
Gelegenheidswerk door J.J. Cremer 

 

Aan mijne lieve moeder  

den 28sten december 1849. 

 

Wel vindt men ‘t eelste metaal aan Californisch strand 

Wel vindt men daar ’t goud alom in steê van zand, 

Maar meerder schenkt dit oord het schoone land der vad’ren, 

Welks rijkdom ’t voorgeslacht niet kende bij het nad’ren. 

Thans weet de mensch door vlijt en werken vroeg en laat. 

’t Ontwoek’ren d’eelste plant en fijnste vrucht aan d’aarde, 

Deez grond der vad’ren is van ondenkbre waarde. 

En schenkt wat  vrucht’loos men vaak elders zoeken gaat. 

Gezegend is dit oord, gezegend is dit land, 

Zoo als de heer het schonk aan ’t maaksel van zijn hand.  

De mensch tracht staag, vol dank, door 

(*) Werken vroeg onbezweken (*) 

De schatten uit dien grond met blijdschap aan te kweeken. 

Maar meerder zelfs, dien boom en vrucht 

En bloem en plant, 

Mag hij op dezen grond, op Bato’s veld aanschouwen, 

Een glanzend schoon gesteent; gij mogen het vrij vertrouwen. 

Een steen die schier in glans, gelijke den diamant. 

Deez steen. O! moederlief vond ik op d’Oldenhoff 

’t was tuschen zand en kluit dat mij zijn schoonheid trof, 

De kunst sleep hem in vorm, dreef hem in zilver vast 

 

(*) moet zijn  door ijver nooit woord bezweken. (*) 

 

Wij roemen in zijn schoon en zien wij van nabij 

haar, die hij sieren zal, dan roemen wij deez dreven. 



Die ons geen koude waarde  in gouden staven geven 

Maar schenken ons bij heil, ook menschen goed en teer 

Zoo als de dierbre vrouw, die viert haar jaarfeest weer 

Deez steen nu echter heeft geen waarde, slechts zijn klaarheid 

Boeit voor een oogenblik; doch met 

De volste waarheid  

Erkennen w’allen hier: “de schoonste diamant 

Wordt duister bij uw’ liefde en bij uw klaar verstand.   

Glans nog lang dierbre vrouw, blijf ons nog lang omstralen, 

God late ook zijnen geest in volheid op u dalen, 

En schenke u ’t dierbaar kind uw oudste lievling wéer. 

Uw kostbaarst kleinood; ja! Dan loven wij den heer. 
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