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VOORREDE.

Het is bijna vaste gewoonte dat men, gevraagd een zekere
taak op zich te nemen, bij het aanvaarden daarvan den volke
kond doet, dat men het met schroom gedaan heeft. Een bij-
zonder oorspronkelijke mededeeling is het dus niet, wanneer
ik mij aan deze j raditie houd, maar niettemin gebiedt de eerlijk-
heid mij, deze verklaring hier af te leggen.

,Toen de uitgever van deze bloemlezing uit de dichterlijke
nalatenschap van Jacob Vreeken mij vroeg, of ik de samen-
stelling van dezen bundel op mij wilde nemen, heb ik dat aan-
vankelijk geweigerd, en, tot ander inzicht gekomen, is niettemin
de schroom gebleven. Ik gevoel mij daarom gedrongen hier te
verklaren, waarom ik tenslotte meende, het toch te mogen en
moeten doen.

Vreeken was een goed vriend van de Zeeuwsche pers; dat
legt reeds een band, schept, na zijn dood, een verplichting. Toch
zou ik, mij slechts journalist, geen literator wetende, het bijeen-
garen van een bundel als deze aan geletterder hand overge-
laten hebben, indien in Vreekens werk het accent op den
literairen kant gelegd moest worden. Maar - schoon vergissen
in dit opzicht mogelijk blijft - ik meen dat het die pretentie
niet heeft. Ik heb in Vreekens werk den nadruk elders meenen
te bespeuren: in zijn liefde voor Zeeland, zijn historie, zijn
legenden, zijn eenvoudige schoonheid, en in zijn liefde tot ons
vaderland en ons Vorstenhuis. En als een man, die zijn en.
ons aller moedertaal kende en achtte, drong zijn hart hem er toe,
in zuiver Nederlandsch en in eenvoudigen dichtvorm neer te
schrijven, wat hem beroerde en ontroerde, wat hem als merk-
waardig of eigenaardig trof, wat hem lieflijk of indrukwekkend
voorkwam, wat hij goed en schoon en nobel vond.

Vreeken was wars van vertoon, hij was eenvoudig, zooals
zijn werk eenvoudig is. Mij dunkt, hij maakte een vers zooals
een nijver en kundig man in den gildentijd met ijver en liefde
voor z'n stiel zijn meesterwerk bearbeidde: degelijk en deugde-
lijk, eenvoudig en goed, gevende wat in hem was en niet pre-
tendeerende méér te zijn, dan hij zich zelven wist.
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Zoo heb ik Vreekens werk gezien, en zoo heb ik een keuze
er uit gedaan.

Op het specifiek Zeeuwsche heb ik daarbij in de eerste plaats
gelet. Natuurlijk is er ook eenig ander werk bij opgenomen,
teneinde den lezer een indruk daarvan niet te onthouden, maar
de hoofdgedachte is geweest, den letterlievenden en van het
vers zoo houdenden Zeeuwen in blijvenden vorm het voor-
naamste te bieden uit de dichterlijke nalatenschap van den man,
die weliswaar niet op Zeeuwschen grond geboren werd, maar
die zich door een langdurig verblijf in deze provincie, door zijn
werken in en voor Zeeland en zijn belangen, niettemin een
blijvende plaats in de harten van vele Zeeuwen veroverde.

Jacob Vreeken W.zn. werd 22 Juli 1870 te ,Aalsmeer op het
schip zijner ouders geboren. Toen z'n oudere broer en hij den
leeftijd hadden bereikt, dat ze ter schole moesten gaan, ging
moeder Vreeken aan den wal wonen, eerst te Oudshoorn, toen
te Nieuw-Vermep, tenslotte te Hillegom, omdat er een normaal-
school in Lisse was, waar Jacob den avondcursus volgen kon.
Zijn oudere broer was toen al twee jaren op de Rijkskweek-
school te Haarlem.

Overdag werkte Jacob op het land en in den tuin, doch toen
een jongere broer dit kon overnemen, ging hij naar de Rijks-
kweekschool voor onderwijzers te Middelburg, wijl er in deze
stad een tekort, in Haarlem een teveel aan candidaten was. Hij
was toen 16 jaren oud.

In het bezit van de begeerde acte, ging hij, als tijdelijke onder-
wijzer, naar Leerdam; later volgde een vaste aanstelling in Mij-
drecht. Daar behaalde de nijvere jongeman zijn hoofdacte en de
acte teek enen.

In 1896 werd Vreeken benoemd tot hoofd van de - toen
openbare, thans ed. Hervormde - lagere school te Bigge-
kerke.

Hij huwde in hetzelfde jaar, den 16en October, met Helena
Johanna Pieternella Huijsman.

Grooter overgang, dan die van Mijdrecht naar Biggekerke
- zoo vertelde mevrouw Vreeken-Huijsman mij - was voor
een Hollander moeilijk denkbaar. Hij vond in zijn nieuwe
standplaats vele oer-oude gewoonten, kinderen met lange haren,
een school die gansch niet op de hoogte van dien tijd was.
En dan een man als hij, die gevoel had voor kultureele waar-
den! Het was aanvankelijk een moeilijke tijd voor hem, maar
na een jaartje begon men meester Vreeken te waardeeren,
toen men de resultaten van zijn streven begon te zien. Dat hij
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in landbouwzaken thuis was, en dikwerf goeden raad kon geven,
zal hiertoe zeker hebben bijgedragen.

Door zijn werken kwamen tot stand: een leesgezelschap, een
zangvereeniging, een tweede postbestelling werd ingevoerd, aan-
sluiting aan het telefoonnet werd verkregen en de tramplannen
hadden evenzeer Vreekens belangstelling. Toen het gezin in
1906, dus na tien jaren verblijf in Biggekerke, naar Middelburg
verhuisde, kon het daartoe gebruik maken van de stoomtram.
Voordien had hij, om lessen in Middelburg te halen of te geven,
maar steeds geloopen. Valkenisse - klein Zwitserland genoemd
- dankt zijn bekendheid aanvankelijk ook aan Vreeken. In Big-
gekerke heeft hij ook de schoolreisjes ingevoerd, ter vervanging
van het spelerijden; met mevrouw Vreeken en een twintigtal
kinderen trok men dan naar Rotterdams vischmarkt, den dieren-
tuin of zoo iets. De Groote meren bij Den Bosch, Bergen op
Zoom, Wouwsche Plantage etc., waren ook wel het doel van
zulke tochten. Met het zanggezelschap werden soortgelijke uit-
stapjes gemaakt, naar Breda dan, of naar Antwerpen of Gent.

In zijn Biggekerkschen tijd behaalde Vree ken zijn acten voor
slöjd en' zang. Hij maakte deze productief door in Middelburg
slöjdlessen te geven; in de plaats zijner toenmalige inwoning
werd hij directeur der zangvereeniging.

Later, in Middelburg, behaalde deze steeds werkzame geest
de acte Schoonschrijven M.O'.; ook volgde hij een cursus voor
koperwerk aan de Ambachtsschool.

Vreeken gaf 23 jaren les in schrijven en Nederlandsch aan
de Handelsavondschool; hij was voorzitter van het leesgezel-
schap "Tot bevordering van kennis"; 10 jaren was hij voor-
zitter van den Volksbond tegen drankmisbruik; leider der
tooneelclub "Mercurius" der Handelsavondschool, geruimen tijd
voorzitter der Commissie tot wering van schoolverzuim.

Ook is Vreeken nog directeur der Bijzondere 'ormaallessen
in Middelburg geweest. Van 1908 totdat deze examens te Mid-
delburg werden opgeheven, was hij examinator voor teekenen
en schrijven l.o. Hij oefende een vernieuwenden invloed op het
teekenonderwijs uit.

Het was in 1912 aan hem te danken, dat Ds. Cannegieter
in de Ned. Herv. Kerk hier ter stede kwam; "als ethisch mensch",
zoo zeide mevrouw Vreeken mij, "stond mijn man tussche n de
partijen in."

Ook heeft Vreeken aan het hoofd gestaan van de Vereeniging
"Middelburg Vooruit", die een paar ,goed geslaagde volksfeesten
heeft gegeven. Hij spoorde de politie-agenten aan zich verder
te ontwikkelen, gaf cursussen aan hen. Dan hield Vreeken
onderscheidene lezingen, waarvan met name die over "Lei of
papier"' (door 5 schoolopzieners in druk rondgezonden aan alle
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schoolhoofden In het district Middelburg) nog al beroering
verwekte.

Toen kwam 1914, met de invasie der uitgeweken Belgen.
Vele en hechte vriendschapsbanden zijn in dien tijd gelegd.
De onderwijzers onder hen vonden Vreekens deur open staan
en voor velen was hij een vraagbaak, vriend en leermeester
tevens. Des Zaterdagmiddags kwamen ze, al die jaren, in de
Belgische school bijeen, van twee tot vijf uur. Veel hebben ze
daar van Vreeken geleerd. De trouwe vriend des huizes Johan
de Maegt kwam Zondags altijd van 12-1 uur; ook de heer
Mendeis, de vroegere Joodsche godsdienstleeraar, was dan aan-
wezig. 5 December 1915 besloot het echtpaar Vreeken hunnen
Belgischen vrienden een echt-Zeeuwschen Sint Nicolaasavond
te bereiden, met surprises en versjes. Dat is het begin geweest
van Vreekens dichtwerk: de vrienden vonden het te mooi voor
den pruIIemand, Johan de Maegt moedigde hem aan .

,Vreeken en z'n gezin hielden van de zee en de duinen, van
de stille natuur. lederen vrijen dag trokken ze naar zee, in
Biggekerke, Katwijk, Koudekerke later. Toen het hun daar te
druk werd, naar Vrouwenpolder, vijf jaren achtereen. Daar
huurden ze dan voor de heele zomervacantie OP een boeren-
hoeve aan den zoom der duinen de winterkame~ en de gang;
daar teekende Vreeken (in pastel), daar ontstonden zijn ge-
dichten voor een deel.

