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Voorwoord

Beste lezer,

Dit digitale exemplaar van Jij ende ik ontvangt u ter gelegenheid van het 
feit dat het vijfentwintig jaar geleden is - om precies te zijn 24 november 
1984 - dat mijn eerste gedicht verscheen in De Blauw Geruite Kiel van Vrij 
Nederland. 

Moet je de literatuurgeschiedenis behandelen aan de hand van “erkende” 
hoogtepunten zoals Max Havelaar en Beatrijs? Ik meen van niet. De taal 
van eeuwenoude verhalen sluit zo slecht aan bij het huidige Nederlands, 
dat het plezier dat je zou kunnen beleven aan het verháál verloren gaat, in 
ieder geval voor een deel, doordat het zo moeilijk leesbaar is. Kun je niet 
veel beter, dacht ik, de literatuurgeschiedenis behandelen aan de hand 
van louter gedichten? Die zijn kort en dan is het niet zo vervelend als de 
taal moeizaam leest. Bovendien zijn er altijd veel verschillende redenen 
waarom gedichten geschreven zijn, waardoor die een veel diverser beeld 
kunnen bieden van de geschiedenis dan (!ctieve) verhalen. En nog een 
voordeel: als je de geschiedenis introduceert aan de hand van gedichten, 
kun je een beknopter en overzichtelijker beeld bieden. 

Om uitgevers voor mijn plan te interesseren heb ik deze digitale bloem-
lezing gemaakt. Weliswaar waren alle uitgevers die ik benaderde tot op 
zekere hoogte enthousiast, maar tot publicatie kwam het niet. 
Bij deze versie van Jij ende ik past dan ook deze opmerking: de tekst is 
niet geredigeerd. Er kunnen fouten in de tekst staan die door mijzelf over 
het hoofd zijn gezien. Ook is het heel goed mogelijk dat er inhoudelijke 
onjuistheden in staan; de vertalingen die ik heb gemaakt kunnen onzorg-
vuldig zijn en feiten kunnen door mij verkeerd zijn geïnterpreteerd. Bij 
een echt boek zouden die fouten er met behulp van een deskundige zijn 
uitgehaald. Maar doordat het niet tot publicatie is gekomen zijn de nood-
zakelijke correcties uitgebleven. Dit digitale exemplaar is dan ook niet 
bedoeld voor verspreiding.

Ted van Lieshout
versie 5 maart 2010
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Onbekend

Hebban olla uogala nestas higunnan hinase 
hic enda thu uuat unbidan uue nu

Elisabeth Maria Post De bosch-duif 

Lief dui"en! In uw’ ted’ren toon,
Hoor ik een liefdeklagt;
Gij zucht uw koe koe roe roe roe,
Zoo innig smachtend uit;
Het galmt door ‘t hol en statig bosch;
Een Echo blaauwt het na;
Ik luister; en ook in mijn hart
Roept nog een Echo na.
Werd u uw gaaiken ongetrouw?
Of nam een roofdier ‘t weg?
Zit ge op ‘t verlaaten nest alleen?
Is uw geluk nu weg?
Zij gee# geen antwoord, hoe gij roept;
Uw klagt verscheurt mijn hart;
Veelmeer misschien dan iemant ooit,
Deel ‘k in uw treurigheid.
Ook ik, gescheiden van mijn vriend,
Den eengen in ‘t heelal,
Die mijn geheele hart bezit,
Ben hier zoo gantsch alleen;
Onzeker of het lot ons ooit
Elkander geeven zal,
Ga ik mistroostig door dit bos;
Zijn groen lacht mij niet aan.
Der vooglen wildzang zij zoo blij
Als ooit, ik word niet blij;
Alleen uw koe koe roe roe roe,
O! dat gevalt mijn hart!

±1075
Zijn alle vogels nesten 
begonnen behalve ik en jij? 
Waarom wachten we nog?

In 1932 werd in een met de 
hand geschreven boek in 
het Latijn een Vlaamse tekst 
gevonden, die lang gold als 
de oudste in de Nederlandse 
taal. Sommigen denken dat 
de monnik die het boek 
vervaardigde zijn nieuwe 
ganzenveer uitprobeerde, 
nadat hij eerst de tekst in het 
Latijn had genoteerd. 
Ouder nog - namelijk uit de 
tiende eeuw -  zijn de naar de 
vinder genoemde Wachten-
donckse Psalmen: Forchta in 
biuonga quamon ouer mi in 
bethecoda mi thuisternussi / 
In ic quad uuie sal geuan mi 
fetheron also duuon in ic $i-
ugon sal in raston sal (Vrees 
en beving kwamen over mij 
en duisternis bedekte mij / 
En ik zei wie zal mij veren 
geven als duiven, zodat ik 
weg zal vliegen en een rust-
plaats zal vinden).

                                 1794 

Lief dui!e! In jouw gezang 
hoor ik een liefdesklacht; je 
geroekoekoe is zo smachtend, 
dat het galmt door het bos! 
Een echo roept het na, zoals 
ook in míjn hart. Werd je je 
duivin ontrouw? Of stal een 
roofdier haar? Zit je alleen 
op je lege nest? Is je geluk nu 
weg? Ze gee" geen antwoord, 
hoe je ook roept. Je geklaag 
verscheurt mijn hart. Ik treur 
met jou, want ook ik ben ge-
scheiden van mijn vriend, de 
enige die voor mij telt. Ik ben 
hier zo vreselijk alleen. Onze-
ker of we elkaar ooit weer zul-
len zien loop ik gelaten door 
het bos. Het groen interesseert 
me niet. Het gezang van de 
vogels maakt me niet blij; 
alleen jouw gezang kan me 
bekoren.

Voor Post (1755 - 1812) was 
het gevoel dat de natuur in 
de mens teweegbrengt een 
belangrijk thema. Daartoe 
behoort ook het laten zien 
dat je verliefd bent, hoewel 
de gedragsregels van haar 
tijd voorschreven dat een 
dame dat niet mocht. Ze 
deed het toch.
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<1190 
Ik heb mij erbij neergelegd 
dat wie jaloers is mij benijdt.  
Moge afgunst en al wat 
slecht is deze mensen recht 
in hun hart tre#en. De dood 
zal ze wel krijgen! Ik wil me 
losmaken van degenen die 
zwelgen in zelfmedelijden. Ik 
wil zonder het gevecht aan te 
gaan strijden voor blijdschap. 

Heinric van Veldeke (1128-
1190) was edelman en 
troubadour. Hij bracht een 
deel van zijn leven door in 
Maastricht en Duitsland. 
Eén van zijn beroemdste 
werken is Eneide. Toen hij 
er driekwart mee klaar was, 
werd het handschri# gesto-
len tijdens een ho%eest door 
de landgraaf van &üringen. 
Van Veldeke kon het werk 
terugkrijgen door bij hem in 
dienst te treden. Twaalf jaar 
later voltooide hij het.

