in dat hagehelj k

oogenblik. De heldenmoed, de bedaardheid, en te
geest waren dien grootsten veld--genwordihva
heer van zjjn' tijd wel altoos eigen; maar de omstandigheden van dien slag vertoonden die voor het

oog onzer natie toen meer dan ooit; ten minsten zij
hebben zich bijj geene gelegenheid zoo sierti aan mijne
verbeelding vertegenwoordigd dan hij deze; en dit
is de reden, dat ik in dezen tijd m ij dezen slag her-

innerende, niet kon nalaten, mijne gewaarwordingen, door eene dichterlijke taal, aan het publiek
mede te deelen.

Het dichtstuk over liet Bestand is in een' zachter
toon opgesteld, en wel alleen met een oogmerk om
die voordeelen, welke ons vaderland uit een regt

gebruik van deze korte rust verkrijgen kon, voor te
stel

-^
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stellen. Of het bestand, in den grond, en op den
duur, voor onze natie voordeelig was; dan of men
beter gedaan had, door Spanje verder af te matten,
Benen spoedigen en volkomen vrede te bevechten, onderneem ik niet te beslissen. Ik heb de zaak niet
staatkundig maar alleen poëtisch beschouwd; en
daarom mij, met opzet, onthouden van zulke uitdrukkingen, die eene beslissing van dit stuk opgagaven of vooronderstelden. Dit alleen heb ik niet
verzwegen, dewijl het uit onze vaderlandsche ge
overvloedig blijkt; dat Spanje, buiten-scliedn
adem geoorloogd , zijne krachten door een' stilstand
van wapenen zocht te herstellen, om ons vaderland
naderhand met vernieuwde woede aait te vallen;
waarom men zich zeer voor deszel fs lagen te wachten had.
De Zegeiang der matrozen na de verovering der
Spaansche zilvervloot, en het Volkslied na de afkon.
diging van den Munsterschen vrede, zijn op den laag-

sten toon gestemd, en zoodanig moesten zij ook
wezen, uit hoo fde van den vorm, waar in zij geE3
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goten zijn . Ih had ze zeker op eens; andere w ijze
kunnen behandelen; maar ik heb hier in, zoo wel
alb in het verkiezen der storen zelve, mijnn genie

gevolgd: en wil beproeven, wat men van zulke volks-liederen , die men zeker te weinig heeft en gebruikt,

denken zal. Ook zou in een statig vers over den
Munsterschen vrede veel herhaald zin geworden van

hetgeen b^^ j gelegenheid van het bestand gezegd was;
en dit wilde ik vermijden. Mogelijk zal eene nieuwe

dichtluim mij een nieuw oogpunt opgeven om die
sto ffe eens op eenes anderen toon te behandelen.

Enne algezneene aanmerking moest ik niet verge ten; namelijk: dat ik m ij bidj het opstellen dezer

stukjes, '(het eerste gedicht, gelijk elk ziet, -uitgesloten) in mijne verbeelding verplaatst heb in den

tijd , waarin de gebeurtenissen, die er onderwerpen
van zijn, voorvielen. III heb gemeend daardoor- aan

mijne poezij meer levendigheid en natuurlijkheid te
zullen geven, dan bijaldien ik, in dezen tegenwoordigen tijd geplaatst, die voorvallen slechts op een'

afstand beschouwd had. Hier door is veroorzaakt,
dat
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dat men wendingen en gedachten daarin aantreft,

die de gelegenheid van dien tijdd met zich bragt;
en dat men er te vergeefs zulken in zoeken zal,
die een dichter van de X P"IIIde eeuw zoude kunnen
voorstellen, wanneer hij zich de zaken zoo verte
als men ze thans, na zoo veel opge--genwordi,
volgde gebeurtenissen, zoude kunnen beschouwen.

Over het laatste stukje heb ik niets aan te merken. Dan, vermits ik niet gaarne aanteekeningen
onder gedichten plaats, wil ik ter onderrigling

van sommige lezers alleenlijk zeggen, dat JENYNS,
aldaar in den 3den regel aangehaald, een .Lngelsch
Schrijver is, die in een stukje over de klaarblijke-

lij kheid van het christendom, dat voel gelezen is,
en veel geruchte gemaakt heeft, beweerd heeft, dat de
liefde tot het vaderland door de Christelijke leer niet
bevolen werd, maar dat integendeel} de algemeene
goedwilligheid en liefde tot liet nienschdom in het alge
als z ij door dezelve wordt ingeplant, die-men,zo
vurige liefde tot het vaderland, welke men het pa-

triotismus noemt, meer ondermijnt, dan aankweekt.
E4
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I'Yelk eene rijke stof geeft niet de geschiedenis
van ons vaderland aan de poézij ! Twat geven de
verdere overwinningen van MAURITS ,

FREDERIK HEN—

ni', van WILLEM DEN DERDEN, die het vallend, da
ik mag zeggen, gevallen vaderland wederom heeft
opgerigt, geene aanleiding tot dichten? en hoe zoude
aldien andere en grooter dichik mij verblij den , bijaldien
tera dan ik, werden aangespoord, om hunne lier
den : ja ik zoude mij
aan het vaderland toe te wijden:
verheugen en het mij tot eene eer rekenen, wanneer
deze weinige gedichten zoo veel genoegen gaven, dat
ik mij gedrongen vond om m ijn vaderlandsclt hart

in meer gezangen uit te boezenzen; en, gelijk ik met
WILLEM DEN EERSTEN

VIJYDEQ mijne

begonnen ben, met WILLEM DEN

gezangen te eindigen.

---

Utrecht den 18 Januarij 1779.

NE-

ANtVtiIlANl1N1NV1^WINVt^Wt'ttVl4MN1ls►Mt R1n^MtV41Nt VVVV"VVtV ^-,W/ ' t11'ti AM' 1w%A1AAAM ^ t

NEDERLINDSCRE GEZINGEN.

AAN

PRINS WILLEM DEN EERSTEN,
TER GELEGENHEID

VAN HET TWEEDE EEUWFEEST DER UNIE.

ij oo genblik ! ma g ik ook u beleven:
Aandoenlijk

En zou mijn hart niet slaan; niijn luit geen toonen geven?

Neen 't vaderlandsche bloed , dat door mijne aders snelt,
Laatmij geen zwijgen toe: mijn dichtgeest, niet te dwingen,

Moet nu de deugden zingen

Van NIÉRLANDs besten held.
E5
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a Eer van NEDERLAND! ó voorbeeld aller Grooten;
'k Sta weenend bij uw graf, met al mijn landgenooten;
Men is verrukt, en ziet uw standbeeld zwijgend aan.
,

Iet oog, waar 't hart in spreekt, kan slechts door tranen melden:

-

« Wat hebt ge, ó roem der Helden!
« Voor NEÉRLAND niet gedaan ?»
Wie, VADER WILLEN , kan van uwe deugden spreken
Wie zwijgen ?...NEÉRI.AND kniel! laat vrij uw tranen leeken!
Gij zaagt in zijn beleid de wijsheid van uw' God:
Hij schetste u door geduld, door hoop in tegenspoeden
Hoe God giet al het woeden
Van aardsche magten spot.
hij streed, als alles viel , voor NE RLA1 D in gebeden;
Hij heeft, niet min dan gij, van sPA11JE smaad geleden:
Wie werd er onderdrukt, wie voelde 't naken. leed
Meer dan zijn groote ziel, die ; moedig in gevaren,
Beleid bij deugd kon paren,
En onverschrokken' gtred.r

Hiadl.

GEZANGEN.
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Had hoofsche vleijerij hem in naar web gesponnen;
Had hoon, of druk, of spot zijn sterke ziel verwonnen;
Had hij, schoon vogelvrij , geweld of list gevreesd;
Onze onbeschutte maagd, uit haren tuin verdreven,
Zou nog voor SPAiYJE beven,
Neen! .... was vertrapt geweest.
Zijn meer dan heldenziel stond pal in tegenspoeden;
De donder, bliksem, storm, de hoogste watervloeden
Verspilden op die rots vergeefs hun vuur en kracht.
Zij leerden hem alleen, kloekmoedig en gelaten,
Zich meer op God verlaten,
En licht zien in den nacht.
Zijn geest boog, met één' wenk, de harten tot elkandren;
Smolt duizend zinnen naam; kon twist in rust verandren;
Gaf toe daar 't noodig was; brak echter nooit zijn woord;
Zag jaren lang voor uit; en, hoe veel zwarigheden
Hem uur op uur bestreden,
Hij werkte zwijgend voort.
Zijn
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Zijn moed had, onder God, de vrijheid ons beschoren,

En wou naar geen verdrag, hoe vleiend, immer hooren;
Was hem zijn vriend bekend, zijn vijand was 't nog meer.
Hij, aan het Spaansche hof van jongs of opgetogen,
Werd door geen' schijn bedrogen:

Hem tergde geld noch eer.
Zoo lang zijn adem ging, was

NEERLAND niet

te dwingen.

De Spanjaard riep verwoed: ((die handvol muitelingen
«Rukt band en ketens los, zoo ras zij WILLEN hoort; »

De schrik sloeg FLIPS om 't hart: zijn trotschheid kon 't niet
(dragen:
Gebrek aan moed zocht lagen,
En uitkomst door zijn' moord.
Hij viel!...te vroeg!.., maar neen, zijn stem om hoog gezonden
Drong door de wolken heen. Zijn vaderlandsche wonden

Verschenen voor dien God, die redding geeft in nood.
Hij heeft den bloesemknop van vrijheid, die zijn leven
Aan r EÉRLAND had gegeven,
Doen zetten in zijn' dood.

God
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God zeide: «'t is genoeg: werd

WILr4EM zoo

verraden;

«Houdt SPANJE nog niet op, zich in het bloed te baden

« Van zulken, in wier heil ik mijn genoegen vind?
«Gij, groote ziel, smaak rust! gij hebt genoeg gebeden,
«Verdragen en gestreden;
«Mijn Geest rust op uw kind. »
Gij hebt, verhoogde ziel! niet noodig, dat we u roemen,

God deed het: gun ons slechts, dat wij u vader noemen.
Ons kinderlijk gezang vloeit voort uit dankbaarheid.

Het eeuwfeest van dien band, die onze magt deed groeijen,
Doet onzen boezem gloexjen ,

En maakt, dat

NEÉRL&ND schreit.

Geen tranen meer van rouw: God wisschte ze uit onze oogen,
Maar tranen van een hart, door blijdschap opgetogen.

Die beek vloei' ongestuit door 't vrije NEDERLAND
Ze ontsprong bij uwe zerk, en zal die schooner sieren,
,

Dan krakende laurieren,
Rondom uw graf geplant.

.Al
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Al ziet men 't oorlogsvuur , van alle kanten , blaken ,
Ons zalig 1\EDERLAPTD mag rust en vrijheid smaken.
Men hooit geen' wapenkreet, men ziet geen tenten staan.
De liefde dringt ons zaam; men ziet in onze landen
Slechts vreugdevuren branden,
En hoort er citers slaan.
't Verbond, door uw beleid , en in uw brein geschapen,
Staat na twee eeuwen nog: wij dragen nog dat wapei ,
Dat zeven pijlen heeft, die Eendragt zamei^vlecht.

Geen tijd, geen list, geen druk, geen oorlogsvuur kon banden
Verscheuren of verbranden ,
Door vw IL LEM vastgehecht.
Laat dan mijn' lagen toon door lucht en wolken dringen,
Zoo ge in het zalig oord der blijde hemellingen
Nog iets van NEDERLAND aan u zoo dierbaar, weet:
,

Wie ooit ondankbaarheid voor weldoen moge vreezen;
Gij zult de laatste wezen,
Dien NEDERLAND vergeet.
J

Dk:
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BE BOOD

VAN

PRINS WILLEM DEN EERSTEN.

«Daar ligt de hoop van Staat! wie stuit nu sPA.iEs woeden?
«De handen hangen slap: de held is bleek van schiik!
« Wie leeft er, (I1C na

HEM

ons NEhLAND kan behoeden

Zoo sprak het weerloos volk maa r 1ERLANDS GOD 'tei:.. «
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DE

SLAG BIJ NIEUWPOORT.

Help 1 God! de strijd genaakt, en MAURI is dappre hand,

Gewoon den muur van Staat te schoren in gevaren ,
Gespt w eêr het harnas aan; en het vuur, dat in hem brandt,
Ontsteekt den moed in 't hart der Staatsche legerscharen.

« Nooit,» roept 'hij vol gevoel, «was vEERLAND meer in nood;

«Ja, één laf hartig uur kan ons in boeijen klinken.
«Komt, helden!.., aan den strijd!.., den lauwer of den dood!
« Laat nu den moed ons niet,

0 NEÉRLA iDS GOD!

ontzinken.

«Mijn vERE, trek voor uit! VAN SOLMs streef hem op zij'!
((Gij,, telg uit mijn geslacht, gebiê gij de achterhoede!
«Mijn oog zal op u zijn, 'k ben altoos u nabij;
Deze arm,denStaat gewijd,zwicht voor geen Spaansche woede.

((De
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«De lonten aan 't geschut, ten teeken van den strijd!
« Vliegt op den vijand in; verstrooit zijn trotsche benden:
«Steekt gij de zwaarden op, eer g ij verwinnaars zijt,

«Dan zal men uwen vorst, geboeid, naar spAiJE zenden.»

Daar snorren van het duin nu de eerste kogels heen,

Verzeld van 't krijgsgeschrei der I ederlandsche helden:
Wat wordt er bloeds gestort! Hoe stuift het volk op een!
Ach! zou 't mijn Vaderland en onze vrijheid gelden!

De strijd blijft ongewis, en VERF stort van 't paard;
Zijn krachten nemen af: zal zulk een held nu sneven?
HORATIo,

ruk aan! als gij 't gebied aanvaardt,

Kan VERE welgemoed zich uit den strijd begeven.

o Brave LoDEwIJK! waar heen voert u de moed,
Uw klepper voelt de spoor, en ik beef voor uw leven.
Wie redt U? ... ik bezwijk!. . .. Onsterfelijke KLOET!
Gij hebt ons dezen held, God Toone u! weêrgegeven.

II.

F

Nu
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Nu zwicht de Spaansche moed, en iASSAU's ruiterij
Rent toe niet lossen toom: zij doet de benden wijken.
Het vlugten is vergeefs; men vliegt hen straks op zij'
En over heuvels heen van opgehoopte lijken.

De zege 'blijft voor ons , al heeft zij bloed gekost.
ALBERTUS mist zijn doel; MEINDOZA is gevangen,
Mijn zuchtend vaderland is uit zijn' angst verlost;
En MAURITS ziet om hoog met tranen op de wangen.

Beroemde heldenschaar, die 't leven hier verloor,
Rust zacht! een lauwerkrans zal uwe graven sieren.
Uw onbesmette roem klinkt gansch Europa door,
G ij leeft in 't dankbaar hart der vrije BATAVJEREN.

Wie gaf in zulk gevaar aan MAURITS toch dien moed,
Wie gaf hem dat beleid, dat arendsoog, die krachten?
Verwinnend Vaderland, val uwen God te voet;
Zijne almagt schiep den arm, waarvan we ons heil verwachten.

PIET
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eruste dag
Slijt nu eensgeruste
en ,
afgestreden Vaderland!

Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de w apens aan den wand.
Laat nu geen mortieren dondren,
laat geen bulderend kanon
Steden in den afgrond storten,

die geen list verwinnen kon.
Bijkans zijt ge vrijgevochten,
sPA.13Es

hoogmoed daalt alreê ;

En zijn afgezonden. dienaars
brengen nu geen boeijen meê,
SPINOLk spreekt zachte woorden,
ALVA hoort men nu niet meer;
SPA1 JE legt, van toon veranderd,

afgemat de wapens neêr.

F?

Daar

84

NEDERLANDSCHE

Daar het zijne kisten ledig,
en zijne hoop verijdeld ziet,

Moet ge wel zijn lagen mijden,
maar te vreezen is het niet.
SPANDES onbetaalde

benden

ziet men straks met schrik vervuld,
Als de leeuw van IIOLLAIrD oprijst,
en vol moed de manen krult.
RICH&RDOT

mogt dreigend razen,

sipixOLA,

die 't Spaansche bloed

Had zien stroomen, dacht aan

MAURITS

en verloor zijn' heldenmoed.
't Werd eens tijd om laag te bukken;
rcEÉRLAIND beefde

nu niet meer;

't Lachte met de bloedplakaten,

wierp de moordschavotten neer.
't Hijgend SPANJE moest nu rusten,
of bezwijken, NEERLAINDS HELD

Dreef het uit zijn diepste holen,
en bleef meester in het veld.

Slijt
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-Slijt dan eens geruste dagen,
afgestreden Vaderland!
Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand!

Juicht nu, dappre

BATAVIEREN!

eerlang wordt gij vrij verklaard;
A De naam van vrije volken
is u meer dan 't leven waard.
Schoon ei duizend tranen vielen ,
schoon uw bloed, bij beken , vloot;
Die de vrijheid willen koopen,
achten geenen prijs te groot.
Hoorden uw getergde vaders
eens in 't graf, hoe ris hun bloed ,
Met verlies van eer en schatten ,
hopeloos betalen moet ,
Hoe zou zich hun geest verheugen?
zij, vol moed, den dood getroost,
F3

Sti^e-
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Streden , weinig tegen velen,
om de vrijheid van hun kroost.
Smaakt verheugd nu de eerste vruchten,
die hun dapperheid u gaf.
Zingt eerbiedig zegezangen,
spoedt u dankend naar hun graf.
Strooit daar bloemen, plant laurieren,
voegt er zegeteekens bij.
Zou hunne asch geen blijken dragen
der verbroken dwinglandij?
Neen, hun naam, in duurzaam marmer,
aan de onsterflijkheid gewijd,
Moet den nazaat eeuwig toongin,
wat gij hun verschuldigd zijt.
Boezemt dan voor rtEÉRLA]DS helden
aan uw nakroost eerbied in:
En verhaalt hun gloriedaden
zingend aan uw huisgezin.
Zulk een deugd kan sporen geven,
aan dat groeijend nageslacht,
Waar
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Waar het vaderland zijn' voorspoed,
gij uw blijdschap van verwacht.
Vrijheid wordt niet lang genoten,
waar men deugd en godsvrucht haat;
Dapperheid en reine zeden
zijn de zuilen van den Staat.
Juicht dan, eedle BATAVIEREN
eerlang wordt ge vrij verklaard.

o De naam van vrije volken
blijve u meer dan 't leven waard!

Vielen ook de slaafsche boeijen

van uw vrij geweten af,
Looft den Heer der legerscharen,

die u dezen zegen gaf.
God gedacht aan zijn genade,
zag uw' angst en schreijen aan:
Zegt dan met vereende harten!

«God heeft aan ons welgedaan.»
F4

Laat
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Laat uw' wandel blijken geven,
dat gij 't euangeliewoord,
Vrijgemaakt van wanbegrippen,
binnen uwe muren hoort.
't Is nu niet, gelijk voorheren,
op verlies van lijf en goed,
Dat gij, om Gods wet te hooren,
uren, dagen, reizen moet.
Heller licht eischt strenger zeden,
meer geloof en waakzaamheid;

't Is geen vrees voor martel lammen ,
die thans om verschooning pleit.,

Maar verdraagt ook hen die dwalen!
gij, door bijgeloof vervoerd,
Waart aan Roan's wreeden zetel
jaren, eeuwen, vastgesnoerd.
Eert ze als burgers, lieft ze als menschen,
en laat hun geweten vrij!
Wie verlangt niet God te dienen,
zoo gerust en stil als gij.
Laat

GEZANGEN.

89

Laat hen ook de vruchten plukken
van hun trouw en dapperheid.
NEÉRLAr D

moet geen schepsel dragen,

dat vergeefs om redding schreit.
Wilt gij hen gelukkig maken,
voeren uit de duisternis,
Laat uw' wandel eerst getuigen,
dat uw leer de waarheid is.
Leeft in blijdschap, leeft in liefde,
laat uw hart, aan God gewijd,
Ongeveinsd met daden toonen,
dat ge in aanvang zalig zijt.
Vielen dan de slaafsche boeijen
van uw vrij geweten af,
Dient den Heer der legerscbaren,
die u dezen zegen gaf.

Smaak dan nu geruste dagen,
afgestreden vaderland 1
F5

Doet
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Doe den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand.
Drijf nu handel, zend uw schepen
door den ruimen oceaan.
Duizend kielen, welgeladen,
snellen met uw welvaart aan.
Woont de vrijheid in uw havens,
zij verzelt u ook op zee;
En de verstgclegen stranden
bieden u een vrije reé.
Handel moet het

PERU

wezen,

dat u rijk maakt en geducht;
Door den handel breekt ge uw boeijen,
ademt gij een vrije lucht.
Slaat de zee somtijds uw duinera,
ja uw sterkste dijken af,
Zij is 't ook, die, ter vergoeding,
u de rijkste schatten gaf.
Bragt de zee de watergeuzen
met LuMEI niet aan den

au1EL,

Daar
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Daar van uw gezwollen handen
onverwacht een keten viel?
NEÉRLANDS vlag doet SPANDE beven,
NEÉRLANDS handel fnuikt zijn magt:
En wie kan de havens tellen,

waar men op uw kielen wacht?
MULEI ZAIDEN zoekt uw vriendschap,
AGH1VIET reikt u straks de hand;

Zoudt ge dan geen schuren bouwen
voor de waren der LEVANT?
GROENLAND

wacht op uw harpoenen;

vrees het ijs dier zeeën niet:
NEÉRLAND kan door dammen breken

waar een ander 't hoofd voor stiet.
NEÉRLANDS volk, aan zee geboren,

leeft te water en te land;
Slaapt op 't bonzen van de golven;
kiest de kielen voor het strand.
Zeilt nu rustig, haringbuizen!
wijl ge voor geen' vijand beeft,
Maar
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Maar aan duizend grage monden
ongestoord hun voedsel geeft.
Zoekt naar onbekende landen,
door de hoop op winst bekoord,
HUDSON

heeft u 't spoor gewezen ,

zet zijn' arbeid moedig voord.
Slijt zoo uw geruste dagen,
afgestreden vaderland !
Laat den oorlogstrommel zwijgen,
hang de wapens aan den wand!

Haalt nu adem, jonge helden,
en verlaat het oorlogsveld;

Ach I ik zie uw zogende eggs,
van hun dartlend kroost verzeld,

Sprakeloos aan uwe voeten,
en , door bijdschap schier ontgeest,
Schreijend toonen, hoe angstvallig

ze in uw af4jn zijn geweest.
Ach!
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Ach! omhelst uw lieve wichtjes,
drukt hen aan uw vaderhart!
Geeft uw vrouwen duizend kussen
voor haar tranen, voor haar smart.
Dikwijls zag men haar verslagen,

met een' bleekbestorven mond,
Aan de legerboden vragen,
wie geveld was, wie gewond?

Rust nu zachter in hare armen,
dan gij in het harnas deed,
En verhaalt haar, vrij van zorgen,

al uw doorgeworsteld leed.
Toont haar uwe ontvangen wonden,
teekens van uw dapperheid:

't Vrouwenbart mint heldendaden,
schoon haar medelijden schreit.

Jonge ELIZE wacht, verlangend,

op de thuiskomst van haar' held;
Dacht
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Dacht te vliegen in zijne armen,
toen zijn dood haar wordt gemeld.
Wonden, die wel moed getuigden,
maar geen heelkunst ooit genas,
Velden hem, die s' lands beschermer;
en

EL IZEs

blijdschap was.

Zij, die straks bevallig bloosde,
zingend uitzag, zwijgt verbleekt -^-Kan niet schreijen

starende oogen

zijn het slechts waar 't hart in spreekt.
Spraakloos schijnt ze toch te vragen,

waar zijn lijk is waar zijn graf,
Wie hem, in zijn bangste stonden,

troost en artsenijen gaf?
Ach! verzwijgt uit medeladen,
met wat smarten hij ontsliep;
Boe hij, met verstijfde lippen,

nog om zijne ELIZE riep.
Hoe hij, met gebroken oogen,
rondzag, maar Beene ega voedt.
Zwijgt
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Zwijgt het eeuwig, zulke pijlen
maken al te diepen wond.

Treur

ELIZE!

zie ons weenen!

ja gij mist uw' troost en vreugd:
voor 't vaderland te sterven

Naar

is belooning voor zijn deugd.

Daar gij dan uw kr" gslaurieren
naast cipressen ziet geplant,
Moest gij d' oorlog eeuwig schuwen,
afgestreden vaderland!

Eeuvvig schuwen! ach ik sidder;
neen; uw rust is kort van duur;
Eerlang ziet ge op uwe grenzen
weêr het woedend oorlogsvuur.
SPANJE'S

hoop is niet bezweken,

daar hij kracht zoekt in de rust;
't Zou gewis uw vrijheid gelden,
waart gij slechts in slaap gesust.
Neem,
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Neen, er dient nog meer gestreden,
eer ge uw vrijheid zeker zijt;
Maar bezwijk niet, 't is de hemel,
die aan uwe spitse strijdt.
Neem dan, met herstelde krachten,
wear de wapens van den wand,
En verbreek uw laatste boeijen,
onverwinbaar vaderland!

Jv
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ZEGEZANG DER MATROZEN,

NA DE VEROVERING

DER SPAANSCHE ZILVERVLOOT.

Iloezee! Hoezee! de Spaansche vloot
Bragt haren rijksten schat
Den Nederlander in den schoot,
Eer 't volk gestreden had.

%rat baten goud en zilver. daar,
Waar moed en kracht ontbreekt;
Wanneer men, in het grootst gevaar,

In plaats van vechten, smeekt.

IL

G

Wij
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Wij maakten op die zeilen jagt,
't Was HEIN, die 't ons beval.

Zij beefden voor hun rigke vracht,
En stoven naar den wal.

Wij klommen in de booten neêr,
Vol ongeduld en moed,

Zij hoorden pas ons schietgeweer,
Of vielen ons te voet.

Toen speelden wij het schoonste spel;
En, niet belust op moord,

Verleenden wij hun 't leven wel,
Maar sprongen finks aan boord,

Daar zagen wig de kisten staan,
Daar Joeg, aan allen kant,
Ons blinkend goud en zilver aan,
Robijn en diamant.

Daar
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Daar kregen wij de hoofdsom wveér;
Ons uitgeschoten geld,

Door 3 EÉRLA.ND aan zijn' wreeden Heer
Gedwongen toegeteld.
Wij hadden lang genoeg geduld,
Maar nu, dat marren rnoé ,
Betaalt men ons eene oude schuld,

En wat, voor 't wachten, toe.

Verlaat, PIET HEWN! 't Havaansche strand,

En kies de volle zee!
Zeil vliegend naar het vaderland,

En sleep uw' rijkdom meé!
Ontlaad de schatten die men wacht,
Verdeel den rijken buit;

Dan zeilen wij, op nieuwe vracht,
Met lege schepen uit.

G2

VOLKS-

100

NEDERLANDSCHE

VOLKSLIED.

NA DE AFKONDIGING VAN DEN NUNSTERSCHEN
VREDE.

NEDERLAND is

opgerezen

Uit het slijk ;
En behoeft niet meer te vreezen
't Spaansche rijk.
't Heeft in 't eind zijn slaafsche keten
Gansch geslaakt,

En zijn dwangeloos geweten
Vrij gemaakt.

't Ziet
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't Ziet zijn raagt en rijkdom groeijen
Wijd en zijd.
Koopmanchap en kunsten bloeijen

Daár om strijd.
't Juichend volk heft dankbre handen
Hemelwaart,
Nu FILIPS de zeven landen
Vrij verklaart.

Denk, 0 ivEÉRLAJND ! aan die helden,
Die hun bloed
Deden stroomen langs uw velden;
Prijs hun' moed!
Laat met roem den naam dier steden,
Die 't geweld
Van hun' zwakken wal bestreden,
Zijn vermeld.

G3

Toot)
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Toon, 0 rEhuAND ! met uw zeden,
Met uw vlijt,
Dat ge een' luistervollen vrede
Waardig zijt.
Moed en eendragt in gevaren
Zijn de band,
Trouw en vlijt de steunpilaren

Van ons land.

Afgunst staat getergd te wachten
Om , wanneer
Ge u door wellust laat verkrachten
Nog veel meer
Dan voorheen, uw land te plagen:
Ze is belust,
U te lokken in haar lagen,
Door de rust.

Houd
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Houd dan altoos wakende oogen;
Duld toch niet,
Dat men uw geducht vermogen
Kwijnen ziet,
Laat uw welvaart eeuwig duren!
Voer ze in top!
Trek uw vaderlandsche muren
Hooger op!

NEÉRLA1IDS GOD

zal ons bewaren,

Als ons hart
Zich moedwillig in gevaren
Niet verwart.
Hij gebiedt ons, zaam te voegen
Hart en stem.
Door een dankbaar vergenoegen.
Eert men Hem.

G4

Wie
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Wie zou NEhLANDS GOD niet Beren ,
Die zijn magt,
In ons onheil af te keeren,
Heeft volbragt.
Laat ons dan zijn goedheid roemen,
Hand aan hand;
En hem steeds

DEN REDDEIt

noemen

VAN ONS LAND.

DE
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DE LIEFDE VOOR HET VADERLAND ,

EEN PLIGT VAN HET CHRISTENDOM.

Wie God voor God erkent^ en JEZUS wil behagen
g

,

Beminn' zijn vaderland.
Nooit heeft het Christendom , o aENYxs ! ons ontslagen
Van dezon liefdeband.
Het keurt geen deugden af, waar door de Staten bloeijen.
Het rijzen van de maan
Deed nooit den Sirius inwendig minder gloeijen,
Maar slechts wat bleeker staan.
o Burgermaatschappij! de vorst, dien wij belijden ,
Is 't zelf, die ons gebiedt,

Dat wij en goed en bloed aan uwe welvaart wijden;
Trouwloosheid duidt hij niet.
,

G6

Die
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Die 't vaderland veracht , zal 't menschdom niet vereeren ,
Of doet het slechts in schijn.

Zou hij, die 't laagheid acht, zijn eigen kroost te leeren ,
Een waardig meester zijn?
Hoe duur heeft

JEZUS

niet zijn land- en stad -genooten

Door liefde aan zich verpligt;

Hij zag Jeruzalem, en liefdetranen vloten
Van 't heilig aangezigt.
Hij was liet, die den dag met leeren en genezen,
Den nacht met bidden sleet;

Dat heet, een menschenvriend, een patriot te wezens
Die zijn bestemming weet.
't Is niet genoeg, alleen van zijn gevoel te spreken;
Die op bevinding roemt,

Moet, als hem burgerdeugd en naarstigheid ontbreken,
Geen Christen zijn genoemd.
Geen luije dweeperij kan immer ons behagen,
Maar ijver en beleid.
De kunsten voor te staan , den handel te onderschragen,
Is geen werkheiligheid.