Een jaar is hij nog redacteur van "Ons Zeeland" geweest.
Vreeken overleed den 8en Juli 1931; den 13en daar op

volgenden werd hem op Middelburgs kerkhof een laatste rust-
plaats bereid. Uit zijn huwelijk zijn hem drie kinderen geboren:
WiJlem Adriaan 1898 t 1903; Adriaan Willem 1912 en WiJlem
1913.

"Men heeft in Biggekerke" - zoo besloot mevrouw Vreeken
haar herinneringen - veel van ons gehouden. De tegenwoordige
burgemeester, een zoon van den toenmaligen, zeide toen mijn
man begraven werd, op het kerkhof tegen een mijner vrienden:
"de ontslapene heeft veel voor ons dorp gedaan". En nog steeds
wordt het graf van onzen eersten jongen, die daar op vier en
een half jarigen leeftijd overleed, door vriendelijke handen
onderhouden" .

Tot zoover hetgeen mevrouw Vreeken mij over haar echt-
genoot mededeelde. Ik heb het grootendeels in haar eigen woor-

8



den weergegeven: dat zullen Vreekens vrienden, dunkt mij, het
meest waardeeren.

En voor die vele vrienden is dit boekje bestemd.
Het zal hem zeker, nu hij niet meer onder ons verkeert, nog

nieuwe vrienden doen verwerven bovendien.

Uit Vreekens gedichten blijkt z·n warme vriendschap voor
ons Koninklijk Huis, en voor den vaderlandschen grond, tegen
welks aantasting hij zich, toen dit noodig was, met felheid
verzette.

Soms ook was een weemoedige herinnering aan vervlogen
jaren Vreeken aanleiding tot een gedicht; een andermaal weer
sloeg hij er oude boeken uit archief of bibliotheek op na.

Enkele der hier geboden verzen dragen duidelijk het stempel
van den tijd, waarin zij ontstonden: deernis met de slachtoffers
van redeloos oorlogsgeweld, of verontwaardiging over beraam-
de aanslagen op ons grondgebied of onze souvereiniteit, waren
dan des dichters drijfveer.

Steeds - een beschouwing van de manuscripten doet het
zien - vijlde en polijstte hij aan zijn werk: fouten in taal of
stijl kon hij niet dulden.

Drs. P. J. Meertens, die zoo vriendelijk was de drukproeven
voor mij door te lezen, zég ik hier nog gaarne dank voor
menigen goeden wenk; waar hij enkele veranderingen in den
tekst heeft voorgesteld, heb ik deze aangebracht, wijl ik
onderstelde te mogen aannemen, dat ook de auteur - zoo hij
de uitgave van dezen bundel zelf had kunnen verzorgen
zulks gedaan zou hebben.

De noten, voorzoover niet met een S. geteekend, zijn van
den dichter.

Middelburg, Mei 1932. Sibold S. Smeding.
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ZEELAND GEEST.

Ter weerszij van den Scheldemond
Heft iedre torentop

De driekleur met oranjevaan
Ten vrijen hemel op.

Daar werd voor eeuwen land en volk
Oranje' hand betrouwd,

En rijst nog heden 't prinsenlied
Uit harten, trouw als goud.

De kleur, die van de stengen woei
Bij vóór- en tegentij,

Siert als kokarde, lint en strik
Der Zeeuwen feestkleedij.

En midden in dien Zeeuwschen stroom
Waakt in het zilte sop

Met Zeeuwsche trouwe Zeelands leeuw
En schudt den ruigen kop.

Verbeten grimt hij d'arglist aan,
En met een grommelgrauw

Toont hij aan driesten overmoed
Zijn scherpgewetten klauw.



ZEEUWSCHE TROUWE. Glijdt en glipt langs slib en zand,
Aait en kust het Zeeuwsche strand!
Macht' ge, grootsche Schelde stroom,
Die den landzaat aan uw zoom
Sidd'ren doet, als woeste vlagen
Gierend, gees'lend landwaarts jagen,
't Vliegend stormtij wast en botst,
Kookt en raast en kolkt en klotst;
Die op 't buld'ren der orkanen
Zweept de flanken, schudt de manen,
Grimmig kampt met wie u smaad,
Dond'rend beukt, wat u weerstaat!
Groote stroom, die goedig duldt,
Dat uw nat ten boeggolf krult,
Dat de snelle schroeven zwoegen,
En het breede kielzog ploegen;
Die aan durf en kloek beleid,
Vasten wil en noeste vlijt
Baan verstrekt, de rijke kielen,
Die uw monding binnenvielen,
Gastvrij opneemt, willig draagt,
Voorspoed wekt, de welvaart schraagt!
Milde stroom, die kostb'ren grond
In der eeuwen morgenstond

Uit het diep
Tot aanzijn riep;

Die de eerste groene loten,
Aan het naakte slijk ontsproten,

Hebt aanschouwd;
En weeld'rig woud,
Vruchtb're akkers, malsche weiden,
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Gulden en zwaar als het goud uit de voren,
Het koren,

Deeg als de kleiige klont,
Teer als het waas, dat de vochte landouwe

Der gouwe
Dekt, als de nacht'lijke stond

Weifelt te gaan en de rijzende luister
Het duister

Nazendt zijn rozigen groet,
Zóó is, Oranje, de Trouwe der Zeeuwen!

En d'eeuwen
Stemp 'len ze als erfelijk goed.

ONZE SCHELDE.

Breede, breede Scheldevloed,
Die den gulden zonnegloed
Uit de rimp'Iing van uw waat'ren
Opkaatst, dat de vonken schaat'ren:
Spelemeit op tintelbaan,
Met den zilverglans der maan j

Die, uw golven stadig stuwend,
Zoet aan 't zilt der zeeën huwend,
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Al wat ge in den loop der tijden
Zeelands zoon
Ten erf en woon

Hadt geschapen, steeds vermeerde,
Wijl hij meerder steeds begeerde !
Die ons Dietsch, "des volkes taal",
Voor geen vodden, vuil en vaal

Ooit versmeten
En vergeten,

Week en smedig, forsch en krachtig,
Zoo in liefde als toorne machtig,

Klinken hoort
Aan uw boord !

Boven 's landsmans vredig dak,
Spieg'lend in uw blanke vlak,

Zaagt verrijzen,
Opwaarts wijzen

Torenspitsen, hoog en rank,
Waar het vroom gemoed zijn dank

Onbevangen
In gezangen

Uitzong: waar het Gods geboden
Loofde, of in angst en nooden

Heeft beleden,
En gebeden

Ter verlossing opwaarts zond,
Balsem der vertroosting vond!

.s Lands historie
Meldt de glorie

Van uw zonen ,vroom en vroed,
't Land "getrouwe tot den doet",
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Kracht'ge Zeeuwen,
Waterleeuwen,

Helden, aan uw vloed geteeld,
En wier roem gij, Schelde, deelt!

Dier'bre stroom, die Nee r I a n d s zijt,
Als uw Zeeland Nee r I a n d s zijt,

Om de wazige luchten
ten strande,

De heerlijke vruchten
te lande,

De dorpen en steden,
Het volk en zijn zeden,
Sinds het grijze verleden
Zoo Nêerlands als heden!

l'S

Hoe 't tempeest des tijds mag woeden,
Bouw op Nêerland, dat u stut,
Nêerland, dat zijn dierb'ren schut!
Dietsche trouwe zal u hoeden !



HET RONDE PUTJE.

(Walchersche Ballade).

Verteller:

'k Wil van een sproke zingen,
Een sproke eeuwenoud;
Een stukje menschenleven,
Met dichteroog aanschouwd.
......................
Waar Souburg's jeugd hij duister
Den hangen tred versnelt,
Daar is het Ronde Putje,
Waaruit de sage welt.

Hoort me dat joelen, dat stampen en springen!
Hoort daar de knechten en meidekens zingen!
Hoort!

Heisasa, hopsasa, falderalderie, falderaldera
Heisasa, hopsa, de vedel zet m.

Japik:
Elsje, mooi Elsje, mag .Iapik je nooden,
Nooden ten lustigen, luchtigen dans,
Nooden ten wijne, den paarlenden rooden,
Streeling der tonge voor vrouwlui en mans?
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Heisasa, hopsa, de vedel zet in!

Reik me uw rechte, mooi Elzeke mijne!
Zie, hoe de speelnoots zich scharen ten rij I
Hoor, hoe de vêelaar zijn voozekens fijne
Lokkende voordeunt en wenkt van terzij !

Heisasa, hopsa, de vedel zet in.

Japik:
Deert U iets?

Elze:

Wat zou mij deren?

Japik:
Heh ik soms misdaan?

Elze:

Gij? Misdaan? Och neen ! 'k Wou geren
lIenen, laat mij gaan!

Japik:
To ( nog wat; men zal je missen!

Elze:
MI ('11?Neen, ik ga!
'I 10 h altijd - 't was te gissen -
"I IIU'IIj " voor en "Kniertje" na!
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Japik:

Kniertje is jong, ze houdt van mallen
En - z' is welgesteld.
't Is toch niet haar schuld, dat z' allen
Azen op haar geld?
Kniertje is mooi!

Elze:

En ze blinkt van 't goud!
En ze ruischt van kant!
Zie toch, dat je Kniertje trouwt!
Ik bezit geen land.

'k Erf geen hoeve, vrij van schot,
En gee.n stal met vee.
Dienstbaar-zijn is Elze's lot.
Laat mij toch met vree!

Japik:

Ik ga! Dat gij mij onrecht doet,
En zonder reden krenkt,
Vergeef ik U; 't vergramd gemoed
Zegt meerder, dan het denkt.

Elze:

Ja, 'k was onreed'lijk - maar 't gemis
Van aanzien pijnt zoo zeer,
Omdat het "deel der armen" is.
't Bezit bepaalt hier d'eer.
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Och, dat ik goud en paarlen had
En zijden feestkleedij!
Dat ieder jonkman mij aanbad!
En Japik? Ja, ook hij!
Wien of ik dan wel kiezen zou?
Ik zou mij eerst beraän,
En dan? - dan werd ik Japiks vrouw.
En d'anderen - konden gaan!