Heinric van Veldeke Des ben ich getroost die mere

Des ben ich getroost die mere
Dat die nidegen mich niden
Niit ende alle bose lere
Moete hen dat herte sniden
Dat sie sterven des di ere.
Ich wille leven bit den bliden,
Die here tiit in bliden liden.
Ich ne wille done here niden
Mine blitscap niewet miden.

±                                              1524 
De wereld gee" mij één vijand.
Je tre" hem aan in heel het land,
In deze vier regels staat hij ver-
keerd,
Noem hem mij, zo ben je geleerd.

Jan van Doesborch (±1470-1536)

Jan van Doesborch Refreynen int sot amoureus wijs 
(LIV) Nota

Ter wereld heb ic eenen viant, 
In allen plaetsen is hi becant, 
In desen vier regulen staet hi verkeert, 
Noemt ghi hem mi so sidi gheleert.  
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1291 

Christen, wat is er met je 
gebeurd? Hoe komt het dat je 
Jezus niet dient? Hij, die zich 
voor jou kruisigen! Zijn land 
gaat teloor, want niemand 
verdedigt het! Daar maken 
de Saracenen misbruik van. 
Jij maalt er niet om dat God 
schade is aangedaan, je doet 
niks tegen de moord die de 
vijand van God pleegde in 
de haven van Akko. Daar is 
Gods dienst verstoord, kloos-
ters en huizen zijn verwoest, 
het volk verscheurd. Waarom 
ga je er niet heen? Waarom 
zit je hier nog ? De hemel zou 
je kunnen krijgen als je de 
schande ging wreken.
(Fragment, eerste en vierde 
strofe.)

In  mei 1291 was het laatste 
christenbolwerk in het 
Heilige Land, de havenstad 
Akko bij Tyrus, in handen 
van de moslims gevallen. 
De gezaghebbenden in west 
Europa reageerden lauw, 
vond Jacob van Maerlant 
(ca.1230 - ca.1296) en 
daarom riep hij op tot een 
nieuwe kruistocht in een 
gloedvol betoog.

1924 

Jacob Israel de Haan 
(1881-1924) maakte zich 
aanvankelijk los van het 
Joodse geloof, tegen de zin 
van zijn vader. Hij brak met 
het socialisme toen men zijn 
roman Pijpelijntjes vanwege 
het homoseksuele thema niet 
accepteerde. Als overtuigd 
zionist emigreerde hij naar 
Palestina. Hij werd in 1924 
in Jeruzalem vermoord.

Jacob van Maerlant Van den lande van oversee 

Kersten man, wats di gheschiet?
Slaepstu? Hoe ne dienstu niet
Jhesum Christum dinen Here?
Peins, doghedi dor di enich verdriet,
Doe h-liet,
Int herte steken metten spere?
Tlant, daer hi syn bloet in sciet,
Gaet al te quiste, als men siet:
Lacy, daer en is ghene were!
Daer houdt het Sarracynsche diet
Die kerke onder sinen spiet
Daerneder, ende doet haer groot onnere
Ende di en dunkets min no mere!

In weelden sitstu hier versmoort,
So dat met di is onghehoort
Gods lachte rende sine scande.
Dune peins niet om die moort,
Die tot Akers in die poort
Wrochten die Gods viande.
Daer is Gods dienste ghescoort,
Cloostre ende huse syn testoort,
Tvolc verbeten van wreden tanden.
Kersten man, twi en trecstu voort?
Waerom sitstu hier verdoort?
Du sout hemelrike panden
Op Gode, wiltu dien lachte randen!

Jacob Israel de Haan Drie kwatrijnen

Onzeker

Droom ik van Jeruzalem te Amsterdam?
Of leef ik wakker te Jeruzalem?
Ik vraag. Maar als er antwoord kwam,
Ik zou weer vragen: “Is dit Droom of Stem?”

Jeruzalem

In Amsterdam was het mijn heilge Stad.
Hier is het een stad vol geheime straten.
Een dri#ig volk van verleidlijke Maten.
‘k Heb steeds schoonheid meer dan heiligheid liefgehad.

Onrust

Die te Amsterdam vaak zei: “Jeruzalem”
En naar Jeruzalem gedreven kwam,
Hij zegt met een mijmrende stem:
“Amsterdam. Amsterdam.”



   
12

    
13

<1386 

Egidius, waar ben je gebleven 
/ Ik verlang naar je, vriend 
van mij / Jij ging dood en ik 
bleef leven / Dat was gezel-
schap, goed en $jn / Jammer 
dat één van ons gestorven 
moet zijn // Nu ben je naar 
de hemel toe gedreven / 
Helderder dan zonneschijn 
/ En alle vreugde is jou 
meegegeven // Nu bidt voor 
mij die door moet leven / Op 
deze aard, alleen, met pijn / 
Bewaar mijn plaats naast jou 
nog even / Ik moet nog zingen 
een liedje klein / Totdat wij 
uitgezongen zijn

In het Gruuthuse-hand-
schri#, genoemd naar 
Lodewijk van Gruuthuse, 
heer van Brugge (ca. 1422-
1492), die het in het midden 
van de vij#iende eeuw in 
bezit had, staan liederen uit 
die tijd gekopieerd. Daaron-
der het Egidiuslied, dat wel 
wordt toegeschreven aan Jan 
Moritoen.

1913-1919 

Johan Andreas dèr Mouw 
(1863-1919) noemde zich 
Adwaita (‘die de tweeheid 
te boven is gekomen’) nadat 
hij zich had verdiept in 
de Indische godsdienst en 
wijsbegeerte, en brahmaan 
geworden was. Pas na zijn 
vij#igste is hij gaan dichten; 
zijn werk werd postuum 
uitgegeven.
Dit is een sonnet: het bestaat 
uit vier strofes, waarvan de 
eerste twee uit vier en de 
laatste twee uit drie regels 
bestaat. Het rijmschema is, 
in letters uitgedrukt : ABBA 
BAAB CCD EED.

Jan Moritoen Egidiuslied

Egidius, waar bestu bleven
Mi lanct na di, gheselle mijn
Du coors die doot, du liets mi tleven
Dat was gheselscap, goet ende !jn
Het sceen teen moeste ghestorven sijn

Nu bestu in den troon verheven
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheven

Egidius waer bestu bleven
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleven

Nu bidt vor mi ic moet noch sneven
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneven
Ic moet noch zinghen een liedekijn
Nochtan moet emmer ghestorven sijn

J.A. dèr Mouw (Adwaita) ’K hoor ruischen…

’K hoor ruischen ons moeras – zoo noemden wij ’t,
Mijn vriend en ik – vol angstig rits’lend riet,
Met, soms, een zichtbaar wieg’lende karkiet;
Er om eerst bosch, dan heiden, vlak en wijd.