Kunt
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Kunt gij, om eigen deugd, geen zaligheid verwachten,
Geloof, dat ge om de schuld
Van ontrouw en bedrog, verzuim van tijd en krachten,
Veroordeeld worden zult.
De Godsdienst zij u waard; voer stichtende gesprekken;
Bezoek uw bidplaats vrij;
Doch als 't een mantel is , om luiheid te bedekken ,
l)an is 't maar veinzerij.
Is heiligheid uw lust, de hemel uw verlangen ,
Toon dat door naarstigheid;
God loont den trouwen knecht,die't geen hij had ontvangen,
Op winst heeft aangeleid.
Of denkt ge, dat die taak te laag is voor-een' Christen,
,

Dat ze aardsgezindheid voedt ;
Weet dan , (lat ge ook met God en zijn bestelling twisten,
Zijn wet vertrappen moet.
Dr RUITERS godsvrucht blonk, hij 'tdondren der kartouwen,
Zoo wel als in de kerk.
Hij leerde in 't grootst gevaar het meest op God betrouwen:
Was dat geen Christenwerk ?
Wilt
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Wilt gij aan 't Vaderland geen' tijd noch krachten geven,
Kies dan een woestenij 1
't Is beter onbekend te zwerven, dan te leven
Tot last der maatschappij.
Wilt ge uwe beeldtenis geschetst zien, sla uwe oogen
Op dat ondankbaar kroost,
't Geen op de borsten trapt , waar aan het heeft gezogen:

Ja ziet het vrij, maar bloost.
Gij, groote SGAEVOLA, LEONIDAS, gij helden
Van SPARTA, dacht zoo niet

!

Maar o, mijn zangster schroomt, om daden te vermelden,
Waar elk zich blind op ziet.
Of schijnt u dit _te laag, wijl gij die gloriedaden

Verniste zonden noemt;
Voer zulke deugden uit, die de eerzucht niet verraden,
Eer ge op uw godsvrucht roemt.
Hoe groot was AMRANS zoon: toen rijkdom, eer, ja leven

Een niet was in zijn oog:
Toen hij, om zijn geslacht de vrijheid weer te geven,
Naar zijne broeders vloog.
't Was
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't Was DAVID niet te laag voor 't Staatsbelang te waken.
ELIZA's

wonderkracht

Dreef Sijriers op de vlugt, om isRéL vrij te maken
Van 's vijands overmagt.
't Was EZRA'S grootste zorg zijn IsneL te bevrijden
Van ongeluk en smaad.
't Geloof aan JAKOBS God deed NEHEMIA strijden
En bidden voor den Staat.
Streed Vader WILLEiVI dan voor vrijheid en geweten,
En gaf hij U verlof,
Om 't Vaderlandsch belang lafhartig te -vergeten?
Die dwaling is te grof!
0 DELFT!

o Hofpaleis ! gij deedt mijn' boezem gloeijen,
Toen ik die trappen zag,

Waar langs mijnVaderland een'tranenstroom deed vloeijen,
Toen WILLEin daar op lag.
Mijn ziel werd gansch gevoel; ik moestmijn vingers steken
In dien doorschoten wand.
Ik zag, ik hoorde hem die laatste woorden spreken.

Mijn God! Mijn Vaderland!'

Zoo
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Zoo ge ooit, mijn landgenoot! zijn heilige asch moogt naadres,
Kniel dankend bij zijn graf!
Er stroomt geen Hollandsch bloed in uw verbasterde aadren,
Gaat gij er koel van af.
Wilt gij een Christen zijn, die, teeder van geweten,
Den God van NEÉRLAND dient,
Dan moet ge ook uwen pligt, als burger, niet vergeten,
Wees dan een menschen`riend!
't Verzwakkend Vaderland eischt zaamgevoegde handen:

Roept om beleid en moed.
Het is de welvaart ook, die onze vrije landen
Voor slavernij behoedt.
let weefgetouwen op, doe kunst en handel bloeijen ,
En spoor den landbouw aan:
Vorm belden voor den Staat, dan ziet ge uw welvaart groeijen,
Dan hebt ge uw' pligt gedaan.
o Stad! o Vaderland! mijn vrijheid, mijn vermogen
Ontving ik uit uw hand;
Hoe wordt mijn hart , o God! tot dankbaarheid bewogen!
Weldadig Vaderland!
Ja
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Ja 'k zal mijnen kring ook tijd en kracht besteden,
God lof! mijn boezem gloeit;
Mijn handen moeten 't zijn, zoo wel als mijn gebeden,
Waar door uw welvaart groeit.
Maar treur ik, dat die hand zoo weinig kon verrigten,
Van 't geen dit hart gebiedt,
Neem dan , ten onderpand van meer en grooter pligten,
Dit vaderlandsche lied.
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VOORBERIGT
VOOR DE EERSTE UITGAVE.

Z

iedaar eenige kleine edichten, ten behoeve van kinopgesteld. De makerpg
weet zeer wel,
hij, als dickderen
^dat ,
ter, daar door weinig roem behalen kan; maar dat was ook
zijn oogmerk niet. Hij bedoelde slechts eenige nuttige waarheden zoó in rijm voor te dragen, dat dezelve de kinderlijke
vatbaarheid niet te boven gingen; en hij heeft ze zoo klein
gemaakt, opdat zij des te gemakkelijker, door enkel lezen,
zouden kunnen in het geheugen geprent worden, zonder dat
het noodig ware, dat ze van buiten geleerd werden; iets,
waar de maker zeer tegen is, en dat daarenboven, enkel door
herhaald lezen, geschieden, kan.
Hetgeen aanleiding gaf tot het opstellen dezer stukjes is ge-weest, -- dat de maker zelf kinderen heeft, die thans zijn
eenig en grootst vermaak zijn , -- dat men aan zulke stukjes
in onze taal gebrek heeft, — dat hij ook gaarne voor anderen
nuttig is, — en dat hij de Hoogduitsche Lieder für Kinder van WEIssE en de Kleine Lieder fur kleine Mädchen
and Jünglinge van G. W. BuitwáriN, met zeer veel genoegen, gelezen heeft; ook hebben zij hem menigmaal op den
weg geholpen , schoon hij er eigenlijk geene uit vertaald of
overgenomen heeft.
Zij zijn wel allen niet voor kinderen van vier of vijf
jaren geschikt, maar dit was ook juist niet noodig. Men
kan- zelf kiezen, welke men aan zijne kinderen wil laten
lezen: ook kan men schielijk merken, of een kind verstaat
wat diet leest dan niet. De opsteller heeft met allen de proef
genomen; en hij kan verzekeren, dat zijn oudste jongetje
een kind van vijf jaren -- velen van dezelve, op de eerste
of tweede lezing, verslaan heeft, , en daarom houdt AIJ zich
verzekerd, dat al deze stukjes voor kinderen, boven de vijf en
beneden de tien jaren, bruikbaar zijn. Ook mag het geen
kwaad, wanneer hier en daar het kinderlijk verstand eene
kleine zwarigheid- ontmoet, en daar door tot vragen en praten
wordt opgewekt.
/
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Het 9genoe
land9enooten in deze kleine
9 en, dat mijne
g 3'nee
dichten voor kinderen betoond hebben, en de aanhoudende af.
trek derzelve, heeft mijnen drukker bewogen, om de drie
stukjes in één bundel je zaam te voegen, 'en in een kleiner
formaat, zindelijk, op best papier te doen afdrukken, ten
einde dezelve te geschikter mogen zijn voor kleine geschenken.
Ik heb niets anders te zeggen bij deze uitgave, dan
het weinige 't geen ik bij de uitgave der vorige stukjes gezegd heb. Het kan een' schrijver niet anders, dan aangenaam zijn, wanneer zijne geschriften, ze mogen dan groot
of klein zijn, boven zijne verwachting aan zijn oogmerk vol..
doen; en wanneer het nut daar door veroorzaakt, hem van
tijd tot tijd , in vele bijzonderheden, en aangename ont-

moetingen, voor oogen gesteld wordt. Het is toch eene alleraangenaamste sensatie blijken te ontvangen, dat men iets op
deze wereld heeft toegebragt tot vermaak nut en stichting van
zijne medemenschen; en hij is veel aan God verpligt, dien
de oneindige Goedheid daartoe verwaardigt.
Vaartwel, mijne kleine lezers! leeft vrolijk en gezegend!
God zij de leidsman uwer jeugd!
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AAN TWEE LIEVE KLEINE
JONGENS.

Ziedaar

,

lieve wichtjes!

!

Een bundel gedichtjes,
Vermaakt er u me!
En springt naar uw woning;
Maar.... eerst ter belooning
Een kusjen of twee.

Door liefde gedrongen
Heb ik ze gezongen,
En wilt gij er meer,
Gij moogt er om vragen.
Wanneer ze u behagen
Komt huppelend weêr.

0
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HET KINDERLIJK GELUK.

Ik ben een kind,
Van God bemind,
En tot geluk geschapen.

Zijn liefde is groot;
'k Heb speelgoed, kleedren, melk en brood,
Een wieg om in te slapen.
Ik leef gerust;
Ik , leer met lust;
Ik weet nog van geen zorgen.
Van 't spelen moe,
Sluit ik mijne oogjes 's avonds toe,
En slaap tot aan den morgen.
Geloofd zij God
Voor 't ruim genot
Van zoo veel gunstbewijzen!
Mijn hart en mond
Zal hem, in eiken morgenstond,
En eiken avond prijzen.

DR
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DE PERZIK.

Die er

p zik gaf min
J vader mij,
J
Om dat ik vlijtig leer.
Nu eet ik vergenoegd en blij.
Die perzik smaakt naar meer.

De vrolijkheid past aan de jeugd
Die leerzaam zich betoont.
De naarstigheid, die kinderdeugd,
Wordt altoos wel beloond.

114
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DE KINDERLIEFDE.

MïJ n vader is mijn
^ beste vrind.
Hij noemt mij steeds zijn lieve kind.
'k Ontzie hem, zonder bang te vreezen..
En ga ik hupplend aan zijn zij',
Ook dan vermaakt en leert hij mij;
Er kan geen beter vader wezen!
Ik ben ook somtijds wel eens stout,
Maar als mijne ondeugd mij berouwt,
Dan wordt zijn vaderhart bewogen;
Dan spreekt zijn liefde geen verwijt,:
Ja zelfs, wanneer hij mij kastijdt,
Dan zie ik tranen in zijne oogen,
Zou ik door ongehoorzaamheid
Dan maken, dat mijn vader schreit;
Zou ik hem zuchten doen en klagen;
Neen, als mijn jongheid iets misdoet,
Dan val ik aanstonds hem te voet,
En zal aan God vergeving vragen.
ALEXIS
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ALEXIS.

Alexis heeft zijn
zusje lief,
Jzusje
ze in vrede leven;
Hij noemt haar zelfs zijn hartedief,
Als zij haar speelgoed hem wil geven.
Maar als zij iets, dat hem behaagt,
Voor haar, om meê te spelen, vraagt,

Dan wordt die liefde ras verminderd;
En als zij hem in 't doen van zijnen zin verhindert,
Dan haat hij bijkans haar geheel.
Ook is zij doorgaans hem te veel,
Wanneer zij boven hem door iemand wordt geprezen.
Een liefde, die zoo ras verkoelt ,

Die slechts op eigen voordeel doelt,
Zou dat wel regte liefde wezen?
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DE WARE RIJKDOM.

G een

g eld bekore ons jong g emoed
Maar heiligheid en deugd.
De wijsheid is het noodigst goed;
Het sieraad van de jeugd.
Wat is toch rijkdom? wat is eer?
Een handvol nietig slijk.

Gods vriend te wezen is veel meer;
Die Jezus Beft, is rijk.
toni! vallen we onzen God te voet

Om deugd en heiligheid:
Zoo wordt op aarde ons jong gemoed
Ten hemel voorbereid.
Dan krijgen wij dien besten schat,
Die nimmer meer vergaat.
Dan loopen we op het deugdenpad,
En schrikken voor het kwaad.

e
HET
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HET VROLIJK LEEREN.

Mijn spelen
is leeren, mijn
P
J leeren is spelen;
En waarom zou mij dan het leeren vervelen?
Het lezen en schrijven verschaft mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prenten mijn tijdverdrijf zoeken,

't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welken ik haak.

HET
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HET MEDELIJDEN.

ie dat ik immer smart zie dragen,
g?

'k Heb ook gevoel daar van.
Ik sluit mijn oor niet voor zijn klagen,
Maar help hem als ik kan.

Een mensch in droefheid op te beuren,
Is zelfs voor kinders zoet.

Die spotten kan met ben die treuren,
Vertoont een slecht gemoed.

Zou mij eens anders leed verblijden?
Zou 'k lagchen in zijn smart?

0 neen, een edel medelijden
Past aan mijn kinderhart.
Ik wil dan met bedroefden klagen,

Hen troosten in hun pijn.
Eens anders last te helpen dragen,
Zal mijn genoegen zijn.
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DE NAARSTIGHEI D .
D es morgens lang te slapen,
Te geeuwen en te gapen,
Staat leelijk voor een kind.
Die altoos veel moet snappen,
En zotte taal wil klappen,
Ziet zelden zich bemind.
Zou ik mijn' tijd besteden
Aan duizend nietigheden?
'k Heb daar geen voordeel van.
Mijn lessen wil ik leeren,
Min meesters zal ik eeren,
Dan word ik haast een man.

DE SPIEGEL.

Die telkens in den spiegel
g ziet ,
En zich met schoonheid vleit,
Beseft de ware schoonheid niet,
Maar jaagt naar ijdelheid.
Dit glas maakt trotsch, of geeft ons pijn;
Wil 'k weten, wie ik ben ,
Dan moet Gods woord de spiegel zijn,
Waar ik mijn hart uit ken.
KLAGT
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KLAGT VAN DEN KLEINEN WILLEM OP
DEN DOOD VAN ZIJN ZUSJE.

Ach! mijn
is gestorven,
J
g
J zusjen
nog maar veertien maandjes oud.
'k Zag haar dood in 't kistje liggen:
ach! wat was mijn zusje koud!
'k Riep haar toe: mijn lieve Mietje!
Mietje, Mietje! maar voor niet.
Ach! hare oogjes zijn gesloten;
schreijen moet ik van verdriet.
Altoos wil ik om haar treuren,
bloempjes strooijen op haar graf:
Weenend aan de kusjes denken,
die mij 't lieve meisje gaf.
Morgen zal ik --- maar voor mij ook
is 't gevaar van sterven groot.
Gistren liep zij met mij spelen;
gistren nog! en nu — reeds dood!

HET
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HET GESCHENK.

?doederlief! zie daar een roosje
Van uw Koosje,
Wijl gij heden jarig zijt.
'k Heb van morgen al gezongen,
En gesprongen:
Zoo verlangde ik naar dien tijd.

Maar kan ik geen rijmpjes dichten,
Moet ik zwichten
Voor mijn' broêr in poe4j.
Neem dan, moeder! slechts dit roosje
Van uw Koosje,
'k Heb u toch zoo lief als hij.

WEL-
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WELKONSGROET VAN KLAARTJE VOOR
HAAR KLEINE ZUSJE,

W elkom , lieve kleine zus!
Welkom in dit leven!

Baker, mag ik niet een kus
Aan mijn zusje geven?

Wilt ge slapen? o zij krijt!
't Zal haar wis vervelen.
Morgen, als gij wakker zijt,
Zal ik met u spelen.

Slaap gerust, dan wordt gij groot;

Leer toch spoedig loopen!
Als gij zit op moeders schoot,
Zal zij speelgoed koopen.

0! Mamaatjen is zoo goed!
Alles wil zij geven,
Als, haar kindertjes maar zoet

En te vreden leven.
A
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DE LEDIGHEID.

Nimmer moet ik ledig wezen;
Alles doen met lust en vlijt.

Bidden, leeren, schrijven, lezen,
Spelen, werken heeft zijn' tijd.
Moederlief kan 't ook niet velen,
Dat de tijd verwaarloosd wordt.
Lui zijn, zegt ze, is tijd te stelen,

En ons leven is zoo kort!

HET HONDJE.

Hoe dankbaar is mijn kleine bond
Voor beentjes en wat brood!
Hij kwispelstaart, hij loopt in het rond,

En springt op mijnen schoot.
Mij geeft men vleesch en brood en wijn,

En dikwijls lekkernij:
Maar kan een beest zoo dankbaar zijn,
Wat wacht men niet van mij!

II.

I
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HET
T GEBROKEN GLAS.
EENE VERTELLING.

Kornelis had een g las gebroken
g
Voor aan de straat.
Schoon hij de stukken had verstoken,
Hij wist geen' raad.
Hij had een' afschrik van te liegen,
Wijl God het ziet :
En zou hij nu Mama bedriegen,
Dat kon hij niet.

Hij stond onthutseld en bewogen;

De moeder komt:
Zij ziet de tranen in zijne oogen ;
Hij scheen verstomd.
Heeft Keesje, zei ze, wat bedreven?
Wat scheelt er aan ?
'k Heb, zei hij, moeder lief! zoo even
Weêr kwaad gedaan.
Ter,
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Terwijl ik bezig met paletten
Bij 't venster was,
Vloog mijn volar« door 't forsch raketten,
,

Daar in het glas.
Maar als uw Keesje 't van zijn leven
Niet weder doet,
Dan wilt gij 't immers liem vergeven,

Gij zijt zoo goed!
Kom, Keesje lief! hou op met krijten,
Zei moeder toen:
'k Wil u dien misslag niet verwijten,

Hij kreeg een' zoen.
<(Die altoos wil de waarheid spreken,

«Wordt wel beloond.
«Die leugens zoekt voor zijn gebreken,

«Wordt nooit verschoond.»

X11
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DE GODSDIE LASTIGHEID.

Ais in de lieve lente

De bloemen 't veld versieren
Dan pluk ik ro7eknopjes,
Viooltjes, maagdeliel:jes,
Citroenkruid en seringen.
Dan zal ik kransjes vlechten,
En dragen die ter eere
Van God, die mij het leven
En bloempjes heeft geschonken.
Dan zing ik: Hemelkoning!
Gij doet viooltjes groeijen,
Met roosjes, nmaagdeliefjes,
Citroenkruid en seringen ,
Met duizend duiiend bloemen;
Om uwe raagt en liefde
Aan kinderen te bonen.
Hoe mooi staat mij chit kransje!
Ach! laat mij niet vergeten,

Dat gij het hebt doen grocijen!

nE
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DE HAAS.

Kijk, Pietje! kijk, een' haas, 6 die iou gaau
kon loopen!
Neen, zei de slimme Piet',
Wilt gij een haasje zijn, ik niet:

` k Wil liever langzaam gaan, dan 't met (]en
(100(1 bekoopen.

Hij, die altoos wel te vreden',
Met vermogens die hij heeft,

Vergenoegd en dankbaar leeft,
Kan zijn gaven wel besteden.

Maar dat hij, die altoos kniest,
En wat andren zijn wil wezen,
Zelfs liet geen hij heeft, verliest,
Heb ik meer dan eens gelezen.

1
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EENE VERTELLING VAN DORISJE.

W ij zaten laatst bij

SA&RTJ1,

Onze oude goede baker,
Die sprookjes kan vertellen.
Wij dronken chocolade,
En deden honderd vragen.
In 't einde zei ons SAARTJE:
Wel nu, mijn hartediefjes!
Gij kent de vier getijden,
Wat houdt gij voor het beste?
Toen zei mijn zusje MIETJE
Die tijd is nijj de liefste,
Wanneer de boomen bloeijen.
Dan krijgt men mooije bloempjes,
Om tuiltjes van le vlechten.
Dan ziet men duizend vogels
Op groene takjes zingen.
Is dat niet in de lente?
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De winter, lieve sAARuJS !
Zei PIETJEv,, is de beste,

Dan hooren wij vertellen,
Eu drinken chocolade ,
Of eten dikke wafels.
Neen ik verkies den zomer,
Zei KEESJE

,

dan is 't kermis.

Dan hoef ik niet te leeren.
Maar ik zei, 't is het beste,
Als meest de vruchten rijp zijn.

Dan valt er braaf te knappen.
Dan heeft men abrikozen,
En pruimen, en morellen,
En perzikken en peren:
En is dat niet in 't najaar?
Hoort ! kinders, zeide SAARTJE

De winter moet de velden
En tuinen vruchtbaar maken.
Men moet de boomen snoeijen:
Den akker moet men mesten;
Dat doet men in den winter.

De boomen moeten bloeijen,
14

Om
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Om vruchten ons te geven;
Dat doen zij in de lente.

De vruchten moeten groeijen ;
Dat doeii zij in den romer.

Men moet de vruchten plukken;
Dat doet men in het najaar.
Dus moet gij, lieve kind ers !

In alle jaargetijden
Gods wijze goedheid loven,
En wel te vreden wezen.

j v..
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JEZUS.
EN ZANGST13LE.

KLAARTJE EN JANTJE.
te zarnen.

J ezus is een kindervriend!
Onzer wil hij zich erbarmen.
Hij nam kinders in zijn' armen,
Jezus is een kindervriend!
KLLARTJE

alleen.

Ach! was Jezus nog op aarde!
Aanstonds vloog ik naar hem heen.
JTJE

alleen.

Ach! was Jezus nog op aarde!
'k Vloog met u naar Jezus heen.
te zainen.
Zoon van God! die eeuwig leeft!
floor ons smeeken,
En vergeeft
Onze stoutheid en gebreken!
Zoon van God! die eeuwig leeft!
Zegen onze jeugd, en geeft,
Dat wij dikwijls van U spreken!
15
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DE DRIJFTOL,

zonder slagen;
Nooit loopt
i mijn
J drijftol
J

Want hou ik op, dan loopt hij niet.
ik heb in al dat slaan verdriet,

En zal om ander speelgoed vragen.
Maar is 't ook zoo met Flipje, niet?
Ja; had ik nimmer slaag

te vrezen,

'k Zou zelden in mijn boeken lezen,

En dat geeft vader ook verdriet.
Foci! dat ik van een' tol moet leeren ,

Met vlijt te werken zonder dwang.
'k Wil tot mijn straf, mijn leven lang,
Geen ander speelgoed gaan begeeren.

DE
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DE PRUIMEBOOM.
EENS VERTELLING.

JANTJE

zag
han g en
p
g eens pruimen

o! als eieren zoo groot
't Scheen, dat JA1vTJE wou gaan plukken,
schoon zijn vader 't hem verbood.
Hier is, zei hij, noch mijn vader,
noch de tuinman, die bet ziet:
Aan een' boom, zoo vol geladen,
mist men vijf zes pruimen niet.
Maar ik wil gehoorzaam wezen,
en niet plukken: ik loop heen.
Zou ik, om een hand vol pruimen,

ongehoorzaam wezen? Neen.
Voort ging JANTJE: maar zijn vader,
die hem stil beluisterd had,
Kwam hem in het loopen tegen
voor aan op het middelpad.
Kom
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Koni, mijn JJTJE Lei (IC 'adei,

kom, mijn kleine hartedief!
Nit ;sl ik ii pruimen plukken;

nu heeft vader JANTJE lief.
Daarop ging Papa aan 't schudden,
JANTJE

raapte schieljk op;

hNTJE kreeg iijn' hoed vol pruimen,

cii liep heen Oj) een' galop.

Ml
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DE BEDELAAR.

Die afgeleefde man , die bijkans nakend zit,
En trillend van de kofi, mij om een duitje bidt,
Is even goed als ik. Gods wijsheid gaf alleen
Mg wat meer geld dan hem. Ben ik dan beter ?.. Neer,.
Een vroom en eerlijk mensch draagt dikwijls slechte klee,-

Ik wil dan ook de deugd in arme menschen teren.
Die met verachting op hem ziet,
Doet naar 't bevel van Jezus niet.

DE WARE VRIENDSCHAP.

Een vriend, die mij mijn feilen toont,
Gestreng bestraft en nooit verschoont,
Heeft op mijn hart een groot vermogen:
Maar 't laag gemoed, dat altoos vleit,
Verdenk ik van baatzuchtigheid;
Ik kan zijn bijzijn niet gedoogen.

Die zelden prijst, spreekt vriendentaal.
Die altoos vleit, liegt menigmaal.

LOT-
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LOTJE

EM

KEESJE.

KEESJE.

Zeg me, zoete lieve LOTJE!
wat is de oorzaak, dat ge schreit:

Hebt ge uw beugeltasch verloren,
of gebroken, lieve meid?
LOTJE.

Zou 'k niet schreijen, waarde KEESJE!
moederlief was niet voldaan
Met mijn naaiwerk; ô! %.ij zag mij
met verdriet en droefheid aan.
Ja, zij wilde mij niet kussen,
zoo als ze anders altijd doet.
Foei mij! ach! dat zulk een moeder
om mijn stoutheid treuren moet.
1 EES
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KEESJE.

Wat kan 't baten, dat gij eenzaam

in een boekje zit, en klaagt.
Ga, zij zal het u vergeven ,
als gij om verscliooning vraagt.
LOTJE.

Zult gij dan mijn voorspraak wezen,
mij geleiden?
KEESJE.

ja gewis:
Zou ik niet voor LOTJE spreken,

die mijn liefste zusien is.
Maar gij hebt geen voorspraak noodig,
als gij moeder valt te voet,
Zal zij 't zeker u vergeven,
moeder, weet gij, is zoo goed.
Gistren las zij voor ons beide,
dat ook God de schuld vergeeft:

'k Weet, zij zal u wis verschoonen,
daar zij zulk een voorbeeld heeft.

DE
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DE GEZONDHEID.

G ezondheid is een

g rooie schat,

Orn vergenoegd te leven.

Ofschoon ik grooten rijkdom had,
Wat voordeel zou het geven,
Zoo ik, doorknaagd van angst en pijn,

Mij zelven tot een' last moest zijn.

Maar zou ik dan mijns vaders raad
Niet ijverig betrachten?
En gulzigheid en overdaad

Niet mijden en verachten?
Die nooit genoeg heeft voor zijn' mond,

Leeft zelden vrolijk en gezond.

KLAART-
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EN - KEETJE.

KL AARTJE.

Altoos werken , altoos lezen ,
Dat moet wel verdrietig wezen;

Is het daarom dat men leeft?
Lustig, Keetje! nu aan 't spelen;
Ach! de tijd moet u vervelen,

Dien gij aan uw meesters geeft.
KEETJE.

Nooit te werken, nooit te lezen,
Altoos in den tuin te wezens,

Is het daarom dat men leeft ?
Klaartje lief! hou op met spelen;
Ach! de tijd moet u vervelen,

Dien gij aan uw poppen - geeft.
II.
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KLAARTJE.

Somtijds spelen, somtijds leien,
Dat zal wel het beste vezen

,

Keetje lief! kom speel met mij.
KEETJE.

't Zal dan zeker u vervelen,
Op te houden van het spelen:
Leer nu eerst, dan spelen wij.

Ter naauwer nood had Keetje dit gelegd ,
Of Klaartje bad, beschaamd, haar poppen
weggelegd.

EET
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HET GEVONDEN LIEDJE.

'k Vond daar even dit PP
a ierty
Je ,
'k Hoof, dat ik het lezen kan.
Boven staat er op geschreven:
Hoe!...

v

DE VERGENOEGDE MAIN.

Komt, kinders, zet u bij mij neêr.
'k Zal u een liedje geven.
De vergenoegdheid is veel meer
Dan schatten in dit leven.
Al heb ik weinig, 'k heb genoeg;
Zou ik een' man benijden,
Die altoos mooije kleê ren droeg,
Maar zware pijn moest lijden.

Het werken houdt mij steeds gezond,
En vlug van lijf en leden.
'k Word wakker in den morgenstond,

Verkwikt en wel te ereden,
K2
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De honger, dien ik zelden mis,
Doet mij veel grager eten,

1)an of ik aan een' konings disch,
Was dag aan dag gezeten.
'k Heb dikwijls water uit een bron
Met meerder smaak gedronken,
Dan ooit de wijn mij geven kon,
Bij bekers ingeschonken.

En is de dag voorbijgegaan,
Zie ik den avond rijzen ,

Dan hef ik eens een liedjen aan,
Om mijnen God te prijzen.
Nu, lieve kinders! leeft als ik,
Verblijdt u in Gods zegen!
Zegt dankend, ieder oogenblik,
Wat hel) ik Veel gekregen!
k

Welk een lief en aardig liedje!
Hoe behaagt en treft het mij.
Mogt ik leeren zoo te leven,
Vergenoegde man! als gij.

KINDEREN.
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DE GOEDE EERZUCHT.

BENE KLAGT VAN DAANTJE.

Ach mij!! ik ben verdrieti
verdrietig,
^
g
Ik heb den prijs verloren,
Dien vaderlief beloofd had
Aan hem, die 't beste leerde.
Dat boek met rnooije prentjes,
Met groene zijden lintjes,
Waar naar ik zoo verlangde,
Heeft JANTJE nu gekregen;

Om dat hij 't best kon schrijven,
En 't vlugst was ir, het lezen.
Ja, op de kaarten kon hij
De landen en rivieren,
De zeeën en de steden,
liet gaauwst van allen vinden.
K3

Maar

150

GEDICHTEN VOOR
Maar zou ik hem benijden,

En nu nog minder lceren ?
Neen, 'k wil zijn gaven prijzen ,

En hem te meer beminnen.
Maar tevens zal ik trachten,

Den eereprijs te winnen,
Dien vader weér beloofd heeft.
'k Wil dan wat minder spelen,
Ik wil wat korter slapen,

En grooter vlijt besteden
In 't hooren naar de lessen,
Die mij mijn meesters geven.
Door al te veel te spelen,
Door al te lang te slapen,
Door telkens rond te kijken,
Wanneer ik op moest letten,
Heb ik den prijs verloren.

Dat boek met mooije prentjes,

Met groene zijden lintjes
Heeft JANTJE dat gekregen
Ik kan het niet vergeten,
Maar 't zal niet neer gebeuren.

1 T.
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DE KLEPPERMAN.

L ou ik voor den klepper vreezen,
o! Die lieve brave man
Maakt, dat ik gerust kan wezen,
En ook veilig slapen kan.
Moederlief! 'k geloof het vast,
Dat hij op de dieven past.
Schoon hij loopt door wind en regen,
't Zingen wordt hij nimmer moe:
Goede God! geef hem uw' zegen,
Maar mijne oogjes vallen toe.
Lieve klepper ! houd (ie wacht!
Ik ga slapen: goeden nacht!

KLAASJE

EN

PIETJE,

KLAASJE.

Pietje, zoo gij niet wilt deugen,
Dan verschijnt de zwarte man.
PIETJE.

Klaasje foei, dat is een lengen!
Laat here konen, als hij kan.
Die aanzulk een' man gelooft,
Is van zijn verstand beroofd.

do
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W1NTERZANG.

'k Zie de gele bladers „allen,
met deli zomer is 't gedaan:
En 't gehuil van sneeuw en regen
kondigt ons den winter aan.
Ach! hoe trillen mij de leden,
'k Loop naar 't hoekje van derf haard;
Vader zegt: in zulk een koude
(dient er hout noch turf gespaard.
o Wij hebben zoo veel voorraad
voor den schralen wintertijd;
Daar men mij niet warme klcéren
voor den strengen vorst bevrijdt.
Winterperen, kool, en appels
boter, vleesch, ja wat niet al,
Ligt er reeds in onzen kelder,
dat ons lekker smaken zal.
.logt ik nu maar dankbaar wezen,
over mijn gelukkig lot;
Ja ik wil gehoorzaam leven,
en

ti

danken, goede God!
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Ja ik wil gedurig denken,
als de koude mij verdriet,
Ach! hoe menig duizend meuschen
hebben zoo veel voorraad niet.
Ja , ik wil dan wat besparen,
en wat van mijn overvloed

Aan een arrezn kindje geven,
dat van honger schreijen moet.

