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Vaek tooit zig 't blind geluk met Schitt'rende Eerlaauw'rieren; 
En juicht, op ijc'Ien roem van rijdgenooren grootsch, - 
Maar ed'le, Heldendeugd ontwringt, voor 'c Noodlot zwichtend; 
Eene Eeuwige Ecrkroon, aan den ijs'ren arm des doods. 
Hoe ook den tijdfiroom golfr, hij kaatst verdiensten weder: 
De krans der Eeuwigheid ~wiert luchtig om uw veder, 
O volks gcfchied'nis ! daar, waar ge ons de glorie maalt 
Van Held Miltiade., dien fchrik der Persianen; 
Maar beeft Leonidas niet, Ilervend' voor Spartanen, 
a" Volks eerbied en den roem van 't laarst geflacht behaald i. 

Welaan: dit zij U rroosr , Mijn vriend! boog op de glorie~· 
Eens' ed'len Vaders, die den fchrik des doods verwon, - 
Die 'c Vaderlandfche bloed, zelfs tot den laarfl en droppel, 
Voor Srad , en Land en Vorst groolrnoedig off'ren kon. 



Hem griefde uw knellend juk, t, trouwe Bergenare» f 
Gij derfde 'c vrij bezit van Haardflcde en Altaren, 

Toen Holiandsch Leeuw reeds kalmde Orange fchaaüw geroot~ 
Dit voerde uw Vricnd , uw Held, uit zijn befoc:euwdc dreven P 

In 'c woedend Krijgsvuur, dat uw fier ken Wal deed beven; 

Maar in den arm der hoop vond hij der Helden dood. 

Hoop, Ilout gegronde Hoop, o lang gekluisrerd Berge»: 
Zwierde in uw Vesting reeds der Britten zcgevaan; 

De Helden juichten, en de Ichoonsre toekorufl lách!e P 
Ondanks de zwartste nacht, elk weêrloos Burger aan •. 

Maar:' even als de Maan , die, bij het zacht gefluister,. 
Des nachtwinds, door het woud, in 'c fbl, in 't eenzaam duister O 
Met zwarte Ichaduwen en bleeke fchecm'ring f peclr ; 
Ja- fchijnsels, ongevormd, en zonder Iland of leven, 
Langs boornilarn , wiegend loof, en !huik en gras doet zweeven.e 
Ach! zoo Ichiep ook de hoop 't misleidensr fchaduwbeeld. 

d Bergen, praalend' op èen zoom der grijze Schelde! 
Verfchi ik'lijk werd 1voor U dien jammer vollen nacht, 
Toen. bij het dond'ren van 't Kanon, dar vreugd moest brullerr , 
Bri1tat1fes Krijgsheir op uw {lraaten werd geslacht; 
Toen 't rnoordz ick Slav curor , vol dolle wraakzucht, woedde, 
En 'c vrij heid minnend hart van uw befcherrncrs bloedde; 
Toen weerloozc onfchuld op '"t lafhartigst werd vermoord; 

Toen zusrer trouw , vergecfsch, den reêrgellcfdcn Droedel· 

Bcfchcrmde , toen, aan 't hart der moê gekermde Moeder ; 

Des Jung'iings fière borst, baldadig , werd doorboord, 



,tr,1ks was der BurL'rt'tl huis, du heiligdom der vrijheid; 
Wair ltefJ~ Alraarcu Ihcht , in "r lmjgstooncel verkeerd, 

En plofre dond'rend ncêr , ten Icbnndrnerk der verwoesting; 
Maar toen lrecfr ook d •.. n Jw,1r1g VO()r 't laatst gerriumphecrd. 

Dan : eerst moest in dieu' nacht , 8 Bergen! voor uw Wallen, 

Nog uw DE B ê n E, uw Vriend' uw Held , uw glorie vallen; - 
Reeds waande qij zijn kroost, van s' dwing'lands boei bevrijd, 

Reeds waande hij zijn Gade aan 'r moedig hir t te knellen; 

Reeds deed het reinst gevoel de traan der blijdfchap zwellen. 

In 'c [prekend HclJc~oog , dat vonkelde in den Ilrljd. 