Verteller:
Langs de breede bane schrijdt
Elze naar de stede,
't Blonde kopje nat van 't zweet
Nikt bij ied're schrede.
't Blanke juk met d'uchtendmelk
Drukt met volle zwaarte,
En de zonne straalt haar vuur
Door de morgenklaarte.
't Vinkje tiereliert zijn slag -
Elze hoort geen zangen.
Japik wuift - ze ziet hem niet -
't Hoofd blijft peinzend hangen.

T rzij van den heerweg,
in schäauw van 't geboomt,

Daar sluimert een bronne,
die d'eeuwen verdroomt,

I~-n was daar een heuvel
te midden van 't woud,

W l r d'outersteen rustte,
en 't laaiende hout
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Met gretige tongen
het offer omlekte,

Dat, Wodan ter eere,
het altaar bedekte.

Sinds bracht er een heil'ge
de leer van het Kruis.

Zijn machtwoord weerklonk -
en de steen werd tot gruis.

De heuvel, beroerd
door de punt van zijn staf,

Verzonk in de aarde,
Zijn eeuwige graf.

De plaats van het wonder
is kenbaar gebleven.

God schiep er den bornput,
het water, het Leven.

Elze:
Gij, Putje, dat om niet mij drenkt,
En 't gloeiend lijf uw koelte schenkt,
Onzegbaar heerlijk is uw nat!
't Is louter weldaad, wat g'omvat!

Zoo 'k wagen dorst - uw vocht, zoo klaar,
Zoo heilzaam - niemand liep gevaar -
't Gaf zwaarder vracht - maar 'k won erbij "
En klant nog baas zou derven - 't Zij!

Verteller:
En nap na nap wordt volgeschept
En leeggeplenst in 't vat,
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En vlugger dan te voren rept
Mooi Elsje zich naar stad.

Zij ventte rond en keerde weer
En telde in haar schoot,
Wat winste reeds bij d'eersten keer
Haar knipje binnenvloot.

En daaglijks werd de gang herhaald
Naar 't Putje, tot het nat
Den prijs van 't sieraad had betaald,
Dat z'in haar tassche had.

Elze:
Even kijken! Op den weg
Is het veilig. Niemand nadert.
Rechts de houtkant, links de heg,
Heerlijk in 't -gebladert !

Wat een wicht! Hoe keurig glad!
't Vonkt, als 't licht der zon!
Als ik nu een spiegel had!
Wacht! Mijn trouwe bron!

Gij Bronne in een lijst gevat
Van mos en gele lisch,
Weerspiegel in uw klare nat,
Hoe schoon thans Elze is !
Zie, hoe de fraaie gulden spang,
Die 'k uit uw water won,
De blankheid siert van hoofd en wang
En schittert als de zon!
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Daar splijt, Godlof, de offersteen,
Aan IJdelheid gewijd.
De berg van Hoogmoed zinkt meen.
De bleeke mond belijdt:

Verteller:
Zij grijpt vergeefs. Het kostbaar pand
Verzinkt in 't rimp'lend nat.
Een troebling door het Putje vaart,
Het kolkt van boord tot boord.
Een schrikb're stemme, niet van d'aard,
Klimt uit het diep hervoort !

Elze:
Vergeving, Heer! ik deed, wat

kwaad was in Uw oogen I
Ik diende ijd'Ie goön, niet U

en in mijn hand was logen!
Vergeving! 't Vleesch was zwak!

'k Heb niet om kracht gebeden!
Ik viel! Ontferm U Heer!

Leid Gij mijn wank'le schreden!

Dat dank ik u, mijn stille vriend!
Mijn beste vriend misschien!
Aan u zij 't oordeel! 't Is verdiend!
Mag 'k zóó mij laten zien?

Verteller:
Zij spreekt en bukt zich aan den rand.
Een plons!-

Elze:
0, God, mijn schat!

De stem:
Wat vlijt gewint in deugd en eer,
Vermeer tot overvloed!
Wat uit mij kwam, keert tot mij weer!
Nooit dijt gestolen goed!

Verteller:
Zij rijst en schrijdt beschaamd en droef

Langsheen de bane voort.
Aan d'ommedraai recht Japik zich

den strammen rug. Hij hoort,
Herkent, treedt naderbij en groet.

Een knik is 't wederwoord.
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Japik:
Wat Elsje toch bezielen mag!
Zij ziet zoo bleek en droef!
Verstorven is haar gulle lach!
Zij groet - maar kort en stroef !
Zeg mij, Elze, wat er schort!
Ben 'k niet meerder waard
Dan een knikje, stroef en kort?
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Verteller:
Verbijsterd hoort zij 't oordeel aan,
Dat als een moker plet.
Zij deinst en blijft in duizel staan,
Verwezen en ontzet.



Elze:
Japik!

Japik:
Waarom staart
Gij ;00 vreemd en stil terzij ?

Elze:
.Iapik, laat mij gaan!
'k Heb geen recht op medelij.

Japik:
Heb ik wel verstaan?
Lijdt gij, Elze? Mag ik vragen,
Wie of wat U kwelt?

Elze:
't Kan niet! Zelve moet ik 't dragen!

Japik:
Zwijg dan stil. Wie telt
In zijn levensboek slechts bladen,
Blank en zonder vlek?
Ieder boete stil de daden,
Die hij 't liefst bedekk' !

'k Vraag niet verder, 't moog dan wezen,
Wat het zij! Ik wensch
Andren niet de les te lezen
Ik ben óók - een mens eh. '
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Elze:

Beter mensch dan ik, en waardig,
Dat uw handenwerk
Zij gezegend. Gij zijt vaardig,
Eerlijk, kloek en sterk.

Japik:

Och, ik ben gezond - en binnen
't Jaar groent weer de Mei!
'k Wou nog wel wat daalders winnen
Voor - ons allebei!
d'Akker spelt, dat ik zal slagen!
Waarom buigt g'uw hoofd?

Elze:

'k Spaarde niets in al mijn dagen.
'k Schaam mij, dat gij slooft,
Om mijn levenspad te banen!

Japik:

'k Doe het ook voor mij !
Schreit ge nu?

Elze:

't Zijn vreugdetranen!

Japik:

Dan zal 't zijn - in Mei!
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Brand nu, gij zonne aan 't diepe azuur!
'k Tarte den gloed van uw stralen!
Dompel den akker in 't goud van uw vuur!
'k Voel er mijn spieren door stalen!
'k Plenge op d'aarde het willige zweet,
Guldene cijns lacht mij tegen!
'k Voel mij een koning in spijt van mijn kleed.
't Geven gedijt mij tot zegen!

Verteller:

Wat van hem uitging, was eerlijk, was goed,
Offers, hij telde ze licht.
Al zijn bedenken was waardig, was vroed,
Richtsnoer was Liefde en Plicht.

Elze en Japik:
Brand nu, gij, zonne, aan 't diepe azuur,
Zend ons den gloed van uw stralen !
Loon gij ons zweet met het goud van uw vuur.
Cijns, die de spieren doet stalen !
Blik in ons venster en schijn in ons hart
Troostend bij vóór en bij tegen!
Hoed ons 0, Heere voor kommer en smart!
Kroon onzen echt met Uw zegen! *)

*) Bij de opvoering als zangspel is dit een slot-trio van Elze,
. Japik en Verteller; voor den laatste zijn de woorden dan, waar

noodig, gewijzigd. . S.
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MIJN LAND.

Ik min het gansehe, lieve land
Van d'Eems tot aan het Zwin;
Zijn blonde duinen, 't breede strand,
Zijn veenplas en zijn boschwarand,
Zijn huizekens naar eigen trant,
En 't nijvre volk erin.

Ik dien het gansehe, lieve land
Van d'Eems tot aan het Zwin,
Ik schut zijn eere, weer de schand,
Ik dien 't bij mist en zonnebrand,
Ik wijd het hoofd en hart en hand,
En 'k doe 't niet om gewin.

'k Begeer het groot, mijn kleine land
Van d'Eems tot aan het Zwin.

" 't Erlange welvaart te allen kant,
Den lauwer uit der wijzen hand,
Gods glimlach, wijl 't de krone spant
In deugd en vromen zin !
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HULDIGING.

•
I.

Hooge Vrouw, van edel bloed
Landsvorstinne, hoog van m~ed,
Neêrlands moeder, in wier handen
't Lot der vrije Nederlanden
Veilig is, die 't roer van Staat
Vast omklemt, en te onzer baat
Rif en klip en woeste baren,
Storm en noodweer, doodsgevaren
Kalm trotseert en 't wakend oog
Onverwrikt ter kim gericht houdt.
Ongeschokt op God den Heer bouwt,
Grooten -Stuurman -van -Omhoog:
Hooge Vrouw op Neêrlands troon,
't Kostbaarst sieraad voor een krooä
Neêrlands liefde, is uw loon! '

Neêrlands harte klopt U tegen!
Neêrland wenscht U op Uw wegen
Kracht en wijs beleid, Gods zegen!

11.
In U, Vorstinne, eeren wij
Uw Voorzaat, d'Eerste in de rij
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Dier kloeke geesten, ons van God
Beschikt tot stuurliên van ons lot !
Den Staatsman, die den felIen dwang
Aan 't vrij geweten jarenlang
Door domme dweepzucht opgelegd,
Ontried, bestreed en 's menschen recht
Op geestesvrijheid pleiten dorst,
Spijt d'ongenä van Sparije's vorst.
Die - 't land ontweken - aan den Geus
Een vaan verstrekte en een leus;
Het offer van zijn aardsche goed
Te groot niet achtte, en zijn bloed,
Gering rantsoen, zoo 't strekken mocht
Tot prijs der Vrijheid, die hij zocht.
Den Ridder, die te banger stond
Gansch onverveerd den kamp bestond
Met Spanje's weermacht, in gevaar
Geschoold, een ijz'ren legerschaar,
Met ijz'ren hand gedrild, berucht
Om moedwil, moord- en plunderzucht.
Die, in 't pantsier van vast geloof
In God, zijn schild, ten strijde stoof,
Opdat het blanke staal beslecht'
Aan wien de macht zij en het recht.
En zoo hij - ongeslagen - week
Uit bitt're noodzaak, aanstonds bleek
Hij elders in 't geweer, en riep
Te wapen, wie in lauwheid sliep,
Tot feller weerstand, vaster hoop,
Wien weifelzucht het hart besloop.
Den Redder van zoo meen'ge steê,
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Bezwijkend onder oorlogswee,
Die d'armen strekte, of Hij kwam,
En 't duldloos leed een einde nam!
En Hij, die met slechts luttel macht
Te velde toog, Hij heeft volbracht,
Wat hooploos scheen. Hij hief ons volk.
Verbeten worst'lend in den kolk
Van argwaan, achterdocht en haat,
Van burgertwist en van verraad,
Op hooger plan. Het Vaderland
Werd inzet van den strijd. Zijn hand
Gaf stuur, zijn wijsheid schafte raad.
Hij schiep het volk een eigen staat.