GODS GOEDHEID.

G od is goed, daar valt de re gen
Op het uitgedroogde land:
Vader bad om zulk een' zegen,
Zonder regen,

Zegt hij , groeit geen kruid noch plant.
Lieve droppels, valt op de aarde!
Valt in grooten overvloed;
't Goud is niet van zulk een waarde
Voor onze aarde.
God verhoort ons: God is goed!
cc^
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GODS WIJSHEID.

Go(i is wijs,die malsche regen
g en
Houdt nu op: het dorre gras
Heeft weer zoo veel vochts gekregen,
Als voor 't groeijen noodig was.
Viel er al te zware regen ,
Zag men nimmer zonneschijn,
Dan zou 't langer niet tot zegen,
Maar tot schade voor ons zijn.
God is wijs, die malsche regen
Houdt weêr op: de dorre grond
Heeft nu zoo veel vochts gekregen,
Als Gods wijsheid noodig vond.

DE
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DE

EDELMOEDIGE WEDERVERGELDING,.

Zou ik dan mijn zusje kwellen,
Om dat zij me niet bemint?
Zou ik kwaad van haar vertellen?
Neen , ik denk: zij is een kind!

'k Zal haar van mijn lekkers geven,
Dan wat druiven; clan een peer,
Dan een hazelnoot zes zeven,
En wanneer zij wil, nog meer.

'k Zal haar hart door liefde winnen ,
Ze is toch geen kwaadaardig kind;
Zoo lang zal ik haar beminnen,
Tot ze in 't eind mij ook bemint.

N
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HET ZIEKE KIND.

Nijn hoofdjen! ach! het doet zoo zeer!
Het schijnt van een gespleten;
Geen hobbelpaard vermaakt mij meer;
En schoon men vraagt, wat ik begeer,
Ik walg van het lekkerste eten.
Al ligt geen kind zoo zacht als ik,
De rust is mij benomen.

En slaap ik eens één oogenblik,
Dan word ik wakker met een' schrik
Door 't akelige droomen.
Nu word ik eerst, door 't geen ik mis,
Tot dankbaarheid gedreven:
Nu voel ik, maar met droefenis,
Hoe veel men Gode schuldig is,
Als men gezond mag leven.
Maar o! die God is altoos goed;
Ik wil nu dankbaar wezen:
En schoon ik pijnen lijden moet,
Geduldig zeggen: God is goed!
Hij kan mij weêr genezen.

e
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HET GOEDE VOORBEELD.

Vader leeft met onze moeder
altoos vergenoegd en blij,
o Hoe lieven zij elkander,
nimmer knorren zij als wij.

Toont er een iets te verlangen,
dan zegt de ander: dat is goed!
Moeder is het best te vreden,
als zij iets voor vader doet.
Vader poogt altoos te weten,
wat de wensch van moeder is;
En het geen haar mogt vervelen,
geeft aan vader droefenis.

Vader gaf de beste perzik
laatst aan moeder met een' zoen;
Hij wou zelf er niet van eten:
K.laartje, zouden wij dit doen?

Lief-..

158

GEDICHTEN VOOR.

Liefste zusje! liefste broertjes!
o het strekt ons tot verwijt,
Dat wij dikwijls zoo krakeelen;
ach! gij weet niet hoe 't mij spijt:
Komt , mijn liefjes, laat ons leven
tot elkanders nut en vreugd!
Laat ons pogen na te volgen
vaders liefde en moeders deugd.
Dààr alleen kan liefde wonen,
dààr alleen is 't leven zoet,
Waar men, blij en ongedwongen,
voor elkander alles doet.
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PIETJE.

Kom mijn lie©e zoete zusje,
Geef me een kusje,
o Ik ben zoo in mijn' schik!
'k Heb van moeder zoo vernomen,
Dat K9.iuIE van 't school zal komen,
Niemand is zoo blij als ik.

KEETJE.

Laat ons dan eens wat bedenken,
Om te schenken
Aan die allerliefste meid.
Als wij haar maar wat vertellen,
En geen daden dat verzellen,
Is 't geen regte vrolijkheid.

PIET-
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PIETJE.

Wel: ik heb vier mooije printjes,
KEETJE.

Ik twee lintjes,
Goed voor haar, gelijk ik gis.
PIETJE.

't Zal haar, hoe gering behagen.
Wijl zij dan niet hoeft te vragen,

Of 't bij ons maar praten is.

HET GEDULD.

Geduld is zulk een schoone zaak,
Om in een moeijelijke taak
Zijn oogwit uit te voeren;
Dit zag ik laatst in onze kat,

Die uren lang gedoken zat,
Om op een rat te loeren.
Zij ging niet heen voor zij de rat,
Gevangen, in haar klaauwen had.

•
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EENE GODSDIENSTIGE JEUGD

MAAKT EEN' GELUKKIGEN
OUDERDOM.

Die in zijn
.l jeugd
Het pad der deugd

Heeft ingeslagen,
En 't goede doet,

Wacht welgemoed
Zijne oude dagen.
Maar die zijn tijd
Onnut verslijt,
Zijn frissche krachtén
Der zonde geeft,

Moet , afgeleefd,
Verdriet verwachten.
II.
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Laat dan , o jeugd!

Het pad der deugd,
U vroeg behagen,
Dan slijt ge blij,
Van wroeging vrij,
Uwe oude dagen.
Al zijt ge een spot
Van hen, die God
Te stout erachten,
Gij hebt veel meer

Dan geld of eer
Van Hem te wachten.
,

Die God bemint
Die wordt zijn kind;
En moet hij sterven,
't Zij vroeg of spa,
Hij zal gena
Bij God verwerven.

0
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DE KOOLMEES.

Mijn knip had in den boom een uurtje pas gehangen ,
Of deze koolmees zat er in.
Toen zei ik bij mij zelf: wat zal ik vogels vangen,!
Dat heet eerst regt een goed begin!
Maar ach ! het zijn wel zeven dagen,
Ik zag in al dien tijd geen' vink of koolmees weér;
Nu ben ik heel ter neér geslagen,
Nu zeg ik bij mij zelf: er zijn geen vogels meer.

Die al te groote dingen wacht,
Om dat hem in 't begin zijn pogingen gelukken,
Is even dwaas, als die tot wanhoop wordt gebragt,
Om dat hij voor een' tijd voor tegenspoed moet bukken.

L2
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PIETJE
BIJ HET ZIEKBED VAN ZIJN ZUSJE.

Ach! dat kermen, ach! dat klagen
Kan mijn teeder hart niet dragen,
Mietjelief ik voel uw pijn!
'k Zou gewillig voor u lijden,
Kon het u van smart bevrijden,
Of maar tot verligting zijn.
Doch 't is boven mijn vermogen;
Maar ik buig met weenende oogen,
Biddend mijne knietjes neer.
«Laat mijn bede u niet mishagen
«Goede Jezus! hoor mijn klagen,
«En herstel mijn zusje weêr.
«Laat haar 't leven toch niet derven,
« Ach ! mijn moeder zou 't besterven,
«Vader daalde wis in 't graf.
«Lieve God! waar bleef toch Pietje,
«Naamt gij, met mijn zusje Mietje,
« Ook mijne ouders van mij af.

0
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HET VERHOORDE GEBED.

J zusjen is gezond. God hoorde mijn gebed!
En heeft tot onze vreugd mijn zusjelief gered.
-

Wat zal mijn dankbaar hart dien goeden God vergelden?

Zoo groot een God wil die gedankt zijn van een kind?
Ja! Vader zegt, dat God daar in behagen vindt,

Dies zal ik zijnen lof, al ben ik jong, vermelden.

rl
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HET TEEDERHARTIGE KIND.

Z ou ik niet mijn moeder eeren,
Ach! wat doet ze niet voor mij?
Wat mij nut is , mag ik leeren;
Ben ik vrolijk , zij is blij.
Ben ik ziek, ik hoor haar klagen;
En wanneer zij bij mij zit
Net het oog om hoog geslagen,
Dan geloof ik, dat zij bidt.
Ja dan bidt zij, dat ik spoedig
Mag bevrijd zijn van mijn smart:
Word ik beter, hoe blijmoedig
En hoe dankbaar is haar hart.
Ik
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Ik zal altoos haar beminnen,
Altoos doen, dat haar behaagt.
Nimmer wil ik iets beginnen,
Daar mijn moeder over klaagt.

'k Zal haar' naam met eerbied noemen,
Als zij neêrdaalt in het graf.

En Gods goedheid altoos roemen,
Die mij zulk een moeder gaf.
Goede Gad! ach! laat haar leven

Tot mijn voordeel, tot mijn vreugd;
Welk een droefheid zou 't mij geven,
Haar te missen in mijn jeugd.

L4
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DE ONBEDACHTZAAMHEID.

Zie, Keesje! deze doode mugg
Vloog nog zoo even blij en vlug;
Maar 't is door onbedachtzaamheid ,
Dat hij nu dood op tafel leit.
Hij had in 't kaarslicht zulk een' zin,
En vloog er onvoorzigtig in.
Nu ligt hij daar; maar 't is te laat;
Er is voor 't mugje nu geen raad.
Hij werd bedrogen door den schijn.
0! laat ons dit tot leering zijn ,
Dat, eer men iets gewigtigs doet,
Men zich wat lang bedenken moet.
Een uur van onbedachtzaamheid,
Kan maken dat men weken schreit.

rJ^

KINDEREN.

169

DE VOGEL OP DE KRUK.

Het zijn
asg
dagen,
zes of zeven da
J pas
Dat ik dit zijsje kocht van Klaas, den vogelman;
En , schoon ik in het eerst mijn moeite moest beklagen,
Nu is er nergens een, die beter vliegen kan.
Wat zou ik vorderingen maken,
Als ik zoo leerzaam was als hij!
Maar 'k zou wel haast aan 't schreijen raken.
Mijn vogel, ach! veroordeelt mij.

'k Wil dan voortaan mij zoo gedragen,
Dat, eer ik mij tot spelen schik,
Ik zonder vrees mij af kan vragen:
Wie leert er beter, hij of ik ?

E5
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AAN MIJNE KLEINE LEZERS.

Zegt toch niet, mijn lieve wichtjes,
Dat VAn ALPIEN u vergeet,
'k Heb, om u nog iets te geven,
Eenige uurtjes weêr besteed.
Mooglijk is 't de laatste bundel;
Hoort ! gij hebt er ook genoeg.
't Is in 't aantal niet gelegen;
En voor grooter is 't wat vroeg.
Weinig, wel, en dikwijls lezen
Leert het best, in uwen tijd:
Grooter boeken zult ge krijgen,
Als gij ook wat grooter zijt.

JAW
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JANTJE EN HET KONIJN.

D aar zie ik een konijn!
Wat zou 'k gelukkig zijn,

(lad ik het, om er mee in onzen tuin te loopera,
Zei Jan: maar schoon 'k mijn geld

Al driemaal heb geteld,
1k heb te weinig om dat lieve dier te koopen;
En schoon mij dit aan 't harte gaat,
Ik weet geen' raad! .

.

Wel! laat u dit geval dan leeren,
Mijn lieve Jan!

])at een verstandig kind geen dingen moet begeeren,
Die hij te voren weet, dat hij niet krijgen kan.

1) F
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DE ZINGENDE WILLEM.
)IORGE] LIED.

Bij 't opgaan van de zon
Zat Willem aan een bron,

Van goeder hart, te zingen;
Hij had den afgeloopen nacht
Verkwikkend doorgebragt;

En kon zich langer niet bedwingen.
God, riep hij, is zoo goed,
Dat ik hem loven moet!

Magtige Schepper! u heb ik te danken,
Dat ik ontwaakte gezond en verheugd.
Wijze Bestierder! 'k heb Jezus te danken,
Dat ik u ken in het eerst van mijn jeugd.
Prijst u de morgen, ik zal u ook eeren,
Dat gij mij gunstig in 't leven bewaart;
Prijst u de morgen, ach! mogt bij mij leeren,
Heilig en dankbaar te leven op aard.

Naar..
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Naarstig, gehoorzaam, en vrolijk te vezen,

Is me tot voordeel en 't i uw gebod.
Vriendlijke Schepper! wie zou u niet vreezen!
Wie u niet eeren , almagtige God!

Van u alleen moet ik alles verwachten;
Wie is als gij algenoegzaam en mild;

'k Wil dan vandaag uwe wetten betrachten;
Daar gij ook kinderen zegenen wilt.

DE
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DE KLEINE ,GANGSTER.
AVONDLIED.

Het licht der zon
Begon

Alree te kwijnen:
De maan
Ving aan

Zoo schoon als ooit te schijnen;
Toen lieve i uus ,
Een meid, naar 'k gis,

Van acht of negen jaren,
Haar kleine citer nam,
En hupplend bij mij kwam;
Zij paarde lagchend stem en snaren;

En zong het vrolijk avondlied,
Dat gij hier uitgeschreven ziet.

De zon moog' haar stralen
In 't westen doen dalen,
Dit geeft mij geen smart

God heeft ook geschapen
Den nacht om te slapen,
Dies looft Hem mijn hart.
Hoe
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Hoe donker 't mag wezen,
'k Behoef niet te vreezen
In 't holst van den nacht.
God zal voor mij zorgen,
Tot dat mij de morgen
Weêr vrolijk verwacht.
Geen leed zal mij naken;

God wil mij bewaken,
Al ben ik een kind.
God toont, door mij 't leven
En voedsel te geven,
Hoe Hij me bemint.
Het starrengeflonker
Vervrolijkt het donker;

De lichtende maan
Begint op de weiden

Haar glansen te spreiden,
En speelt door de blaán.
Al
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Al ziet men geen kleuren ,
Men wordt toch door geuren
Verkwikt waar men gaat.

'k Hoor zelfs in seringen
Den nachtegaal zingen,
En 't kwarteltje slaat.
Mag ik u verhoogen,

Dan sluit ik mijne oogen
Gerust, o mijn God!

U eere te geven,
En dankbaar te leven,
Is 't zaligste lot.

uit
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DE VERKEERDE VREES.

Keesje zag eens Joden loopen
P en

Om wat ouds

!

wat ouds! te koopen:

Hij werd bang, ja bleek van schrik;
Hij kroop weg, en ging aan 't huilen.
Pietje spotte met dat schuilen;

En zei lagchend: doe als ik 1

KEES

zei: zoudt gij niet ontstellen,

Als gij hen eens zaagt bellen?
Neen ik toch , zei PIETJE toen:
%\Taarom zou ik altoos vreezen?

Men behoeft slechts bang te wezen,
Als men voorneemt kwaad te doer:.

II.

N
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DE LIEFDE TOT HET VADERLAND.

Al ben ik maar een kind,
Toch wordt mijn vaderland van mij op 't hoogst bemind;
Ik werd er in geboren;
Ik heb er drank en spijs;

Ik mag er 't onderwijs

Van wijze meesters hooren.
Ik heb er ouders, vrienden in,

Die ik met al mijn hart bemin;
Ik kan er veilig wonen;

Dies zal ik dankbaar mij betoonen;
En , word ik eens een man ,
Zoo nuttig zijn voor 't land, als ik maar wezen kan.

M
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DE HECHTENDE JONGENS.

GIJSJE.

Laat ons dezen twist beslechten,
Door eens moedig zaam te vechten!
KLAASJE.

'k Wil niet; 'k heb geen' lust in slaan;
Maar laat ons naar vader gaan;
'k Wil u niet verongelijken;
Vader mag het vonnis strijken.
GIDSJE.

Laffe jongen, zonder moed!
KLAASJE.

0! bedenk eerst wat ge doet.
1Vl 2

Gus.-
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GIJSJE.

'k Vat u aanstonds bij de kleeren :
KLAASJE.

Wacht u, 'k zou mij dan verweren;

'k Ben zoo min bevreesd als gij.
GIDSJE.

Is dat waar, kom dan ter zij!
KLAASJE.

.Neen: daar zal ik mij voor w'achier);
Maar uw dreigen hier verachten.
Ha! geen dwaasheid) is lno groot,

Dan te vechten zonder nood.
Hier werden zij gestoord.
Papalief had het juist gehoord.
Hij, die een krjgsman was, en dikwijls in zijn leven

Van zijn beleid en moed veel proeven had gegeven.
Zei: 't is de beste held, hij heeft den grootsten moed,

Die dapper vechten kan, maar 't nooit onnoodig doet.

0
HET
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HET ONWEDEER.

Hoe schoon schiet daar de bliksem ne @r!
Hoe statig rolt de donder!
De wolk-en pakken Kaam, of drijven heen en weér;
Terwijl ik in dat al, geduchte Hemelheer
Uw Majesteit bewonder.

Nu is 't voorbij: een frische licht
Omringt mij, waar ik ga, en doet de vogels zingen.
Ik zie een' nieuwen glans op boom en veld en vrucht;
Maar, eeuwig God! gij - blijft geducht;
Zelfs in uw zegeningen.
Wat zie ik, Kaatje! hoe, gij heeft?
Ach wil daar nooit voor vreezen

't/Is een geschenk, dat God ons geeft,
En daarom, lieve meid, moest Kaatje dankbaar wezen.

m3
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KLAARTJE

BIJ DE SCHILDERIJ VAN HARE OVERLEDENE MOEDER.

w

anneer ik neérgezeten

Bedaard het beeld aanschouwe

Van mijne lieve moeder,
Dan rollen mij de tranen
Gestadig langs de wangen.
Dat lief en lagchend wezen,
Waar godsvrucht en opregtheid
Bevalligheid en blijdschap

Zoo klaar op is te lezen,
Doet mij dan bitter schreijen,
Ik, --- nog geen negen jaren.
Wat heb ik niet al uurtjes

Met nut bij haar gezeten,
Wanneer zij mij, al spelend,

Het een en ander leerde.
Maar
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Maar 't zal mij altoos heugen,
Hoe zij mij bij haar sterven
Voor 't laatst nog eens omhelsde.
Ik kan er niet aan denken,
En 'k doe het toch zoo gaarne.
Toen zei ze: ((lieve Klaartje
« Uw moeder zal haast sterven,
«En van deze aarde scheiden,
«Om in den blijden Hemel
«Bij de engelen te wonen;
«Hoor dan mijn laatste woorden,
((En geef mij 't Iaatste kusje.
«Eer God , bemin uw' vader!
«Groei op in deugd en wijsheid!
((En wilt ge vrolijk leven,
«Leer vroeg de inden haten.
((Maar hebt ge eens kwaad bedreven,
«Dan moet ge 't gul belijden;
«En God, om Jezus wille ,
«Zal u vergeving schenken.
«Maar ziet ge dan, mijn Klaartje l
«Op aarde mij niet weder,
1VI 4
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((Zie dikwijls naar den hemel ,

« En zeg -- dáár woont mijn moeder.
« Ach ! zag ik na uw sterven
,c Mijn kind ook daar verschijnen,
«Hoe zou ik mij verblijden,
«En God eerbiedig danken.
«Voor u, mijn lieve Klaartje!

«Is ook de hemel open.
«Maar, ach! mijn lieve meisje!
«Ik voel den dood genaken,

«En kan niet langer spreken.
«Vaarwel, vaarwel dan, Klaartje!
«Daar hebt ge 't laatste kusje!

'k Ging schreijend naar beneden;
En 't duurde weinige uren;
Of moeder was gestorven.
Wanneer ik nu, gezeten
Bij 't beeld van mijne moeder,
Aan haren dood gedenke,

Dan rollen mij gestadig
De tranen langs de wangen.
Dan zie ik naar den hemel,
De
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De woonplaats mijner moeder;
Dan roep ik, bitter schreijend,
o God, hebt gij die moeder
Aan mij zoo vroeg ontnomen
U mag ik niet berispen ,
Hoe zeer ik haar betreure ;
Neen , gij zijt wijs en heilig,
Mag ik u maar beminnen,
Mijn' lieven Vader eeren,
En moeders lessen volgen,
Dan zal ik bij mijn sterven
Bij U en moeder komen.
Wat zal dat zalig wezen!

M5
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DE VERWELKTE ROOS.

Waarom verwelkt de roos zoo ras?
Zei Janijen : och! of 't anders was!
God werd ook, dunkt me, meer geprezen,
Zoo 't roosje langer bleef in wezen.
Al denkt ge, dat ge 't wel doorziet,
Mijn lieve Jan! het is zoo niet.
,De Schepper weet het best van alien,
Waarom 't zoo schielijk af moet vallen;

En wil ook, dat ge gadeslaat,
Hoe ras het aardsche schoon vergaat.
De Schepper, dien 't ons past te vreezen,
Wordt door bedillen nooit geprezen.

LJ^^

MI E-

KIN DEREN.

187

MIETJE
BIJ

HET KLAVECIMBAAL.

Die liefelijke
^ toonen
Behagen mij alrêe ;
Al heb ik weinig jaren,
Ik zing zoo graag eens mee.
Wanneer mijn oudste\ broêrtjen
Op 't klavecimbaal speelt,
Dan vraagt hij mij, al spottend,
Of 't mij niet ras verveelt?
Dan zeg ik, lieve jongen!
o Speel toch lang voor mij!
1Vlogt ik het ook maar lceren ,
Ik , deed mijn best als gij.
Eergistren was ik jarig,
En moeder vroeg mij toen,
Wat ik van haar begeerde;
Ik gaf haar eerst een' zoen,

En
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En zei: mijn lief mamaatje !
Bewijs mij deze gunst,
Dat ik mag leeren spelen,

En zingen naar de kunst.
Zij nam mij in hare armen,

En zei , in het nieuwejaar.
Nu brand ik van verlangen,
Ach! kwam de meester maar.

De jeugd spant zich met spelen
En zingen nuttig uit;
En is men moe van 't leeren,
Dan geeft, dit lief geluid
Weêr nieuwen lust en krachten;

Zoo leeft men blij en zoet;
En schuwt met vreugd gezelschap,
Dat dikw ij ls dolen doet.

•
HET
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HET VERSTANDIGE ANTWOORD.

J

vraagt
ben •
g
g mijJ^,waarom ik aan God gehoorzaam

't Is daarom, dat ik Hem als wijs en goed erken.
Hij heeft aan ons zijn wet uit liefde alleen gegeven,

Op dat wij vergenoegd en vrolijk zouden leven;
En al wat ons die wet verbiedt,
Is, hoe 't ook schijnen mag, ten onzen voordeel niet,
Wil iemand dan gelukkig wezen,

Die leer' gehoorzaam God te vreezen.

HET GEWETEN.
Nooit heb ik meer vermaak, dan als ik mijnenli
P gt
Blijmoedig heb verrigt.
Dan smaakt het eten best; dan kan ik vrolijk springen;
En blijde liedjes zingen;
Maar ben ik traag of stout, dan ben ik niet gerust;
Dan heb ik geenen lust..

In spijs, in drank, of spel; dan wordt mij door 't geweten
Geduriglijk verweten,
Dat ik een slechtaard ben, en dat ik nooit een man,

Zoo doende, worden kan.

EEI(
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EEN BRIEF VAN KAREL AAN ZIJN
ZUSJE KAATJE.

Zusjelief! ik laat u weten,
Dat ik, sedért uw vertrek,
In mijn kamer heb gezeten,
Meidlief! met een' stijven nek.
'k Dacht, ik zal u toch eens schrijven,
Want het weder is zoo guur,
Dat ik steeds in huis moet blijveîi,
En dat smaakt niet op den duur.
'k Heb met u vrij wat te praten;
Dikwijls denk ik, was ze hier!
Maar dat denken kan niet baten,
Daarom praat ik op 't papier,
Schrijven, moet men, zegt papaatjen,
Even zoo, als of men praat;
Daarom zal ik, lieve Kaatjen,
U vertellen, hoe 't mij gaat.
'k Was
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'k Was eerst knorrig, dat Klorinde
U van huis en met zich nam;
'k Was wel blij, dat ze u beminde,
Maar wat doet ze te Amsterdam ?
Zei ik; — was ze hier gebleven;

'k Had haar graag mijn beste prent
Voor een nieuwejaar gegeven;

0! wij zijn zoo naam gewend.
Waar wat hielp toch al dat klagen,
Kaatje zus was heen gegaan:

'k Wende dies, in weinig dagen,
Schoon uit nood, daar langzaam aan.
Daarop, door me in 't zweet te loopen ,
Heb ik zvá are kou gevat;

'k Moest dat spelen duur bekoopen,
Ach! wat heb ik pijn gehad,

'k Mogt dan 'dit, dan dat niet eten;
'k Sliep ook somtijds niet van pijn;
En ik wou gedprig weten,
Of het haast gedaan zou zijn.
'k Had geen' lust in lezen, schrij ven ,
Ja, zelfs in mijn prenten niet;

En
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En zoo lang in 't bed te blijven
Gaf mij telkens veel verdriet.
Vader wilde mij vermaken;
Moederlief deed, wat ze kon;
Maar zij moesten 't schielijk staken,

'k Was 't al moede eer ik begon.
'k Vreesde, dat het nooit Lou lukken,
En wanneer ik ledig zat,
Kreeg ik bijster kwade nukken,
Wijl ik geen geduld meer had.

'k Zei in 't eind: --- (lat ledig wezen
Kan toch nooit voordeelig zijn.
'k Nam een boek; ik ging wat lezen;

En ik voelde minder pijn.
Ook begon ik wat te schrijven,

En wanneer ik prenten zag,
Kou ik op mijn kamer blijven,

Met vermaak, den heelen dag.
Vader zag mij eens beginnen
Aan een kleine teekening,
Moederlief kwam daar op binnen,

Om te zien hoe 't met mij ging.
'k Was,
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'k Was, zij zagen 't, wel te vrede;
'k Was niet knorrig als voorheen;
'k Praatte nu en dan eens mede;
'k Zei niet kort af: ja of neen.
740o

versleet ik gansche dagen,

Schoon op ver ,na niet hersteld,
Maar dat kniezen en dat klagen,
Heeft mij sinds niet meer gekweld.
Vader zegt, 't kan meer gebeuren,
Dat ik niet welvarend ben;
Maar ik zal te minder treuren,

Hoe ik meer daar aan gewen.
Die zich naar Gods wil kan voegen,
(Zegt hij) met een stil gemoed,
Smaakt in ziekte zelfs genoegen;

God is altijd wijs en goed.
Nu vaarwel, aanminnig meisjen!
Ieder in ons buis verlangt,
Dat ge een eind maakt van uw reisjeu,
Als gij dezen bric f ontvangt.
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DE ZWALUWEN.
EENE VERTELLING.

IK ces zou voor 't eerst naar school toe gaan ,
Maar was de stoep pas afgetreden,

Of 't scheen, hij was niet wel te vreden;
En bleef, het hoofd om hoog, een poos verwonderd staan.
Hij zag de zwaluwen zoo heen en weder zweven,

En zei: dat heet eerst regt op zijn vermaak te leven.
Een man, die zich op straat bevond,
En Keesjes meening ras verstond,
Trok hem, al lagchend, wat ter zijden;

En zei: wel weet ge niet, dat zij dit moeten doen;
Zij vangen vliegjes, om hun jongen meé te voén,

Die anders honger moesten lijden.
Noemt gij dit slechts vermaak, neen Keesje! dat is mis,
Maar weet gij wat hier uit voor u te leeren is?
Zij kunnen, door dit lustig zweven ,
Aan u een voorbeeld geven,

Hoe men met vlijt en vreugd zijn werk verrigtert moet:
En dat het leelijk staat, als men 't gedwongen doet.
Ik looi) naar school, lei Kees: die les is 7eker goed!
DE
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DE Z 0 N.

Ais ik dc zon zie schijnen,
Die met haar lieve stralen
Deze aarde vrolijk koestert;

Op dat er kruiden groeijen,
Om vee en menseli te spijzen;
Die liet licht ons doet genieten,
Ong toch verheugd te werken,
En ver'genocgd te leven;
Dan denk ik, met aanbidding,
Hoe groot moet God niet wezen!
Die; zon heeft hij geschapen!
En (lat uit enkel liefde!
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HET LIJK.

M'n lieve kinders schrikt toch niet.
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
Komt hier! deez' bleeke koude man,

Die voelen, zien, noch hooren kan,
Houdt nu niet op te leven.
Hij denkt en werkt — ja meer dan gij;
Maar met geen ligchaa m zoo als wij.

De ziel is weg van de aarde.
Die God , dien hij hier heeft gevreesd,
-

Is bij hem in zijn' dood geweest;
En houdt dit lijk in waarde.
Al is de ziel van 't ligchaanl af,
Al daalt het lijk in 't donker graf,
Dat moet u niet doen ijzen.
Gelooft het toch, de goede God
Zal zelfs dit leelijk overschot
Veel schooner doen verrijzen.

Ads,
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Ach , lieve kinders! zegt dan niet;
Wat is dat sterven een verdriet!

Mogt ik maar altoos leven!
Wanneer ge God bemint en dient,

Dan voert de dood u, als een vriend ,
In 't eeuwig zalig leven.
En komt dan eens de jongste dag,
Dan zal het ligehaam, dat dáár lag,
Zich levend Weer vertoonen.

Dan voeren de Englen van beneen.
U zingend naar den Hemel heen,
Om eeuwig daar te wonen.

Mijn lieve kinders, schrikt dan niet,
Wanneer gij doode menschen ziet;
Zoudt gij voor lijken beven?
Zegt liever vrolijk

—a-

deze man,

Die bier niet zien of hooren kan,

Mag in den hemel leven.

N
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HET VOGELNESTJE.

Mietje had eens, onder 't vandlen,
Een verholen vogelnestjen

In een dorenhaag gevonden.
'k Heb nu, zei ze, mijn verlangen:
o! Hoe zal ik mij vermaken
Met die lieve kleine diertjes!
Aanstonds ga ik thuis wat halen,

Om dit nestjen in te l.bergen.
Mietje liep en zag haar moeder,

Die zij hijgend dit vertelde:
Lieve Mietje, zei de moeder,
Stoor toch nimmer vogelnestjes !
Denk maar eens, boe de oude vogels

Om dat storen zouden treuren;
Zoudt gij, Mietjelief, niet schreijen,
Als men u, met Piet en Jetje,
Tegen wil en dank vervoerde;

Mietjelief, heb medelijden,
Met
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Met die oude lieve vogels!
Zoek toch nimmer uw genoegen
In de droefheid van een' ander.

Neen, zei Mietje, lieve moeder!
Neen dat niet! maar hoor ze eens schreew en :
Ach! zij hebben zulken honger!