Ach! 't fclroonst gevormd ontwerp, door Heldentrouw geheiligd; 
Verzonk , gelijk een Burgt , op Imelre nd ijs gegrond; 
Geen blijde morgenfler voorlpclde al troostend uitkomst: 

Zelfs nacht ornlluiërde den drocven uchrcnflond. 

Der Burg'ren moed bezweek; en gij - gij, opgefloten, 

In eigen wooning, met uw Lot-en Sradgeoooten, 

Mijn vriend! wat leed uw ziel, toen 't woest gejuich ,· alöm; · 
De zegepraal verfpreide op uw bebloede Itraaren , 
Waar der gekwet!h:n kreet, bij 't plund'ren der Ioldaren , 

Y erfmcordde in 't roff'len van der trorfchen oorlogstrorn, 

Ja- Helden vielen! maar -fchoon wreede roofzucht juichte; 
Hun jongsten adem blies 'c geheiligd wraakvuur aan i 
Uit cl ken bloeddrop , die uit s' bra ven wonden vloeide, 

Ontlprooe voor "t Yaderland nog ed'ler Iaauwerblaän, 



,Getuigd, ö Niicbt ! getuigd- Oij, die uw vteug'lcn fprelódc., 
.Om 't bloedig bed van eer, hoe Bergem kroost zich vlciddc ~ 

Toen gij, verwagtingvol ~ de toekomst eerst ontvlood; 
.Sril juichte elk Burger hart gewis : ,, den fl:oet der dapp'ren 

.,, Rukt aan: wij zien Orang« en E11g'lands Vaanen wapp'ren 
,, Op onzen vrijen wal, bij 't rijzend morgenrood/: 

Maar dien' Triumphzang des vertrouwens 8 mijn Bergenl 
Smoorde op uw lippen, toen de lange nacht verdween , 
En 't licht des wintcrdags, gehuld in vaale wolken, 
Als was Natuur in rouw, het fchriktoonecl befcheen. 

Niet Ilechts vloeide Et1g'la11ds Bloed; Neen, Bergen! in uw grachten 
Lag uw heldbafren Vriend vergcefsch naar hulp te fmachren; 
Daar lag hij, wreed gewond, verkleumd, met bloed bemorst, 
En blaauwe dood verw op 't gelaat; maar in zijn trekken 
Was nog onwrikb'ren moed en menfchen min te ontdekken: 
~og klopte een vaderhart in s' helds verfcheurde borst. 

1 

,Valt een getergde Leeuw, in Liebiesch woestcnijen , 
,Verwoed, op rovers van z.ijn ted'rc welpen aan, 
Dan doet zijn dof gebrul de barre vlakte dav'ren, 

r' r 

Dan mogen macht en list zijn felle wraak we êrflaan , 

Zijne oogcn bllkfemen : zijn adem doet, bij 't Inuivcn ,' 

Het brandend zand, ic hoon 't met zijn bloed geverwd word, flulvea e 
De Ilerkte fcherpt zijn klaauw j de fière Iloudhcid zwiert 
Zijn Ilaarr en maanen; maar, moet hij, in 'c eind, getroffen 

Door s' jagers knallend lood , al worst'lend, nederploffen, 

Pan word zijn grootfchen val met f,hamp'ren hoon gevierd, 



Ja? dan bezwijkt Natuur: dan is de kragt verwonnen: 

De jager beeft niet meer; de zwakke list grijpt moed; 

Geen leeuw baart, fl:ervend', Ïchrik , z.elfs 'c machc'loos knaapje nadert I 
En verwt zijn darc'le hand met flollend leeuwenbloed. 

Zoo - 1.00 wrong ook Natuur, door helden trouw veredeld" 
D g B ê RE ! U, die geen roem van beulen hebt gebedeld, 

Voor Vaderland en kroost het wraakzwaard in de vuist; 

Maar -zoo, zoo trad, in 't eind , ook eiken regt verrader 
Het bloedend offer der onwtikb're fièrheid nader, 

En heeft den Ichïjnb'ren val der waar e deugd verguist. 