Wij stookten vuurtjes, veilig: niemand ziet
De blaauwe rook. Over ons, dreigend, glijdt
Kraaiengeroep, vreemd, wild, door de eenzaamheid. –
Lee# hij nog? – ’k ruik de hars – Ik hoop van niet.

Ik heb hem vaak beleedigd en gegriefd;
Want ’k hield van hem. Nee, ’k was op hem verliefd.
Neen, meer – mijn ideaal van goed en waar.

Nu ben ik oud. In Brahman is vergaan
Mijn wereld, en ikzelf, grijze brahmaan –
Hij had blauwe oogen en mooi donker haar.
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>1400 

Ik ban van binnen gekwetst; 
mijn hart doet zeer door jouw 
liefde, meer en meer. Waar 
ik ook heenga, nergens vind 
ik rust. Altijd ben jij in mijn 
gedachten.
(Fragment) 

Dit gedicht wordt door som-
migen toegeschreven aan 
Margaretha van Oostenrijk 
(1480-1530), landvoogdes 
der Nederlanden en dochter 
van Maximiliaan en Maria 
de Rijke.

1894 

Willem Kloos (1859-1938) 
stelde hoge eisen aan de 
kunst: Kunst moet zijn de 
allerindividueelste expressie 
van de allerindividueel-
ste emotie. In de praktijk 
betekende dit voor Kloos 
vaak dat hij over zichzelf 
dichtte. Dat daarbij de na-
tuur diende als entourage 
voor de dichter, blijkt wel uit 
zijn uitspraak: Ik houd erg 
van een mooi uitzicht buiten, 
maar ik moet er wat te drin-
ken bij hebben. – In 1896 
verbleef Kloos enige tijd in 
een kliniek vanwege zijn 
verslaving aan alcohol, nadat 
hij een poging tot zelfdoding 
had ondernomen.

Onbekend Ghequetst ben ic van binnen 

Ghequetst ben ic van binnen,
Duerwont mijn hert soe seer,
Van uwer ganscher minnen
Ghequetst soe lanc soe meer.
Waer ic my wend, waer ic my keer,
Ic en can gherusten dach noch nachte;
Waer ic my wend, waer ic my keer,
Ghy sijt alleen in mijn ghedachte.

Willem Kloos Ik ben een God in ‘t diepst…

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten,
En zit in ‘t binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij-zelf en ’t al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten, -

En als een heir van donker-wilde machten
Joelt aan mij op en valt terug, gevloôn
Voor ’t he%en van mijn hand en heldre kroon:
Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.

En tóch, zoo eind’loos smacht ik soms om rond
Uw overdierbre leên den arm te slaan,
En, luid uitsnikkende, met al mijn gloed

En trots en kalme glorie te vergaan
Op úwe lippen in een wilden vloed
Van kussen, waar ’t niet langer woorden vond. 
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1527 

In hechtenis genomen bracht 
men haar in Den Haag voor 
het gerecht.

Ze mochten het vuur wel 
%ink opstoken, want voor het 
branden en de rook was ze 
niet bang.

???

Je moet sterven als je kop-
pig bent. Maar zij bleef uit 
vroomheid bij haar getuige-
nis.

Ze werd tot de brandstapel 
veroordeeld.

Een (katholieke) monnik 
achtervolgde haar met zijn 
kruis om haar met leugens tot 
twijfel te brengen.

De beul zei dat zij zich niet 
van de wijs moest laten 
brengen.

Zij hielp de beul bij het 
aanbrengen van brandbaar 
poeder op haar lichaam en 
ging uit eigen beweging tegen 
de paal aan staan.

Ze vroeg of ze niet van de 
brandstapel af zou vallen.
Nogmaals probeerde de 
monnik haar in de war te 
brengen.

Blij drukte zij zich tegen de 
paal aan...
???
???

Onbekend Een liedeken van Weynken Claesdochter 
van Monnikendam

De Heer moet zijn geprezen
van Zijn goedertierendheid,
dat Hij altijd wil wezen
bij die nieuw zijn verrezen
en hebben ’t kwaad afgeleid.

Dit mag men klaarlijk sporen
aan de vrouwe Weynken Claes,
uit God zijnde geboren,
Wiens Woord zij had verkoren
tot haarder troost ende solaas.

Gevaan liet men haar bringen
in Den Haag voor d’Overheid;
met vragen zij haar aangingen:
of zij bleef bij de dingen,
die zij voorheen had gezeid.

‘’t Geen, dat ik heb gesproken
blijf ik vast bij.’ hee# zij verklaard.
Zij mochten’t vier wel stoken,
om branden ende roken
zij was daar niet voor vervaard.

Eén was er, die daar taalde,
vraagde nog van ’t Sacrament:
daarop Weynken verhaalde,
dat ’t meel was, dat men maalde,
en ’t brood een duvel blend.

Hij zeide: ‘Gij moet sterven,
is ’t zaak, dat gij hierbij blij#.’
Maar om ’t Rijk Gods te erven
en die kroon te verwerven,
was zij door Gods kracht gestijfd.

Dus is ’t oordeel gegeven,
dat zij zou worden verbrand;
maar door Gods Geest gedreven
gaf zij willig haar leven
over in des Heren hand.

Die monnik zag men lopen
om die vrouwe met zijn kruis
die leugenen met hopen
ging hij aldoor ontknopen
om haar te brengen tot confuis.

Hij haar alzo zeer kwelde,
dat ’t jammer was en verdriet;
de beul die sook ontstelde:
‘Moeder,’ was zijn vermelden,
‘laat u van God trekken niet.’

Zij halp den pulver steken
zelf tot haren boesem in.
Ziet, wat daar is gebleken
van zelfs is zij gestreken
tot den paal, als een heldin.

Sprak: ‘Zal ik niet afvallen
en staat de bank ook vast?’
Daar ging die monnik rallen
en had met zijn loos kallen
die vrouwe nog geern verrast.

Maar zij ging haar zelf voegen
zeer blijdelijk aan den paal;
wel ging ’t na haar genoegen!
Maar die so!sten wroegen
en Godlozen altemaal!
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De beul trad naar voren om 
haar te wurgen. Zij sloot haar 
ogen, met in haar hart de 
troost dat zij spoedig bij God 
zou zijn.

En zo is zij naar God gegaan. 
Maar de monniken en  katho-
lieke geestelijken die dorsten 
naar christenbloed zullen 
nooit verzadigd zijn.