Denk niet, meisje, zei de moeder,
Dat zij juist van honger schreeuwen.
Ach! zij zouden zeker sterven,
Als gij hen zoo lang woudt spijzen,
Tot ze niet sneer konden schreeuwen.
Maar wilt ge u eens regt vermaken,
En eens zien hoe de ouden zorgen
Om hun juist zoo veel te geven,
Als die diertjes noodig hebben;
Zet u slechts in stilte neder,
En ge zult dan schielijk merken,
Dat zij vliegjes, mugjes, wormpjes
Vangen en in t nestje brengen.
o ! De goede wijze Schepper
Heeft xoo vel aan deze vogels
Ouders, als aan u, gegeven
N4

De-

Zoo

GEDICHTEN VOOR
Deze weten altoos beter,
Wat de kinders noodig hebben,

Om dat zij ze 't meest beminnen.
Ja, die zullen nooit verzuimen,

lien teérhartig te verzorgen;
Daar toe heeft hun God de liefde
Voor hun jongen ingeschapen;

En gij moet niet wijzer wezen,
Dan de goede wijze Schepper.
Mietje hoorde naar haar moeder;
Maar ging dikwijls zachtjes kijken

Naar het groeijen van de jongen,
Zonder 't nest jen ooit te storen.

FLIP
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FLIPJE, DE VADER, EN DE TUINMAN.

FLIPJE.

Wel waarom snoeit g e toch de boomen,
Zeg, trouwe Piet?
Daar aan die takjes vrucht zou komen,
Gelijk ge ziet.
DE TUINMAN.

Een boom , die al te veel moet dragen,
Verliest zijn kracht;
Ook zou de vrucht zoo niet behagen,
Als gij verwacht.
Uw vader heeft graag goede peren!
DE VADER.

't Is wel gezegd:
En 't deel van die te veel bebeerenn
Is doorgaans slecht.

C
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DE EENZAAMHEID.

Denkt niet, lieve s ^ ee l genooten !
Dat (Ie tijd snij heeft verdroten
'foei ik gistren zat alleen.
Die vermaak heeft in liet lezen
hoeft geene eenzaamheid te vreezen,
Maar is altoos wel te i reén.

Vader zegt, dat brae niensehen
Dikwijls naar die uurtjes wenschen;
Dikwijls naar huil kamer gaan,
Om in oude en nieuwe boeken
Wijze lessen op te zoeken:
En dat staat mij wonder aan.

'k Wou zoo graag -icrstaudig wezen,
En ik word ook graag geprezen,
'k Zeg , zoo als het lij mij leit
Dient er dan , oni veel te weten
Menig uurtje nog gesleten
Welkom! welkom! eenzaamheid!

n.

DIT DE

MENGELI N G EN
i•

IN PROZA EN POEzI.l.

1783- 1802.

Dee.-' bundel z Ij aan U, mijne Eg4, toegewijd!
U, die mijn reisgenoct, de lust mijns levens zijt.
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VOORBERIGT
VOOR

DE TWEEDE EN DERDE UITGAVE,
(1802).

Toen ik, in den jars MDGCL% ^RIII , deze Mengelingen in Proza en. Poëzij uitgaf, was mijn voornemen,
om, bijaldien God mg leven, gezondheid en vermo-

gens verleende, het eerste stukje door een tweede !e
doen opvolgen, in geval deze wijze van schrijven
behaagde. Spoedig vernam ik, dat men over dezen
kleinen arbeid voldaan was ; en dat ik in dien opzigte
gerust kunde voortwerken; maar met dat al heb ik
mi=jn toenmalig voornemen niet uitgevoerd. De treurige
lijden , welke wij beleefden, benamen na J in de eer
jaren daartoe den lust; en door gebrek aan lust
-ste

de noodige vermogens. Vervolgens geraakte ik in
eenen geheel anderen bring van bezigheden. • III was
naaucw19hs daarin geplaatst, of Ik zag de noodza—
Ise --
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Joel jkheid, en mijne verpligting, om, door eenen
gezetten arbeid, die kundigheden op te doen, welke
ik of nog in 't geheel niet, of te oppervlakkig , en
te weinig in bijzonderheden
zonderheden (en détail) bezat; en
echter hebben moest, zonde ik aan mijne verpligting

en bestemming kunnen beantwoorden. .Hiertoe heb ik
in de vier laatst afgeloopen jaren verre het grootste
gedeelte van m ij nen tijd en krachten besteed; overtuigd z inde , dat, in welk een vak men ook ar
regt gezegd heeft, dat Bene ziel
-heidt,
te
gelijk
k
door
zonder wetenschap niet goed i.ƒ; en
ondervinding geleerd hebbende , dat zonder irispanninlg , naarstigheid, en aanhoudendheid , geene kun
st^LOino te

verkregen.

-dighenvablzcorde

Maar toen mij, in het voorleden jaar , mijn boek-.
-

verkooper• berigite , eerlang eenen nieuwen druk van
deze Mengelingen te moeten opleggen; herinnerde ik
mij, dat ik van t ij d tot t ij d Benige aanmerkingen

over dezelve, of van anderen gehoord, of zelf genaakt had; en besloot, het gemelde stukje, met de
pen in de hand, na te lezen, hier en daar te ver
voor de drukpers gereed te maken.-betrn,zó
Dit gaf aanleiding, om, vooral in de Fragmenten
uit het dagboek, het een en ander door te schrappen,
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pen, of te veranderen; waartoe ik mij geregtigd re
*ende, in al die plaatsen, waarin ik, bij nadere
overweging, gedachten of uitdrukkingen vond, welke

of onnaauwkeurig voorgesteld , of op zich zelf ongegrond , of in een verkeerd daglicht geplaatst waren.
.De grootste verandering is die, welke veroorzaakt
is door het uitlaten van eene vergelijking tussehen
VOLTAIRE

en ROUSSEAU; en de reden is, dat het geen

mij, na dien tijd, nopens Roussp„AU, voornamelijk
uit deszelfs Confessions, gebleken is, liet zedelijke
karakter van dien man hij mij niet verhoogd, maar

in tege n deel veroorzaakt heeft, dat ik thans twijfel,
wie van beide meer kwaads in de harten der men-

sdhen gezaaid hee/'t: waarom ik liever deze twee,.
zeker groote, graai' schadelijke vernuften in hunne

graven wil laten rusten, dan, den eengin tegen den
anderen opwegen.

Ten einde echter deze ledige plaatsen op nieuw
aan te vullen, heb i;- van do gelegenheid, welke ik
had, gebruik gemaakt, en uit het DAGBOEK VAN E.
C. AF. nog het een en ander overgenomen; -zelfs vrij
meer plaats beslaande, dan dat (leed, hetwelk was
achtergebleven. Ook heb ik nog eenige kleine ZANG STUKSEs in deze: bundel gevoegd. Door liet een en

an-
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ander ben ik echter buiten Staat geraakt, om de
veranderingen en bij voegsels , afzonderlijkk te laten
drukken, en daardoor de koopers van den eersten
druk, buiten noodzaak te houden, van ook zich
dezen druk te verschaffen. Ik vertrouw , dat ik de:wegen: verechooning vinden zal, uithoofde dat Beene
winzucht, maar verbetering, beschaving, en aan-

vulling van voriger arbeid, daarvan de eenige
drijfveer geweest is.
Verder heb ik bij dezen druk niets te berigten ,

en besluit deze, met het geen ik in den eersten druk
verzocht; dat namelijk de lezer zoo goed wilde
zijn, van de volgende vertelling, in plaats van eene
voorrede, aan te nemen,

HE
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HET VERDRAG.

EENS VERTELLING.

Schrijflust, ac/t! die zorgenkweekster,,
dan mijn bijzijn zoo gewend,
Is de schoone , die snij telkers
Naar een eenzaam hoekje zendt.
.Dikwijls zat die vleister lagchend
goor mijn oog met inkt en pen;
Dikwijls zag ze ook, hoe gewillig
Ik hare overmagt erken.
ff'ilde ik eens haar refit betwisten,
Weigren 't geen ze mij gebood

II.

0

'k Zal
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'k Zag dan,, eer ik 't kon ontvlugten ,
Boog en pijlen in haar' schoot.
Soms begon ze mij te prijzen;

Zeker meer dan ik verdien:
Of zij liet wel eens gramstorig
Mij een fronrIend voorhoofd zien.

'k Zat dan dubbend en verlegen,
't Hoofd op zij , of in de hand;
En, na lang en hevig strijden,

,

Werd ik moede en overmand.

Dit verdroot mij dagen, jaren

,

Daar 't mijn vr ij heid mij benam ;

En ik hield mijn deur gesloten,
Telkens als zij wederkwam.

Eindlijk op een' winteravond
Sloop ze hezmlij k in mijn cel;
Poogde vleijend dat te winnen,
Wat vergeefs was voor 't hevel.
'k Was eerst ont haar komst verbolgen;
'k Zag haar stuursch en zwijgend aan;
Maar

211

EENE VERTELLING.
Maar zij weigerde halstarrig ,
Zonder antwoord heen te gaan.

Na veel twistens troffen we eindlijk
Zamen een gewenscht verdrag;
Een verdrag, dat vriend en vijand
Fan ons beide lezen mag.
'k Wil den inhoud niet verzwijgen,
Ze is, o schrijflust! tot uw' lof.
Achterhoudend zijn geeft dikwijls
Tot verdenking ruime stof.

<t't Staat haar vrij, mij aan te sporen,
« Daar, wanneer, en hoe 't haar lust.
«'k ?VIoet op hare wenken letten,
V

«Zelfs ten koste van mijn rust.
«Echter mag zij nooit mij dwingen„
((Of betooveren door schijn;
«Daarom zullen deze wetten
« Ons , van nu aan, heilig zijn.
02
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« Steed: omzigtig , z jne gasten
« Nooit te plaatsen aan een' disclt ,
« TYaarop zelfs de beste schotel
« Ongezond of omaa kloon id.
« Niet te haasten, schoon een drukker
« Ons tot overijling drijft ;
« Maar met vrienden raad te plegen,
« Door te denken, eer men schrijft.
« Smaak en oordeel zaam te voegen
« Met vermakend onderrigt.
«Niemand willens te bedroeven,
« Elk te leiden tot zijn'
n' pligt.
«Lage straattaal te verbannen,
« Ban y te zijn voor woordenpraal.
«Onmeêdoogend te verwijzen
«Achterklap en lastert aa 1.
«Deugd en godsvrucht aan te kweeken;
«Zedeloosheid af te radn;
« Slechts met woorden niet te pralen,
« Maar met daden vóór te gaan.
«Nirn-
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«Nininmer zich in twist te steken,
« Zoo de nood het niet gebiedt.
«'t Goede en schoone te verheffen,
« Schoon men 't in zijn' vijand ziet.
« Minder op den roem te staren,
((Dan op 't nut van land of stad.
«En geen boeken vol te schrijven,
«els men 't doen kan met één blad.
«Straks de veder neer te leggen,
«Als de pligt ons elders wenkt,.
« Gode alleen den roem te geven,
«Dat hij lust en krachten schenkt,

«Ja, zich zoo aan U te wijden,
,

«Schrijflust ! dat men te aller tijd
« Blijken omdraagt, dat ge op aarde
«Een geschenk des hemels zijt.

Zoo werd ons verdrag gesloten ,
Zij was vrolijk, ik te vreon ;
03
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1Yaauwlijks had het tien geslagen,
Of zij ging gewillig heen.
Toen ze weêr mij kwam bezoeken,

En gebiedend op snij zag,
Was 't verdrag door ons geteekend ,
't Eerste, dat op tafel lag.
Schrijvend las ik steeds de wetten;
Schreef en schrapte tienmaal door.

.1Vaauulijks was ik aan 't beschaven,
Of ik las ze bevend voor.
Eindlijk kwam er deze bundel,
Die de zwakke poging toont

Fan een' schrijver, in wiens boezen
Zucht tot wet en vrijheid woont.
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Pourquoi 1'homme volnptueux,
Sacrifiant tout au plaisir qui Peuflamme,
I^'est-i1 pas constamment heureux?
C'est qu'il reste toujours dans le fond de nótre anae
Un besoin d'être vertueux.
510NCaiP.

Deli J
'k liefde, deugd
9 en godsdienst zich in de natuur
met elkander verdragen, zoo is het ook in de poëzij. Ja
maar -- de meeste erotische dichters, niet alleen onder de
Heidenen, maar zelfs die, welke onder de Christenvolkeren
Benen naam hebben, schijnen zulks, door hun voorbeeld,
meer te ontkennen dan te bevestigen , -- Wat zwarigheid?
Ik- herhaal het nog eens: «Liefde, deugd en godsdienst
verdragen zich in de poëzij zoowel als in de natuur! »
Dan ik spreek te flaauw, wanneer ik verdragen zeg. --De godsdienst verheft de liefde; door haar wordt zij de
schoone natuur; niet zoo als zij een ideaal is, of alleen in
de werken der kunst bestaat; maar zoo als zij dadelijk
aanwezig is in die edele en door de godsdienst gevormde
harten, welke zoo wel met SALOD'IO hebben Zeeren zeggen,,
« Doolt steeds in hare liefde , u - als net AZPu : « iVien heb

fens u en lust mij niets
fens u in den hemel; neffens
« ik neffens
«O aarde!))
De godsdienst geeft aan de liefde hare edelste wijzing;
n?j bepaalt hare buitensporigheid; en maakt eenei edele,..
eerie verhevene hartstogt van hetgeen,, zonder haar, of dier—

e 4

lij
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li jke wellust, of kruipende verwijfdheid zonde zijn. De
aandoeningen, de bewegingen der teederste, der onverander-lijkste liefde vereenigen zich gaarne met gevoelens van godsdienst en onsterfelijkheid, en loopen onder dit geleide met
lossen teugel voort, zonder immer ter zijde af te wijken.
Net alle rept derhalve heeft de maker van deze Gedichten voor EIizE, niet geschroomd, zijne denkbeelden, zijne
gevoelens van godsdienst en deugd, te vermengen onder die
van zijne liefde voor ELizr; en zoo uit de volheid van zijn
hart eenige liederen voor den dag te brengen, welke op
eene andere leest geschoeid zijn, dan gewoonlijk geschiedt.
Het is niet zoo zeer de zucht tot nieuwheid, welke hem
daar tois vervoerd heeft, maar zijne genegenheid voor het
voorwerp zijner liefde ping doorgaans gepaard met dankzegging tot God, besef van zijnen pligt, begeerte naar
deugd, en gevoel van zijne bestemming; ook dan, wanneer
hij zijne gewaarwordingen in een' meer of min dichterlijken stijl op het papier bragt. In die oogenblikken toch, waar
in lij de zuiverste, de teederste liefde voor zijne ELIZE ge-voelt , (gelukkige oogenblikken zeker voor den dichter, die uit
zijn hart tot het hart van anderen spreekt en spreken moet)
beschouwt hij haar als een schepsel Gods, ook voor hem
geboren, en door de gunstige hand der vertroostende en
wijze voorzienigheid voor hem bewaard; hen& in dagen
vol onrust en zwaarmoedigheid verschenen, geschonken,
en door hem met blijdschap aangenomen, om zijne gezellin te zijn op het doornige pad des legenwoordigen le-tens, ---- om te samen de kleine en in elkander opgemerkte
ont-
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ontluikende bloempjes van deugd en godsvrucht aan te
kweeken, -- de genoegens der aarde niet verdeeld maar

verdubbeld te snaken, en zoo te zamen voor de eeuwig
rijp te worden. -- Die zoo denkt, en het voorwerp-heid
zijner liefde in zulk een daglicht voor zich heeft, hoe zal
zulk een als dichter te werk gaan? Zeker zoo als hij ge
heeft.
-dan
Of nu de maker, als dichter, zijn oogmerk bereikt, en
in deze zijne eerste proeven, reeds den echten en zuiveren

toon getroffen heeft, moeten zij niet alleen beoordeelen, die
meesters in d#e kunst zijn, maar zij dienen liet daarenboven hierin met hem eens te zijn, dat men de gewaarwordingen van liefde en godsdienst (zelfs niet uit vreeze voor
het misbruik, dat daar van dikwijls gemaakt is) niet van

elkander behoeft te scheiden, maar dat dezelve, zoo wel in
de poëzij als in het hart, zamenvloeijen en als een helder
beekje stroomera mogen langs het pad van twee eensgezinde
harten, die elkander gedurig met KLOPSTOCKS Setuida toeroepen:
«Door uwe liefde leerde ik den verhevener wenk van
«elke deugd, die ik zonder dezelve niet bemerkte, verstaan.
«c Met eene sidderende zorgvuldigheid volgde mijn hart dien

«gebiedenden wenk op. De stem der pligten hoorde ik van

«verre! Haar wordend gefluister, haar wandelen in stilte,
« haar goddelijk geluid hoorde ik, wanneer niemand anders
« die vernam ! En niet te vergeefs ! gelijk een kind vol on« schuld, volgde ik, met een gebogen hart, de gemakkelijke
« wet der zachtbevelende stem op: ten einde ik door geene
05
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«vlek do bezitting van u, die mij dierbaarder zijt, dan
(alles wat de schepping heeft, zonde ontheiligen. Welk een
«goddelijk geschenk waart gij voor mij! Hoe dank ik den
« gever, dat ik, als op de vleugelen van uwe onschuld
((gedragen, nader kwam bij den beminnenswaardigen, die
«u zoo schoon gevormd, mijn hart zoo gevoelig, en het
«uwe zoo hemelsch gemaakt had.
't Is zoo, de erotische poëzij kan ook beoefend worden
op zulk eene wijze, dat er in het geheel geene gevoelens
van godsdienst onder worden gemengd, en dat zij echter
vrij blijft van laffe of wellustige beelden. De maker is
er derhalve zeer ver of, om alle minnedichters, die in
zijn' trant niet vallen, zonder onderscheid af te keuren;
'naar hij meent echter, dat de liefde, door de godsdienst
veredeld en gezuiverd, een voortreffelijker onderwerp voor
den dichter is, dan wanneer zij geheel en al op zich zelve
staat. Meent iemand, dat de verhevene en hemelsche gegodsdienst niet voegen bij de aard -warodingev
gevoelens der liefde; maar dat de eerstgenoemde, als-sche
't ware, zich daar door te veel verlagen, of iets van hunnen
luister on eerbiedwekkend vermogen schijnen te verliezen
die herinnere zich, dat even deze luister en eerbied aan

de betuigingen der liefde hare edelheid en zuiverheid kan
mede deelen, om dat de godsdienst, naar onze natuur ge
bewegingen der liefde afkeurt, dan die ge -schikt,gen
zijn aan deze, welke

COLAJIDEAU

legt in het-lijksorg

hart van de ongelukkige, snaar door Bene buitensporige, en
daar door rampzalige, drift vervoerde Héloïze , welke met
een
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een beroerd gemoed, tot waarschuwing en afschrik zelfs
voor anderen, uitroept:
Je t'aimai .... je connus, je suivais le plaisir;
Je n'eus plus de mon Dieu qu'un faible souvenir
Je t'ai tout iminole, devoir, honneur, sagesse,
J'adorais Abaillard, et dans ma douce ivresse,

Le reste de la terre etait perdu pour moi;
Non univers, mon Dien! je trouvai tout dans toi.
Of zou eene vereeniging van liefde en godsdienst te veel
gelijken naar Platonische geestdrijverij ? Ik denk niet, dat
iemand, die den invloed van de godsdienst op den geheelen mensch in al zijne betrekkingen gelooft, en de uit
dien invloed heeft leergin onderscheiden van-werkignva
redelooze hersenschimmen, daar voor bevreesd zal zijn;
maar in tegendeel erkennen: dat verschillende gewaarwordingen, die elk op zich zelve zeer edel, schoon, verheven,
zuiver zijn, in de zamenvoeging niet zullen ophouden zoodanig te wezen; daar er toch in al onze redelijke werk
zulk een verband is en behoort te zijn, waar-zamhedn,
door deze allen, met elkander vereenigd, te zamen op één
middelpunt zanzenloopen, -- namelijk onze 10111w!. ing.
Maar hoe is het gelegen met liet misbruik, hetwelk van
deze vereeniging van liefde en godsdienst in onze sentimenteele schriften, romans, zedelijke verhalen, het zij
dan ter goeder trouw, het zij met verkeerde oogmerken,
gemaakt is; en door sommigen zoo gevaarlijk gerekend
wordt,
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wordt, dat men om die reden, deze geheele soort meent
te moeten afkeuren! Wat zal ik, zonder breedvoerig is
zijn, hier op antwoorden? Dit weinige. Men kan geene
geheele soort om het verkeerde van bijzondere stukken ver
daar er geene ¢oort van gedichten is, welke niet-ordeln,
somtijds misbruikt wordt: maar het komt er op aan, of
de bijzondere stukken veroordeelingswaardig zijn; en zoodanig zijn ze, wanneer daar door, natuurlijker wijze,
aanleiding gegeven wordt, tot ongerijmde, buitensporige,
verkeerde, denkbeelden of gevoelens; zijn ze niet van dien
aard, dan doen zij het tegenovergestelde; dat is, zij toonen door hun voorbeeld aan, dat deze soort zoodanig kan
zijn, dat zij boven alle zedelijke berisping is, en veroordeelen alien, welke op eenen verkeerden toon gestemd
zijn. -- Maar nog iets. Zou PAIILUS van de huwelijkslie fde
anders gesproken hebben , dan hij gedaan heeft, bijaldien
hij geweten had, dat ook daar uit aanleiding tot verkeerde
denkbeelden genomen zonde worden? En eindelijk; zal men
de waardij der gevoelens in het Christendom beoordeelen
naar het misbruik, dat daar van door de bedorven my...
stieken gemaakt is?
Dan reeds genoeg voor zoo weinige dicht stukjes; --- ze
moeten nu verder voor zich zelve zorgen; of kunnen ze
dit niet, dan mogen ze vrij vergeten worden door elk, uit
ELIZE en

den dichter.

-gezondr
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GODSDIENST, DEUGD

EN

LIEFDE.

Toen deg odsdienst in 't verbond
Trad met liefde en deugd,
Zeeg de wellust schaamrood neér,,
Maar de hemel was verheugd.

Do Godheid sprak: Ga eedle trits!

!

Bewoon de rampwoestijn!

In 't hart, waar ge uwen zetel vest,

Zal ook mijn woning zijn.

•
ELI-
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ELI ZE'S GEBOORTE.

Lize,

Pas geboren,
g

Lag in haar wieg te slapen,
Bevallig als de morgen.
Een engel stond, vol aandacht,

En vatte 't poezel handje
Van 't lief aanminnig meisje.
Wees welkom, lentebloempje,
(Dus sprak hij) in de wereld!
Een wereld vol van zorgen,

Maar ook van vergenoegen
Voor hen, die deugd en wijsheid
Aan reine liefde , huwen.
Aan zulken reikt de Schepper,

Op een verdorrende aarde,
De geurige eerstelingen
Van zijne wijze schepping
Reeds
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Reeds toe met milde handen;
Terwijl de boom des Levens,
In 't altoos groenend Eden,
Hen bloeijend staat te wachten,
Om eeuwig vrucht te geven.
Zoo zal het, lieve Elize,
Eerst met u zijn op aarde,
En namaals in den hemel.
Ik zie toch reeds die handjes
Tot Jezus opgeheven;
Dat voorhoofd, vol van aandacht,
Op Gods genade peinzen;
Gebeden op die lipjes
Als wierook opwaarts stijgend;
En 't hart vervuld met liefde,
Met eerbied en vertrouwen,
Geheel aan hem geschonken,
Dien wij als Koning eeren.
Maar 'k zie u ook verbonden
Aan eenen lieven ega,
(Hij dacht om mij, Elize!)
In wiens geluk ge uvv blijdschap,
Uw heilig vergenoegen,
Eens zult op aarde vinden.
Dan
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Dan zult ge in hem aanschouwen
De- liefde van uw' maker;
En hij in u aanbidden
De goedheid van den Schepper,
Die spreken kan, en 't is er.
Dan zult ge in vrolijke uren,
In uren van verrukking,
Te zamen vrolijk zingen

Van drie bevalligheden;
Van liefde, deugd en godsdienst.

AAN
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Lust miner oogen, o vreugd van ni a*n leven!
0

Dierbaar geschenk van een' zegenend God!
Hebt ge vol liefde me uw harte gegeven,

Groot is mijn blijdschap en zalig mijn lot.
't Was uwe liefde, daar 'k weenend naar haakte,
Vreezend op hoopte, maar kinderEk bad;
God zag mijn tranen en 't vuur, at me blaakte;
God is genadig! Hij kende mijn pad.
Groot is zijn goedheid; verbazend zijn zegen;
Streelend de hand, die mijn smarten verzacht;
Smeltend bepeins ik zijn wondere wegen;
Knielend aanbid ik zijn trouw en zijn raagt.

II.
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Toen ik aámechtig aan 't ziekbed gebonden,

Van u verwijderd mijne eenzaamheid sleet;
Heeft me de Liefde vaak schreijend gevonden;

'k Zag u pas weder, of dacht aan geen leed.
'k Drukte toen weenend een kusje op uw wangen;
'k Noemde u de mijne; gij keurdet dat goed.
Zalige stonden! In blijde gezangen

Val ik mijn' Schepper en leidsman te voet.
'k Eindig in Hem, die mijn blijdschap bewerkte;
Al onze vreugde zij Gode gewijd!
God van mijn leven, mijn blijdschap, mijn sterkte!
Wie zal bedroeven, als Gij ons verblijdt.

M rara
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MIJNE LIEFDE.

Nu zing ik van de liefde,
,

Die mij aan 't liefste meisje,
Een meisje, zoo bevallig
Als deugdzaam en goedhartig
Met zachte boeijen ketent.
Een liefde, ruim zoo edel,
Als die de lier van Sappho
Gespannen ja! vergood heeft.
Weg Naso! weg Catullus!
Al klinken uw gezangen
Veel schooner dan. de mijne,
Gij kent geen regto liefde.
Betooverende lonkjes
Van Lesbia's, Corinna's,

Of hoe gij ze ook moogt noemen,
Verwekten nimmer vlammen
P2
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In 't hart dat God geheiligd,
En, vol van Jezus liefde,
Zijn lier der deugd gewijd heeft.
Anacreon mag zingen
Van dartle minnegoodjes,
Van boogjes en van schichtjes;
Ik ken geen minnegoodjes,
Geen boogjes en geen schichtjes.
Bevalligheid en godsvrucht,
Een lief en teeder harte,
Zie daar den boog, de pijlen,
Waar door mijn ziel gewond is;
Maar wonden zonder smarten,
Die 'k nimmer zoek te heelen ,
Die heilig mij vermaken,
En mi bevallig dwingen,
Om deugd en wijsheid te eeren,
Die mij ten sieraad strekken,
Ja eeuwig zullen duren,
Omdat ze God behagen.
Kom dan, aanminnig meisje!
Toch spoedig in mijn woning!
Een
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Een woning, daar de liefde,
De rust en 't vergenoegen,
Op uwe toekomst wachten:
Daar zal de gulle vriendschap,
Gestrengeld in de liefde,
Onze eensgezinde harten
Op 't naauwst aan God verbinden,
En voor den blijden hemel
Voorspoedig op doen groeijen.
Zoo leven wij gezegend,
En smaken, dat ons Jezus
Van eeuwigheid beminde;
En veilig zal geleiden
Door 't midden van de baren,
Die Neêrlands scheepje dreigen.
Zoo landen we eens gelukkig
In zaliger gewesten,
Daar nooit geen tranen rollen,
Maar heiligheid en blijdschap?
Ons eeuwig lot zal wezen!

P3
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AAN MIJNE GEDICHTJES.
B13 FRET VERZENDEN VA1 EENIGEN DERZELVEN
AAN ELIZE.

Iffijn kleine gezangen,
g
g ,
Gaat zonder mij heen!

Men zal u ontvangen
Met liefde, zoo 'k meen.
Gij moet haar vertellen,
Verzuim het toch niet,
Dat u te vertellen
Mijn pligt me verbiedt.

Reist vrolijk, mijn zangen,
Waar heen ik niet kan;
Haast kus ik haar wangen,
Maar meldt er niets van.
Getuigt van mijn liefde,

Al kom ik niet meê.
Neen zwijgt van mijn liefde,
Zij weet die alreê.

AAl
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Zou 't niet mijn doelwit zijn, bevallige vriendin!
diet spoor der deugd met u kloekmoedig te betreden;
Het heil van onzen echt, de vreugd van onze min
Verwacht haar' duur en bloei alleen van reine zeden.
Al waren huis en schuur vervuld met eer en goed;
Ons leven lang en blij; het kroost aan ons gegeven,
Gezegend en bernind ; voor hem die sterven moet,
Is 't niet genoeg op aarde in overvloed te leven.
Het rad loopt schielijk om; en de eindpaal is nabij;
Die rustig leven wil, moet vroeg het sterven lceren.
Ik moet, op dat mijn ziel voor eeuwig met u zij,
Den God, die gijl bemint, ook als mijn' vader eeren.
Dan groeijen wij te naam voorspoedig op voor vreugd:
Voor onbevlekte vreugd, die God ons wil bereiden;
Al scheidt ons dan het graf, de woningen der deugd
Ontvangen daar ons zaafli, waar nooit geliefden scheiden.
P4
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Maar ach! als ik dien God niet vreesde, dien gij vreest;

?e deugd, die gij bemint, onzinnig wou verachten;
Van Jezus, dien gij heft, geen leerling was geweest;
Wat zou dan 't einde zijn? vat lot stond mij te wachten?
Mij dunkt, ik zie mij reeds op 't aaklig ledekant ---

Het doodzweet op 't gelaat --- het starende .00g gebroken -De handen uitgestrekt en u door druk vermand;
Wanneer ge mij voor 't laatst vergeefs hadt aangesproken.

Hoe zou dat teeder hart u in den boezem slaan,
Wanneer ge uw' eg a zaagt, van troost verstoken, sterven;

Hoe zoudt ge dan, vol angst, hij mijne doodkist staan:
to snikkend zeggen: ((Ach! Ik moet hem eeuwig derven.
((Hem, dien mijn ziel zoo lang, zoo teeder heeft bemind;
«Hem, 't voorwerp mijner zorg, mijn vreugd, mijn wel behagen:
«Dij gaat ten grave heen; maar ook dat graf verslindt

«M ij n hoop: ja zijn geluk!...wordt ook naar 't graf gedragen.
« Hij hoorde naar mijn' raad , ja, naar mijn tranen niet;
«De deugd was in zijn oog Bene al te zware keten;
«Hij leefde naar zijn' lust; en daar hij God verliet,

« Verflaauwde allengs de stem van 't kloppende geweten.
«lk was, 't is waar, zijn vreugd: ja , hij beminde mij;
((Voor mij was niets te veel, als 't aankwam op wat schatten;
((Maar sprak ik eens van deugd — dan was 't maar fijmlarij,
«Niet waardig om er hoofd en hart mede af te matten.