Rijzend uit donk're diepten der wouden,
Galmen de klinkende

Hallels, in zalig smelten tot biddend
Lispelen zinkende.

Plotselijk stokt d~ org'lende zanger!
Splijtend het duister,

Sling'ren ten hemel helroode vlammen
Schennigen luister.

Schuilend in schuts van krachtige eiken,
Kringswijs omvangen,

Rooken de heuv'len, drie in getale. 1)
Brallende zangen

Kaatsen de echo's brabb'lende weder.
't Bloedige offer,

Snerkend in hel van lekkende tongen,
Krimpt, en de doffer

Laaiende gloed werpt rossige schijnsels.
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WILLIBRORDUS.

(Een zangspel).

Inleiding.

Na zwoeltezwaren avond sloeg
De nacht haar wale neer.

't Gerucht van bosch en beemde zwijgt,
Vàn verre ruischt het meer.

De 'Ruste wijlt op Walachra
En schrijdt de velden door,

In heil'ge zwijgzaamheid verhuld.
De starren lichten voor.

Voor U, Vorstinne, buigen wij,
Een volk - zichzelf bewust en vrij -
Eerbiedig huldigend het hoofd!
Gij hebt - de Heere zij geloofd! -
Ons volk 'n onheilzwang'ren tijd
En vreê bestuurd met wijs beleid!
Wat door den Zwijger werd gewrocht,
De natie, heeft Uw hand vermocht
Te hoeden, naar des Zwijgers aard!
Gij, Landsvrouw, zijt dien Vader waard I
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Zwijgend bestaren
Baardige mannen 't smeulend verasschen:

Peinzend gebaren
Priest'ren en barden. Huiv'ring en vreezen

Heerschen in 't ronde.
Alvaders Macht'gen, d'eeuwigen Asen 2)

Gewijd, is de stonde.

In rhythmisch deinen glijdt een bark
Ter kust bij starrenlicht.

De roerpen rust. De uitkijk houdt
Den blik ten Oost gericht.

Een zwak geluid, of ,( branding waar',
Beroert hem 't luistr'end oor:

Een rosse gloed schenkt zekerheid.
Luid klinkt zijn roep: "Land vóór!"

De manschap wrijft het lodd'rig oog,
Springt vaardig uit haar rust,

En kruisend, tot de zonne rijst,
Benaad'ren zij de kust.

Dan koerst de bark te loef en lij
Door Maputs 3) breeden mond,
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Beklemmend zwijgen hangt in 't hout,
Van goren walm besmet,

Tot matte gloor den eersten toets
Aan donk're kimme zet.

Dan breekt de merelslag den ban,
En stemt den wildzang aan

De hymne aan 't verlossend licht,
In 't Oosten opgegaan.

De kiel glipt langs het vette slib
En raakt in 't eind den grond.

Een man, vergrijsd van hoofd en baard
Maar recht, en kloek van stal,

Sint Willibrordus, waadt door 't slijk
En zet den voet aan wal.

Verrukking spiegelt in zijn oog.
"Daar is dan 't heerlijk land !"

Zijn arbeidsveld! - En dankend knielt
Hij neer op 't oeverzand.

Willibrordus:

Heer, die boven alle goden
God zijt, voor Wiens troon
d'Eng'len 't Halleluja zingen,
Die Uw lieven Zoon,
Aan het vloekhout vastgeklonken.
Voor ons lijden deedt,
Ons Uw Trooster zandt in smarten,
Heer, Uw dienstknecht weet
Zich onwaardig Uw genade;
Zie, ik buig mij neer!
Schenk mij een verbeurden zegen!
Uwen naam ter eer
Zij mijn denken, zij mijn spreken,
In Uw kracht mijn kracht
Naar Uw wil mijn willen! Amen!
Heer, Uw dienstknecht wacht.
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Willibrordus tot de bevolking:
Vrede zij U, vrije Saksen' 4)
En wie d'Uwen zijn, zij vrêe l

Eén der oudsten:
Vrede zij, wie onze tale
Spreekt, en zijn gezellen mee'

Willibrordus:
Dank' de stam der Nedersassen,
Ginds in 't ver Noordhumberland,
Bleef er d'eigen aard getrouwe,
Hield er d'eigen taal in stand.
Sakser ben ik ,

Oudste:
Wees ons welkom,
Vreemd'Iing l Kies U plek ter woon
In ons midden' 't Heilig gastrecht
Zij U onverkort geboon ,

Willibrordus:
Heil het volk, dat d'achtbre zede
Ongerept in wezen houdt'
'k Neem Uw aanbod aan' Mijn tente
Rijze aan den zoom van 't woud'

Daar faalde 't hem aan drank noch spijze,
De gulheid bracht zelfs overvloed,
En omgang deed hem vriendschap winnen,
Die strekt ten sleutel van 't gemoed.
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Dan, noordwaarts toog van Soutelanden ")
Sint Willibrordus - en zijn oog
Vond ergernis aan Nehalennia 6)
Voor wie elks knie in deemoed boog i

Maar blos van toorn en schaamte tevens
Besloeg zijn kaak, daar 't priesterdom
In bloedschand' zich zijn stamboom roemde, 7)
Die uit den Magusaner klom.

Koor van barden:

Wees gegroet, gij Vrouwe,
Hoog in de heilige halle gezeten!
Zie, Uw dienaars treden
Vóór U in smetteloos blanke gewaden,
't Versch omkranste speeltuig
Tot U geheven, en vaardig ten lofzang.
Weef, gegroet, godinne,
Tronend in 't licht van de heilige halle l

Eén bard:
Freijer, de blinkende Freijer
Biedt U zijn kostlijke schatting:
Levenverwekkende stralen.
Niorder, de machtige, schenkt U
Willig zijn maatloozen rijkdom:
't Vruchtbaarheid wekkende water.

Koor:
Gij zijt de Moeder, de Eeuwige,
'L Eindeloos voortgaande Wor den.
Uit U zijn alle geslachten'
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Rei van priesteressen:
Heil godinne, Bruid der goden,
Die aan schoonheid deugd,
En aan eeuwigdurend baren
Paart een eeuw'ge jeugd!
't Zoet geheimenis: van Leven,
Dat zijn vorm erlangt,
Hult gij kuisch in 't weidsch geplooide
Kleed, dat U omvangt,
Voor U, eeuw'ge Bruid der goden,
Knielt de vrouw in 't stof j

Tot U smeekt ze om kinderzegen,
Tot U rijst haar lof !

Bard:
't Sluim'rende zaad in de vore
Wekt gij ten weligen wasdom,
Korr'len herbarend tot garven.
d'Appelaar, Koning der gaarde,
Dankt U der blozende vruchten
Geurige, sappige weelde.

Koor:
Gij zijt de zeeg'nende voedster,
Hoornen des overvloeds torsend:
't Eeuwig voorzienige z 0 r gen.

Bard:
Over geweldige waat'ren,
Fel van d'orkanen gegeeseld,
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Schenkt gij behoudene reize.
Stormen en duisternis zwichten,
Slaat gij de hand aan de roerpen,
Plant zich Uw voet op den steven!

Koor:
Gij Nehalennia, machtge,
Zijt ons een veilige toevlucht:
Wa a k z a a m hei d zit aan Uw voeten!
Wees gegroet, godinne,
Blinkend in 't licht van de rijzende zonne!

.................................................................
Als nu van Dornburgs duin zijn schreden
Door 't woud hem leidden, kromp zijn ziel
Van weedom om des schepsels wille
Dat tot zóó groot een diepte viel.
Het eerde er niet den Ongeziene,
Voor wulf en boog te groot geacht,
Maar beelden naar geleende goden,
Door ft heidensch Rome hem gebracht.

.• .
Mo de keerde Willibrordus tot zijn tente weder.

I. verslagen zat de heil'ge bij zijn helpers neder.
"Zou zijn grootsche taak in ft einde niet te zwaar

hem blijken?
Zou des satans heerschappij er voor zijn ijver wijken?"

, ) 111 rijst hij en zijn schreden voeren hem naar
het schulpig strand.

olh· rlijk zonk daar 't gulden wonder, in
laaien avondbrand,

37



I

En zond naar 't donkrend oost een laatsten en
langen liefdelonk,

Die teedre glansen op hem hechtte en in zijn
ziele zonk.

Roerloos blikkend naar den einder, was 't of
hem beroerden

Vredes donzen vleug'len, die zijn denken
opwaarts voerden,

Of een stemme tot hem ruischte: lI'S Heeren
welbehagen

Is op hen, die in Zijn kracht het kruis van
Jezus dragen r:

Een wijle nog stond hij in mijm'ring verloren.
Dan richtte beslist hij zijn schreden ten duin,
En achtend noch mulheid, noch distel, noch doren,
Hervond hij zichzelven, verhief hij de kruin................................................................... ..

En Willibrordus bracht het Woord
Tot elke hut, tot iedre ziel.
Geen vore liet hij ongeploegd,
En zoo het zaad er neven viel,
Of werd verstikt door woekerkruid,
Hij liet niet af, maar ploegde weer,
En zaaide en roeide dist'len uit.
En - wond'ren wasdom schonk de Heer.
Na d'eerstelingen van den oogst,
Met heilig beven ingewacht,
Werd ras een rijke schoof gemaaid,
En 's Heeren name lof gebracht.