'Verguisd? Neen! reine deugd, Neen! helden grootheid 

Wekt eerbied, weke ontzag , in 'c vreeslijk uur der fmart; 

De vesting, nu door 't bloed mijns helds befprocid , omvatte· 

Al 't geen ooit dierbaar was aan zijn beminnend hart 

Bloosr , vuige Ilaven ! 'c bloed, dat vrij door hart en ad'rcn 

Van Neêrlandsch hd<len firoomr, is 'r heilig erf der vad'ren.,. 
Is 't wetboek der Natuur en 't recht des volks gewijd. 

Ja, flaaven ! beeft terug.! voor Neërland en Grong« 
Viel, bij het helden kroost van 't nooit volroemd B, itla+ije'>, 
DE B ê.a E ! op 't glorierijkst, uw zegepraal een fpijc. 

!>e frem der menschheid, zoo gevoelvol, zoo welluidènd ,. 
Ondanks de vr eemfle taal, van poolror pool vcrtlaan , 
Die Ilern moest ook de fiaaf van Bonaparte ontroeren; 
Zijn hand vlocht om de zeisr des doods nog Mirr hcnblaên 

DE B ê RE! war uw ziel ooit in dit leven gr efde , 

pij gaaft uw jongsten Inik toch in den arm der lidde ,. 



In "t Ichaduwdal des doods ontfprong Go D s wellust beek: 
Ja daar - daar, wanr de traan der Ilille aanbidding paereld , 

Als morgenwaas der hoop, aan 't eind" der zichtb~re waereld,' 
Daar daagde uw glorie zon, toen 't fierflijk ftof bezweek, 

Het doodsdal word een .hel , "wen dweepzucht s' ecuw'gen liefde, 
Wen dom vooroordeel Go D s ontferming rrotsch verden~t; 
Maar - voor den Christen is 't een Paradijs, waar JE zus 
De deugd een palmtak, en 't berouw v-ergeving ·fchenkt ; 

Gij beefde voor ge.en wraak. D ~ B ê R E ! uw liefde werken 

Omzweefden, troostend, als op reine duiven vlerken, 

Uw veegc Iponde ; Ja! de lief de ·blijft beftaan ! 
Der armen fchut geest kende uw weldoend mededoogen; 

Hij zag de traanen , die s' ontfermend op deed droogen, 
En fchreef .elke ed'le daad in Go D s gedenkboek aan. 

Uw reine menfchenmin getuigd, voor Go D en de Eng'Ien ~ 
In 'c groot vcrgt>ldings uur, eens JE z v s broederfchap , 
En wischt uw laatlte Ichuld uit s' Rechters vlammend wetboek; 
Gij Ilrcefr reeds voort, en vreugd' kroont U bij cl ken Ilap : 

Uw nagedadn'nis blijft de onfterPlijkheid geheiligd; 
Uw fiuirn'rende asch rust hier, voor 'c wiss'lend lot beveiligd, 

Tot U Go D s adem wekt; des levens Engel fpreid 

Zijn gouden vlcug'len om uw Ilille grafzerk henen; 

Uw fchoonfle Lijk:'Lang is der armen troost'loos weenen;, 

Pw grafüm,p is de vlam der ed'le dankbaarheid. 

PETRONELLA Mo~NL 



Graffchrift 
O P D E 

' 
WEL EDELEN GEBOREN HEER 

C I P R I A N U S DE B ê R E. 

n E BEER , der brave» vriend en held, rust in dtt graf! 

Zijn dapperheid , zz;n trouw, deed hem, vol wonden :, fneeven; 

2,ijn naam, door Eng'land op der helden rol gefchreve«, 

Dwingt eeuwig 't nageflacht en hulde en eerbied af. 

AN D .ER S: 

D E U EER, Mflerf'lijk door een glorie vollen dood, 

Rust hier verèerd zijn' asch , ó da11H're Bergenaren! 

Heel Neêrland roemt ztjn moed, bij 't klimmen der gevaren: 

De Brit betreurd zi;i, lot , en ooemt hem fiou: en groot. 

A. RAUWS 

Geb. van Overfiraten, 
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