'('t Was
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«'t, Was altoos tijds genoeg te denken aan den dood,
« Wanneer men afgeleefd het krankbed moest beklimmen;
«Voor hem, die frisch en sterk het levenslicht genoot,
«Was deze vrees alleen een handvol hersenschimmen.
«Wat heb ik menigwerf om hem voor God geweend;
«Hem als een dwalend schaap aan Jezus opgedragen;
«Item zelf vermaand, gesmeekt --maar--ja,'t is wel gemeend,
« (Dus sprak hij,) doch te vroeg, om nog naar God te vragen.
«Nu ligt hij daar in 't stof 1 hoe snel, hoe onverwacht,
«Greep hemde klaauw des doods.—Hoe naarklonk in mijne noren.
«Die afgebroken, bange, en steeds herhaalde klagt;
((0 God !.... nu is 't.... te laat!.... Elize! ik.... ga.... verloren!....
Die stem vergeet ik nooit, zoo lang ik adem haal:
«0 bleeke en koude mond! ach! halt gij slechts gezwegen!
«Dan had dit bloedend hart veelligt nog ééne straal
«Van hoop op uw geluk in 't weenend oog gekregen.
«God heeft in 't eeuwig woord den hemel toegezegd
((Aan zulken , die 't geloof in hart en wandel bonen;
«Maar ook aan hen alleen. -- Wat is er weggelegd
«Voor hen, die zijn gená vermetel durven bonen?
«Zie ik nog eens hem weer --- 't zal wezen in dien dag,
«\Vaarop wij beiden eens ons vonnis zullen ° hooren;
«De hemel dan voor mij!... -- de hel voor u!... ach! ach!
«Ik zink van droefheid weg; ach !... waart ge nooit geboren.»
p5
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Elizel ja, mijn hart ijst voor die schildert;

Maar neen: dit zal uw lot, beminde ziel! niet wezen,
Mijn hart, dat voor u klopt, gedoogt het niet, dat gij,
Na 't sterven van uw' vriend , één oogenblik zoudt vreezen.
Uw Vader zij mijn God , uw Koning zij mijn Heer!
De deugd, die gij bemint, de blijdschap van mijn leven:
Dan daalt ook uwe kroon op mijnen schedel nêer,
Dan zal ons 't jongst gerigt elkander wedergeven.

Spoort zoo de huwl"ksmin ons hart tot godsvrucht aan;
Laat haar dan dag aan dag vrij, onbedwongen grocijen !
Wees welgemoed, mijn lief! mijn keus is welberaán,
Zij blijft, zoo lang het bloed zal in mijne aders vloeijen.

AAN
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AAN DEZE LVE.

Iaat ons voor den hemel leven!
Moedig streven

Naar geloof, naar liefde en deugd!
God te kennen, God te vreezen
Moet het groote doelwit wezen
Onzer liefde en onzer vreugd.

't Was zijn band, die ons vereende;
1

Ja, ik weende,

Toen ik u, mijn zielsvriendin !

Van mijn' Vader heb ontvangen;
Tranen! vloeit vrij van mijn wangen;
Hemelwellust is er in.

Dank-
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Dankbaarheid! bestier mijn zinnen;
Leer mij minnen,
Zoo als 't aan een' Christen past!
Leer mij God in alles danken,
En door Godge^vijde klanken
Toonen, dat mijn liefde wast.

Daar gebiedt de Heer den zegen,
Daar zijn wegen
't Spoor zijn, dat men niet verlaat;
o! Zijn gunst, zijn welbehagen
Op deze aarde weg te dragen,
Is Bene eer, die nooit vergaat.

Laat dan onze liefde groeijen,
Laat ze gloeijen
Door een vuur van reine drift!
God zal zulk een' gloed niet wraken;
Liefdeloosheid zou hij laken;

Koelheid is geen hemelgift.

Dat
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Dat de liefde ons dan geleide!
Dat ze ons beide
Aan elkander en aan God
Dag aan dag op nieuw verbinde;
En aan Hem, die ons beminde,
Doe bevelen weg en lot.

Dan zal 't heil ons steeds omringen;
En doen zingen
Midden in de rampwoestijn;
Ja, in 't midden der gevaren
Zullen de Englen ons bewaren,
Jezus onze leidsman zijn.

Jezus!.... ja 1 Het was de liefde,
Die u griefde ,

Toen ge stervend de oogen sloot;
Leer ons dan u teeder vreezen ,
Hier voor u eene eere wezen,
En getrouw zijn tot den dood.
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HET MORGENOFFER.
AAN DEZELVE.

D e blijde morgen lacht mij toe,
Ik ben 't bedwelmend leger moé;
Ontwijk, o slaap! mijne oogen;
ik wil naar 't eenzaam boschje gaan,
Als priester daár voor 't altaar staan,
En mijnen God verhoogen.

De dauw ligt niet vergeefs op 't kruid
Het drupplend bloempje lokt ons uit,
Om zijne goedheid te Beren.
De morgenstilte roept alom
Ons toe uit dit zijn heiligdom:
«Hij is de Heer der Heeren ! »

Wel-
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Welzalig hij, wiens morgenlied

Het goede erkent, dat hij geniet;
Die zich in God verblijden,
Volbrengen 's daags met vreugd hun' pligt,

En wandlen voor Gods aangezigt
In voorspoed en in lijden.

Elize, kom! laat hart en mond,
In dezen blijden morgenstond,
Den besten vader eeren!
Als kindren Hem ten dienst te staan;
Als vrienden met Hem om te gaan,

Is uw en mijn begeeren.
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AAN ELIZE.

BIJ HET BEGIN DES OORLOGS.

"Verbolgen windenloeijen
loeien om 't vaderland.
mijne tranen ! Donker vooruitgezigt !
Gij knaagt aan 't hart, dat opgetogen
Zich in geheiligden wellust baadde.

Aardrijk vol jammer! akker der treurigheid!
Volmaakte vruchten maaide geen sterveling.
Welzalig, die den oogst des hemels
Vrolijk, gemoedigd, gelaten, afwacht.

Hij wandelt lagchend huilende dreven door;
Smaakt dubble blijdschap, als hem de zon beschijnt
En juicht in God, die voor zijn wonden
Eenen verzachtenden balsem aanbiedt.

Ge-
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Gepakte wolken storen zijn' vrede niet;
Zijn beste schatten rusten in de eeuwigheid;
De vorst der Englen slaat zijn tenten
Om zijn gelukkige woning neder.
Welaan, mijn waardste, hemelsche reisgenoot!
Daar ons de liefde liefelijk strengelde,
Zal ons dezelfde beker drenken:
Zamen doen lagohen, en zaam doen weenen.
De trouwste Vader geeft ons den zegen mee.
De wijste Leidsman heeft onze hand gevat.
Schep moed; de God, die ons vereende,
Heeft onze blijdschap en druk gewogen.

Needrig in voorspoed; moedig in treurigheid!
Zij onze leuze: kom dan, o dierbaarste!
Al loopt ons pad door wildernissen,
't Zal toch aan 't einde zijn, Hallelujah!
a
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DE AVOND WANDELING.

Laatst ging ik met Elize
In 't eenzaam bosch j e wandlen,
Waar in wij eiken avond
Gewoon zijn God te loven,
En vergenoegd te praten
Van liefde, deugd en godsdienst.
De tintelende starren
Verschenen aan den hemel;
Maar met een' bleeken eerbied,
Zoo dra de maan haar glansen,
Op `t zwijgend aardrijk spreidde;
Met duizend lieve lichtjes
Door duizend takjes speelde;
En zich in 't beekje spiegelde.
De reuk der kamperfoelie,
Seringen en jasmijnen,

Vermengd met hagedoren,
En leliën der dalen,
Ver-
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Vervulde 't somber boschje,
En stroomde langs ons henen,
Zoo mild, zoo zacht, zoo lieflijk,
Als in het zalig Eden.
De stilte was welsprekend,
En alles lag gedoken
In eene zachte sluimer;
Terwijl natuur haar' balsem
Met stille stroomen uitgoot:
De nachtegaal sloeg langzaam,
En alles scheen te luistren.
ELIZE zweeg, ik mede;
Wij stonden opgetogen,
Geheel gevoel, aanbidding,
Verrukking, liefde en blijdschap.
Wij hielden, onbewogen,
De handen in elkander.
Dan zagen wij ten hemel
Waar God zijn' luister toonde;
Dan weder naar beneden;
En 't kloppend hart gevoelde
Een' reinen hemelwellust ,
Q2
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Daar wij den God der aarde
Verheven zagen wandlen
In deze zachte stilte.
't Geloof aan zijne liefde,
Zijn vaderlijke zorgen,
Zijn wijsheid en genade,
Schoot lieve en zachte stralen
In onzen boezem neder.
Geen avond was er schooner
Of blijder voor ons beide.
0 eerbiedwekkende avond!
Wij zullen aan u denken
Zoo dikwijls wij in 't donker
Bij 't stille maanlicht wandlen;
En u, welriekend boschje!
Voortaan ons Bethel noemen.
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DE HEILIGE ZANGLUST.

't Is Gods bevel,
Met zang en spel,
Blijmoedig Hem te loven.
Geen strijd, geen druk,
Moet dat geluk,
Die bladschap ons ontrooven.
Die eedle pligt
Dan nu verrigt!
De treurigheid moet ilugten.
Daar Hij die leeft,
En blijdschap geeft,
Geen' lust heeft in ons zuchten.
Hij gaf zijn' Zoon,
Om ons den toon
Van 't Lied des Lams te leeren;
Zelfs welgémoed,
In tegenspoed ,
Zijn trouw en liefde te eeren.
Q3
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.om, zanggenoot!
De Heer is groot;
Laat zaamgevoegde koren,
Dan zijn gená,

Op Golgotha,
Aan Adams kroost doen hoeren.
Moet een woestijn
De woning zijn
Van arme stervelingen;
Die God gelooft,
Beurt moedig 't hoofd,
Uit alle wisselingen.

Zoo leeft men vrij,
Zoo zingt men blij,
Te midden in het strijden;
Terwijl men haakt,
Om eens volmaakt,
Zijn lied aan God te wijden.
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AAN JEZUS.

Bloemen om uw hoofd te vlechten.
Groote Jews! is ons doel;
Bloemen, rijk bedauwd met tranen
Van aanbidding en gevoel.
Aan Maria's borst vernederd,
Met verborgen majesteit,
Heeft uwe armoê ons gezegend,
En met luister overspreid.
Stervend aan een hout geklonken,
Was uw roei staal : 't is volbragt !
Onze mond ook toen ontsloten,
Juicht u na: het i8 volbragt!

Liefde! die ons God tot Vader,
De Engelen tot dienaars schenkt
Liefde! die, uit volle schalen,
Ons met reinen wellust drenkt..
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Nu veracht ons hart de kluisters,
Vindt haar vrijheid in uw wet;
Knielt niet meer voor vreemde beeren,
Maar bestrijdt die in 't gebed.
Scherpen vleesch en hel hun pijlen,
Dreigt de wereld ons verdriet;
Gij wilt moeden onderschragen,

En hun' val gedoogt ge niet.
't Enge pad, waarop uw liefde
Ons beveiligt en geleidt,

Kronkle vrij door wildernissen,
't Einde toch is zaligheid.

Liefde! die ons God tot Vader,

De Engelen tot dienaars schenkt;
Liefde! die, uit volle schalen,
Ons met reinen wellust drenkt.

Gij, 6 Herder! kent uw schapen,
Hebt er nimmer één gemist.
Gij, 6 Held, hebt zegepralend
Onzen strijd aan 't kruis beslist.

Zou-
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Zoude ons hart geen altaar bouwen
Voor uw wijsheid, liefde en magt;
En gehoorzaam strijden leeren,

Daar de Hemel op ons wacht.
Ja, wij volgen, groote Koning!
Waar uw wijsheid ons geleidt,
Wachten, stil, gelaten, moedig,
Op uw komst tot zaligheid.
Leer ons needrig, heilig, vrolijk
Leven onder uw gebied;
Zoo zij ons verblijf op aarde
't Voorspel van een eeuwig lied.

Liefde! die ons God tot Vader,
Jezus tot een' broeder schenkt;
Eerlang, eewig in den hemel,
Ons uit volle schalen drenkt.

I1^
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SABBATH-LIED.

Verheug u, mijn Christen! 't gestarnte verdwijnt;
De dag om te rusten, de Sabbath verschijnt:
De dag, die voor Jezus het graf eens ontsloot;
En stralen van vreugde in de duisternis schoot.
De harten naar boven, en de arbeid gestaakt,
Die 't leven op aarde zoo rusteloos maakt.
De zorgen verdreven! 't eenstemmige lied
Sluite ooren en harten voor 't fluistrend verdriet.
De Bijbel geopend! ontsloten de schat,
Die hemelschen rijkdom voor armen bevat!
Een staf op de rotsen; een star, die u leidt
Naar 't huis, waar u Jezus een woning bereidt.
In God u verlustigd! in Jezus verblijd ,
De kwijnende krachten vernieuwd tot den strijd.
De Tempel gaat open, en Jezus gereed,
Reikt hongrigen voedsel, en naakten het kleed.
Zij 11
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Zijn liefde, die dwazen de wetenschap schenkt,
Troost bloedende harten, door droefheid gekrenkt.
Is zwakken een sterkte, voor blinden een zon,
Voor dorstende zielen een springende bron.
Neem dankbaar en moedig 't geen Jezus u biedt;
Hij schenkt zijne gaven aan zondaars om niet.
Verheug u, mijn Christen! verschijn voor den Heer!
Aanschouw nu Jehovah! zijn sterkte en zijne eer!
Zijn vrees zij uw blijdschap, zijn dienst zij uw lust!
Aan hem te gewennen uw zalige rust!
Uw huis zij een tempel, waar heiligheid woont;
Uw leven een spiegel, die Jezus vertoont.

Aan bloemen en vruchten erkent men den boom;
Aan 't heldere water den levenden stroom!
Verheug u, rnijn Christen! schoon de aarde verdwijnt,
De Heer van den Sabbath , uw Heiland verschijnt.
Verblijd u in hope! die Sabbath genaakt,
Wiens eeuwige middag uw blijdschap volmaakt.
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DE RUPS.

G elijk de rups haar graf bereidt,

En zich ter rust begeeft,
Tot zij, met vleugels uitgedost,
Langs veld en bosschen zweeft:

Zoo is mijne aardsche bezigheid,
Terwijl mij 't graf verbeidt,
Te- loeren, hoe men sterven moet ,
Te zien op de eeuwigheid.

Om zoo, wanneer mijn rustvertrek
Zich eens ontsluiten zal,

Met grooter vreugde en sneller vlugt
Te zweven door 't heelal.
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Verheven schepper der Natuur!
In 't vrolijk morgenuur
Zal onze tong u dankbaar eere geven.
Beveiligd door uw magt,
Schonk ons de slaap vernieuwde kracht,
Om op uwe aard te leven.
Wees Gij de zou voor onzen geest!
Ons hart, dat u bemint en vreest,
Zal op uw goedheid 'vachten;
Almagtig God! die alles ziet,
En ons de heiligheid gebiedt,
Geef gij in zwakheid moed en krachten!
Zoo blijft ons hart,
In druk, ' in nood,
In smart,
In dood,
Op uw gená ,
Ja, Vader! ja!
Op uw gená in Christus wachten.
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AVONDLIED.

Nu een avondlied

ezon
g
gen ,
Daar de zon in 't westen zinkt;

En het tintelend gestarnte
Aan den heldren hemel blinkt.

Heer! uw liefde heeft ons weder
Wijs verzorgt , en zacht geleid:
Daarom is, uw gunst te prijzen,
Onze laatste bezigheid.
Maar, gedenk niet, Hemelsch Vader!
Wat wij tegen uw gebod,
Dachten, spraken en bedreven;
Wees ons een vergevend God!

Zie ons biddend neergebogen
Voor uw liefde, o Majesteit!
Uw genade steeds te prijzen,

Is onze eelste bezigheid.
Laat
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Laat uw magt ons nu bedekken,
En de blijde morgenstond
Zie ons uit den 'slaap verrijzen,
Deugdzaam, vrolijk, en gezond.
Dan ook buigen we ons te zamen,
Voor u neer, o Majesteit!
Dan zij, uw gená te prijzen,
Weér onze eerste bezigheid.

Dat ons hart dan, meer omzigtig,
U eerbiedig' en beminn' !
Druk, o Vader! in ons allen,

Meer het beeld van Jezus in!
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OPWEKKING
TOT DEN

GEESTELIJKEN STRIJD.

Komt lotgenooten!
aan den strijd!
g
J

Den strijd voor 't Vaderland!
De grootste veldheer trekt voor uit;
Hij geeft ons moed en kracht.

De Hemel is het vaderland,
Dat ons ten strijde roept;

De vrijheid, die ons hart begeert,
Is, God ten dienst te staan.
Wie wil een slaaf der zonden zijn?
Wie zuchten in een hol?
Voor vrijheid dan en vaderland

De handen aan 't geweer!
De Hemel is het vaderland,
Dat ons ten strijde roept;

De vrijheid, die ons hart begeert,
Is, God ten dienst te staan.
Grijpt
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Grijpt moed, o zwakken? siddert niet;
Uw Jezus trekt voor uit.
Die in zijn kracht ten strijde trekt,
Wordt nooit ter neêrgeveld;
En krijgt ge een wond, de Legervorst
Zal uw geneesheer zijn.
Die wonden staan den strijdeling
Als lauwers op den hoed.

De Hemel is het vaderland,
Dat ons ten strijde roept;
De vrijheid, die ons hart begeert,
Is, God ten dienst te staan.

Voor vrijheid dan en vaderland
De handen aan 't geweer!
Zoo trekken we in triumfgezang
Eens vrij ten Hemel in.

J,
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AAN GOD;

IN TEGENSPOED.

Wij

t

zien bekommerd en verlegen ,

o God! om hulp tot u omhoog!
Aanschouw, tot ons behoud genegen,
Ons zuchtend hart, ons weenend oog,
Daar 's vijands benden op ons loeren;
Daar angsten onze ziel beroeren;
Daar 't ons, helaas! ontbreekt aan moed;
Zijt gij de Held , tot wien wij vlieden,
Die kracht in zwakheid kunt gebieden,
En troost verleent in tegenspoed,

Gij
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Gij die ons leed hebt afgewogen,
Die onze tranen hebt geteld;

Hebt dikwijls ons met vriendlijke ooggin,
Bemoedigd en gerust gesteld.
Schoon tranen onzen weg besproeijen ,
En dorens op de paden groeijen,

Waar langs uw wijsheid ons geleidt.
Wat zoude op aarde ons toch gelusten ?
In uw bestelling te berusten,
Is reeds op aarde zaligheid.

-Uw geest bestier' ons hart en treden,
Om in uw heiligdom te gaan,
Dan wordt uw wijsheid aangebeden.

Als wij in 't licht uw's aanschijns staan.
Dan kan geduld ons needrig leergin ,
Uw hoog bestier eerbiedig te eeren,
In blijdschap en in tegenspoed;
Dan zal 't vooruitzigt ons verblijden,

Dat vreugd en smart, geluk en lijden,
Ons voor den Hemel rijpen doet.
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KRACHT IN ZWAKHEID.

Ach mij! de zonde blijft aan 't woeden;
Mijn angstig hart
Geraakt hoe langs hoe meer aan 't bloeden ;
En kwijnt door smart.
Helaas! ik moet en kan niet strijden;
Ik lig geveld,
Eer ik mij heb, om 't kwaad te mijden,
Te weer gesteld.
Wat zou het eind zijn van mijn pogen?
Een wisse dood;
Zoo Jezus mij, door zijn vermogen,
Geen' bijstand bood.
Maar
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Maar ach! Hij weet, hoe 't mij aan krachten
En moed ontbreekt ,
Ja , hoe mijn ziel , in bange nachten,
Om redding smeekt.
Zijn magt alleen behoedt voor zwichten.
Hij is het schild,
Waar op de vijand zwaard en schichten
Vergeefs verspilt.
Ja , 't is zijne eer, met heil te omringen :
Zoo wordt zijn magt;
Zelfs in de zwakste strijdelingen,
Het meest volbragt.

Herleef, mijn hoop! 'k zal triumferen,
Dit blijft gewis!
Maar daaglijks uit mijne onmagt leeres ,
Wie Jezus is!

...
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STERKTE IN JEHOVAH.

A is eiken op hun wortels beven,
,

Het trotsch gebergte rookt en kraakt,
De zwoegende afgrond zuchten slaakt,
En elk, vol angst voor lijf en leven,
De vruchten van de zonde smaakt;
Dan rust hij, die Jehovah mint,
Gelijk een onbekommerd kind,
Na 't lesschen van zijn' dorst,
Aan 's moeders zachte borst.
Jehovah sprak: Ik zal u nooit begeven!
Wij zeggen .Ehnen op dat woord,
Wij worden door geen vrees gedreven;
Ons oor heeft tweemaal zelfs gehoord,
Dat in de grootste ontroerenis,
De sterkte Godes is.
Wij hebben 't uit zijn' mond gehoord,
En juichen .Amen op dat woord,
Ja: Amen! op dat woord.
Laat
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Laat dan het laatst geschal der Godsbazuinen klinken!
Wij hoorera 't onverschrokken aan;
1

Laat de aarde splijtend opengaan;
Wij zullen in geen' afgrond zinken,
Maar blijven in Jehovah staan.
De donderwolken mogen blinken,

Wij blijven rustig staan:
Zij voeren onzen Heiland aan!
Daar de Englen op hun citers spelen,
Aanschouwt ons oog de schriktooneelen,
Van dien gevreesden dag,
Met vreugdevol ontzag;
Die laatste standverwisseling
Maakt elk van ons een' Hemelling!
Dan zal het Heelal verbaasd belijden,

Dat rusten volgt op moedig strijden,
En overvloed na bang gemis.

Ja onuitwischbaar in ons lezen,
Hoe 't eeuw'glijk onze roem zal wezen,

Dat de sterkte Godes is.
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o Dochter van den nacht!
Treê voort in stille pracht,
Met onbesmette stralen!
Gij doet in mijne ziel,
Mijne afgematte ziel,
Een zachte rust -- een stil genoegen dalen.

o Zilvren Maan!
'k Zie ongestoord uw' luister aan ;
En in uw' glans den gloed der zon;
Waar op mijn oog,
Dit sterfljk oog,
Helaas! niet staren kon.

0
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o Zaligheid!
Zoo zie ik welgemoed
Den luistervollen gloed
Der hemelmajesteit
In mijnen Heiland pralen.
o Zaligheid!
Ik zie het ongenaakbaar licht,
Met liefelijke stralen
Op Jezus aangezigt!
o Zaligheid!
Zoo mag ik God aanschouwen,
Met kinderlijk vertrouwen!
Zoo mag ik God aanschouwen,
In Jezus aangezigt!
o Zaligheid!

•
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WET EN EUANGELIE.
DUET.

A.

A ch! hoe veel zonden en gebreken!
Ik durf mijn oog niet op te slaan,
Schoon tranen uit mijne oogen leken,
Ik blijf voor God veroordeeld staan.
Helaas! de mate mijner schuld

Is, tot mijn' ondergang, vervuld.
B.
Voor God moet al het menschdom zwijgen,

Hun vonnis ligt alreê geveld.
Geen hart zal ooit verligting krijgen,
Dat op zijn deugd verdienste stelt.

De wet neemt niets gebrekkigs aan
En wordt door tranen niet voldaan.
0
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A.
Zoo meet de dood mijn smart volmaken;
De wanhoop treden in mijn graf;
Zoo wijst de wraak, bij 't laatst ontwaken,
Mij eeuwig onherstelbaar af.
Zoo blijf ik eeuwig tot een' schrik,
En beef voor 't volgend oogenblik.
B.
De wet kan zondaars niet bevrijden,
Zij , vloekt hen tot in eeuwigheid.
Ja, schoon zij eeuwen straffe lijden,
Nog blijft de Hemel hun ontzeid.
Maar Jezus! Jezus kreeg die magt ,

Toen hij aan 't kruis riep: 't i* volbragt !
A.
Wie mag naar zulk een weldaad streven ?
B.
Elk die slechts begeert om niet.
A.
Maar wat vergelding kan hij geven ?
B.
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B.
Een dankbaar hart, een vrolijk lied!
Een leven aan dien God gewijd,
Die alles schenkt, en niet verwijt.
A.
Mijn hart aanbidt, 'k Zeg juichend, Amen
In Jezus zij mijn zaligheid.
B.
In Hem zijn Gods beloften, Amen,
Ja, Amen tot in eeuwigheid.
A. en B.
Laat vrij de wet den zondaar vloeken;
Ons wordt de Hemel niet ontzeid,
Wij zullen 't heil in Jezus zoeken,
En leven tot in Eeuwigheid!
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DE DOGGERSBANK.

EENE CANTATE.

-- Werden Liedersóhne schweigen,
Verkennen inren hohen Ruf?
Wie tragen sie den Eichenkruns von ihren Stammen,
Ilnd siingen Belden nicht?
DENIS.

.aria.
Helden mogen dapper strijden,

God regeert.
Wie hem aanroept in het lijden,
Triumfeert.
Helden mogen dapper strijden.
God regeert!
God regeert!
Koor.
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Koor.
Looft God , den Heer der Legerscharen!
Den grootsten Held, wiens trouw en magt

Ons hulp beschikt heeft in gevaren,
En onze smarten heeft verzacht.

Hij zag op Neérland, en in 't lijden
Droeg ons zijn arm; . . . Hij heeft gered!
Schonk onzen helden moed in 't strijden;
En de overwinning op 't gebed.
Recitatief.

Da dag begon, waarop wij Jezus eeren,
Als eens verrezen uit het zwijgend graf.
De Brit kwam aan, eo dacht ons te verneêren,

Maar ZOUTMAN's vuist sloeg dezen trotschaard af.

Aria.
De hoogmoed valt voor minder krachten,
En siddert als het trillend riet.

Maar hen , die needrig God verwachten,
Beschaamt de hope niet.
Recitatief.
Toen PARKER sprak; (« DE RUITER is vergeten ;
«De moed van TROMP is met zijn' dood vergaan;
« Zou dit lafhartig volk van strijden weten?
((De zege is ons! steekt slechts de lonten aan » !

Toen
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Toen zag men eerst den heldenaard herleven

In 't langgetergd maar onverwinbaar kroost;
En elke laag verdubbeld weêrgegeven;
De Brit deinst af.... hij vlugt.... en PARK1m bloost.
Solo.
Waakt op, gij citers! spreekt cimbalen!
JFHovAx

zij uw lied!

Men ziet de zon in 't westen dalen,
Maar Neêrlands luister niet.
Trompetten klinkt! wij zegepralen
Door Hem, die 't al gebiedt.

Koor.
Wij, door benaauwdheid aangegrepen,
Besprongen door geweld en list,
Wij sidderden voor Neêrlands schepen;
Maar God heeft onze zaak getwist.
o Doggersbank! gij mogt aanschouwen,
Hoe God op Neêrlands schepen streed;
En in 't gedonder der kartouwen
De stem der wrake hooren deed.
Duet.
A.

Maar BENTI1WK ` ach! die roem der helden!
Mijn BENTINCK! acht helaas!..., bij leeft niet meer.
B.
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B.

Triumf! Triumf! laat ons zijn' roem vermelden!

Hij stierf, hij stierf op 't bed van eer.
A. en B.
Triumf! Triumf! laat elk zijn' roem vermelden!

Hij stierf , hij stierf op 't bed van eer.
A.
Zóó valt een eik door donderslagen:
Zóó scheurt een rots door bliksemvuur van een.
B.

Maar hij, op Neérlands hart gedragen,
Hij staat, hij staat door de eeuwen heen.
A. en B.

Ja hij, op Neêrlands hart gedragen,
Hij staat, hij staat door de eeuwen heen.
Solo.
Waakt op, gij citers 1 spreekt cimbalen!
Looft hem , die 't al gebiedt.
Moest BENTINGK vroeg ten grave dalen,
Zijn daden sterven niet.
Trompetten klinkt! wij zegepralen!
JEHOVAH zij

uw lied!

Koor
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Koor.
Wij vlechten dankbaar krijgslaurieren
Om 't hoofd van Neêrlands lieldenaard;
Zoo blijft de roem der Batavieren
Door Barden— zangen lang bewaard.

Wij 'hoorden onze vaders zingen,
Hoe God ten strijd voer met BOIZOT;
Nu juichen ZOUTMANS vlotelingen
Ter eer van Neérlands

ZEBAOTIJ.

Solo.
Blijft dan, blijft dien God verwachten,
Die boven bidden schenkt.

Koor.
Ja, 't is genoeg, wie ons verachten,
Dat zijne liefde aan ons gedenkt.
Wij zullen voor geen' vijand vreezen ,
Die 't regt vertrapt en God niet vreest.

Hij zal alleen de toevlugt wezen,
Hij is van ouds ons heil geweest.
Solo.
Laat mijn' raad u dan behagen,
Mijn volk! bemin de deugd!
En uw grijsheid zal gewagen
Van uw' roem, gelijk uw jeugd.
II.

S

Koor.
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Koor.
Looft God, den Heer der legerscharen !
Den groQtsten held, wiens trouw en magt
Ons hulp beschikt heeft in gevaren,
En onze smarten heeft verzacht.
Sla 't oog op Neérland ! draag in 't lijden
Ons met uw' arm! Wij zijn gered,
Als ge onze handen leert ten strijde,
En zege schenkt op ons gebed.

G
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EENE CANTATE.

Quel plus sublime Cantique
Que ce concert magnifique
De tous les celestes corps?
Queue grandeur in finie,
Quelle divine harmonie
Résulte de leurs accords.
ROSSSEAU.

Koor.

Nu lust het ons van God te zingen,
Den Schepper van liet grootsch heel—al;
Den Heer, — den Vriend der stervelingen;
Die is; die was; die wezen zal.

Schoon de avond valt, zijn gunstbewijzen
Verdwijnen niet, gelijk de zon.
De nacht zal ons gezang doen rijzen,

Waar nooit de dag het voeren kon.

Solo.
Sprei uit uw vlerken , stille nacht!
0 wolken! drijft voorbij!
S2

Dat
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Dat 's hemels glans in volle pracht
Voor 't menschdom zigtbaar zij!

Koor.
Sprei uit uw vlerken, stille nacht!
0 wolken! drijft voorbij!

Recitatief.
Daar rijst het tintlend starrenheir!
En de aarde zwijgt verbaasd.
't Gestarnte spiegelt zich in 't meir,,

Waarop geen windje blaast.
't Is alles hemel wat men ziet;

Zelfs bergen vlugten heen.
't Verdorde blaadje schuifelt niet;
't Gestarnte spreekt alleen.

Koor.
Kniel, menschdom, knie!! bid zwijgend aan;
Gij, englen, moet de citers slaan;
Knielt, menschen !... zwijgt!... bidt aan !...
Bidt aan!....
Solo.
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Solo.
0 stilte, die mijne aandacht boeit!****
0 stroomen van gedachten,
Die bruisend in mijn' boezem vloeit! ... .
be zalig zijn die nachten!
Waarin 't gordijn wordt opgehaald,
En mij 't heel-al in de oogen straalt.

Duet.
A.
Wie kan al de starren meten?
Wie spreekt heur getaleis uit;
Wie heur doel en during melden,
Of den kring, die haar besluit.
B.
Hij, die al wat hij formeerde,
Met één' wenk regeren kan,
Noemt de starren bij haar namen,
Meet den hemel met een span.
A.
Eeuwig God! onze oogen scheemren;
S3

Wat
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Wat is groot dan gij alleen?
"I

Eeuwig God! uw magt en goedheid
Drijft de starren voor zich heen.
A. en B.

Zonnestelsels! kleine stofjes!
Zingt zijn liefde en majesteit!
Ja, een schepsel Gods te wezen,
Dit alreê is zaligheid!

Aria.
Laat dan dit stipje van 't heel--al
Een droppel aan den emmer wezen;

Waar ooit een schepsel wonen zal,
Wordt nimmer God vergeefs geprezen.
Ja, noemt deze aarde een niet,
De Godheid hoort haar lied.