38

d'And'ren echter klampten feller
Zich aan 't oud geloo~e vast,
Smaalden op zijn rêen en bleven
Off'ren naar der priestren last.
En als 't heerlijk Evangelie,
Liefde lovend, Leven bood,
Gloeide onder wenkbrauwfronsen
Uit hun blik de haat, de dood.

Eens, als 't ongeloof hem tartte,
Dat hij' teeken geven mocht
Van des Heeren alvermogen,
Werd een wonderwerk gewrocht.
Op de knieën neergezonken
Had hij zich tot God gewend:

Willibrordus :
"Heer, ai, maak mij Uwe wegen
Door den Heil'gen Geest bekend l"

De Heer:

"Hef den staf, waar 't barre stuifzand
Blikkert in de middagzon !
Wek - als Mozes uit de rotse
In die woestenij de bron l"

Sint Willibrordus schreed in zwijgen
Zijn haatren vóór ten dorre stêe,
En sprak:
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Willibrordus:
"Zoo ziet! Waar is, verdoolden,
Uw God, die zulk een wonder dêe?
Gij wijkt beschaamd! Treedt vrijlijk nader!
De Heer vergeeft U smaad en hoon.
Wie dorste, kome tot de waatren
En drinke! 't Is om niet gebaon I"

Als nu zij, die Jezus volgden, velen waren,
Leerde Willibrordus dagelijks de scharen,
Doopend, wie geloofden, aan die klare bronne, 8)
Wellende uit het zand, en spijt de felste zonne
Koel en frisch en nimmer droog, een levende ader,
Onuitput1ijk als de Liefde van den Vader.

Om hen, die de heilsleer ten felste bestreden,
Druïden en Barden, in dwaling verstard,
Onwillig en doof, spijt zijn vurigste beden,
Vervulde te inniger deernis zijn hart.
Hun heirri'Iijke gramschap, hun openlijk dreigen,
't Pantsier van zijn ijver trotseerde ze bêi,
Verguizing en hoon werden stom bij zijn zwijgen
En 't woord van vermaan vond de bane zich vrij.

Willibrordus :
Gij, priestren, hoort!

Priesters:
Zoo spreek, maar verg
Geen lang geduld. Wees kort, maar terg
Ons met uw reden niet.
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Willibrordus :
Niet ik,
De Heer spreek' in deez' oogenblik !
Gij buigt U nog voor steenen gaon.
Gij doet niet wèl, want Gods geboon ....

Priesters:
Zijn krachtloos hier! Verwerpen wij !

Willibrordus:
Zij gelden! En verbieden mij
En U en allen: Ooit gewrocht,
Dat menschenhand zich scheppen mocht,
Te dienen. Hem alleen zij d'eer !
Want God is God, en niemand meer!
Hij wil - en 't wordt. Hij wenkt - en 't is !
Het Al is één getuigenis
Van onbegrepen majesteit.
Wie Hem den klop des harten wijdt,
Hem dankzegt, lof en eere brengt,
Hem 't offer der gebeden plengt,
Dien hoort Hij welgevallig aan,
Die zal Zijn heil'gen wil verstaan,
En eens, daartoe door Hem bereid,
Beërven eeuw'ge zaligheid.
Uw God vermaalt de tijd tot stof,
Gij offert d'ijdelheid uw lof!
Laat af! De doove hoort U niet!
Uw God is stom en blind; hij ziet
Noch weet, noch denkt, noch voelt, noch wil !
Zijn brein is ledig, 't harte kil.
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(WiIlibrordus werpt het beeld om)

Wat God zou 't lijden, dat mijn hand
Hem smaad'lijk nederwierp in 't zand? 9)

Priester:
Een meuw geluid,
De liefde, spreekt mij uit zijn woord.

Wachter:
Dat Mjölmer U den schedel kloov',
Vermeet'le grijskop! .

Wachter:

Willibrordus:

Welzalig, die haar klanken hoort!
Och, laat U leiden, wederstaat
De liefde niet! Legt af den haat!
Mijn Heiland heeft voor Uwe schuld
Betaald en 't gruwzaam kruis geduld!
Knielt dan voor Jezus' kruis ter neer!
Werpt al Uw kommer op den Heer!
Wie tot den doop komt en belijdt,
Is erve van Zijn zaligheid I
Uw broed'ren ginds aan d'overzij
Der Honte, dwaalden eens als gij.
Welaan, gaat scheep tot daar en vraagt
Of Rodenborg zich 't uur beklaagt,
Eligius' welsprekend woord 10)
Ontroerd te hebben aangehoord;
Of 't iemand rouwe, die zijn lot
Betrouwde aan der Christ'nen God I

Willibrordus :
Uw geloof
Heeft geen betrouwen! Thor verschijn',
En wreke Wodan ! Goden zijn
Naijv'rig op hun heerschappij!
Steek op dat zwaard! Of oordeelt gij
Hun arm zoo kort, hun macht zoo klêen?

Een priester:
Er schuilt veel waarheid in zijn rêen.
Houd vrede, wachter!

En de wraak?

Priester:
Verblijv' den goden!

Wachter:

Gij, Wachter, 't deert mij, dat mijn daad
Uw toorn verwekte. Wrok niet! Laat
De rede 't oordeel! Waarom staart
Uw blik op 't godenpuin ter aard?
Is 't dat gij treurt? En wacht Uw ziel,
Dat hij, die straks in gruiz'len viel, .
Zijn vorm herneem?

Priester, waak!
Mistrouw den voog'laar, wiens gefluit
Zoo teeder lokt!
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Wachter:

Mijn God was steen!
't Verleden - dwaling! Laat m' alleen,
Opdat ik rouwe! Billijk dat!
Ik heb dien doode - liefgehad!

Sinds stonden verlaten de beelden en vloden
In 't heimlijke velen, verknocht aan de goden.
Het beeld der godin gaf men prijs aan de golven,
Haar heiligdom raakte van 't stuifzand bedolven.
Maar Sint Willibrordus voer voort met te leeren,
En zag tot den Kerstengeloove bekeeren
Sueven en Sassen en Kaninefaten
En hen, die aan Rijn en langs d'Amstelstroom zaten.
Den schedel gemijterd vermocht in het westen
d'Apostel 't gezag van den Christus te vesten,
Naar goddelijk voorbeeld in liefde te richten,
En - vader der vromen - zijn jong'ren te stichten.

I) De z.g. hoogten, op Walcheren "vliedbergen" geheeten, zijn te
gering van afmetingen om ooit tot dat doel gediend te hebben.
Volgens sommigen waren het offerplaatsen. In verband met de
vereering van den goden trits Wodan, Thor en Freijer, hier
vroeger hoog in eere, waagde Vr. de voorstelling van een drietal.
Inderdaad kwamen ze vroeger (nog wel) in groepen voor.

2) Asen = goden d.i. krachten, waardoor Alvader zich openbaarde.

3) Maput, een breede watering bij Zoutelande. De naam leeft
nog in den volksmond voort als "Maaiepit",

4) Onder de gemengde bevolking van Walcheren, vormden de
Saksen, naar Vr.s meening het overheerschende bestanddeel.

5) Sommigen laten hem bij Westkapelle landen; dat is echter
niet ver van Zoutelande !
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6) Misschien identiek met Buronia, de stroomgodin. Vandaar dan
zeker de votiefsteenen, haar vereerd, wanneer de overtocht der
wateren met goed gevolg volbracht was door hen die uit
Brittannië kwamen. '

7) Hercules Magusanus, in Zeeland, speciaal op Walcheren, vereerd,
werd gediend door priesters en (naar men zegt) door priester-
essen, clie In bloedschande leefden en aldus de geheimen van
den dienst bewaarden. Deze Magusaner schijnt identiek met
Freijer.

8) De bron is nog aanwezig. De hier gegeven wordingsgeschiedenis
ervan is voor des dichters rekening!

9) Naar 't algemeen gevoelen was 't een Wodansbeeld. Melis Stoke
~egt, dat het er een was van Mercurius. In elk geval was
teen heidensch beeld. Vr. hield zich aan 't algemeen gevoelen.

10) Eligius, bisschop van Noyon, predikte o.a. in Zeeuwsch-
Vla~~deren het C~ristendom, waar Aardenburg (Rodenborg)
destijds de beiangnJkste plaats was. Hij is, om zijn werkzaam-
heid in deze streken, de beschermheilige der parochiekerken
van Hoofdplaat en Oostburg.

45



KERSTVERHAAL. *)

In Bethlehems velden, om 't smeulende vuur
Verbeidend het licht van den morgen,
Bewaakten eens herders in 't nachtelijk uur
De kudden, vertrouwd aan hun zorgen.

Daar straalde opeens een verblindende gloed,
Een wondere glans uit den hoogen,
De herders ontweken 't, ontsteld van gemoed,
En hielden de hoofden gebogen.

Toen ruischte een stemme uit engelenmond.
"Hebt vrede 1 Waartoe zoudt gij vreezen?
'k Verkondig U blijdschap, die na dezen stond
Den volken der aarde zal wezen."

De heilige engel, omstuwd door een wacht
Van cherubs, deed plechtig nu hooren:
"De Christus, gesproten uit Davids geslacht,
Uw Heiland is heden geboren I"

"Dit zij U een teeken, dat zekerlijk leidt
Tot vinden, wanneer gij zult zoeken:
Men heeft Hem een kribbe tot leger bereid,
En lei er Hem neder in doeken."

En nauwelijks nog zweeg, wie dit Woord had gebracht,
Of bruisend in grootsche aceoorden.
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De engelen zongen de woorden:
Eere zij God in den hocgen 1

Vrede op aarde 1
In menschen een welbehagen 1

De herders, ontroerd en van eerbied vervuld,
Herdachten 't gehoorde en zwegen,
Tot d'aarde, reeds weer in het duister gehuld,
De rust van den nacht had herkregen.

Toen schreden zij haastelijk voort naar de stad
En zochten en vraagden en. . .. v 0 n den
Den stal en de kribbe en 't Kindeke, dat
Erin lag, in doeken gewonden.