Wendelmoed – Weynken 
– Claesdochter geldt als de 
eerste martelares van het 
protestantisme in Holland. 
Ze werd op 20 november 
1527 in Den Haag gewurgd 
en verbrand.

1928 

God zei dat ik een liedje 
moest maken, maar dat 
kan ik niet. Hij leidde mijn 
aarzelende hand, zoals een 
moeder doet die een kind 
leert schrijven. En het lied 
begon. En het begon uit mijn 
handen te groeien, zoals het 
gras uit de maand mei. Nog 
voor ik klaar was zat mijn 
hart vol liederen, en zo werd 
ik dichter. Het was door de 
genade van God dat ik, die 
groen was en onrijp, en geen 
kennis bezat, toch dichter 
werd. Waarom God dat deed, 
weet ik niet. Waarom, ach, 
dat woordje: waarom. Wat ik 
in ieder geval wel weet is dat 
God mij graag ziet.

Alice Nahon (1896–1933) 

De beul trad aan om te worgen.
Doen sloot zij haar ogen !jn,
hebbend in ’t hert verborgen
een Trooster, niet om zorgen,
verlangende thuis te zijn.

Dus lie$ijk ontslapen
is Wendelmoe in den Heer.
Maar monniken en papen,
die na ’t Christenbloed gapen,
verzaad worden zij nemmermeer.

Alice Nahon God moet me geren zien

God zeide dat ik een liedeken moest maken. 
 Ik zei dat ik niet kon.
Hij leê mijn weifel-hand en wilde bij mij blijven,
Zoals een moeder doet die ’t kindeke leert schrijven
 En ’t lied begon.

En ’t lied begon te groeien uit mijn handen
 Lijk uit de Mei het gras;
Nog voor ik aan dien wasdom bloei en zaad kon wensen,
Stond heel mijn harte rijp van liekens voor de mensen
 Zodat ik dichter was.

Zodat ik dichter was door Gods genade,
 Ik, die zo zerp van ziel,
Geen wijze dingen wist, geen weeldewoord van boeken.
Hoe hee# mijn Lieve Heer mij, arme, uit gaan zoeken
 Voor zijn muzieken stiel?

’k En weet, maar tussen ieder melodieke
 Waarmee ’k de mensen dien,
Is ‘t woordeke ‘waarom’ een stille, matte schakel;
Eén antwoord weet ik maar over dat zoet mirakel:
 God moet mij geren zien.
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 1572 

In de Tachtigjarige oorlog 
(die ongeveer van 1550 tot 
1650 duurde) lieten talloze 
onbekende en anonieme 
dichters hun stem horen in 
vlammende hartenkreten. 
Dit geuzenlied was gericht 
tegen de bezetter in de per-
soon van de Spaanse hertog 
Alva.

Ongedateerd

 

Onbekend ’t Gentse Vader-Onze

Helsche duvel, die tot Brussel sijt,
Uwen naem ende faem sy vermaledijt;
U rijck vergae sonder respijt,
Want hee# geduert te langen tijt.
Uwen wille sal niet gewerden,
Noch in hemel noch op erden;
Ghy beneempt ons huyden ons dagelicx broot,
Wij% ende kynderen hebben groote noot;
Ghy en vergee# niemand sijn schult,
Want ghy met haet ende nijt sijt vervult;
Ghy en laet niemant ongetempteert,
Alle die landen ghy perturbeert.
O Hemelsche Vader, die in den hemel sijt,
Maeckt ons dezen helschen duvel quijt,
Met synen bloedigen, valschen raet
Daer hij meede handelt alle quaet,
Ende sijn Spaens krijchsvolk allegaer,
’t Welck lee# of sy des duvels waer. – Amen.

Onbekend Onze Vader

(Katholiek)

Onze Vader, die in de hemel zijt,
Uw Naam worde geheiligd,
Uw Rijk kome, 
Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel,
Geef ons heden ons dagelijks brood,
En vergeef ons onze schuld 
zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven,
En leid ons niet in bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. – Amen

(Protestants) 

Onze Vader die in de hemelen zijt, 
Uw naam worde geheiligd; 
Uw koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. 
Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want Uwer is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
tot in de eeuwigheid. - Amen.
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1622 

Want hoe kan een jonge-
dame, die kleiner is dan ik, 
smal van taille, die ranke 
ledematen hee", tengere han-
den en een $jn aangezicht, 
die nauwelijks het gras plet 
waarover zij komt gelopen, 
wier jurk elegant versierd is 
en niet zwaar beladen met 
ornamenten de kant van de 
weegschaal waarop een man 
gezet is omhoog doen gaan?
(Fragment)

In de hogere kringen was het 
niet ongebruikelijk om op 
een plezierige en prijzende 
manier gedichten voor elkaar 
te schrijven, bijvoorbeeld ter 
gelegenheid van een bezoek 
of bij wijze van bedankje. 
In 1622 begeleidde de secre-
taris van Middelburg. Simon 
van Beaumont (1574-1654), 
de uit Amsterdam gekomen 
Anna Roemers Visscher op 
haar reis. Het verwonderde 
hem dat zij zwaarder woog 
dan hij en schreef daarover 
op uiterst ho%elijke wijze.

1622 

De liefde die vlees en bloed 
verteert heb ik mij lang van 
het lijf gehouden. 
...
Ik slaap de hele nacht en 
drink en eet met smaak. Het 
hoe" u niet te verbazen dat ik 
zwaarder weeg dan een man, 
die immers met veel zorgen is 
beladen, behalve die van het 
huishouden. Hij draagt geen 
extra gewicht met zich mee, 
maar de lasten waarmee het 
leven hem opzadelt.

In haar antwoordgedicht 
zegt Anna Roemers Visscher 
(1583/4-1651) dat haar 
levenswijze en gemoedsrust 
er de oorzaak van zijn dat zij 
zwaarder weegt dan Simon 
de Beaumont. Dat hij lichter 
weegt dan zij komt, zegt ze, 
doordat De Beaumont veel 
meer zorgen aan zijn hóófd 
hee#. Behalve die van het 
huishouden dan.

Simon de Beaumont Weegh-wed

Want hoe! sal dan een maecht, die korter is dan ick,
Die smal van middel is, van leden niet te dick,
Van handen wonder teer, van aensicht heel besneden,
Die nau het gras kroockt daer op sy komt ghetreden,
Die met haer net ghewaet verciert is, niet belaen,
De schael, daer in een man gheset is, op doet gaen?