Koor.
De Godheid hoort ons lied; wij zingen,
Het hoofd omhoog, een vrolijk lied.
Al is 't maar taal van stervelingen,
Het
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Het koor der englen woont hier niet.

Maar hunne toon zal de onze ook wezen,
Als 't licht rijst uit de duisternis;
Wanneer de dooden zijn verrezen,
En de aarde op nieuw een Eden is.

Recitatief.

Is de nacht niet reeds een Eden ,

Schenkt de nacht geen zaligheden,
Bij het licht der avondster ?
Ja , door zonneglans beschenen,
Reist Saturnue vrolijk

henen

!

Naast hem wandelt Jupiter.

Solo.
Spoort mij cie dag tot danken aan,
De nacht doet mij verstommen;
En zie ik duizend starren staan,
'k Zie duizend heiligdomrnen ,

Waarin mijn Schepper wordt geëerd
Als die 't heel—al regeert.
S4

Koor.
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Kout-.
Als die 't heelal regeert.

Trio.
A. B. en C.

Zou 't Christendom zich niet verblijden,
Wanneer zijn oog de starren ziet?
Daar staan de grenzen van het lijden,
De starbewoners weenen niet.
A.
Eedle grijsaards, die met zilvren hairen

Bukkend, wagglend, neerziet in het graf,
Ziet de woning, waar ge heen zult varen,
Legt gerust het aardsche leven af.
B.

Jongelingen, maagden, frisch van krachten,
Uwe vrome vaadren wonen daar;

Staan met open armen u te wachten.
Eert hun' God en streeft hun deugden naar!
C.
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C.
Menschdom! Zie het huis van JEZUS Vader!
Zie den troon, waarop hij zelf gebiedt.
Zondig menschdom, tree eerbiedig nader,
't Is de troon, dien hij om u verliet.
A. B. en C.
Ja! Orion is zijn wagen,
Gij, o melkweg! zijt zijn pad;
Juicht; wanneer ge hem moogt .dragen,
Die geen starren tot zijn' wagen
Noodig had.

Koor.
Deze aarde zelf heeft hem gedragen;
Zij is de parel van 't heelal.
In haar schiep

JEZUS

welbehagen,

Hij nam haar op in haren -val.
Al rollen daar tienduizend zonnen
Rondom het ongenaakbaar licht;
Hier is zijn levensloop begonnen,
Hij heeft zijn' zetel hier gesticht.
S5

Solo.
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Solo.
Gij englen, die op starren treedt,
Aanschouwt met eerbied onze woning;
Schoon gij met luister zijt bekleed ,
Uw vorst is hier ook koning.
Wij zijn ook schakels in 't heel al,
En leden van het rijk, dat eeuwig bloeijen zal.

Koor.
Juich, Hemel! juich 1 De Koning leve!
Zijn rijk groei' aan in deugd en magt.
Dat 'al wat leeft hem eere geve,
Voor 't 'geen zijn goedheid heeft volbragt
Grijpt moed, bedrukte stervelingen!
Loopt- hier uw pad door een woestijn,
De schepping zal eens zamen zingen,
En God in allen alles zijn.
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EENE CANTATE.

Bier iibt die Tu,gend ihren Fleiss;
Und jene Welt reicht ihr den Preis.
GELLERT.

Aria.

Cxelijk

een landman, moé van 't ploegen,
loe en,

De nijgende avondschaduw groet,
Verheugt de hoop zich in 't genoegen,
Dat zij naar 't huis der ruste spoedt.
De wereld boeit den mensch in zorgen;
Verkoopt haar brood voor angst en zweet:
Wie zou niet hijgen naar den morgen,
Die 't graf is van verdriet en leed!

Duet.
A.
Maar ach! die morgen 1 .... zal hij komen?
ik heb zoo lang vergeefs gewacht.
B.

284 DE HOOP DEB. ZALIGHEID.
B.
De beek des tijds moet blijven stroomen,
Zoo lang haar loop niet is volbragt.
A.
lflogt ik haar golfjes meer zien snellen!
B.
't Geen eens voorbijvloot komt niet weer.
A. en B.
Ja, 't geen voorbijvloot komt niet weêr.
A.

Ach! mogt ik maar de laatste tellen!
B.
Ze zijn geteld, wat wilt ge meer?
A. en B.
Het eind der loopbaan zij verborgen
Voor 't oog, dat door geen nevels ziet;
JEHOVAH

zal voor de uitkomst zorgen;

Zij• die gelooven , haasten niet.

Kooi-.
0 Menschdom! leer uw' Schepper eeren!
Hij kweekt u op voor de eeuwigheid.
Hoort, zondatrs ! God in liefde zweren:
Mijn lust is in uw zaligheid!
Geloofd zij God! Hij zal ze ons schenken;
Wij
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Wij stappen moedig neér in 't graf.
Aan sterven onbevreesd te denken,
Is eene vrucht, die 't kruis ons gaf.
Recitatief.

Wie vaart daar op? door Engelen gedragen?....
Voor wien de hemel zich ontsluit? ...
.

Hij sleept den dood geketend aan zijn' wagen: ^-En zijn heraut roept, leven

!....

leven

!....

uit.

't Is Jezus! juicht!! .... Hij gaat een plaats bereiden,
Voor 't volk geteekend met zijn bloed.
Gelukkig volk,, wil waken i hem verbeiden,
In hope blij, in droefheid welgemoed.
Aria.

Kan het geloof te veel verwachten?
Jezus beloften zijn gewis.
Faalt het een' vriend wel eens aan krachten,
Nimmer een' vriend als Jezus is.
Wat kan er ooit zijn magt beperken?
Hemel en aarde eert zijn gebied.
Wat zijne liefde wil bewerken,
Weigert hem zijn vermogen niet.
Solo.
Toen gij, o Jezus! in het strijdperk waart getreden,
Greep dood en hel u grimmend aan;

Maar
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Maar zag haar benden afgestreden,
En U, als levensvorst, verwinnend benengaan.
Hem, die in u gelooft, omgordt gif met uw wapen;
En hij, die 't pad van alle vleesch moet gaan,

Ligt in de doodsvallei een' oogenblik te slapen,
Orn straks, op uw bevel, voor eeuwig op te sfaan.

Aria.
Hoe schoon zal dit bevel eens klinken,

Wanneer 't bazuingeschal,
Waardoor het graf in 't graf zal zinken;
Het menschdom voor 't gerigt van Jezus roepen zal.

Koor.
Die hoop leert wijs en heilig leven;
Zij stompt de tanden van den druk;

En kan 't verzadendst voedsel geven
Aan 't hart, dat uitziet naar geluk.
Zij leert bedachtzaam, dapper strijden,
Als 't kwaad ons aangrijpt of belaagt;
En kan in boeijen zich verblijden,

Als de onschuld die om Jezus draagt.
Duet.
A

Wie is de Held , die zóó kan strijden,
Dat hij mag hopen op de kroon?
B.
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B.

Hij, die geloovig Jezus lijders
Beschouwt als 't offer van Gods Zoon.
A. en B.

Hij, die geloovig Jezus lijden
Beschouwt als 't offer van Gods Loon.
A.

Wie blijft getrouw zijn gansche leven?
Wie houdt den hernel zoo in 't oog?
B.

Voor die de hand aan Jezus geven,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
A. en B.

Voor die de hand aan Jezus geven,
Zijn bergen vlak en zeeën droog.
Solo.

Gij, die in hope zalig zijt.
't Is Gods bevel, dat ge u verblijdt;

Bevreesd te zijn, is God weêrstreven.
Zou hij, van wiep ge uw kracht
Verwacht,
U in den nood begeven?
Zoo lang JEHovA$ leeft,
Zoo lang staat ge in gevaren,
Ais
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Als rotsen in de baren.
JEHOVAH

leeft ! ... .

Zijn vinger heeft in 't boek van 't leven
Uw namen opgeschreven.

Ii oor.
Triumf! De strijd is haast volstreden,
Wij zwakken zijn vol moed en vreugd;
En hijgen naar die zaligheden,
Waar van de voorsmaak ons verheugt.
0 morgenstond! o dag der dagen!
Kom schielijk, groote Koning! kom!
Daal neder met uw' gloriewagen,
En voer ons op in 't Heiligdom!

A A N-

AAP1➢TERKInGEPi
BIJ GELEGENHEID DER VO0GAANDE

CANTATEN.
Bijaldien ik mij niet bedrieg (*), zijn deze drie geestelijke of godsdienstige zangstukken, welke men cantaten of oratoriums noemen kan, de eerste van dien
aard en vorm , welke in 'onze taal gemaakt, of uit
zijn. Ik kan mij ten minste niet herinneren,-gevn
dergelijke bij onze dichters gelezen te hebben. Want,
schoon wij vele geestelijke gezangen op muzijk hebben,
en er ook in de gedichten van den Eerw. SCHIITTE enkele stukken voorkomen, waarvan de muzijk niet in
coupletten verdeeld is, maar een geheel uitmaakt; zijn

echter dezelve, zoo met opzigt tot de muzijk, als tot de
poëzij, in eenen geheel anderen trant dan deze zullen
zijn, bijaldien dezelve op muzijk gebragt worden; hetwelk onze bekwame organist, de Hr. F. NIEUWENHUIJSEN
op zich genomen heeft.
Ik bedoel bier mede niet, aan deze mijne dichtstukjes de verdienste der nieuwheid toeteëigenen; dewijl het bekend is, dat reeds voorlang de beroemde
EáNDEL in Engeland verscheidene geestelijke Cantaten
of
(* ) Zoo schreef ik bij den eersten druk dezer Mengelingen; of er
naderhand meer Cantaten zijn uitgegeven, kan ik mij thans niet herinneren.
II.

T
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of Oratoriums gemaakt heeft: als b. v. Simson , den
Messias, Esther, Debora , Saul, 4thalia en anderen.
In de werken van LA MOTTE vind ik ook eenige bij
welke hij den naam van Cantates-belschditukj,
gegeven heeft; doch welke zeer klein zijn. Bij de
Duitschers heeft men er velen; en, om er slechts drie
te noemen, in de Lyrische Gedichte van RAIMLER vindt
men Die Bitten bei der .grippe za Bethlehem, Der Tod
Jesu, en Die Auferstehung and Rirmelfahrt Jesu; waar
van de eerste en laatste door TELEMAN, en de middel
GRAVN op muzijk gebragt zijn; en welke men
-stedor
in Duitsehland, zoo met opzigt tot de poëzij als met
betrekking tot de muzijk, voor meesterstukken houdt.
Be reden, waarom ik tot de behandeling van mijne
onderwerpen den vorm der Cantate heb uitgekozen,
is om dat dezelve mij toeschijnt de meeste vrijheid
aan den dichter te verleenen, en daardoor de meeste
gelegenheid aan de muzijk te verschaffen, om al hare
krachten uit te oefenen, zonder daarom de grenzen
van haar genus te buiten te gaan, of de regelen te
verwaarloozen , welke ons de goede smaak en het
gezond verstand voorschrijven.
De muzijk heeft zekerlijk een uitstekend vermogen,
om aan de voorstellingen van den dichter levendig
nadruk hij te zetten. Veel is er daarom ook-heidn
geschreven over de vereeniging der poëzij met de
muzijk. In het Essai sur l'union de la poësie et de la
musique, hetwelk , naar het oordeel van METASTASIO
het beste stukje over dit onderwerp is, heeft de
schrijver voornamelijk bedoeld , om den muzikant tege-
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gelijk tot een' dichter, en den dichter tot een' muzikant te maken; ja denzelven voornamelijk Aan te
sporen, om de muzijk nimmer uit het oog te ver liezen.
Hij geeft -verder eenige regelen op, door ivèlke in
acht te nemen de muzijk in staat is, om al de ge
uit te drukken , welke-warodingehts
de dichter ontwikkeld heeft. WEBB heeft insgelijks in
een stukje, ten titel voerende: Observations on the correspondence between poëtry and music, de redenen opgegeven, waarom de muzijk, zoo wel als de peëzij ,
hartstogten en gevoelens kan uitdrukken. Hij heeft
insgelijks aangetoond, dat de muzijk, in hare oorut
spronkelijke zuiverheid, als een middel gebruikt werd,
om de gewaarwording mede te deden of te onder
steunen; en, of de plaats bekleedde van de spraak,
of dezelve behulpzaam was. Eindelijk heeft Dr. Known,
in zijne Dissertation on the rise, union and power, the
progressions, separations and corruptions of poëfry and

music 1 de reden opgegeven, waarom poëzij en muzi*k
van elkander gescheiden zijn; als ook eenige middelen voorgedragen, om dezelve wederom te vereenigen,
In al deze drie stukken zal de lezer vele wetenswaardige en belangrijke opmerkingen vinden doch
welke ik hier niet kan invoegen. VY at de záák zelve
betreft, zeker is het, dat de muzijk aan de voorstel-i
lingen der poézij nadruk geeft. en Bene zekere
vendigheid mededeelt, welke één derzelve, op zich
zelf staande, niet kan uitwerken. Ik wil kortelijk
hier van de redenen opgeven, zoo als ik dezelire hier
en daar heb verspreid gdvonden.
T2
Er
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Er is in de muzijk eene zekere overeenkomst met
onze hartstogten, als ook een zeker vermogen um die
ie schilderen, hetwelk woorden alleen in zulk een'
trap niet bezitten; daarom kunnen onze hartstogten,
wanneer zij door de kunst in al bun kracht zullen
worden voorgesteld, de muzijk niet wel missen. Want
bijaldien bewegingen, driften en hartstogten, door
woorden worden voorgesteld, dan schilderen zij ze
niet met alle -voor de kunst mogelijke waarheid en
kracht, ten zij ze vergezeld gaan met buigingen, die,
door onze natuurlijke bewegingen zelve voortgebragL
en geschikt om dezelve te vergezellen, op eene ver wonderlijke wijze dienen, om ze te doen onderkennen. Maar nu deze opeenvolging van verschillende
buigingen, deze mengeling, deze verschillende opeenvolging van toonen, dan hooge dan lage, dan
volle, dan scherpe, dan rollende, dan hortende, dan
zachtvloeijende, vormen noodzakelijk eene soort van
gezang. — Het gezang derhalve is zoowel het wonderbare der spraak, gelijk MARMONTEL zich uitdrukt, als
eene natuurlijke opeenvolging van klanken, welke
uit hartstogtelijke gewaarwording ontstaan, en ook
bij gevolg dezelfde gewaarwording voorstellen. De kun stige muzijk volgt de toonen, de zuchten, de buigin-.
gen der stem na, ja in één woord al de klanken,
met behulp van welke de natuur zelve de gevoelens
en -de hartstogten uitdrukt; en door het verband, hetwelk de natuur tusschen het gehoor en ons hart ge legd heeft, verwekken deze zelfde toonen denkbeelden
van die hartstogten, aan welke deze toonen natuurlijk
zijn
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zijn. liet gehoor toch is het geschikste zintuig , om
hartstogten te verwekken; en de grond hier van ligt
zeker in het gestel onzer zenuwen. Maar nog daar
bootst de muzijk de meeste geluiden na,-enbov
welke in de natuur eenige uitwerking op ons heb ben; en brengt ook daar door dezelfde uitwerking
voort in ons, welke de natuur door° dezelfde toonen
in ons veroorzaakte. Dichtkunst en muzijk zamengepaard 'hebben derhalve een sterker vermogen, -- om
dat de harmonij en melodij der muzikale toonen, op
zich zelf eene aangename uitwerking hebbende op
ons gehoor, daar door de poëtische uitdrukking aan
maken, dan het enkel lezen of hooien le--genamr
om dat zij te meer onze aandacht boegen en
zen ,
aangenaam bezig houden, zonder ons te vermoeijen,
daar zij tot haar oogmerk hebben hartstogten op te
—r-

wekken of levendig te houden, -, om dat zij het ver-

maak, hetwelk wij uit tie kunstige nabootsing scheppen, vermeerdere . , --- en eindelijk, om dat zij de
voorstelling zinnelijker maken, en daar door de verrukking bevorderen. De muzijk, zegt WEBB, ontleent
sentimenten van de poëzij, en geeft haar de bewegingen. Is dit nu zoo in het algemeen, met opzigt
tot de vereeniging van poëzij en muzijk, tot welk
eene hoogte moet dan dit vermogen niet stijgen, wan.
neer de voorstellingen, welke zij bearbeiden, betrek
hebben tot gevoelens van deugd, vaderlandsliefde-king
en godsdienst? Wanneer zij den dichter behulpzaam
zijn, in het toebrengen van lof en dankzegging aan
Item, die zeide: daar zij licht! en daar was licht?
T3
Wain-
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Wanneer zij den Heer der Heirscharen grootheid toebrengen ? Wanneer zij den armen ellendigen sterveling, den gevallen zondaar, doen juichen in Hem, die
het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebragt
heeft door zijn Euangelium; den eeuwiggezegenden
en nooit genoeg geprezen Jezus, die waardig is de
aanbidding der engelen; voor Wien alle de gezaligden
eens zingend hunne kroonen nederwerpen, en vol
heilig gevoel zeggen zullen: ((Het lam, dat geslagt is,
z j eer en heerlijkheid tot in alle eeuwigheid !»,
Moet men zich dan niet billijk verwonderen, ja
beklagen, dat de muzijk tot hier toe in ons vaderland
zoo weinig heeft toegebragt tot eene gezellige bevorder ng van Godsdienstige gevoelens; -- dat men in
een, Iauil, waar de hervormde leer haren zetel sedert
meer dan twee eeuwen vestigde, zoo weinig opheeft
met geestelijke concerten., welke in Frankrijk zoo veel
t©elqop ,.hebben (hadden); of zijn de schoone kunsten
van geen, of weinig aanbelang, in de bevordering van
deugd en godzaligheid, voor hen, die het bijgeloof

verlaten, en zich toegelegd hebben op zuivere begrippen van God en zijne dienst? Moeten zij, die hun
grootste vermaak in de godsdienst stellen, en de Aan
hun l^art zoo gaarne willen verloven-doenigva
uit hoofde van hunne denkwijze, zich versto--digen,
ken zien van zulke uitspanningen, welke zoo wel aan
hunnen eerbied voor God, aan hunne liefde voor
den Zalligmaker, aan hunne hoop op eene blijde onsterfelijkheid, aan hunne gezette, pogingen om deugd
,

en gioclinaligheid in zich zelven en anderen aan te
kwee-

OVER DE CANTATEN.

295

kweeken, als aan hunne zucht voor de muzijk, ak
een schoone kunst beschouwd, voedsel geven? of genoodzaakt zijn alleen zoodanige muzijkstukken te hooren uitvoeren, onder welke hunne geliefdste aandoeningen levenloos liggen, en hun hart koel blijft?
Neen, Christenen! De insteller van onze heiligste
Godsdienst heeft nimmer deze schoone, kunst afgekeurd. hij heeft integendeel de hemelsche vreugde,
ook onder zulke beelden, voorgesteld, waar in de
muzijk geene geringe plaats bekleedt; en waarom
zouden wij dan insgelijks niet deze kunst in al hare
krachten aan de Godsdienst hier op aarde toewijden?
In de eerste eeuwen van het Christendom mogten de
rookende houtstapels der martelaren, en de stroomen
bloeds, voor den naam van Jezus uitgestort, plegtige
en nationale feesten van Christelijke vrolijkheid onmogelijk of onvoegelijk maken, en de harpen in dit
opzigt doen hangen aan de wilgen; maar in een' tijd
als deze is het onbetamelijk, dat men de muzijk niet
zoude dienstbaar maken, ook bij plegtige gelegenheden,
op de feesten der Christenen, aan de Godsdienst, en den
lof van Hem, die den vrolijken ontmoet; en zulks in
haar betooverend en zielvermeesteren4 vermogen.
Ik zeg, met noordacht, als ik van het gebruik der muzijk spreek met opzigt tot de godsdienst; dat het jammer
is, dat zij al haar vermogen niet inspant. Want, schoon
het waar is, dat wij vele geestelijke liederen hebben,
welke gecongen en min of meer door instrumenten
kunnen begeleid worden, en welke van zeer veel gebruik en tot veel nut kunnen zijn ; ja met opzigt tot
deT4
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dezen en genen waarlijk van nut zijn; dat wij bij de
openbare Godsdienst orgels hboren, en dergelijke; is
het ook aan den anderen kant maar al te zeker, dat
elk, die eenige kennis en smaak van muzijk heeft, weet,
hoe flaauw de hulp is, welke de muzijk in de opgenoemde gevallen aan de dichtkunst verschaft; en hoe
ver het er van af is, dat zij hare beste krachten aan
dezelve in zulke stukken zonde verleenen: want niet
alleen zijn er vele geestelijke gezangen, welke in het
geheel niet geschikt zijn voor de muzijk, of waar in de
muzikant den regten toon niet getroffen heeft, maar
daarenboven zijn dezelve doorgaans in coupletten ver
daar de voorstellingen in de verschillende-del;n
coupletten doorgaans zeer onderscheiden zijn, zoo
moet volgen, dat er vele coupletten zijn, waar in de
muzijk in het geheel niet geschikt is naar de zaken;
het welk voor den kenner en liefhebber der muzijk
eene zeer onaangename uitwerking heeft. Eindelijk
geeft de gedurige herhaling van dezelfde melodij eene
eentoonigheid, welke in stukken van eenige uitgestrektheid ras verveelt; gezwegen, dat in de meeste
zangstukjes de dichter en de muzikant niet alleen
niet zamen gewerkt hebben, maar de dichter onder
het opstellen in het geheel niet aan den muzikant gedacht heeft, ja zelfs somtijds geene muzijk verstaat;
daar echter de beste meesters in de schoone kunsten
ons loeren , dat deze vriendelijke zamenstemming tusschen de beide schoone kunstenaars volstrekt noodig
is, zal de muzijk dat uitwerken, wat zij anders in
staat is te doen.
Ten
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Men ziet derhalve, van welk een gewigt eene nadere vereeniging van de muzijk met de poézij ook
voor de godsdienst wezen zou. Schoon nu deze ver
meer te hopen dan te verwachten is, zal ik-enig
echter met weinige woorden mijne gedachten over
dit onderwerp rondborstig voorstellen. Het was zeker
te wenschen, dat poézij en muzijk te zamen vereenigd
in de nationale opvoeding gebruikt werden, even gelijk bij de Grieken, om gevoelens van liefde tot het
vaderland en deugd aan de jeugd in te boezemen;
maar nog meer, dat de openbare godsdienst, door de
muzijk en poezij , verlevendigd en veraangenaamd
werd. Wat zoude ons verhinderen, b. v. om, op den
dag des lieeren, op de gedachtenisviering van Jezus
geboorte, dood, opstanding, hemelvaart en anderen,
zoodanige geestelijke zangstukken kunstig te hooren
uitvoeren, welke het hart opwekken tot liefde, aan
bewondering van den eeuwiggezegenden-bidnge
Verlosser en van Hem , die de wereld zoo lief had,
dat Hij Zijn' eeniggeboren Zoon zond om zondaren
zalig te maken. Zij, die een muzikaal oor bezitten,
gevoelen helaas! te dikwijls, hoe zeer de jammerlijke
muzijk, in de kerken der Protestanten van ons vaderland, bij hen eene gevoelloosheid veroorzaakt,
onaangename aandoeningen verwekt, en juist het tegengestelde einde bereikt, dan waartoe de muzijk en
het gezang in de vergaderingen der Christenen verordend zijn. Wij missen in de Nederlandsche kerk zelfs
nog geestelijke gezangen, en moeten ons alleen van
Psalmen bedienen, in welke, hoe schoon, hoe voortrefFelijk
T5
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lijk zij ook op zich zelven en voor den tijd, waarin zij
zijn opgesteld, zijn mogen, echter de naam van Jezus
niet eens stellig genoemd wordt; waarin ook geene voor name gebeurtenis van zijn leven, anders dan bij toespeling of in het voorbijgaan, of in eenen ioorspellenden
en dus meer omzwachtelden zin wordt voorgesteld.
De oude Dichters en Dichteressen, als Mozes, Debora,
David, Jesaias enz. hebben altoos hunne gezangen
geschikt naar de behoeften en omstandigheden van
hunnen tijd, en van de huishouding, waarin zij leefden. Zij hebben dus voor hunne tijdgenooten in de
eerste plaats gearbeid, en ook voor ons in meer dan
één opzigt; maar ik zou echter durven staande hou den, dat hunne poëtische stukken in dien vorm,
waarin zij zijn opgesteld, niet volkomen geschikt zijn
voor het gezang in onze openbare godsdienst, of godsdienstige bijeenkomsten; dewijl de toespelingen op
de plegtige_ Joodsche godsdienst, en de voorspellende
uitdrukkingen niet voegen in den mond van hen, die
geene uitwendige plegtigheden der Joden meer in
hunne godsdienstige bijeenkomsten waarnemen en de
tijden der vervulling beleven. 't Is waar, dat de oude
dichtstukken niet alleen zvo vele schatkamers zijn voor
de Heilige Christendichters, om hunne dichtaders te
verrijken ; dat deze de gevoelens en denkbeelden,
aangaande God en godsvrucht, uit de stukken der
ouden in de hunne, zelfs woordelijk, kunnen overnemen ; maar met dat al blijft het waar, dat, zoo
lang wij geene diohtstukken hebben, naar den aard
der nieuwe huishouding en van den tijd der vervul-

ling,
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ling geheel en al geschikt, wij, hoe groot een ge
verbeterde psalmberijming ook zij, nog het-schenkd
voornaamste missen, wat een kenner en beminner
der heilige zangkunst en poëzij met refit verlangt.
Ja, mijne medechristenen, laat ons voor de vuist
spreken! wij missen in onze openbare Godsdienst en
in onze bijzondere godsdienstige bijeenkomsten, zoodanige stukken, waarin de poëzij en de muzijk naar de
hedendaagsche behoeften, omstandigheden en smaak,
hare beste krachten besteed heeft. Deze beide schoone
kunsten liggen, helaas! in hunne uitstekendste ver
voor ons werkeloos; en zijn nog niet geheel-mogens
en al geheiligd aan het kruis van Christus.
En hoe lang nog? Ik heb meer vrees dan hoop,
met opzigt tot de openbare Godsdienst; .— maar echter
kon ook dit eenigermate op eene andere wijze vergoed worden. --- In bijzondere bijeenkomsten der
Christenen kan plaats hebben, wat bij de openbare
Godsdienst tot hiertoe onuitvoerlijk schijnt geweest te
zijn. Geestelijke concerten moesten in gebruik gebragt,
en in dezelve door zang en speeltuig de lof des grooten Konings uitgeboezemd worden. Aan dergelijke stukken moesten onze eerste Christendichters en muzikanten hunne beste krachten, het edelste vermogen
hunner kunst te koste leggen, en zoo toonen, dat
ook deze schoone kunsten aan de leer van den grooten
Zaligmaker en aan het gezegend kruis hunnen groot sten luister en hunne verhevenste onderwerpen te
danken hebben. Dit zoude daarenboven van veel invloed zijn, om ons gewone of Gregoriaansche kerkgezang,
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zang, dat, behoorlijk hervormd, voor de groote menigte nuttig en noodig blijft, die melod j te geven,
waartoe men het tot hiertoe niet heeft kunnen brengen. — Naar verder; hoe aangenaam zoude het zijn,
wanneer men den tijd eens zag komen; waarin, ook
hij de openbare Godsdienst, de geboorte, het lijden,
de dood, de opstanding, de hemelvaart van onzen
gezegenden Jezus en dergelijke stukken, door de ver
treffend en hartroerend-enigdpoëzjmuk,
voorgesteld, en met dankzegging, verwondering en
aanbidding werden aangehoord. Wanneer mijne ver
mij zulk een tooneel voorschildert, dan trilt-belding
mijn hart van aandoening; en ik gevoel, voor welke
verbetering onze openbare Godsdienst vatbaar is. Ook
zie ik, of voor mij, of voor mijne nakomelingen, in
dit opzigt, heugelijker tijden te gemoet.
Ik zoude hier nog veel kunnen bijvoegen, maar ik wijs
hem, die meer over dit onderwerp lezen wil, naar de
verhandeling van NIENEIER, ober Dichtkunst and Musik in
Yerbindung snit der Religion, voor zijne Gedichte geplaatst.
Om derhalve mijne vermogens te beproeven, en
aan mijne landgenooten eenige stukken te geven,
welke, mijns oordeels, van dien aard zijn, dat de
muzikant al het vermogen zijner kunst daaraan kan
te kost leggen, heb ik deze Cantaten opgesteld; en
daarin getracht die verscheidenheid te brengen, welke
naar den aard der onderwerpen geschikt is, en dat
vermaak aan de toehoorders verschaft, hetwelk men
in eentoonige stukken doorgaans mist; ten minste
niet dan zeer zeldzaam bereiken kan.
Ik
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Ik zal derhalve, ook tot onderrigting van anderen,
die regels opgeven, welke ik in het opstellen dezer Cantaten onder het oog gehouden heb, en welke ik voornamel jk geleerd leb uit DU BOS, MARMONTEL, REMOND
DE ST. HARD, ROUSSEAU en SULZER. Ik had ook gaarne
met KRAUSE geraadpleegd; maar daar ik deszelfs ver
ober die inusikalische Poësie tot hiertoe niet-handelig
ter leen heb kunnen bekomen, en dezelve in Duitschland geheel is uitverkocht, is het mij onmogelijk geweest, met de aanmerkingen van dien kunstkenner
mijn voordeel te doen; dan slechts in zoo ver ik er
bij SULZER het een en ander uit heb aangehaald ge
-vonde.
Vooreerst zal ik dan eenige opmerkingen snaken
over de eigenschappen van dien dichterlijken stijl,
welke voor de muzijk geschikt is; om vervolgens het
een en ander te zeggen over de theorie der Cantaten in het algemeen, en er nog eindelijk het een en
ander bij te voegen over de bijzondere deelen, uit
welke de Cantaten bestaan. Men verwachte hier
echter geene volledige theorie, maar slechts eenige
losse aanmerkingen, eene kleine proeve.
Het kan zeer wel plaats hebben, dat een dichtstuk
in zijne soort voortreffelijk, maar echter niet geschikt
is voor de muzijk; of de muzijk kan uitstekend zijn
en de dichterlijke voorstellingen flaauw en krachteloos: of eindelijk kunnen en de muzijk en het dicht
beide voortreffelijk, maar niet voor elkander-stuk
geschikt zijn. In al deze gevallen mist men het doel,
het welk men zich, door poëzij en muzijk te vereenigen,
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g en, voorstelt Zal men derhalve dit oogmerk bereiken, dan moet het dichtstuk geschikt zijn voor de
muzijk, en de muzijk wederom overeenkomen met
den aard der dichterlijke voorstellingen; en wanneer
in dit geval beide, muzijk en dichtstuk, voortreffelijk
zijn, dan zal men het voorgestelde einde kunnen bereiken, waar toe men zich, door deze vereeniging,
den weg gebaand heeft.
Op dat men derhalve in deze zijne pogingen geluk
dat de dichter eenigermate-kigstae,hnod
een muzikant zij; dat is: dat hij zoo veel muzikaal
gehoor en gevoel hebbe, dat de schoonheid en de
kracht der muzijk hem bij ondervinding bekend zijn ;
dat de verschillende eigenschappen der bijzondere toonen in de muzijk, de geschiktheid derzelven, om den
toon der onderscheidene hartstogten door nabootsing
voor te stellen, hem niet vreemd zijn; ten einde hij
zoo wel zijne woorden wel uitkieze, als zijne geheele
voorstellingen geschikt make voor de uitdrukkende
melodij; dat hij oordeelen kan, of de muzikant,
onder het werken, den regten toon treffe, om hem
daar over zijne aanmerkingen ter verbetering voor te
dragen. —
Maar ook aan den anderen kant dient de muzikant
min of meer een dichter zijn; --- dat is, hij moet kennis hebben van de algemeene eigenschappen van den
dichterlijken stijl, — van de kracht der taal, waarin
liet dichtstuk opgesteld is, het welk hij, als muzikant
bearbeidt; -- hij behoort gevoel te hebben van den
onderscheiden aard der verschillende voeten en voetma-
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maten, van de langheid en kortheid der sylben, de
dichterlijke harmonij en melodij; hij behoort den toon
der hartstogten te kentien; hij behoort te weten,
welke voorstellingen door de muzijk kunnen nagebootst worden, en welke alleen van ter zijde kunnen
ondersteund worden, ten einde hij Bene al te kun
daardoor onnatuurlijke nabootsing vermijde:-stigen
ja in één woord; hij moet in staat zijn, om de schoonheid van dichterlijke voorstellingen te gevoelen, om
zoo, door dezelve in verrukking geraakt, ook aan
zijne toonen de ware overeenkomst met de woorden
te geven, en de vereischte levendigheid aan zijnen
arbeid mede te deelent Dit gaat zelfs zoo ver, dat
verscheidene kunstrigthers wenschten, dat de muzikant
en dichter één en dezelfde persoon waren. REMOND
DE ST. HARD zegt dit met zoo vele woorden: en MAR)IONTEL voegt