*) Naar Lucas 11.
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Ten tijde, toen bij hooge vloeden
De landzaat weerloos nog bij 't woeden
Van wind en zee in angste vlood
Naar hil of berg, die wijkplaats bood,
Was dáár tot wering van de golven
Uit vruchtb'ren kleigrond opgedolven
Een dijk, die schatten gelds en zweet
Gekost had, maar aan 't doel voldeed.
Die Polder, thans een veilge woon,
Klom ras tot welvaart, 's nijvren loon,
En 't landvolk deed, den Heer ten prijze
Naast huis en erf een kerk verrijzen.
Het altaar, vrome lijk bereid,
Werd aan de Moeder-Maagd gewijd,
En Vrouwenpolder leefde stille,
Gehoorzaam aan des Heeren wille,
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HET BEELD VAN VROUWENPOLDER.
(Legende).

Wie, staand' op Walchrens noorderduin,
Terneder blikt in Zeelands tuin,
Ziet van nabij door 't lommer gloren
Een kerkdak en een kleinen toren.
En boven 't groen van boom en haag
Wat roode daakjes, klein en laag.
Een dorpjen is 't, in vroeger eeuwen
Een heil'ge plaats in 't land der Zeeuwen,
Wijl 't in zijn kerkje een grooten schat,
Een beeld van wondre herkomst had.

Foto naar het origineele schilderij, dat =ich thans in de
R.K. Parochie-!<erk te Middelbllrg bevindt.



Naar priesterlijk vermaan en woord
In landelijken eenvoud voort.
Toch voedde 't volk een zoet begeeren,
De muur was wit in 't Huis des Heeren!
"En wit is schoon, maar zou daarbij
Niet heerlijk staan een schilderij?"
't Begeeren spitst zich op een keuze
En heft in 't eind vereend de leuze:
"Een schoone beeltenis van Haar,
De Moeder Gods (zoo 't mooglijk waar)!"
Maar schoon ook elk zijn tienden bracht,
Het offerblok vaak ruim bedacht,
Het kerkje telde luttel menschen
't Ging hun te hoog - en 't bleef bij wenschen.
Doch, als de mensch nog hoopt en gist,
Is 't vaak de Heer, die snel beslist.
Een vrome poorter in de stede
Droeg kennis van hun stille bede,
En om hun arme beurs begaan
Sprak hij zijn schatten mildlijk aan,
Opdat een meester 't beeld mocht malen,
Dat als de Moeder Gods zou pralen
Als sieraad van den witten wand
In 't kerkje van het Poldersch land.
Den deken van 't Sint Lucasgilde
Vond hij bereid. Zoo'n opdracht wilde
De schilder wel. 't Was meer dan schoon.
De eer! De roem! Een vorstlijk loon!
Het laatste - niet het minst - besliste,
Schoon 't uitzicht op de eer niet miste
Te streelen 's meesters ijdelheid.
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In 't kort: De schilder was bereid.
Hij tijgt aan d'arbeid, flink en krachtig
En steeds het goud en d'eer indachtig;
Doch 't wou niet vlotten, hoe hij wrocht
En immer schooner toetsen zocht.
't Paneel, hoe schittrend ook van verven,
Bleef 't merk der ware schoonheid derven.
't Was maakwerk, dat - te loven viel -
Geen kunst, gegrepen uit de ziel,
Geen kind der Liefde! - 's Meesters oogen
Bemerkten 't ras. Hier gold "Gewogen,
Te licht bevonden! 't Is geen Kunst
Ik werkt' uit winzucht en om gunst
'k Verdiende 't in mijn werk te falen
Moog' eedler ziel den lauwer halen!"
Hij schoof ontstemd zijn werk terzij
Als onnut en van geen waardij.

Sinds ruimde 't ruwe herfstgetijde
Den Winter plaats, en 't sneeuwkleed spreidde
Barmhartigheid op 't naakte land.
Het Oost ontrukte ruw van hand
't Geboomt' de laatste dorre blaad'ren,
En joeg een rilling hem door d'aad'ren,
Die, diep gedoken in het bont,
Zich haastte of hij herberg vond.
't Was bij den schilder, dat zijn bede
De poort ontsloot, zijn vlotte rede
Gehoor vond, en een gul onthaal,
Een plaats bij 't vuur, een dampend maal
Hem, rustig in den kring gezeten,
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Het leed der reize deed vergeten.
De vrecmd'ling bleek een hupsche gast,
Bereisd en welbespraakt, gepast
Van houding en manieren tevens.
Wel jong, maar vol van d'ernst des levens,
En - wat den schilder sterk beviel -
Beoef'naar van denzelfden stiel.
Men sprak van 't rijke kunstnaarsleven,
Van stadig zoeken, immer streven,
Van heilge vreugd, die 't slagen schenkt,
Van falen ook, dat bitter krenkt.
En eer het rustuur heeft geslagen,
Ervaart de vreemde, welk een knagen
Des meesters ziele daaglijks pijnt,
Welk leed zijn krachten ondermijnt.

Men ging ter rust; vergat zijn zorgen
En rees gesterkt. Ten vroegen morgen
Verscheen de gast aan 't Ochtendmaal,
Zat aan, en dankte duizendmaal
Voor wat hem mildlijk was geschonken.
"Slechts één ding" - en zijn woorden klonken
Als bede - "vraag ik nog als gunst:
Aanvaard een proeve van mijn Kunst
En sta mij toe, die dezen morgen
Hier in uw werkplaats te bezorgen:'
't Werd heusch bewilligd, wat hij vroeg
En ieder toog aan 't werk. Men droeg
Te middag 't maal ten disch, maar beidde
Vergeefs den gast. "Wellicht ontzeide
Hij in zijn ijver zich den tijd
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Voor 't maal, of was 't bescheidenheid,
Die wachten deed, of niet een bode
Hem tot het middagmaal kwam nooden. "
Des ging de meester zelf en trad
De werkplaats in, doch nauwlijks had
Zijn voet den drempel overschreden,
Of, trillende over alle leden,
Aanschouwt hij, strak den blik geriCht
Op d'ezel, een door hemelsch licht
Omschenen vrouwe. Heiige vrede
Verklaart heur trekken; ten gebede
De wereld noodend, heft zij teer
Gevouwen handen tot den Heer,
En ziet zij, met fluweelen oogen,
Vol liefde en innig mededoogen
Ter neer: "De Moeder van den Heer!"
Zoo kreet hij, en zonk biddend neer.
..........................
Dan ziet hij rond en zoekt den broeder,
Wiens vlot penseel des Heeren Moeder
Zoo schoon en in zoo kort bestek
Bestond te schiIdren. 't Hol vertrek
Was ledig. Niemand wist waarhenen
De gast vertrok. Hij was verdwenen.
Men giste en vraagde iedereen,
En speurde en vorschte alomme ; geen
Die naricht gaf, of kon bevroeden.
En 's meesters levendig vermoeden,
Als hadde een engel 't heerlijk beeld
Doen worden, werd door elk gedeeld
Dan toog hij licht van voet en blijde
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Tot wie de opdracht hem verleide,
En schonk hem' 't beeld, doch wees het geld,
Hem ter beloorring toegeteld,
Terug.
"Wat ik mijn gast bereidde,
Onthaal en onderdak, zijn beide
Om niet - naar Christenplicht - gebóon.
Daarvoor aanvaardt mijn hand geen loon.
Wat hij, ten dank, mij deed verwerven,
Dat moog' het arme kerkje erven!
Doch voeg bij dit juweel der kunst
De gulden blijken Uwer gunst !"

Aldus geschiedde. Sedert praalde
Het beeld ten witten wand en straalde
Maria's Liefde eindloos teer
Op Vrouwenpolders vromen neer.
De faam verbreidde snel de mare
Van 't onverklaarde en wonderbare
Naar allen kant, en menigeen
Begaf er zich ter beêvaart heen
In 't beste kleed; door den gebede
Herwinnend zijner ziele vrede.
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WALCHRENS DUIN.

Ruige, rosse, mosbekorste, plokbewassen duin,
Schut en schoor te West en Noorden, Wacht om Zeelands tuin!
Of U woeste warrelwinden wervlen om het hoofd ,
Kostbre korr'len ommestrooiend, aan Uw zijde ontroofd,
Of de barre zee haar baren neerbonkt op Uw voet,
En 't Noordwest zijn dolle gramschap uitbrult met den vloed,
Gij braveert, wie U belagen, wie U teistren moog,
Rustig, onbewogen, waardig heft ge Uw kruin ten hoog.
Als een liefdevolle moeder, breidt gij d'armen uit;
Sterke, trouwe armen, die g'om Walchrens beemden sluit.

MIJN TOREN VLAGT.

Mijn toren heft met kloek gebaar
De driekleur uit de spits,
En 'k groet met vaderlandsch gevoel
Dien schoonen kleuren trits !
Dat golvend doek in 't blauwe ruim
Spreekt mij door elke baan
Een tale, die het Nêerlandsch hart
Met voller klop doet slaan!
Het tuigt mij van verheven moed,
Van trouwe, die niet wankt,
Van vromen zin, die Gods bestier
Ook in beproeving dankt.
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En, zwierend boven 't wapp'rend doek,
Kronkt zich getongde vaan!
Zij spreekt de taal 'der dankbaarheid
En looft Oranje's däan,
Zóó, eeuwen, hebben vlag en vaan
Gedreven op Gods aam!
Het blijv'! Oranje en Nederland
Zij staan of vallen. . .. saam!

DE DENNEN VAN VROUWENPOLDER.

Tegen groen behelmde duinen
Innig aangevlijd,

Strijden naaldenschaarsche dennen
's Levens harden strijd.

Droef verwrongen zijn hun leden,
Warr'lig is hun kruin,

Kramprig grijpen voet en wort'len
In het mulle duin.

Leed zucht uit hun ijle toppen,
Krakend kreunt de stam,

Vol van naakte, doode kwarren,
Schorsloos, oud en stram.