Anna Roemers Visscher Aen Mijn heer de Pensio-
narius S. van Beaumont, om dat hij hem seer ver-
wonderde dat ic swaerder woech als hij

De min die vleesch en bloet verteert  
Die heb ick lang van mijn geweert.
Een anders luck mij niet en wroecht,
Want mij het Mijne wel genoecht.
Nae hooge staet ick niet en tracht
Noch ben door laecheijt niet veracht.
Ick slaep gerust de Nachten lanck
Ick nut met smaeck mijn spijs en dranck.
Verwondert u dan daer niet van
Dat ick wat meer weech als een man
Die staech met sorgen is belaan
Aleen niet hoe ‘t sijn huijs mach gaen.
Maer die de lasten van ’t gemeen
Noch boven die torst op sijn leen.
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1637 

Constantijn Huygens (1596-
1687) was behalve dichter  
ook staatsman, schilder, 
componist, en de vader van 
de ontdekker van onder 
meer het slingeruurwerk, 
Christiaan Huygens. In 1627 
trouwde hij met zijn nichtje 
Suzanna van Baerle, die hij 
Sterre noemde. Tien jaar 
later, kort na de geboorte van 
hun dochter, overleed zij.
Maria Tesselschade Roemers 
Visscher (1594-1649)  – de 
naam Tesselschade kreeg ze 
nadat haar vader, Roemer 
Visscher, schade had geleden 
toen bij Texel schepen 
waren vergaan – was de 
tien jaar jongere zuster van 
Anna Roemers Visscher. 
Zij behoorden samen tot 
de literaire kring waarin 
ook Huygens en P. C. Hoo# 
verkeerden... 

1637 

...In haar reactie op de dood 
van Suzanna van Baerle 
schreef Maria Tesselschade 
een gedicht voor Huygens 
waarin ze zinspeelde op de 
dood van haar eigen man en 
kind.
Haar gedicht maakte grote 
indruk op Huygens, die er 
op 7 april 1681 een gedicht 
aan wijdde: Tesselschades 
wijs onderwijs 
De kloeke Tesselchade, die ik 
nooit en kan vergeten, / Hee" 
me haar vertroosting eens 
zo geestig toegemeten, / Dat 
vriend en vreemdeling beken-
nen, wie het hoort, / Dat 
nooit zo sterke zin geschroefd 
staat in een woord. / Zij zag 
mij kwijnen in een diepe 
rouw, met reden, / Daar nog 
mijn oude hart kan zuchten 
aan besteden. / Zij raadde, 
wild’ ik een ten kortsten zijn 
verlicht, / Dat ik mijn klach-
ten heel uit rijmen zoud’ in 
dicht. / Dus zeid’zij ’t (hoort, 
en leert zo spreken, mans en 
vrouwen): / Heer, stelt uw 
leed te boek, zo hoe" gij ’t niet 
t’onthouwen. 

Constantijn Huygens Op de dood van Sterre

Cupio dissolvi

Of droom ik, en is ’t nacht, of is mijn Ster verdwenen?
Ik waak, en ’t is hoog dag en zie mijn Sterre niet.
O Hemelen, die mij haar aangezicht verbiedt,
Spreek mensentaal, en zegt, waar is mijn Sterre henen?

De hemel slaat geluid, ik hoor hem door mijn stenen,
En zegt: mijn Sterre staat in ’t heilige gebied
Daar zij de Godheid, daar de Godheid haar beziet,
En – voegt het lachen daar! – belacht mijn ijdel wenen.

Nu, Dood, nu snik, meteen verschenen en voorbij,
Nu, doorgang van een steen, van een gesteen ten leven,
Dun schutsel, staat naarbij, ’k zal ’t u te dank vergeven;

Komt, Dood, en maakt mij korts van deze koortsen vrij:
’k Verlang in ‘t eeuwig licht tezamen te zien zweven
Mijn Heil, mijn Lief, mijn lijf, mijn God, mijn Ster, en mij. 

Maria Tesselschade Roemers Visscher Troostwoord

Bij de dood van Sterre

Die als een baak in zee van droe'eid wordt gehouwen,
Geknot van stam en tak, en echter leven moet,
Zendt U dit zwak behulp voor ’t troosteloos gemoed,
Gedompeld in een meer van Baerelijke rouwen.

Zegt Vastaard, dat hij mocht papieren raad vertrouwen,
Zo d’innerlijke smart zich schri#elijk uiten kon.
Hij staroog’in lief ’s glans als aadlaar in de zon,
En stell’zijn leed te boek, zo hoe# gij ’t niet t’onthouwen.

Papier was ’t wapentuig, waarmee ik heb geweerd
Te willen sterven, eer ’t de hemel had begeerd;
Daar overwon ik mee en deed mijn vijand wijken.

Zijn eigen letter leer’hem matigen zijn pijn,
Want kwelling op de maat en kan zó fel niet zijn;
Bezweer hem, dat hij zing’op maatzang droevelijken.
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1696 

Balthasar Bekker (1634-
1698) was theoloog, 
predikant en publicist. Zijn 
opvattingen en zijn verzet 
tegen vormen van bijgeloof 
brachten hem in con$ict 
met de kerkelijke autoritei-
ten. Het preken werd hem 
onmogelijk gemaakt, maar 
zijn boek De betooverde 
wereld uit 1691 was een suc-
ces en droeg ertoe bij dat de 
heksenvervolgingen werden 
afgescha#.
In huiselijke kring liet de 
predikant zich niet onbe-
tuigd als preker: ter gelegen-
heid van een huwelijk in de 
familie schreef Bakker een 
omvangrijk gedicht waaruit 
enige strofen zijn weggelaten.

Balthasar Bekker Ter derde echt van den heer Reg-
nerus de Lover met meju#row Geertruid vander Lip 
t’Amsterdam getrowd op den 28. february, 1696

Die algemeene Huwlikzegen
By ’t eerste menschenpaar verkregen,
Van God geschapen en getrowd,
Doe eerst gesproken als sy paarden;
Wast, en vermeerdert op der aarden; 
’t Welk noch het menschdom onderhoud:

Is niet alleen, noch d’eerste reden
Des mans, om in den Echt te treden;
Maar ’t is de Hulpe van de Vrow.
Dit sprak de Schepper al voor ’t slapen,
Waar in de Ribbe wierd verschapen
Tot Gods besonder kunstgebow.
 
Die Hulpe strekt sich uit tot veelen,
Behalven ’t jeugdig kinderteelen:
De hulp van wyse Moederschap,
Ten steun van ’t vaderlijk bestieren,
Om ’t Huis te bouwen en versieren
Met voorraad, deugd en wetenschap,
 
En als getrouwe Gemalinne,
Verplight door echtelike minne,
Den Huisbesorger by te staan:
Syn soet en suur te helpen eeten;
Door soet hem ’t suur te doen vergeeten,
En met hem op en neer te gaan.