er nog bij, dat het gebrek van gevoel

voor het schoone in d0 muzijk de oorzaak is, waarom
vele, anders groote, dichters in de muzikale poëzij
niet geslaagd hebben.
Naar om nu meer in 't bijzonder na te gaan, welke
de pligten voor den dichter zijn, wanneer hij met den
muzikant gemeenschaplijk arbeidt, zoo komt voor
eerst deze aanmerking van MARMONTEL te pas; « dat
« een dichtstuk min of meer geschikt is , voor de mu•
« zijk, naar mate deze meerder of minder gemakkea lijkheid heeft, om uit te drukken, hetgeen het eerst«genoemde haar voorstelt.»
Deze algemeens regel van MsRxoNTEL kan op de bij-.
zondere deelen van een dichtstuk worden toegepast,
en
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en raakt zoo wel enkele woorden , als geheele perioden, ja zelfs de gansche voorstelling. Vele woorden
zijn geheel en al ongeschikt voor de muzijk. Sommige
Franschen zeggen zelfs, dat men in hunne taal maar
twaalf of vijftienhonderd woorden heeft, van welke
neen zich, in de muzikale poézij, bedienen kan; en
dat al de anderen, noch buigzaamheid, noch zachtheid genoeg hebben, om te kunnen gebezigd worden;
daar integendeel de taal der Italianen een' veel rijker' voorraad bezit van zulke woorden, die voor den
zang geschikt zijn. Zelfs heeft een zeker schrijver onlangs durven staande houden„ dat de Franschen geene
goede vocaal-muzijk hebben en hebben kunnen, uit
hoofde van het gebrek van accentuatie, aan hunne
taal eigen. Schoon ik nu dit niet bepalen kan of
wil; als ook geen voornemen heb, om onze taal met
die der Franschen te vergelijken, zoo volgt echter
hier in 't algemeen uit, dat de dichter van muzikale
stukken, in welke taal hij dan ook arbeide, veel
kiescher moet zijn in de keuze zijner woorden, dan
de dichter, die slechts gelezen wil worden; — dat
dit in het bijzonder plaats heeft in de keuze der
werkwoorden en bijwoorden, onder welke die gene,
welke noch door den klank, noch door de beweging,
eenigermate kunnen nagebootst of ten minsten ondersteund worden, zoo veel vermijd moeten worden
als mogelijk is; dan namelijk, wanneer zij een
voornaam gedeelte der voorstelling bevatten; want
het spreekt van zelfs, dat er in eene periode altoos
woorden zijn, wier hulp mem volstrekt niet ontberen
kan,
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kan, en die echter ver zijn van muzikaal te wezen.
Om dit met eeg} voorbeeld op te helderen, merk ik
alleen aan, dat, met opzigt tot de keuze der woorden, deze de geschikste voor de muzikale poëzij zijn,
welke zulk een bij-denkbeeld bevatten, hetwelk muzikaal is. net ruischend beekja is derhalve veel muzikaler dan het fielder beelkje, om dat het woord ruischend
beter door de muzijk kan worden nagebootst, dan ht
woord helder. Zoo is ook, het ruischend beekje vloeit
langs de oevers kabbelend heen, muzikaler dan, het helder beekje loopt langs bloemrijke oevers heen, om dezelfde reden: bloemrijk is voor den muzikant van geen
gebruik. Dan dit heeft ook plaats in geheele perioden.
Deze toch drukken of een geheel of een voornaam
gedeelte van een denkbeeld uit: en dus moet en de
klank en de beweging, overeenkomstig met den aard
der voorgestelde zaak, reeds in de periode gevonden
worden, zal de muzikant behulpzaam kunnen zijn aan
de kracht der uitdrukking, zonder dat er tusschen
zijne muzijk en de dichterlijke harmonij kontrast plaats
heeft. De dichter moet, zegt 1SLR 1ONTEL, aan den muzikant toeren en bewegingen geven, welke vatbaar
zijn voor zulke buigingen, waaruit de schoonheid van
den zang voortvloeit. Lange tusschenredenen, ingewikkelde constructiën, of zulke, die eene geruime
poos voortloopen, eer zij ten einde zijn, voegen in een
muzikaal dichtstuk niet, maar in tegendeel is de rond
netheid der perioden daarin een noodzakelijk-heidn
vereischte; en de reden hiervan is zeer eenvoudig.
Nen kan meer woordeb achter elkander lezen, dan
zin-lI.
U
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zingen; dus moet men in lange construetién, in het
midden van den zin ophouden, hetgeen stuitend en
onnatuurlijk is. Wanneer de dichter dit in acht
neemt, en dan verder zorgt, om den natuurlijken
toon van den hartstogt, welken hij schilderen wil,
te treffen, dan zal hij ook van zelfs zulke toeren aan
den muzikant geven, als deze noodig heeft, om denzelfden hartstogt muzikaal voor te stellen.
Dit heeft eindelijk ook plaats in de voorstellingen
zelven. Voorstellingen, welke in het geheel onder
het bereik van de muzikale nabootsing niet vallen,
zijn ongeschikt voor de muzikale poëzij. Een dichter
kan spreken van hetgeen het oor verrukt, eene teederheid van gevoelens in de ziel veroorzaakt, en de

muzikant kan hem helpen; maar zoodra hij van den
reuk spreekt, moet de muzikant zwijgen. Een voor
hiervan geeft mjj MARMONTEL op, in de volgende-beld
regels van QIIINAIILT :

Plus fobserve ces lieux, et plus je les admire.
Ce fleuve coule lentement;
1l s'éloigne regrèt d'un séjour Si' charmant.
Les plus aimables fleurs et le plus doux xéphire
Par fumnent l'air,, qu'on y réspire.
in welke de muzijk wel den langzamen loop van het
beekje kan voorstellen, maar niet in staat is, om de
schoonheid of den reuk der bloemen voor te dragen.
Alleen kan zij het gevoel of de aandoeningen, welke
de kleuren en de reuk in den mensch voortbrengen,
ver-
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vertoonen. Hieruit nu volgt deze regel; dat- afgetrokken voorstellingen van zaken, die door kleuren op
het gezigt, of enkel op den reuk werken, geene goede
voorstellingen voor de muzikale poëzij zijn, tenzij ze
onmiddelijk verknocht worden met zulke sentimenten
of hartstogten, welke uit dezelven natuurlijk voorttevens onder het bereik der muzijk zijn.-vloeijn,
Dit is een zeer vruchtbaar beginsel voor goede lessen;
ook in 't bijzonder met opzigt tot de keuze der bijwoorden: want daar het zeker blijft, dat al het overtollige schadelijk is, zoo zijn zulke bijwoorden, welke
de muzikant niet kan uitdrukken of ondersteunen, in
de muzikale poëzij niet zelden overtollig.
Alles wat slechts het gevolg is van eene koele redenering, of van geest, is onbereikbaar voor de muzijk.
Zij vordert zuivere poëzij; beelden namelijk en gevoelens. Een geestige trek, een droog verhaal, eene
koele gevolgtrekking, wint niets door de hulp der
muzijk; ja, het is onnatuurlijk, wanneer door de muzijk zulke aandoeningen of gevoelens voorgedragen of
zulke bewegingen geschetst worden, welke onbestaanbaar zijn met den aard deler drooge voorstellingen.
De muzijk is zeker niet gemakkelijk te voldoen,
zoo min als de poëzij. Beide eisschen van elkander
eene wederkeerige gedienstigheid, oplettendheid, inschikkelijkheid en behulpzaamheid; en zonder dezelve
zijn ook deze twee gezellinnen niet in staat, om aan
hare bestemming gemeenschappelijk te voldoen, dat
is, zich, met vereenigde krachten, den gereeden-toegang tot het menschelijke hart te openen.
Uit
112
r
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Uit deze korte opmerkingen, welke slechts wenken
zijn voor den kunstenaar, ziet men, hoe vele lierzangen
en andere dichtstukjes, welke men op muzijk brengt,
daartoe ongeschikt zijn, en hoe kiesch een muzikant,
die met vrucht arbeiden zal, behoort te zijn in de
keuze der dichtstukken, aan welke hij zijne kunst te
kost leggen wil; maar het blijkt ook hier uit, hoe
onaangenaam het is voor een' dichter, die in het ge
voor den muzikant niet gearbeid heeft, wanneer-hel
hij ziet, dat men zijne stukjes, voor den voet weg,
maar op muzijk zet, en zoo zonder smaak, zonder
oordeel, poëzij en muzijk vereenigt, waar dezelve
niet kunnen of moesten vereenigd worden.
Maar welke zijn dan de vereischten van een dichtstuk, voor de muzijk geschikt ? Deze volgende zijn zeker
de voornaamste. -- Dat het verhalende gedeelte daarvan zulke beelden voorstelle, en dezelve van die zijde
vertoone, van welke zij, of met opzigt tot de klank,
of met opzigt tot de beweging, door de muzikale uit
meer levendigheid ontvangen kunnen, dan-druking
zij zonder dezelve hebben zouden. Dat dit verhaal,
noch te afgebroken, noch te langwijlig zij; het eerste
toch verhindert de muzikale uitdrukking, om dat de
muzikant geene opvolging der toonen heeft, welke
groot genoeg is, om nabootsende buigingen uit te
vinden; — en het laatste verflaauwt haar. Verder;
dat de voorstelling van sentimenten natuurlijk zij, en
zoo veel mogelijk in dien toon, welken de hartstogten
en gevoelens in de natuur aannemen; op dat diezelfde
toon, door de muzijk voortgebragt, met meer kracht
ge-
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gelijksoortige aandoeningen in het hart der toehoor
zoude verwekken dan hij afzonderlijk doen kan;-ders
maar ook; r-- dat er in zulk een dichtstuk vooral eenheid heersche, op dat men de aandacht aangenaam
bezig houde, zonder dezelve in het minste te ver
Wanneer men een dichtstuk leest, kan men-moeijn.
zonder moeite eene grootere aandacht oefenen, dan
in eene muzikale uitvoering, om dat men in het eerste geval, niettegenstaande eene grootere verscheidenheid , gemakkelijker de eenheid bespeurt; maar deze
verscheidenheid, wanneer zij te groot is, veroorzaakt,
dat men onder de muzikale uitvoering de, eenheid
ligter uit het oog verliest; en dit verzwakt zeker de
vermogende uitwerking van het geheel. Rijke een
kan in muzikale dichtstukken niet genoeg-voudi.ghe
worden aangeprezen. --- Eindelijk is het noodig, dat
de woorden en perioden, waar mede de denkbeelden
voorgesteld worden, zoo veel mogelijk, muzikaal zijn,
dat is, geene onaangename klanken veroorzaken, of
door hunne stroef heid onvatbaar zijn voor die buigingen, welke de muzijk vordert, zal zij, anders

eenige uitwerking kunnen hebben.
liet is zelfs om deze reden, dat Lord IAiMES staande
houdt, dat geen zangstuk onaangename hartstogten
moet voorstellen; uit hoofde dat de toon derzelven,
onaangenaam voor het gehoor zijnde, niet muzikaal
kan uitgedrult worden; dewijl niets, dat onaangenaam voor het gehoor is, muzijk kan heeten. De muzijk is derhalve naar zijne gedachten ongeschikt,
om gevoelens van wreedheid, boosaardigheid
3
har-

310

AANMERKINGEN

hartigheid, nijd, of een' anderen ongezelligen hartstogt te vergezellen, en een dichtstuk, waarin deze
gevoelens heerschende zijn, is dan ook geen muzikaal
dichtstuk. Zoo is ook, naar de meening van deuzelfden schrijver, de muzijk niet geschikt om walgelijke
of onaangename beelden voor te stellen; gelijk b. v.
dat van Poliphemus bij vznGir i Qs.
Maar integendeel vereenigt zich de muzijk gaarne
met dichtstukken, welke daartoe strekken, om aan
bewegingen in te boezemen; als van vreugde-genam
en bevalligheid; ook sympatethische, zoo wel smartelijke als vrolijke; gelijk de verschillende bewegingen
der liefde, teederheid, bezorgdheid, angst, smart uit
hoofde van afwezendheid, hoop en vrees; als ook dank-

baarheid, verwondering, verschrikking, aanbidding.
Maar eene andere opmerking van Lord LU1ES schijnt
aan meer bedenking onderhevig; deze namelijk: dat
de muzijk niet geschikt is om aangename bewegingen
te vergezellen, wanneer dezelve van het grootste aanbelang zijn, omdat zij alsdan het gemoed geheel ver.
vullen , en geene plaats overlaten voor de muzijk of
voor eenige soort van amusement. In ecne gevaarlijke
onderneming , om een' tiran te onttroonen, (zegt hij)
zou de muzijk zeer ongevoelig zijn, al was het, dat er
veel hoop was op eene goede uitkomst. Alexander,
aanvallende op de stad der Indianen, en den wal beklimmende, had zekerlijk geene aandrift, om zijne
gewaarwordingen in gezang te uiten.
Deze laatste opmerking laat ik aan den kundigen
lezer ter onderzoek en ter beoordeeling over; vermits
eene
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Bene naauwkeurige ontleding daar van mij te ver
zoude afleiden. Mijne aanmerkingen gaan ook daar
voornamelijk over de Cantate, als ook over-enbov
hetgeen men in dezelve heeft in acht te nemen, maar
niet zoo zeer over het geen de muzikale tooneelpoëzij
betreft, en daar de Cantate toch merkelijk verschilt
van de muzikale tooneelpoëzij, is het niet noodig,
mij hier daarover breeder uit te laten.
Om derhalve meer in het bijzonder mij tot de
Cantate te bepalen, zoo merk ik vooraf aan, dat de
Cantaten, 'die het eerst uit Italic tot ons gekomen
zijn, oorspronkelijk, volgens hetgeen RoISSEAV opgeeft,
eene soort van leerdichten waren, welke gezongen,
als ook met instumenten vergezeld werden, en alleen
bestonden uit , drie recitatieven en drie gezangen;
maar dat de nieuwste meer gelijken naar stukken uit
Bene Opera, welke daarin

van dezelve verschillen,

dat de eerste op het tooneel, en de Cantaten in de
muzijk-zaal worden uitgevoerd.
Dan schoon het waar is, dat de Cantaten eenige gelijkheid hebben met de tooneelen eener Opera, zoo
verschillen zij echter, mijns bedunkens, van dezelve
in meer opzigten, dan aoUSSEAV meent. In de Cantate
behoort geene eigenlijk gezegde handeling, maar de
handeling wordt voorondersteld; en alleen in zoo ver
verhalender -, en niet handelender-wijze opgegeven,
als noodig is om de aanleiding tot de sentimenten
voor te stellen; of den overgang van het eene sentiment tot een ander sentiment natuurlijk te maken.
De Cantate is dus, volgens sILZER : een klein gedicht,
voor
134
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voor de muzijk gemaakt, en van eenen aandoenlijken
inhoud, waarin verschillende voetmaten, opmerkingen, bespiegelingen, gewaarwordingen, en hartstogten
uitgedrukt worden, welke ontstaan H gelegenheid
van een gewigtig onderwerp. De dichter vestigt zijne
aandacht op een belangrijk stuk uit de natuur, uit
het menschelijke leven, uit de zedekunde, staatkunde,
of godsdienst. Uit de beschouwing van dit onderwerp ontstaan bij hem gewigtige gedachten. ernstige
of vrolijke gewaarwordingen; die somtijds zelfs sterke
hartstogten worden. Wanneer hij nu, ingevolge van
den steeds veranderenden toestand van zijnen geest
en hart, dat, wat hij ziet, beschrijft; en uitdrukt
hetgeen hij gevoelt; het uitbarsten van zijn' hartstogt
schildert; en voor elk zijner voorstellingen in het bijzonder eene geschikte voetmaat verkiest, dan ontstaat
daaruit de Cantate.
Hieruit blijkt derhalve, -- dat de Cantate geene
handeling, maar eene aandoenelijke beschouwing van
een belangrijk onderwerp is; — dat alle langwijligheid
daar in vooral vermijd moet worden; -- dat, aan den
anderen kant, het onderwerp van alle treffende zij
beschouwd, en de voorstelling, door, de rijkheid-den
van gedachten, onderhoudend en belangrijk moet gemaakt worden; -- dat men alle niets beduidende
kleinigheden voorbijgaan , en niets, gelijk men zegt,
er met de hairen bijtrekken moet; — dat de overgang van de eene gewaarwording tot de andere, en
de afwisseling der hartstogten natuurlijk moet zijn; --dat de aandoenlijkheid niet dalen, maar veel eer klimmen
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men moet; -- dat al de verschillende deelen zoo in
verband met elkander moeten staan, en zoo naauw aan
elkander verknocht zijn , dat men met zeer weinig

moeite de eenheid in de verscheidenheid ontdekken
kan; en eindelijk -- dat de stijl eenvoudig, bevallig,
vol melodij en harmonij , zonder eenige opgesmuktheid of gezochtheid, voortloope, en zich benevens de
voetmaat naauwkeurig schikke naar de verschillende
gewaarwordingen, gevoelens en hartstogten. Dit laatste moet insgelijks door den muzikant in acht genomen
worden; waarom ook SIILZER verscheidene passages uit
GRAUNS muzijk, op de Tod Jesu van RAMMLER , heeft
aangestipt, waarin, zijns bedunkens, deze edele en
opgesmukte deftigheid niet genoeg in acht genomen is.
Dit zij genoeg over de' Cantate in het algemeen,
welke men in verschillende soorten verdeelen kan,
of uit hoofde der onderwerpen, of uit hoofde van
den vorm, of uit hoofde van de plaats, waar zij vertoond worden. Dan hetgeen wij opgemerkt hebben,
is het voornaamste hetgeen door den dichter, bij het
opstellen van zulke stukken, moet in acht genomen
worden. Men behoeft deuzelven daarom onder geene
naauwere banden te leggen; maar men geve den
stroom van zijn genie den vollen loop, bijaldien het
zich slechts binnen deze aangewezen oevers houdt.
De voornaamste gedeelten der Cantate zijn het Koor,
het Koraal, de Solo, de Aria, het .Recitatief, en einde lijk ook het Duet, Trio en Quartet. Over elk derzelven
zal ik het een en ander aanmerken , hetgeen ik bij
135
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goede schrijvers gevonden heb, en waar naar de dickter der Cantate zich voornamelijk rigten moet.
Het Koor is een gezang van vier of meer stemmen,
en dient, om de toehoorders op eens met de geheele
pracht der harmonij en tegelijk met de gansche schoonheid der melodij te treffen. --- Het is toch eene bekende zaak, dat eene gewaarwording, welke wij bij
vele menschen te gelijk zien, op ons uittermate sterk
werkt. Het is de pligt van den dichter, in de koren
zulke gedachten te brengen, welke natuurlijkerwijze
van het gansche volk kunnen voorgesteld worden:
een' blijden uitroep, of eerbiedige aanbidding. De tekst
van het koor moet zeer eenvoudig, kort en welluidend zijn; maar vooral verstaanbaar , om dat het
diepzinnige zich zoo wel niet schikt voor de groote
menigte. -- De koren moeten ook vooral in lange
stukken niet veelvuldig zijn. Sterke indrukken komen slechts zelden voor; en dan nog voornamelijk
op het einde, waarom ook de Cantate doorgaans met
een koor eindigt.
Men vindt in RA)9ILEas Cantaten meer dan een koor;
en wel twee hoeren en een slot-hoor; ook heeft hij
zijne koren, doorgaans, in proza gesteld; als b. v. in
zijne Cantate, Die 4u ferstehung and Himinel fahrt Jesu:

0 God! gij zult zijne ziele niet verlaten in de helle,
en niet toelaten, dat uw heilige de verderving zie.
Dit nu staat wel aan de keuze des dichters; echter
is het over 't algemeen waar, hetgeen sVLZER zegt :
((Tot
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« Tot het eingelijke koor behoort eene lyrische voetmaat, als ook een gezang, hetwelk naar alle regelen
van melodij en rythmus gerigt is , en waar in elke
stem haren bijzonderen gang heeft.))
Het koraal is ` insgelijks een vierstemming gezang;
zeer eenvoudig, zonder muzikale sieraden, en geschikt
om door de geheele gemeente in de kerk gezongen
te worden. Men noemt het ook het Gregoriaansche
gezang. De Franschen noemen het plein chant; en de
Italianen canto firmo. Het is het eenvoudigste gezang
dat mogelijk is, geschikt voor stille en bedaarde bespiegelingen en gewaarwordingen, welke in het gemeen het karakter der kerkliederen uitmaken.
Het koraal is niet volstrekt noodig; en wordt ook
eigenlijk bij openbare gelegenheden gebruikt: daarom
heb ik mij ook van hetzelve in mijne Cantaten niet
bediend. Om echter voorbeelden van koralen op te
geven, zal ik er eenigen uit- RAm1LEa. inlasschen.
Zijne Cantate, der Tod Jesu, begint met dit koraal,
hetwelk op de wijze is van een bekend kerkgezang:

Du, dessen .teugen flossen,
So bald sic Zion sahn ,
Zur Frevelthat entschlossen ,
Sick seinem Falle nahn;
Wo ist das Thai, die Hohle ,
Die, Jesu, dick verbirgt?
Ver[olger seiner Seele,
Habt ihr ihn schon erwv rgt ?
Het
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Hetwelk dus vertaald kan worden: o Gij, wiens
oogen violen, noodra zij Zion zagen , hetwelk de euvel-

daad besloten had, en zich ten val neigde; waar is het
dal, de spelonk, welke u, o Jezus ! verbergt? of hebt gij,

vervolgers zijner ziel! hem alreeds onigebragt?
In de .0 ferstehung and Himmel fahrt Jesu heeft men
dit koraal,

Triumf!! Trium f ! des Herrn Gesalbter sieget !
Er steigt aus seiner Felsengru ft.
Triumf! Triumf!! ein Chor von Engeln flieget
Alit lauten Jubel durch die Lu ft.
Triumf!! Triumf! de Gezalfde des Heeren zegepraalt!
Hij stijgt uit zijn rotsig graf. Triumf!! Triumf! een koor
van Engelen vliegt met luide jubels door de lucht.
Wat de Solo in de muzijk is, weet elk, die eenigzins mauzijk verstaat; maar in de Cantate bestaat de
solo met opzigt tot de poëzij, uit zulke gewaarwordingen, die door de voornaamste zangstem worden voor
om de anderen aan te voeren, door treffende-gestld,
voorstellingen, nieuwe wendigen en gedachten, welke
de aandacht opwekken, en tevens aan den zanger ge
geven, om het vermogen der muzikale uit -legnhid
te vertoonen, zonder dat de zakelijke voor -voering
daar door verzwakt of onnatuurlijk wordt.-steling

Dezelve zijn hij RAMMLER in der Tod Jesu, allen

proza; dus:
Solo.
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Solo.
Zijn adem is zwak; -- zijne dagen zijn verkort; --Zijn ziele is vol jammer; -- zijn leven is nabij de helle.
als ook:
Weent niet! hij heeft overwonnen, de leeuw uit de
stamme Juda.

De Aria wordt, volgens KRAUSE, zoo als ik bij s1LZER
gezien heb, dan gebezigd, wanneer de gewaarwordingen zóó sterk en de gemoedsbewegingen zóó groot
worden, dat wij niet eer te vreden zijn, vóór dat wij
dezelve geheel openbaren, en ons hart geheel hebben
uitgestort. Hier mede strijdt niet, dat men de Cantate
somtijds met de aria begint; want dan vooronderstelt
men, dat de persoon, welke de aria zingt, bij den
aanvang van het zangstuk, reeds zijne aandoeningen
den teugel viert. Zoo begint b. v. METAST Aio eene Cantate op den jaardag van den keizer, met deze Aria:
Gia fra l'ombre it sol prevale;
Spiega i vanni, augel reale,
E saluta it nuovo di.
Questo di the fa ritorno,
E it gran di clie a rai del giorno
Il tuo Giove i lumi apri.
Reeds heerscht de zon over de schaduwen; o konink1 ijke vogel, spreid uwe vlerken uit, en groet den aankomenden dag. Deze dag, welke wederkomt , is de groote
rlag,
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dag, welke bij het rijzen van den morgen, aan uwen Jupiter de oogen opende.

De dichter gebruikt daartoe de lyrische voetmaat,
en kiest uit vele gedachten en woorden Benige wei
uit, en wel zulken, welke den hartstogt in een-nige
klein bestek schilderen, of ten minsten den muzikant
aanleiding en gelegenheid geven, om dezelve volkomen daar te stellen. De aria is daarin van de ode en
elegie onderscheiden, dat zij de gewaarwording korter
en ,als in één punt vereenigd, voorstelt. Zij vordert
dus eene korte en zachtvloeijende uitdrukking. Een
al te hevige en te gelijk onrustige hartstogt, welke
overal gelegenheid zoekt, om op verschillende wijze
uit te weiden, voegt niet bij de aria, om dat de een
gewaarwording dan niet genoegzaam kan-heidr
bewaard worden.
Be aria bestaat doorgaans uit twee deelen of stel
eerste bevat de algemeene uitdrukking-linge.D
der gewaarwording, de tweede de meer bijzondere
toepassing derzelve ; of omgekeerd; gelijk in deze
aria uit RAMMLER :

Zoo staat een heuvel Godes ,
Den voet in donderwolken
.iet hoofd in zonnestralen:
Zoo staat de held uit Kanaan.

De
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De dood moog' vrij op bliksems ijlen,
Zij woog' uit holle vloeden kuilen,
Zij moog' het aardrijk opensplijten;
De wijze ziet hem vrolijk aan.

Zoo staat een heuvel Godes ,
Den voet in donderwolken,
Het hoofd in zonnestralen:
Zoo staat de held uit Kanaan.
Maar de aria heeft, volgens S13LZER, de meeste volkomenheid, wanneer het eerste en tweede gedeelte eene
tegenstelling uitmaakt: b. v.

De hoogmoed valt voor minder krachten,
En siddert als het trillend riet.
Maar hen, die needrig God verwachten,
Beschaamt de hope niet.
De Ariette is eene kleine arie, die slechts één deel
heeft; en door den dichter gebezigd wordt in zulke
passages, waar in een matige trap van gemoedsbeweging plaats heeft, dewelke niet lang aanhoudt,
noch eenen diepen indruk maakt. Eene afwisseling
van aria's en arietten is somtijds noodig , omdat het onnatuurlijk ' is, dat mindere of schielijker voorbijgaande
gewaarwordingen even uitgewikkeld voorgedragen
wooden, als die, welke de voornaamste van het ge
-hel
stuk zijn.
Zoo
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Zoo is ook het Arioso een zeer eenvoudig gezang;
dat men kan aanzien als een meer uitkomend of
sprekend gedeelte van het recitatief; dan namelijk
wanneer er in het recitatief iets voorkomt, hetwelk
in eene meer afgemeten beweging moet worden voor
dan het overige. Een wensch, eene leer--gedran
zame spreuk, eene treffende schilderij, waarbij men
zich echter niet lang kan ophouden, geeft den muzikant aanleiding, om een duidelijker takt aan het
gezang te geven. Ja zelfs is dit somtijds in lange recitatieven van veel nut, om de langwijligheid te ver
daarenboven zeer geschikt tot eene snelle-mijden,
en plegtige gewaarwording. Hier uit nu kan de dichter onder anderen deze les trekken: dat hij in zijne
recitatieven, wanneer ze te lang zijn, hier en daar
zoodanige passages invlechte, welke de eigenschappen
van liet arioso hebben; als ook, — dat zulke passages,
welke meer treffend zijn, en waarvan de toon hooger
is dan de verhalende, zeer wel in het recitatief
kunnen gebezigd worden.
Het Recitatief (waarover men eene uitgewerkte
verhandeling vindt in het Xlde en XIIde deel van de
N. Bibliot/ie1 der schonen Wissenschaften) dient voor
om de verschillende gedeelten van het ge--namelijk,
heele stuk aan elkander te hechten; om de aria te
doen uitkomen; en de verwarring te verhinderen,
welke de aanhoudendheid van het volle geluid zoude
veroorzaken. Derhalve moet het recitatief niet langer zijn, dan noodig is, om het voorgestelde oogmerk
te bereiken.
De

OVER DE CANTATEN.

i21

De dichter moet insgelijks voornamelijk bedoelen

om datgeen, hetwelk hij verlaalender-wijze wil voor -^
stellen, ten einde den toehoorder tot sterker gewaarwordingen en hartstogten voor te bereiden, in het
recitatief te brengen ; om welke reden ook het recitatief eene zingende spraak genoemd wordt; als ook om
den overgang te maken tusschen de aria's, arietten,

duetten, koren, enz.

De muzikant heeft derhalve, zoo wel als de dichter,
vele vrijheden in het recitatief. De uitdrukking, de
gevoelens, de denkbeelden, veranderen elk oogenblik.
De voetmaat is dan korter dan langer; rijmend of rij-.
meloos. De toon dan langzaam dan snel; dan eens
afgebroken dan weder aaneengeschakeld. Be stijl dan
eens verhalend dan weder roerend; maar echter nimmer flaauw en gedachteloos. Het is daarom een groot
gebrek, wanneer de dichter de zwakste en onverschilligste passages van zijn dichtstuk voor het recitatief
houdt; daar zelfs de aandoenlijkste stukken, welke
zich niet vleijen met den voortloopenden toon der
aria, zeer wel in het recitatief kunnen geplaatst
worden.
Men zal hier over, als ook in het algemeen over den
toon van het recitatief, genoegzaam kunnen oordeelen,

uit deze passage van RAIVIMI,ER , in der Tod Jesuu ;
Recitatief.