Luttel jaren nog en alle,
Afgestrêen van wee,

Loozen met den westerstorm hun
Laatsten zucht naar zee.
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VEERES KATHEDRAAL. a)

Stompe rompe,
die vergrijsd,

Wond en wrakkend nochtans rijst,
Rijzen bleeft, toen d'oude stede
Krankte en wankte,

toen verviel
't Lijflijk schoon, de trotsche ziel
Dorde en stierf in dorpsehen vrede!
Vrome droomen

van geluk
Droomdet gij; der tijden druk

. Echter week niet van de veste.
'Stadig dadig,

Sloop 't verderf
Ook tot U, tot molm en scherf
Knagend, wat aan schoons U restte.
Stralend, pralend

hieft ge Uw spitse.
Ze is gekust! - Het avondflitsen
Schampt vergeefs Uw glanslooze oogen.
Stilte en kilte

hebben woon
In Uw ledig, waar de doön
Beiden 't puin van wulf en bogen.

*) Dit gedicht is gedateerd 25 Juni 1921, toen de restauratie nog
niet ter hand genomen was. S.
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WESTENSCHOUWEN.
(Een zangspel).

Breed ligt de zee, de blinkende, blanke, d'evene zee!
Rozige schijnsels glimpt er de deining duizende mee.
Breed licht in lichtenden ochtend de zee!

Kimmewaart wijkend, slui'ren de morgenneev'len den nacht.
Fluistrende zing-zang zweeft uit de deems'tring over, en zacht,
Zacht ruischt de zee in den ochtend en lacht.

Vromelijk puurt mijn luist'rende ziel 't gelispte geluid;
'k Speure, wat neev'len hullen, ontsluier, voel, en zeg uit,

Wat mij die fluistrende zing-zang beduidt.

Zang der meerminnen:

Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de mane, de blinkende schijf,
Blank is de meermin naar leden en lijf.

Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de parel in 't diep van den vloed,
Blank is de meermin en blank haar gemoed.

Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de wolkjes aan 't hemelsche blauw,
Blank is de meermin en blank is haar trouw.
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Jonge meermin:

Zust'ren hoort! Daar ginds te Noord!
Hoort ! Daar schalt een lach !
Hoort! Een roep is 't wederwoord!
Wat dat wezen mag?
Ziet, naar Schouwens groene kust!
Kracht en gratie ! Oogenlust l
Dartel spel in 't spattend water,
Parelspatten, vreugdgeschater !
Jeugdgestalten, schoon van lijn,
Roze als d'ochtendschijn l .
Volgt mij zustren ! Wat waardij
Hadde Uw malsche jeugd,
Ging zij onberoerd voorbij
Aan des Levens vreugd ?

Oude meermin:
Zwijg, gij kleine ijdeltuit.
Vlied het aardsche schoon !
't Kind der zee wordt meermans bruid,
Huwt geen menschenzoon !

Jonge meermin:

Mijn ziele snakt naar warmte en gloed,
En meermans vuur is koud.
Het jonge lijf vraagt jeugdig bloed,
En meermans hart is oud.
Komt, zust'ren volgt mijn schuimend spoor;
Het leidt ten Leven heen!
Gij aarzelt? ... Laat m' alleen?
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Koor der meerminnen:
Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de wolkjes aan 't hemelsche blauw,
Blank is de meermin en blank is haar trouw.

Oude meermin:
't Aardsche schoon verdort als gras.
Jeugd wordt ouderdom.
Leed verteert, wat lieflijk was,
En de vreugd wordt stom!

Liefde en zinnenzaligheid
Zijn als 't ijdel kaf.
't Aardsche is 't verderf gewijd
En het sombre graf!

Toom Uw lusten in, en vlied !
Misdaad is Uw wens eh !
Meerman duldt die liefde niet,
Straft ze aan den menseh.

Koor der meerminnen:
Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de parel in 't diep van den vloed,
Blank is de meermin en blank haar gemoed.

Oude meermin:
Eens lag, waar nu de golven gaan
En schuren 't smalle strand,
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Een vruchtbaar oord met golvend graan,
Der Cauchen vredig land.

Daar speelde als thans de roze jeugd
Haar spel, en 't kind der zee,
Verlokt op 't zien dier frissche vreugd,
Speelde arg'loos met ze mee.Eens blonk, waar nu bij 't golfgebruis

De rob den dag verdroomt,
Zoo menig hooggetorend huis,
Uit hoog en dicht geboomt'.

Plots blijkt tot schade voor heur eer
Haar kunne, en sleurt een hand,
Spijt angstkreet, bede en verweer,
Haar rauwelijks aan land.Waar nu de zilte golven gaan

Van Schelde's breeden mond,
Daar heeft een trotsche. stad gestaan,
Vermaard op 't gansche rond.

De stad, die torens en dat land
Ze zijn van d'aard verdaan, .
Het leed tot wrake en der schand ,
Den meerman aangedaan.

Zij dekt beschaamd haar schoon, en luid
Weergalmt haar klacht in 't ronde.
Vergeefs! - Zij werd eens menschen bruid
En rustte op zijn sponde.

Sinds doolde de meerman bij dage en nacht,
En vorschte en vraagde ter kust,
En riep haar bij name, die willoos versmachtt'
In den poel van verbodene lust.

Koor der meerminnen:

Blank als het schuim, als het zilverig schuim,
Blank als de meeuw in het rozige ruim,
Blank als de mane, de blinkende schijf,
Blank is de meermin naar leden en lijf.

Daar trilt in zijn ooren een roerende klacht -
"Zij is het l" Hij nadert den wal
En vordert haar vrijheid! - Men hoont hem en lacht
Dan brult hij met stijgenden schal:

Oude meermin:

Een dartle minne, jong als gij,
Door menschenschoon bekoord,
Deinde eens in zoete mijmerij
Langs Schouwens groenen boord.
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Westenschouwen, Westenschouwen !
't Zal in eeuwigheid U rouwen,
Dat gij naamt des meermans vrouwe,
Haar de reine, haar de trouwe !
Westenschouwen zal vergaan I
Slechts een torenstomp blijft staan!
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Zijn stemme ging onder in 't dondrend accoord
Van de waat'ren, tot bergen gehoopt.
De vloekprofetie werd vervuld naar zijn woord,
En de schuldige stede gesloopt.

De lachende gouw, waar de vreugd had gewoond,
Ze verspoelde tot slijk'rige zee.
En het trotsche kasteel, waar de macht had getroond,
Werd vergruizeld tot puinige stêe.

En de heilige plaats, waar het outer eens blonk,
En 't gewelf, van den wierook doorgeurd,
Waar de heilmaar verruischte en het loflied

verklonk,
Werd ontwijd en ontzet en versleurd.

Nog rijst daar, den menschen tot blijvend vermaan,
Een toren, vereenzaamd ter kust.
Een bouwval, een stomp, die ,de zee er liet staan
Te midden van roemlooze rust.

Jonge meermin:
Schriklijke wrake!

Oude meermin:
Rechtvaardige straf!

Jonge meermin:
Kan het ooit recht zijn, ook onschuld te wijden
Aan een ontijdig en smadelijk graf?
Offers der wrake, hoe deert mij Uw lijden!
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Oude meermin:
Laster de Wet niet, die 't offer gebiedt!
't Menschdom stond schuldig door éénen,
't Duldde den hoon, aan de onschuld geschied!

Jonge meermin:
Val mij niet hard! Laat mij weenen!
't Rouwt mij om beide, om aarde en zee,
Door veete en oordeel gescheiden.
Gaan wij! - 'k Verzaak mijn begeeren om 't wee,
Dat ik den mensch zou bereiden.
Dood zij de stemme van 't zondige ik,
Eeuwig mijn passie gedoofd,
'k Voeg mij naar 't lot, dat natuur me beschikk'
'k Buige verwonnen het hoofd.

Plicht zij mijn leidstar en Trouwe mijn schild,
Eerbaarheid strekk' mij ten kroon;
Doch mijn bedenken, van weemoed doortrild,
Gaat tot de aard' en zijn schoon.

Immer zal 'k trachten naar 't lachende land!
Teeder bezorgd om zijn rust.
Zal ik te nachte met trillende hand
Strooken het schuim op de kust."

Ver, als in droome, suizelt de zingezange der zee.
Zacht als een zucht verglipt er van teedre

lippen de bêe:
"Rijze uit het diep de verzonkene stêe."
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LIEDEREN VAN ZEEUWSCH-VLAANDEREN.

I.

Een stipje op de wereldkaart
Is 't landje onzer woon.
Echt Zeeuwsch, dus Nederlandsch van aard,
En vol van Neêrlandsch schoon:
Het zware vee in malsche wei,
De knotwilg aan den kant,
Het Zeeuwsche graan op Zeeuwsche klei,
Het huis naar Zeeuwschen trant.

Dat landje aan den Scheldemond,
Gevormd uit Zeeuwsche slijk,
Die zuiver' Nederlandsche grond,
Omringd van duin en dijk,
Belaagd door zee en vreemd geweld,
Werd door der vaad' ren hand
In schuts van Hollands leeuw gesteld,
Gesnoerd aan 't Moederland.

Aan Hollands leeuw, aan Neêrlands vlag,
Werd Zeeuwsche trouw gewijd.
En 't nakroost is van 't zelfde slag.
Zijn trouw verduurt den tijd!
Wij heffen hoog het Rood-Wit-Blauw
Van 't vrije Nederland!
't Symbool van moed, geloof en trouw
Is ons in 't hart geplant.

64

Wij hebben vreemde pronk en praal
Van 't Neêrlandsch erf geweerd.
De Zeeuwsche tong spreekt Neêrlands taal,
Uit moeders mond geleerd.
Wij houden hoog dat dierbaar pand,
Zoo teer, - en toch vol kracht,
De taal van 't oude Nederland,
Gespierd en forsch - toch zacht.

Het stipje op de wereldkaart,
Het landje onzer woon,
Zoo zuiver Nederlandsch van aard,
Zoo vol van Neêrlandsch schoon,
Dat landje zit aan Moeders haard
Als kind van 't groot gezin,
Is 't hoekje in Moeders harte waard,
En 't blijft er altoos in !