Dit was de grond van heer de Lover,
Als hy sijn tweede Echtschap over,
En met dien zegen was besett:
Met dobblen zegen van die seven; 
Die vijf die noch van ’t eerste leven,  
En twee van ’t laatste Huwlixbed.  

 

’t Naastlaatste hoop ik: so dat heden
Ter derde Bruidzaal ingetreden,
Hy blyve tot de laatste stip
Daar in; met sulk een vol genoegen,
Als dit begin sich toont te voegen
Met Ju%row Geertruid van der Lip.

O Geertruid! moest gy so veel jaren
Den maagdeliken staat bewaren,
Tot op De Lovers derde Trow:
En die twee Nichten voor u scheiden;
Op dat de vrughten hunder beiden,
Uit sijnen ryken akkerbow
 
U opgedragen t’eenen morgen,
Noch komen souden t’uwer sorgen?
So schijnt dit werk van God bereght.
Gewenschte Bruidje van De Lover,
Heb nu dan so veel goedheid over
Voor die Lyfspruiten sijner Echt;
 
Als hy verwacht van uwe jaren,
In ’t huisbesorg niet onervaren:
Getuige zy uw naaste bloed.
Dat dit na desen ook getuigen
Die sich voor u als Moeder buigen;
Soo doet gy ook den Vader goed.  (…)
 
Hoort, Kinderen, na myn vermanen;
Wilt u den wegh ter deugde banen,
Door tuchtsaam leven uwer jeugd.
Eert dese Moeder ne%ens Vader:
Treed toe, hoe ouder so veel nader,
Tot wijsheids Tempel en der deugd.
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< 1575 

(Fragment, eerste en vierde 
strofe)

Hoewel Anna Bijns (1493-
1575) niet getrouwd was 
en de vrijheid van het niet 
gehuwd zijn in haar gedicht 
bejubelde, dienen de opvat-
tingen zoals ze die neer-
schreef niet per se opgevat te 
worden als een persoonlijke 
mening. Het doel van haar 
gedicht was amusement, 
liefst satirisch amusement.

 

Treed voor, soete Agatha en Marye;
Op dat sich ’t jonger vij#al vlye
Na ’t reghte spoor, op uw geleid.
Tracht vreedsaam onder een te leven,
En ’t kleinst verstand meest toe te geven.
’t Is Oome Bekker die ‘t u seit.
 
Dien naam geniet ik van de kleinen:
De vriendschap doet hen dat so meinen,
Die ik so broederlik geniet
Van uwer allen trouwen Vader.
Nu kom ik hem dan nog eens nader,
Wien ik niet gaarne so verliet,
 
Of sprak hem eerst noch desen zegen:
Den Hemel, Vriend, storte enen regen
Van heil en voorspoed op u Twee.
Den Vrede in huis en lof daar buiten:
En (om het all in een te sluiten)
Hier winst, en in den Hemel mee.

Anna Bijns Ongebonden best, weeldig wijf zonder man

Het is goed vrouwe zijn, maar veel beter here.
Gij maagden, gij weduwen, onthoudt dees lere:
Niemand hem te zere om houwen en spoede. 
Men zeit: daar geen man en is, daar en is geen ere;
Maar die gekrijgen kost kan kost en kleren,
Niet haast haar en kere onder eens mans roede. 
Dit is mijnen raad: weest op uw hoede,
Want zo ik bevroede, ik zie ’t gemene,  
Als een vrouwe huwt, al is ze eêl van bloede, 
Machtig van goede, zij krijgt aan haar benen
Enen groten worpriem. Maar blij# zij allene, 
En zij haar rene en zuver gehouden kan,
Zij is here en vrouwe, beter leven nooit gene.
Ik en acht niet klene ’t huwelijk, nochtan
Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.
 
Ene vrouwe ongehouwd moet derven ’s mans gewin;
Zo en derf zij ook niet wachten zijnen zin. 
En, na mijn bekin, de vrijheid is veel weerd.
Zij en werdt niet begrezen, gaat zij uit of in. 
En al moeste zij leven op haar gespin,
Voorwaar veel te min zij alleen verteert.
Een ongebonden vrouwe wordt alom begeerd.
Al is ’t dat ze ontbeert een mans pro!jt,
Zij is meester en vrouwe aan haren heerd.
Te gane onverveerd, dat ’s een groot jolijt.
Zij mag slapen en waken na haren appetijt,
Zonder iemands verwijt; blij# ongeschonden dan,
De vrijheid te verliezen, geen meerder spijt.
Vrouwkens, wie gij zijt, al kreegdij enen goeden Jan,
Ongebonden best, weeldig wijf zonder man.

 



   
30

    
31

1733 

H. C. Poot (1689-1733) 
schreef dit gedicht vijf maan-
den voor zijn eigen dood.

                              <1858 

Het bedenken van een 
spreuk voor op het graf 
van iemand die al of niet 
was gestorven, was grappig 
bedoeld. Het grafschri# op 
Poot is aan De schoolmees-
ter (Gerrit vande Linde, 
1808-1858) toegeschreven.

H. C. Poot Op de doot van myn dochtertje

Jakoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in;
En hee# zich aen het endt geschreit,
In haere onnozelheit.
Zij was hier naeu verscheenen,
Of ging, wel greg, weêr heenen.

De moeder kuste ’t lieve wicht
Voor ’t levenloos gezigt,
En riep het zieltje nogh te rug:
Maer dat, te snel en vlug,
Was nu al opgevaren
By Godts verheugde schaeren.

Daer lacht en speelt het nu zo schoon,
Rontom den hoogsten troon;
En spreidt de wiekjes luchtigh uit,
Door wee noch smart gestuit.
O bloem van dertien dagen,
Uw heil verbiedt ons ’t klagen.

De schoolmeester Grafschri"en 

Op Poot
Hier ligt Poot:
Hy is dood. 

Op naarstige ju%er
Men kan alle dingen zoo maar van te voren niet 
weten,
Anders had ik nou in mijn eenzaamheid mijn brei-
werk niet vergeten 

Op stomme
Ik heb nimmer den gulden regel gebroken:
‘’t Is beter gezwegen dan onwaarheid gesproken.’ 

Op iemand vermoeid
Wandelaar, om u de waarheid te zeggen,
UEd., kunt zoo moei van ’t loopen niet zijn als ik 
van ’t leggen. 

Op zuigeling
Hier ligt een kind, dat zich doodgezogen hee#;
Gy begrijpt het solaas van de min, die nog lee#. 

Ik of gy?
Zoo gy, als ik moet, hier moest blijven,
Gy zoudt mijn grafschri# thands niet schrijven.
Was ik, als gy zijt, hier gebleven,
Ik had uw grafschri# niet geschreven. 

Op kerkhof
Waar kan men zich een beter school practiseeren
Dan deze, om aan de menschen het zwijgen te leeren? 

