
Onlangs werd aan Uw redactie onderstaand gedicht aangeboden. Het is té
aardig om het niet aan U door te geven. In de bibliotheek werden de volgende
achtergrondgegevens over de dichteres opgezocht.
In 1954 vroeg "Het Vaderland" aan Nederlandse en Vlaamse auteurs om hun
indrukken weer te geven bij het verschijnen van hun eerste werk. Hun
bijdragen zouden in wekelijkse afleveringen worden gepubliceerd. Het succes
was zo groot dat de serie in 1955 gedurende een half jaar werd hervat. Deze
korte autobiografietjes werden in 1960 door Uitgeverij A.A.M Stoll/J.-P. Barth
te Den Haag als "Schrijversdebuten" op de markt gebracht.
Aan de serie deed ook Kitty H.R. Josselin de Jong mee. Zij werd in 1903 in
Den Haag geboren. In de twintiger jaren reisde zij veel door Europa en zij
verbleef korte tijd in Amerika. In 1926 verscheen haar eerste roman. Maar,
zoals zij in haar autobiografie schrijft, haar liefde ging vooral uit naar poëzie.
In 1946 verscheen haar eerste gedichtenbundel.
Naar de ontstaansdatum van onderstaand gedicht is verder niet gezocht.

HOE DE KERSEN IN DE BETUWE KWAMEN
Een legende

H.KR. de Josselin de Jong

Dit is 't verhaal, hoe het verging
Der zuivren maagd Kunera;
Van Ierland zij ter beêvaart ging:
Mors Christi vita vera.

Van eigen grond droeg z'op heur hart
Wat kleine witte stenen;
Die begeleidden vreugd en smart;
Van Rome tot in Rhenen.

Zij zijn geraakt in groten nood,
Zij en haar vrome scharen;
Het heidens zwaard zocht hunnen dood;
God zal hun ziel bewaren.

Der heidnen koning zag haar staan,
Zo lieflijk, vol vertrouwen;
Hij deed zijn mantel om haar slaan,
en voert haar naar Batouwe.
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Zij diende in zijn trots kasteel,
Barmhartig, needrig, stille,
Zij bracht den armen 't eigen deel,
Om 's Lieven Heren wille.

Zij leerde trouw in veld en hof,
Den kinderen Gods name,
De dieren reinigt zij van stof,
En drenkt hen al te samen.

Des avonds bad zij bij den glans,
Van maanlicht op de wanden;
De steentjes als een rozenkrans,
Gleden haar door de handen.

De koning gaf Kunera blijk,
Hoezeer hij haar mocht lijden:
Zij kreeg de sleutels van zijn rijk,
Toen hij opnieuw ging strijden.

"Is mijn vertrek uw tranen waard?
Ziet gij mij heengaan node?"
"Ach Heer, hoe kan Uw machtig zwaard
De Christenzielen doden?"

De koning zag haar zwijgend aan,
Dan krijgt zijn paard de sporen...
En zij is stil haar weg gegaan,
God dienend als te voren.

De koningin met bozen spijt,
Zag haar met lede ogen;
Zij beidde listig haren tijd,
Haar plan wél-overwogen.

Een doek sloeg om Kunera's mond,
Zo konden zij haar worgen;
De steentjes vielen op den grond,
Toen zij het lichaam borgen.
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Zij groeven 't buiten voor de poort;
"Nu zal het niemand weten;
Den koning geven wij ons woord,
Hij zal haar dra vergeten".

De koning keert... de brug gaat neer,
Nu kan het feest beginnen...
Wild slaan de paarden keer op keer,
En gaan de poort niet binnen.

De koning zoekt: "Ik mis er één
op kleine lichte voeten..."
"Ach Sire, 'lacie, zij ging heen,
En kon U niet meer groeten".

Hij sprong van 't paard en zag terstond
Als op een wonderteken
Een bloesemboom zich uit de grond,
Dwars door de stenen breken.

En vruchten zag hij, rood en zoet,
In volle trossen zweven,
Hem was 't, als kwam Kunera's bloed,
Opnieuw tot heerlijk leven.

Hij proeft... daarbinnen, hard en glad,
Rust één dier kleine stenen,
Waarbij Kunera immer bad,
Van Rome tot in Rhenen.

Toen heeft de koning wel verstaan,
Wat God van hem wou vragen;
Hij nam der Christnen gelove aan,
En heeft Gods Kruis gedragen.

Sinds bloeien, zoet en kostbaar pand,
De kersen van Kunera,
Tot waar geluk in 't Betuws land:
Mors Christi vita vera.
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