-fir klinken wapens, lansen blinken bij het licht
Ver fakklen„ moorders dringen in,

IL

V

322

AANMERKINGEN

Ik zie do m©orders ! --- Ach! het is net hem gedaan;
Hij echter, oneerschrokken , nadert tot
Zijn' vijand zelfs; grootmoedig zegt hij «Zoekt gij mij,
«Dan laat al mij vrienden gaan.))
Ths blade medgeze lien vlugten op dit woord.
IÏÏn bindt men nu, hem voert men weg.

Zijn Petrus volgt, de eenige onder allen.
Hij volgt, ter kulpe zwak, van ver;
Meélijdend volgt hij zijnen Heere
Tot in het schrikli jke paleis
Des Iïoogenpriesters Kajaphas.
Ifat hoor ik hier ? -- Ach!! Petrus zelve spreekt:

Ik kenne dezen menthe niet?

--

Hoe diep zijt gij van ut' grootmoedigheid gevallen! ♦--

Doch ziet nu! Jezus keert zich om,
En blikt hem aan. Hij voelt den blik,

Hij gaat terug,
En weent nu bitterlijk.

Als ook uit deze volgende, die ,1 u fersteliung wnd
Himmel f ahrt Jesu:

De v,rotne dochtren Zions gaan
Yerwondrend door de deur van 't open grof;
En
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En schrikkend keeren zij terug. Zij zien,
In glans gehuld, den bode
Des Eeuwigen, die vt iendlijh spreekt:
« Onzet u niet!
« A wees, gij zoekt naar uwen dooden,
«Den Nazarener Jezus hier,
«Dat gij hein zatft, en hem beklaagt.

«Hier is hij niet voorhanden.
((Hij heeft het u vooraf gezegd:

«Hij leeft! hij is verrezen ! »

Volgens SVLZER moet men in het recitatief geene
andere personen sprekende invoeren, schoon RAMMLER
zulks gedaan heeft. b. v. in het volgend recitatief ,
uit de straks gemelde Cantate:
Wie is die Sioniete, die van 't graf
Zoo bloode in het hof ontvlugt , en weent ?
Niet lange. Jezus zelf verschijnt,
Doch ongekend, en spreekt haar toe:
«0 Dochter, waarom weent gij toch?)) ---

«$eer, zeg me, naamt gij mijnen fleer uit déze gra fplaa s?
((Waar ligt hij? Ach! vergun me,
«Dat ik hem hale; dat ik hem
« Het tranen wasjsche ; dat ik hem
V2
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«Het deze zake nog, gestorven, zalven moge,
«Zoo als 'k Item in zijn leven heb gezalfd» o~ «Maria!»
Dus roept haar vriend met blijde stem,
In zijne eigene gedaante: ((Maria!)) --^
«Mijn meester! ach ! » --- Zij valt voor zijne voeten neder„
Omarmt die, kust die, weent. -«Gij zult mij weer aanschouwen!
«Nog ga ik niet tot mijnen vader henen.
«Sta op, en zoek nu mijne broedren,
«En mijnen Simon! zeg: ik leef, en wil hen zien.»

'Om deze reden heb ik ook geene zwarigheid ge maakt, om in het tweede recitatief van de Doggersbank
een' ander persoon sprekende in te voeren.
Wat nu eindelijk het Duet, Trio, en Quartet aan.
gaat, •— daarin deelen twee, drie, of vier personen
elkander hunne gewaarwordingen mee, elk op hunne
wijze, en op hunnen onderscheiden toon; doch zoo
dat er zulk eene algemeene overeenkomst tusschen
deze hunne verschillende gewaarwordingen plaats
heeft, waar door zij in staat zijn, oen ook deze zamen te voegen, en zoo hunne gewaarwordingen in
een zeker punt te vereenigen. De stijl is hort, afge-.
broken, en de voorstelling van elk in het bijzonder
niet geheel volkomen, maar zoo echter, dat die van
hen allen één volkomen geheel uitmaakt. Ik zal hier
alleen het volgende Trio uit IRAMNLER aanhalen.

A.B.C.

OVER DE CANTATEN.
A.B.C.
Red mij toch, ik -smeek is aan,
God der menschen, God der Goden!
Red mij toe/t!
A.
Die mij liefden, vlieden weg;
Magtig zijn ze, die mij halen,
Zwak ben ik.
B.

,

Open graven dreigen mij,

Storm, en vloed, en donderweder
Rust zich toe.

C.
Zie, lice mij de strik- des doods,
En de band der Bel omvatten !
Red mij toch!

v.3

325

323 AA1MEIK1NGEN
AANMERKINGEN ©VE1. DE CANTATEN.
A. B. C.
Iced mij toch, ik smeek u aan,

God der mensohe , God der Goden!
Red mij toch!
Zie daar, in weinige woorden, het voornaamste
voorgesteld, wat ik over de vereeniging der muzijk
en der poëzij , als ook ever de theorie van zulke dicht'
stukken, als mijne drie Cantaten gijn, te zeggen had.
Bene onvolledige proeve zeker, alleen gegeven, om
tot een spoor te dienen ter nadere ontwikkeling.

T0E
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Gelijk de leeuwrik opn'aarts stijgt,
haar' schepper zingend eert,
Tot zij, vermoeid, naar adem hijgt,
En vallend wederkeert ;
Zoo heft mijn lied mij boven 't zwerk -;
Te zingen is mijn lust
Tot dat, na 't afgelopen werk,
Mijn vleesch in hope rust.

iVIIJNE ONBEKENDE VRIENDEN.
GEDACIITEN OP 1!IIJN BOEKEM(AIUER.

hoe dikwij ls heb ik hier, in eenzaamheid gezeten,
Mij zelf vermaakt , geleerd, gesticht;
Die rollende uren blij en vergenoegd gesleten,
In 't biddend peinzen op mijn' pligt.
Hier hoorde ik wijze leeraars spreken;

dier trof ik nieuwe vrienden aan,

Met wie ik hoop, in 's hemels streken ,
Gemeenzaam om te gaan.

v4
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Ik schonk hun hier mijn liefde, mijn vertrouwen;
Hun voorbeeld is me een spoor geweest.
En mogt ik nooit op aarde hen aanschouwen,
Mijn geest bemint en kent hunn' geest.
Dien zie ik reeds in deze stille zalen,
Waar ik naar eedle wijsheid tracht,
Met onbewolkten luister pralen,
Als starren in den nacht.

Zij voerden mij langs onbetreden paden;
Mijn weetlust volgde hen vol moed.
Ik mogt, uit hunnen oogst, mijn voorraadschuur verzaden;
Ik reisde met gemak en spoed.
Zou dan mijn geest hun vriendschap niet begeeren?
Dit zelfs gebiedt de dankbaarheid.
Mijn zangster zal hun stof vereeren,
Waar 't ook begraven leit.
Hun stof ? nog meer hun geest, die, mij vooruitgevlogen,
Nu scherper ziet en dieper kent,
Dan mooglijk was voor zwakke en sterflijke oogen,
Aan 't licht der zon nog niet gewend.
Op zulke vrienden zal ik bier mij reeds beroemen,
En, tot hun naadrend dag aan dag,
Al
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Al reizend hunne namen noemen,
Met blijdschap en ontzag.
Dronk ik een' bittren kelk, en borst ik uit in klagten ,
Dan koos ik Yourin tot medgezel;
ik peinsde ook slapeloos in kommervolle nachten;
En zag mijn heil in Gods bestel.
Zoo zat ik aan zijn voeten weenend neder;
Hij was mijn leeraar, werd mijn vrind.
Ik keerde tot mijn ruste weder;
Gespeend gelijk een kind.
o Grijsaard! vol van God! uw schildrend dichtvermogen
Heeft zuivrer gloed dan ossIAN.
Door uw' verheven toon zijn rotsen zelf bewogen,
Die nooit een wijsgeer treffen kan.
Hoe zinkt die mensch, door op zijn niet te, staren ,
Die als een arend zich verheft;
Als hij, bij 't klinken uwer snaren,
Zijn eeuwig doel beseft.
Moest gij, verheven geest! in zorg en droefheid leven,
Uw slepende uren zijn voorbij.
Maar in den lauwerkrans, bier voor uw kruin geweven,
V •5
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Telt men een blaadjen ook van mij.

Mijn ziel! mag Hij verrukt zijn hoogheid thans gevoelen,
Van Englen zelf geëerd, bemind;
Gij moet geen ander wit bedoelen,
Dan uw verhoogde vrind!
En zou ik niet den vromen GELLERT roemen,
Hij leefde en leeft ook nog voor mij.
Ik mag met CROxEGK Hem mijn' vriend en leeraar noemen;
Wat mensch was trouwer vriend, dan hij?
Of heeft hij nu dat teeder hart verloren ?
Ligt dat gezonken in het graf ?
Neen, vrienden na zijn' dood geboren,
Wijst nooit een GELLERT af.
Ik acht lijn

'

GELLERT

hoog, ver boven valsche vrinden,

Wier pen, gedoopt in zacht venijn,
Mijn hart en brein vervoeren of verblinden,
Ja, meer dan mensehenhaters zijn.
Geen geest, geen smaak heeft op mijn hart vermogen,
Die deugd en godsdienst lagen legt;
Of ons, door droef beid neêrgebogen,
Eene eeuwigheid ontzegt.
Laat
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Laat uuTE vrij, laat BOLINGBROICE snoeven
Van smaak, genie, verstand en deugd;
't Is dwaasheid zelfs, een stelsel te beproeven,
Dat wellen stopt van ware vreugd.
Hun schitterend vernuft moge al eens roem verwerven,
't Bewondrend hart blijft echter koel,
Maar als ik ADDISON zie sterven,
Dan ben ik vol gevoel.
Dan straalt er eerbied en verbaasdheid uit mijne oogen;
Dan looft mijn ziel eens Christens lot;
Ik sta , met diep ontzag , als BOYLE, neêrgebogen ,
Bij 't noemen van den naam van God.
Verheven wijsgeer, roem der echte Britsche Wijzen!
Uw godsvrucht heeft ook mij verblijd;
En Neèrland zal uw deugden prijzen,
Als die van

IEUVnNTIJD.

Ja, zulke vrienden Gods zal ik als vrienden eeren;
Hun loopbaan zal de mijne zijn;
Mijn ziel verlangt, om eeuwig te verkeeren
Met $ERYEY, ROWS en LODESTIJN.
Ik sla in hen met dankbren eerbied gade
De trekken van den grooten man.
'k Zie
* £ene toespeling op het werkvan 1U1t8CKiELD, ober den grossen flan.
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'k Zie in die grootheid Gods genade,
En wat ik worden kan.

o God! hoe wijs, hoe goed, hoe wonder zijn uw wegen!
Gij schenkt mij vrienden, die ik ken;
Ontwijk ik hun gezigt, dan snelt een drom mid tegen,
Voor wien ik nog onzigtbaar ben.
Maar o! hoe schoon, hoe zalig zal 't daar wezen,
Waar al uw kindren, zaamgebragt,
In 't boek der schepping zullen lezen,
Uw wijsheid, liefde en magt.
U Jezus, grootste vriend! 11 zagen nooit mijne oogen,
Zelfs 't land niet, waar uw treden staan;
Maar 't is mijn grootste roem; Gij waart met mij bewogen,
En naamt mij in uw vriendschap aan.

U zal ik boven al, wat vrienden heet, beminnen;
Mij spoeden door de rampwoestijn :
Mijn leven zal eerst refit beginnen,
Als ik bij u zal zijn.

.^„
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Blozend roosje, droegt ge in Eden
Ook die dorens aan uw' steel,
Die mij onmeédoogend steken,
Als ik roekloos met u speel ?
Schetst gij hier, hoe 't blij genoegen
Aan de hand gaat van 't verdriet?
Ach! dit was in 't zalig Eden ,
Roosjen ! uw bestemming niet.
Eva plukte daar uw knopjes,
Lagchend, hupplend, welgemoed;
En zag nooit een roosje dorsten
Naar een' druppel van haar bloed.
Maar, mij dunkt, ik hoor u zeggen:
Zondaar, klaag niet over mij!
'k Durf vrijmoedig aan U vragen,
Wie de schuld heeft, ik of gij?
Dat mijn prikkels soms u wonden,
Is door mangel aan beleid;
Pluk
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Plukte de onschuld immer rozen,
't Was dan met voorzigtigheid.
Neen: de zonde heeft het menschdom
Wel verbasterd en verblind ,
Maar het roosje niet veranderd;
't Was gelijk ge 't nu nog vindt.
Weet ge niet, dat ge al de smarte,
Die u ooit een schepsel deed,
Aan de zonde moet~ verwijten?
Zij is moeder van uw leed.
Zij doet leeuw en tijger woeden;
Krult de golven tot uw graf:
Ja, op dat u niets verschoone,
Weert u zelfs een roosjen af.
Wilt ge dan geen smart meer dragen,
Zoek uw vorige onschuld weêr;
Dan ook heeft de leeuw geen klaauwen,
En de roos geen dorens meer.

In
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van goede vrienden werd ge—
In eene bijeenkomst
J
sproken over godsdienstige boeken voor den gemeenen
man; en onder die, over een boek met gezangen,
naar het beloop van den Iíeidelbergschen Catechismus
ingerigt. Het sprak van zelfs, dat men geen' Catechismus op rijm begeerde, maar eenige liederen, waarin
poëzij was, en tevens de schakel van kundigheden,
welke men in den Catechismus aantreft, gevonden werd.
Ik beproefde slechts de twee eerste afdeelingen , en
hier uit werden de twee volgende liederen geboren,
die men als een bewijs beschouwen kan, dat de zaak
niet onmogelijk is.
I.
Wat kan me alleen getroost doen leven,
In droefheid, ziekte of tegenspoed?
Wat kan mij sterkte en blijdschap geven,
Als ik deze aard verlaten moet?

Het
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Het eeuwig eigendom te wezen ,
Van Jezus, mijn' getrouwen Heer,
In liefde en ootmoed hem te vreezen,

Dat is mijn troost, mijn vreugd, mijne eer,

Hij heeft voor mij aan 't kruis geleden,
Volkomen al mijn schuld betaald,
Voor mij den bangsten strijd gestreden,
Maar ook voor mij gezegepraald,

'k Zal Hem dan als mijn' leidsman eeren !
En geeft de wereld mij verdriet,

Hij zal 't voor mij ten beste keeren ,
Wat hij mij toeschikt, schaadt snij niet,

Ja zelfs het eeuwig zalig leven
(Zijn geest getuigt het met mijn' geest)
Zal mij hier namaals blijdschap geven,
Die eeuwig al mijn smart geneest,

Mill
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Zou ik de zonde dan bedrijven,
Voldaan zijn met een kort genot?
Neen 'k wil aan U gehoorzaam blijven,
o Mijn Verlosser, en mijn God!

Leer Gij mij meer prij zelven kennen,
Met droef héid mijn gebreken zien,
Mij aan 't geloof in U gewennen,
En dankbaar Godé hulde biên.
II.
De wet van God is 't rigtsnoer onzer daden,
Zij moet de spiegel zijn, waar men zich zelf in ziet.

Die zich door valschen schijn niet willens wil verraden ,
Verberge voor zich zelf zijn schuld en jammer niet.

o God! gij hebt met regt den mensch bevel gegeven,
Dat hij U vreez', beminn' en eere boven al.
Gij hebt ons allen ook uit goedheid voorgeschreven,
Dat elk zijn' naasten, als zich zelven, lieven zal.

II.

W

Maar
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Maar ach , waar is de man, die naar uw wet kan leven?
Hij die de zonde heft, die haat ook zijnen God.
Daar nijd en tweedragt heerscht, wordt broedermin -verdreven
o God! wat is de mensch ! hoe treurig is zijn lot!

Maar neen , uw liefde houdt dien spiegel ons voor oogen,
Op dat men zijne schuld boetvaardig U telij';
En weenende oogen sla op 't vaderlijk meédoogen ;
Die zijne schuld bekent en laat, dien spreekt gij vrij.

L1 T)
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LIED
VAN EENEN GRIJSAARD.

Ai ben ik oud mijn hart is jong,
1

En heeft geen' lust in klagen.
In liedren, die mijn jongheid zong,
Vindt mijne stamelende tong,
Nog daaglijks, welbehagen.
Mijn reis is, als een droom, voorbij:
'k Zal hier niet lang vertoeven ,
Maar was ik in mijn leven blij,
Ach! dat mijn sterven vrolijk zij,
En niemand moog' bedroeven.
'k Heb lang geleefd; mijn oog zag veel-,
Mijn hart moest veel bevinden;
Maar God, mijn rots, mijn eeuwig deel,
Behield mijn bloempjen op zijn' steel,
In spijt -der felste winden.
W2
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Hij was mijn licht in duisternis;
In twijfeling, mijn rader;
Mijn goud en zilver in gemis;
En 't geen mijn ziel het dierbaarst is,
Ook een vergevend vader.
Ja 't pad, waarop mijn treden staan,
Getuigt van struikelingen;
Maar riep ik hem boetvaardig aan,
Hij deed, om Jezus wil voldaan,
Zij van vergeving zingen.
Ik hield in voorspoed en geluk
Het oog op hem geslagen;
Ik heb in kruis, in angst en druk,
Mijn' hals gebogen onder 't juk;
En 't met mijn' God gedragen.
Ja, menig' slapeloozen nacht
Lig ik van vreugd te schreijen,
Als ik herdenk, wiens liefde en magt
Mij %wakken dus ver heeft gebragt,
En verder zal geleijen.
Moest
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Moest ik langs donkre paden heen,
Ik ging, schoon bevend, mede.
De vrees waar' groot, 't vermogen kleen;
Het licht Iles woords, dat mij bescheen,
Gaf sterkte, moed-, en vrede.
Dat woord, die Bijbel, was de schat,
Waar uit ik wijsheid gaarde;
Ik leerdle, wie mijn kronkelpad
Meédoogend afgeteekend had,
Wie 't was, die mij bewaarde.
Bekroop de lust mij, om Gods raad
Naar mijn verstand te nieten;
Dan zag ik daar, hoe 't hem vergaat,
Die stout naar hooge dingen staat,
Of meer dan God wil weten.
Neen: God is wijzer dan dde mensch;
Zijn' weg te - volgen, veilig.
Onthoudt zijn goedheid eenen wenseb,.
Zij geeft er duidend ! -- zeg, o menseh 1,
Is God niet wijs en heilig?
W3
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In deze wijsheid was mijn rust,
Mijn hoop, mijn vreugd, mijn leven;
Die heeft het twistvuur uitgebluscht,
En gaf in smarten moed en lust,
Om Gode de eer te geven.
Ja, als mijn ziel er 't minst op dacht,
Kwam mij zijn hulp te stade:
In 't leed zag ik zijn wijze magt;
In mijne zwakheid zijne kracht;
In voorspoed zijn genade.
Zoo leefde ik vergenoegd en blij
In 's werelds wisselingen;
Zoo bleef mijn ziel van zorgen vrij;
Zoo zeilde ik meenge klip voorbij;
En leerde 't scheepje dwingen.
Ik zong, als jongling, «God is goed. »
Als man leerde ik hem danken;
Maar nu mijn struikelende voet
De laatste treden grafwaarts doet,
Verdubbel ik mijn klanken.
De
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De kruin, die mij tot sieraad strekt,
Moet van Gods liefde spreken;
Mijn hand schrijft, bevend uitgestrekt;
Op 't graf, dat mij wel haast bedekt,
Daar van dit duurzaam teeken:

God* goedheid is voor mijj geweest
Een bron in dorre streken;
'h Heb in den dood zelfs niet gevreesd.
o T andlaar, die dit grafschrift leest,
Ik zwijg, maar steenen spreken!

9
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---ZOODRA MOGELIJK (*).
(Uit HORATIIIS).

.... Die 't bezorgen
Van zijn geluk en heil altijd verschuift tot morgen,
Die slacht den plompen boer, die leunende aan een' boom,
Op d'oever van een' vliet, wou wachten tot de stroom
Voorbij was, om aldus aan de overzij te komen.

DE VERNIEUWING VAN HET JAAR,
is altoos billijk eene epoque in ons leven ; zij maakt
ons to regt opmerkzaam op ons zelf; en geneigd
tot ernstige overwegingen. De volgende waren
de mijne dezen morgen
Het jaar ten eind! mijn ziel; sta peinzend stil!
En zie terug op 't afgeloopen pad.
11w sporen staan er dieper ingedrukt,
Dan ooit voorheen. --- 0! uw verpligting groeit
Net ieder jaar, en maand, en dag en uur.
Geen tred verdwijnt voor 't Godlijk aangezigt,
Hoe lang de tijd er golvend over woelt.
Ontschuil Hem niet, die hart en nieren proeft;
Be(*) Dit en de drie volgende stukjes zijn genomen uit de Fragmenten uit het dagboek van E (en) C (hristen) W(ijsgeer) en komen in
de Mengelingen in proza en poözij voor op bl. 39, 137, 147 en 164.
,
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Bepeins u zelf, en hoor de stem van God,
Die streng berispt en Vaderlijk verschoont.
0 Geest van God! versterk mijn bange ziel;
En leer me blij tot zulken Vader gaan;
Hem zeggen, wat me drukt, beschaamt, verblijdt,
Bemoedigt: leer mijn ziel, in Jezus naam,
Vrijmoedig gaan tot Hem , die mij bemint ,
En niets beoogt, dan mijn geluk en groei.
Bestraffing buigt den mensch in ootmoed neer.
Vergeving heft hem op, en geeft hem moed
Om 't pad, hetgeen hij struikelend betrad,
Met nieuwen lust, blijmoedig in te gaan.
Bestraffing leert; hoeveel er nog ontbreekt;
Vergeving schetst, hoe groot men worden kan.
Geloof aan God, die gaarne schuld vergeeft;
Die zwakken sterkt, en dwazen wijsheid schenkt;
Wiens paden goed, en wijs en heilig zijn,
Ofschoon de band wel eens aan 't oog ontglipt,
Die wijze magt en goedheid zamenvlecht ;
Vertrouwen op zijn hulp, zijn' troost, zijn' raad,
En al den schat, die voor 't geloovig hart
in 't voorraadhuis van zijn beloften ligt,
Zij de adem mijner ziel --- en 'k heb genoeg!
r
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'k Heb jaren langg g
g ezucht ^, gg eklaagd
g i, gg eschreid ,
Bij 't diep gevoel van mijn verdorvenheid;
Mij menigmaal voor Jezus neergebogen;
Mijn eigen hart als vijand aangeklaagd;
Om troost in smart, in zwakheid kracht gevraagd,
Aan God geloofd, al was 't met veenende oogen.
Maar ach! mijn ziel bekwam die sterkte niet,
Waar op ik dikwijls hoopte in mijn verdriet;
Mijn zwakheid klimt bij 't klimmen mijner jaren:
Is mij de rust bij oogenblikken zoet,
Ras volgt er strijd, gebrek aan kracht en moed,
De storm steekt op, en weet van geen bedaren.
In zulk een' strijd van leven en van dood,
Besef van schuld, gevoel van angst en nood,
Doorworstel ik mijn snelgewiekte dagen;
Ellendiger en armer dag aan dag,
Zie 'k niets in mij, waarop ik steunen mag;
'k Schep zelfs geen hoop uit strijden, bidden, klagen.
Maar bij dat al; mijn lust is niet vergaan,
Om als een held in 't strijdperk pal te staan;
Maar

—
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Mijn oog blijft op den prijs der eere staren;
't Beangstigd hart geeft toch den moed niet op;
Al krijgt de berg, bij 't klimmen, steiler top,
Mijn ijver groeit bij 't groeijen der gevaren.
Mijn lust, mijn vreugd blijft, God ten dienst te staan,,
En waar Hij mij wil zenden , heen te gaan,
Om zijnen raad te dienen zonder vreezen;
Den korten tijd, die mij hier overschiet,
Geef ik aan Hem, maar aan de zonde niet,
Gelijk ik eeuwig hoop de zijn' te wezen.
Geheel mijn schat is Gods getuigenis,
Dat, in zijn' Zoon, herstel en voorspraak is:
Dat Jezus leeft, en aanhoudt in gebeden,
Voor 't arme volk dat op zijn goedheid wacht;
Dat enkel leeft op zijn geschonken kracht,
En hopend blijft bij wankelende schreden.
Ach! dat die kracht zich heerlijk in mij toon',
Zoo lang ik in 't rampzalig Kedar woon;
Die kan alleen mij veilig hier geleiden.
Dan is, dan blijft, bij 't knellendste gevoel
Van strijd en vrees, mijn onverwrikbaar doel,
Hem needrig, zonder haasten, te verbeiden.

J)

o Men-
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o 1Venscheuvriend!i'
gJ leeft in eeuwigheid
g
En zegepraalt abn 's vaders regterhand!
Uw oog doorloopt het onbegrensd heel-al
En ziet op mij, uw arm, ellendig kind.
Gij kent den worm, die aan mijn blijdschap knaagt,
Omdat de vonk van liefde in mijne ziel
(Die branden moest) in de asch verborgen ligt.
En
r ach ! wat raad, wat troost voor 't bang gemoed
Dat zonder u niet vrolijk leven kan.
Zoo kwijnt een bloem, wanneer de hondstar brandt,
Geen koele dauw of regen op haar valt,
Zij staat verflenst, met rondgebogen steel
Zoekt zij vergeefs op aarde lafenis.
Maar, God is goed! een zwangre wolk verschijnt,
En drupplend vocht deelt nieuwe sappen uit;
Elk blaadje drinkt: het aardrijk zuigt dien schat
Met wellust in, en sluit haar' open schoot;
Dan heft de bloem verfrischt het hoofd om hoog,
En juicht in 't rond haar medgezellen toe.
o Jezus! (zegt mijn hart) ik ben die bloem!
,

-

Ach! mogt ik eens, in mijne levensdagen,
Op aarde Bene eer van mijnen Jezus zijn!
Hem door geloof en liefde meer behagen,
Hem dienen in de waarheid, niet in schijn.
Dat in den strijd ik niet zoo ligt bezwijken,
Maar als een rots a bij stormen, pal mogt staan;
Erg
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En in beproeving naar mijn' Vorst gelijken,
Die nooit bezweek, hoe hoog de nood mogt gaan.
Ik heb voorlang aan Hem mij opgedragen,
En dikwijls 't zoet van zijne gunst gesmaakt;
Maar ook, helaas! te dikwijls moeten klagen ,
Dat eigen schuld mij 't leven bitter maakt.
En ach! hoe dikwijls moet mijn ziel niet beven?
Mijn vijand is een held, en ik een kind,
Dat door een ritslend blad wordt voortgedreven,
En wel eens rust in valschen vrede vindt.
Een vaste geest, een ziel vol moed en krachten,
Een hart, dat Jezus boven alles eert,
Op hem, in allen nood, getroost blijft wachten,
En 'neer zijn gunst, dan 't leven zelfs waardeert:
Dat, om 't geloof ten einde te behouden,
Geen moeite, geen verdriet, geen' angst ontziet;
En om zijn hoop op schijnrust niet te bouwen,
Zijn' vijand liever opzoekt, dan ontvliedt
Zie daar een schets van 't geen ik wensch te wezen,
Zie daar een schets van 't geen ik nog niet ben....
-

Alwetend God, gij ziet mijn diepe zuchten,
Mijn bang gekerm, mijn stil geween;
Daar ik mij zelf vergeefs begeer te ontvlugten,
Staart steeds mijn oog op uwe hulp alleen.
Ik word vervolgd, gejaagd, van alle zijden
Geprangd ! door wien? ach Hemel! door mij zelf!
Wie
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Wie stoort mijn vreugd! wie hindert mij in 't strijden,
Wie dooft mijn' moed, mijn ijver! ach ik zelf!
Nooit sleet ik in mijn leven banger dagen;
Nooit was ik nader bij een' wissen val;
Ach Vader! had uw hand mij niet gedragen ;
Mijn ziel dreef, als een wrak, aan lager wal.
Gij, Jezus, zijt alleen mijn rust, mijn leven,
Ik zag mij zelf en ijs op dat gezigt!
Aan U geheel, voor eeuwig mij te , geven,
Dat is 't alleen dat mijne vrees verligt.
Als ik aan Uw genade mag gelooven,
Zie ik mijn graf schier met verrukking aan,
Dan prijs ik hen, die, reeds den strijd te boven,
In 't land der rust met u zijn ingegaan.
o Diepe kuil, o afgrond van ellenden,
Waarin de zonde 't menschdom heeft gestort,
Waar zal de' ellendeling het henen wenden!
Zoo hij niet naar het Kruis , gewezen wordt!

A i ben ik arm, al heb ik veel gebreken;
Al kan mijn hart van geen verdiensten spreken,
Mijn hoop staat vast, dat Jezus voor mij bidt;
En ook voor mij naast zijnen Vader zit.
Al ben ik moede, en gansch ontbloot van krachten,
Ik mag op hem, die sterk is, blijven wachten;
Mijn
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Mijn Jezus leeft, bij weet wat zwakheid is,
Hij heeft gedorst, en schenkt mij lafenis.
Al ben ik zwak in 't strijden met de zonden,
In hem is nooit het minst gevonden;
Hij is mijn, borg, Hij heeft het al voibragt.
ik zie op Hem, Hij geeft uit zwakheid kracht.
Al vind ik hier geen duurzaam goed, of vrede,
Waar heen ik reis, reist Jezus met mij mede,
En mooglijk is mijn loopbaan haast volend,
Mijn taak voltooid, en tevens mijne ellend ... .

De volgende rijmelooze regels, mijne moeder betreffende,
vond ik onlangs onder papieren, welke verscheurd zouden
worden: en ik leg ze op dezen dag, in dit dagboek, tot
mijne herinnering.

Van jongs af hebt ge, o Jezus! mij bemind,
Geleid, verzorgd, beveiligd en verschoond.
Van 's moeders buik op U geworpen, roem
Ik 't edel hart, waar 'k sluimrend onder school,
Eer mij het licht des blijden dags omscheen.
Dat hart, al vroeg bezorgd voor mijn geluk,
Verhief zich toen alreeds , voor mij, om hoog.
En als ik, pas geboren, aan haar borst
Gedrenkt werd of gekoesterd in haar' schoot,
Den zachten slaap gerust in de armen viel,
Dan
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Dan schoot haar stille ziel, gebeden uit;
En lisplend sprak de mond, terwijl een traan
In 't minzaam oog, de tolk was van haar hart.
« o . Kindervriend! dit eerst geschenk van U
«Zij U gewijd! versmaad uw dienstmaagd niet.»
Roe dikwijls heeft ze mij uw kindermin,
In 't bijbelblad, of op een prent, vertoond;
En 't rijpend brein met schat op schat verrijkt,
Toen 'k vaderloos aan hare voeten zat.
Nu ligt ze in 't graf: zij stierf in mijnen arm!
Ik sloot hare oogen toe; ik was gerust
En dacht: Geen nood, zijj hoort mijn' Jezus toe:
Zacht zij uw rust j haast zien we elkander weer.

C9