Op Bilderdijk
Geen grafschri# zo rijk
Als uw naam, Bilderdijk! 
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1801 

Pieter van Woensel (1747/8-
1808) was arts bij de cadet-
ten in Sint Petersburg en 
bij de marine op de Zwarte 
Zee; het Turkse pseudoniem 
dat hij gebruikte – Amu-
rath-E%endi – suggereert 
dat hij zich een wereldbur-
ger voelde. Zijn ongedurig-
heid weerhield hem ervan 
om ellenlange teksten te 
schrijven. Hij zette zijn in-
vallen om in korte stukken, 
en gedichten die zich laten 
omschrijven als politieke 
satire. Het hekeldicht De bijl 
is een aanklacht tegen de 
Fransen, die lang zo welkom 
niet meer waren als toen ze 
werden binnengehaald.

<1660 

Jacob Cats (1577-1660) was 
advocaat en raadspensiona-
ris, en als dichter lange tijd 
buitengewoon gewild. Velen 
hadden de bijbel in huis én 
een boek van de moralist 
Cats. Toch werd zijn werk, al 
vrij kort na zijn dood, door 
de literaire elite geminacht 
en langdradig gevonden. In 
hoeverre jaloezie daarbij een 
rol speelde, is niet bekend; 
Cats liet na zijn dood twee 
en een half miljoen gulden 
na. Conrad Busken Huet: 
Cats was een nationale ramp. 
Hij hee" bij het volk geen ho-
gere eerzucht gewekt dan om, 
met Gods naam op de lippen 
en een aalmoes in de hand, te 
sterven als een miljonair. 
Maar Cats hee# ook spreu-
ken nagelaten die tot in onze 
tijd nog gebruikt worden.

Pieter van Woensel De bijl 

De Bijl (wie weet hoe lang geleeden!)
Nog zonder steel, kwam ’t bosch intreeden,
En keek onnozel als een Lam,
En groette zelfs den kleinsten stam; 
Sprak voorts eerbiedig tot de boomen,
D’Eersten in rang: Ik ben gekoomen,
O Eedle stammen, die uw kruin 
Verhe# tot boven berg en duin,
Om iets gerings u a#esmeeken!
’k Verzoek voor mij te moogen breeken 
Van ’t kleene hout, dat u niet deert,
Een steeltje, dat mij slegts mankeert; 
En zonder ’t welk mij staat te vreezen 
Dat ’k gantschelijk onnut zal weezen 
Aan u, geëerde Maatschappij,
Waar aan ik al mijn zorgen wei’.
De Boomen straks aan ’t overleggen,
Wat antwoord aan de Bijl te zeggen.
Een enkle Boom slegts hier en daar 
Begreep maar eenigzints ’t gevaar,
’t Welk hun allen stondt te vreezen,
Wierd aan de Bijl een steel geweezen! -
Het antwoord was, om kort te gaan, 
De Bijl ’t verzogte toe te staan. -
Deez’ hadt zo dra geen Steel bekoomen,
Of sprak aldus: ‘Gij groote Boomen,
Gij trotschen, werpt u voor mij neêr! 
Erkent in mij uw Vorst en Heer.
En stelt u niet in ’t minst daar tegen;
De magt die ’k wettig heb verkreegen 
Eischt eerbied, duldt geen trotsch bestaan,
Elk uwer is mijn onderdaan. -
Die taal deedt al de Boomen schrikken;
Maar niemand durfde een woord te kikken:
Want die zich ’t spreeken onderwondt,
Wierdt neêrgehakt, hoe vast hij stondt.
Die dit beze#, zal zeker beeven,
Om aan de Bijl een Steel te geeven.

Jacob Cats Het puntje van een graeuwe pen…

Het puntje van een graeuwe pen
Is ‘t felste wapen dat ick ken.

Het beste stuck huys-raet is een goet wijf.

Een harde steen die wet met ijser,
En harde slagen maecken wijser.

Haestige spoet
Is selden goet.
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1847 

Lieve jongen, is het waar, 
Ruilt ge Poerworedjo’s dreven
En uw zorgloos kinderleven 
Voor een leven vol gevaar?
Gaat ge uw ouders stout verlaten? 
Laat ge uw vader zo alleen?
Kan geen moedertraan meer baten? 
Jongen hebt ge een hart van steen?
Wat toch drij# u van ons heen? 
Nauwlijks waart ge een drietal jaren
Toen gij Holland zijt ontvaren, 
En nu wil je opnieuw erheen?

Zeg, verveelt je ’t nassi-eten, 
En het leven hier geleid?
Ben je op ’t klapperland gebeten, 
Roervink, zwaluw daar ge zijt!
Weet ge bij het vurig haken 
Dat uw hart en ziel vervult,
Wat ge in Nederland zult smaken,
Wat ge ginds ontberen zult?
‘O, ik zal er vreugde vinden’
Juicht uw hart in ’t blij verschiet,
‘Levensheil, getrouwe vrinden’
Maar… ge vindt uw moeder niet!
Slechts op vreemden zult ge staren,
Vreemden slechts staan om u heen,
Maar… aan vaders zorg ontvaren,
Jongen, staat ge altijd alléén!

Zeg voor ‘t laatst, zeg, meen je ‘t goed?
Kan geen moedertraan meer baten
Om ‘t je uit het hoofd te praten?
Jongen – weet je wat je doet?

Multatuli In het album van den jongen heer C. de 
Mooij jr bij zijn vertrek naar Nederland, ter herinne-
ring aan Douwes Dekker

Willem Bilderdijk Aan den Hollandschen wal

’k Heb dan met mijn’ strammen voet,
Uit den ongestuimen vloed,
Hollands vasten wal betreden!
’k Heb mijn kromgesloofde leden
Op zijn’ bodem uitgestrekt;
’k Heb hem met mijn lijf bedekt;
’k Heb hem met mijn’ arm omvademd;
’k Heb zijn lucht weêr ingeademd;
’k Heb zijn’ hemel weêrgezien,
God geprezen op mijn kniên,
Al de doorgestane smarte
Weggebannen uit mijn harte,
En het graf van mijn geslacht
Dit mijn rif te rug gebracht! - 
’k Heb dit, en genadig God!
Hier volende ik thands mijn lot!
Laat, na zoo veeljarig sterven,
My dat einde thands verwerven!
Dit, ô God, is al mijn hoop
Na zoo wreed een levensloop!
 