Il.

Nergens vindt men trouwer burgers
Van het goede Nederland,
Dan van d'Ee tot Hontenisse,
Dan van Hulst tot aan Cadzand !

Nergens wapp'ren meerder vlaggen,
Ziet men schooner wimpelzwier
Dan in Oost- en West-Zeeuwsch-Vlaand'ren,
Dan van Graauw tot Sinte Pier! !

65



Nergens klopt het harte warmer
Voor het ouw' Oranjehuis
Dan ter weerszij van den Braakman,
Dan van Sint Jansteen tot Sluis!

Nergens, nergens klinkt meer jubel
Voor Vorstin en Vaderland
Dan in 't ouwe Vierde en Vijfde,
Dan van Hulst tot aan Cadzand !

lIl.

Klein is ons landje en simpel en vlak,
Klein zijn de dorpen en steden,
Sober van kleur is het need'rige dak,
En de menschen zijn spoedig tevreden.

't Jaagt niet naar grootheid en dingt niet naar eer,
't Volk is eenvoudig gebleven,
't Zegt U zijn meening, niet min en niet meer,
't Moog U lusten of niet, om het even.

't Veinst U geen liefde en huichelt geen trouw,
't Geeft zich met al zijn gebreken
Juist, als het is, en van harte en gauw
En zijn eed zal het nimmer verbreken.

't Staat aan den kant van de orde en 't recht
't Voelt zich in leed en verblijden
Innig aan Land en Vorstinne gehecht,
En het lijdt niet, dat iemand die scheide!
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IV.

Zij zullen het niet hebben
Ons lief Zeeuwsch- Vlaamsche land,
Het eigen erf der vaad'ren,
Het vrije Scheldestrand,
Van d'Ee tot Hontenisse,
Van Hulst tot aan Cadzand

Ons land'

Wie ooren heeft, die hoore ,
Zeeuwsch-Vlaand'ren eischt zijn recht:
"Tenzij wij 't zelf begeeren,
Wordt nooit de grens verlegd.
Zeeuwsch- Vlaand'rens zonen worden
Men houde 't zich gezegd:

"Nooit knecht I"

De winzucht moog' begeeren
Ons lief Zeeuwsch- Vlaamsche land,
Oud Neêrland klemt het wapen
Ten noodweer in de hand,
Slaat hebzucht op de klauwen,
Redt uit den wereldbrand

Ons land'
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Zou mijn vader, zouden moeder
En de broertjes wel aan mij
Denken, zooals ik nu peinze
Hoe zij 't stellen? Zouden zij
Mij niet missen aan hun tafel?
Zal ik straks, wanneer de weg
't Ende is, wel alles vinden
Zooals 't was? Het huis, de heg,
Tuin en schuur en 't wit konijntje?"
't Hartje zwaar, de loome voet
Reppend, daar de angst mij spoorde,
IJlde ik huiswaarts en mijn groet
Schalde blij ons huisje tegen,
Wijl ik alles eender vond.
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VAN MOEDER EN MIJ.

Als ik in mijn stille stonden
Wijle bij mijn kindertijd,
Zie ik Moeders beeld verrijzen;
Moeder, jeugdig nog en blijd'.
'k Hoor ze weer, haar lach, haar zingen,
'k Speel weer bij haar op den grond
Met de poes en 't garenklosje,
Dat ik aan den stoelpoot bond.
In mijn oor ruischt na de wijze,
Die zij zoetjes neurend zong.
Als klein broertje, traantjes huilend,
't Knuistje in zijn mondje wrong.
'k Zie, hoe 't moegeschreide ventje,
Lipjestrillend, d'oogjes rood,
In ging domrn'len en zij stille,
0, zoo stille 't wiegje sloot.
Lang reeds zijn ze heen, die jaren.
Moeder slaapt den langen slaap.
Maar ik droom nog vaak van moeder
En mij-zelf, den kleinen knaap.

Sinds is menig jaar verstreken.
'k Ging de wereld in. - Ik stond
Kortlings weer voor d'oude woning.
'k Vond ze als vroeger, schoon vergrauwd
Met de jaren. Uit een venster
Blikten vreemde oogen koud,
Vragend naar mij op. "Wat wou die
Vreemde man hier voor dit raam?"
"Och, die man wou nog eens kind zijn,
In den geest met allen saam:
Allen, die hem dierbaar waren,
Alles, waar zijn hart aan hing."
'k Heb nog eens toen rondgekeken,
Nög eens - voor het laatst - en ging.

VAN TOEN EN NU.

Als ik, jongsken nog, de daken
Van mijn dorpje tusschen 't groen
Op zag blinken, dacht ik stille
Vaak: "Wat zou men thuis rru doen?
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Ik trad voor kort bij morgenzon
langs akkerland en wei;

De merel floot uit struik en heg
zijn liedje van den Mei,

11,

1.

Ik keerde weer, verkwikt van geest
en naar het lijf gesterkt.

Dat hebben voog'len, lucht en licht
Dat heeft de Mei bewerkt.

MEILIEDJES,

De slinger van den vinkenslag
hing in der olmen top,

En in den boomgaard steeg gezoem
uit bloemenweelde op,

De Beiaard van den "Langejan"
Strooit luchtigjes en blij
Zijn parelende klanken uit:
Zijn "Deuntje van den Mei",

De leeuw'rik klom op rappe wiek
den eigen jubel na,

En dichtte - stipje in 't maatloos ruim -
het hooglied voor zijn ga,

Het stadje, sluim'rend aan zijn voet,
Ontwaakt in 't nieuw getij,
En neuriet d'oude wijsjes na,
Het "Deuntje van den Mei",

In schroome dat ik storen mocht
het bruiloftslied van Mei,

Heb ik mijn voeten zacht gezet
Op bonte bloesemsprei,

En 't morgenkoeltje draagt ze voort
Tot over veld en wei,
Waar 't boertje even poost" , " en hoort
Naar 't "Deuntje van den Mei",

Het hoofd ontbloot, en stil en lang
Al luist'rend daar gestaan

Om roereloos de heerlijkheid
Van Meie te ondergaan,
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Zing, oude toren, zing 't maar trouw,
Uw "Deuntje van den Mei'"
Zing 't voor mijn lieven jaren nog
En ook - als 't kan - voor mij'
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HET GEBED VAN EEN NEUTRALE.

Ranke kiel, het zeil in top,
't Boord te loef geheven,
Duikt de spitse sneb in 't sop,
Schuimrand om den steven.

Vernêer, 0 Heer!
Het laf gebroed der diplomaten,
Dat volk'ren nagelt aan het kruis,
De vuige pluto-democraten,
Wier god ten troon zit in de kluis.
Het slag der vredesacrobaten,
Dat teemend lange nota's stuurt,
Dat zalvend van den vrêe durft praten
En "Bethlehem" aan Mars verhuurt.

AAN DEN PLAS.

Koeltje strijkt een melodij
Uit de rieten snaren.
Golfje klotst de baspartij
Met wat plompeblären.

Werp neer, 0 Heer!
't Verwaten ras der autocraten,
Dat sabelklett'rend pleegt te gaan,
Tot knechtschap dwingt zijn onderzaten,
En woekert op het volksbestaan;
De bij-de-gratie-Godsche vorsten,
Gemest met 's nijv'ren bloed en zweet,
De zielen, die naar vleitaal dorsten
Van narren in het galakleed.

Gorsje neuriet zoetjes mee
In de wilgen-twijgen.
Rietpluim volgt de maat gedwee,
Bies en zegge nijgen.

Vleugeltippend. bogenscherend.
Glippend langs de waterbaan,
Rijzend, dalend; vliedend, keerend,
Snelt een zwaluw, af en aan.

Tusschen dullen, lisch en riet
Roert een guit zijn snater:
Ongezien deunt Karekiet
Liedjes over 't water.

ï2

Stoot neer, Gij Heer!
't Regeerd'renrot, dat kleine volken
"Beschermend" leidt ten ondergang,
Welks leuzen zijn als rose wolken,
Als 't ruischen van der Eng'len zang;
Maar dat den "Hun" in rechtsverkrachting,
Den vrijen volken aangedaan,
Niets toegeeft en de wreede slachting,
Grootscheeps geregeld, voort doet gaan.
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Bekeer, Bekeer I
Die bange mannen in hun tabbaards,
In strakken frak of strenge pij,
Die predikende Christen-lafaards,
Aanvaardend oorlogs-tyrannij.
Die 't recht: den vrede te gebieden
In Jezus' Naam, met angstgebaar
Verbergend, 't Mart'laarschap ontvlieden,
Beducht voor spot en lijfsgevaar.

HET OORLOGSKRUIS.
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En leer, 0 Heer'
Het strafvermaan, gebod van vrede,
Weleer tot Petrus uitgegaan,
Betrachten: ,,'t Zwaard keer' in de scheede,
Wie 't zwaard trekt, zal door 't zwaard

vergaan'
't Misleide volk de bloedvlag strijken,
't Symbool van plund'ring, schennis, moord,
D'olijftak aan den broeder reiken,
Vergevend naar des Heeren Woord'

Daar is een vliegtuig neergedaald,
Een ding van overzee.
Twee Britten zijn er uitgehaald
Een luit'nant nam ze mee.
Ze hadden 't arme Belgenland
Met "eeuw'gen Vrêe" bestrooid,
En hier en daar aan onzen kant
Een enk'len bom gegooid.
Het gastvrij Holland schaft hun woon
En deksel, spijs en drank.
Straks zendt een vorst voor moedbetoon
Hun 't oorlogskruis - ten dank.

Bij Brugge ligt in 't eenzaam veld
In scherven, slijk en bloed
Een offer van het laagst geweld,
Een blijk van Britsehen moed.
En langs de groene vesten dwaalt
Een Jongsken treurig rond.
Het zoekt en vraagt tot d'avond daalt,
Of 't ook zijn moeder vond.
En 't vindt niet hier en 't vindt niet thuis;
Maar morgen zoekt het weer,
Het vindt - een simpel houten kruis
En snikkend zinkt het neer.
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