Ja? Welaan, ’t is tot uw best!
Kostte u ’t afscheid droevig wenen,
Keesje, trek gemoedigd henen
Naar ’t u onbekend gewest!
Reis gelukkig en tevreden
Over bergen, land en zee,
Neem ten schild voor tegenheden
Onze beste wensen meê.
Denk aan allen die u minden,
Als de wind het zeil ontploooit,
Denk aan de overzeese vrinden, 
En vergeet toch je ouders nooit!
Loon hun zorg door trouw te 
schrijven,
Geef hun blijken van uw vlijt,
Toon door goed en braaf te blijven
Dat ge een dankb’re jongen zijt.
Streef naar kennis, volg de wetten
Van getrouwheid, deugd en eer,
en kom eens met epauletten
Knevels en diploma’s weer.
Dat geen storm uw reis beroere,
Heilrijk zij uw levenslot,
Zacht zij ’t windje dat u voere…
Lieve jongen, reis met God!

11 december 1847

                 
                                              
                                    1806

In 1797 weigerde Willem Bilder-
dijk (1756-1831) trouw aan het 
nieuwe, Franse bewind (1795-
1815), waardoor hij genood-
zaakt was Nederland te verlaten. 
In 1806 mocht hij terugkeren; 
hij schreef er een hartstochtelijk 
gedicht over. Het is één van de 
ongeveer 300.000 verzen waar-
uit het oeuvre van Bilderdijk bij 
schatting bestaat.

< Multatuli (1820-1887) - In het 
album van den jongen heer C. 
de Mooij jr bij zijn vertrek naar 
Nederland, ter herinnering aan 
Douwes Dekker.
Eduard Douwes Dekker vertrok 
in 1838 met het schip waarop 
zijn vader kapitein was naar 
het toenmalige Nederlands-In-
dië, waar hij in dienst trad van 
het bestuur. In 1856 werd hij 
benoemd tot assistent-resident 
van Lebak; in deze periode ont-
stond het con$ict dat leidde tot 
zijn terugkeer naar Nederland. 
Gefrustreerd schreef hij, in één 
maand, de op zijn ervaringen 
gebaseerde roman Max Have-
laar, die in 1859 onder het pseu-
doniem Multatuli (ik heb veel 
geleden) werd gepubliceerd. 
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1884 

Lang bleef het gerucht 
Hélène Swarth (1859-1941)  
achtervolgen dat ze een re-
latie met de dichter Jacques 
Perk had gehad, omdat ze 
haar eerste bundel aan hem 
opdroeg. Ze hebben elkaar, 
naar verluid, echter nooit 
ontmoet. Wel had ze de 
dood van een andere jonge 
dichter te betreuren, de Belg 
Max Waller, voor wie ze 
droeve gedichten schreef. 
Zijzelf, op haar beurt, kreeg 
liefdessonnetten van de 
dichter Willem Kloos, die 
haar Het zingende hart van 
Holland noemde.

1778 

in te schikken: te accepteren

Het succes van speciale 
gedichten en versjes voor 
kinderen die Hieronymus 
van Alphen publiceerde, 
inspireerde zijn tijdgenoot 
Pieter ’t Hoen (1745-1828), 
die vader en onderwijzer 
was, om ook, met ongeveer 
evenveel bijval, gedichten uit 
te brengen die speciaal be-
stemd waren voor de jeugd. 
De ijver die ’t Hoen aan de 
dag legde werd door Van 
Alphen niet geëvenaard. 

Hélène Swarth De pop

Gelijk een spelend kind, in zoeten waan,
Haar pop aan ’t liefdevolle hartje drukt,
Van ‘t zielloos mondje menig kusje plukt
En meent haar kindjes hart te voelen slaan.

Het vlassen haar met bloem en lintje smukt,
De kleêrtjes aantrekt, die zo mooi haar staan,
De wassen wang, wier rooskleur haar verrukt,
Warm streelt – de verf hangt lipje en vingers aan –

Zo deed ik, dwaze, met mijn dichterdroom.
Mijn leven leende ik aan de lieve pop.
O, glimlach niet: ik was zo jong, zo mild!

Mijn popje doste ik uit en sierde ik op
En kuste en minde ik, o zo teêr, zo vroom,
Zo lang!... wee mij! Ik heb mijn ziel verspild!

Pieter ’t Hoen De twee popben

Alles kan mijn zus vervelen;
ganse dagen zit ze stil.
Met haar houten popje spelen
is alleen maar dat ze wil.
Boek of naaiwerk doet haar schrikken.
Nimmer speelt zij ook met mij;
doch ’t is van haar in te schikken,
want haar pop is net als zij.
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1901 

Frederik van Eeden (1860-
1932) was op zoek naar de 
zuiverheid van het leven en 
werd gekweld door de vraag: 
ben ik wel een goed mens? 
In zijn werk als arts kwam 
dat onder meer tot uitdruk-
king in het zoeken naar 
harmonie met de natuur.

Frederik van Eeden Bij ’t verwachten der liefste

Ik weet het dat ge mijn zijt – mijn alleen –
Ik weet het – en ik peins het wonder na
En kan het niet bevatten – hoe ik peins.
Mijn is uw lach en de opslag uwer oogen,
mijn is uw ziel – uw gansche, diepe ziel.

Zal ik het straks begrijpen, als ge komt,
als gij uw hand mij zoo vertrouwend reikt,
het hoofdje half gebogen, als in weemoed?
Zal ik het lezen in een langen blik,
het hooren in de daling uwer stem?

Ik weet het wèl – het zal mij droevig zijn
als wie gevangen ’t verre zonlicht ziet,
en tranen zullen komen, daar mijn ziel
’t geheimnis onzer liefde niet begrijpt.

Onno Zwier van Haren Aan Sara Aleid van Huls

Mag ik u zien aan mijn zijden
Als ’t einde van mijn tijd genaakt,
Als gij gezond, mijn overlijden
Standvastig ziet, hoewel geraakt;
Als spraak ver$auwt in nare snikken,
Als ieder adem dreigt te stikken,
En alles spoedt naar ’t gapend graf,
Mag dan, met liefde, als wij trouwden,
Mijn hand bezwijkende nog houden
De hand, die mij de trouwdag gaf!

                              <1779 

De levens van Onno Zwier 
van Haren (1715-1779) en 
zijn oudere broer Willem 
werden gekenmerkt door 
succes en tegenslag. Willem, 
onder andere gedeputeerde 
van Friesland in de Staten-
Generaal, kwam terecht in 
een spiraal van laster, en 
pleegde in 1768 zelfmoord. 
Onno Zwier begon pas op 
latere lee#ijd te dichten, toen 
zijn politieke loopbaan door 
toedoen van tegenstanders 
ten einde was gekomen. 
Hij raakte verwikkeld in 
een familieschandaal (E. du 
Perron wijdde er Schandaal 
in Holland aan), waarbij zijn 
vrouw hem door dik en dun 
steunde. Voor haar schreef 
hij dit gedicht.


