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Voor de versiering van omslag en band heeft
J. Franken Pzn. een vignet in hout gesneden

EEN PORTRET UIT 1903

SCHELTEMA ALS MENSCH EN KUNSTENAAR
MSTREEKS 1900 was de Nieuwe Gids als litteraire beweging nog nauwelijks doorgedrongen
tot de scholen, de universiteiten en het leven en
toch reeds innerlijk bezig in één te vallen als een j apansche
papieren bloem op water. Professoren en leeraren negeerden haar, de nette menschen, laat staan de nog-niet
„nette" standen maakten de zaak in commissie en van
hooren zeggen belachelijk. En toch, zij was reeds aan het
ondergaan. Waardoor?
i . door de diepgaande verschillen in levens- en kunstbeschouwing tusschen de vijf Nieuwe Gidsers zelf. Frederik van Eeden was de eerste die het uiterste subjectivisme
en het l'art pour l'art-beginsel aanviel om daar zijn „Ga tot
de menschheid en haar weedom" tegenover te plaatsen.
2. door de begrijpelijke en noodzakelijke aanvallen van
hen die voor de sociaal-democratische denkbeelden gewonnen waren (van der Goes, Gorter, Scheltema).
3. door het snel en verstikkend opkomende geslacht der
herhalende, na-voelende en na-sonnetten-makende epigonen, die Kloos' eerste hartstochtelijkheid en schoonheidsdrift in een starre woord- en vormenkunst deden verstikken.
4. doordat het élan van den leider al spoedig verslapte,
toen van minstens drie zijden (Verwey, van Eeden, Gorter) nieuwe denk- en daaruit voortspruitende kunstrichtingen de eigenlijke N. G.-beginselen overwoekerden.
Zelden is een geestelijke beweging zoo spoedig aan
haar theoretische vastlegging, d.i. aan haar dood toe
geweest als de „Beweging van '8o".
En toch — alweer: en toch — is haar invloed geweldig
geweest. Men zou die in één zin kunnen vastleggen:
— De menschen hebben van haar geleerd wat een
dichter is!

O

Dit geldt voor allen die ooit critiek op haar wezen
hebben geoefend en voor de sociaal-democraten in de
eerste plaats.
Gorter noch Scheltema zijn denkbaar zonder Kloos en
Perk. Gorter's Mei is het hoogtepunt van K 1 o o s' levenshouding, Scheltema's litteraire ontroeringen wortelen in
De Beweging van '80.
Alleen tot op zekere hoogte, n.l. wat betreft de sociale
beteekenis der dichtkunst en wat betreft de ontroeringsbronnen zijn zij, een tien jaar jongere generatie, andere
wegen gegaan.
Omtrent het wezen van het dichterschap kon men
sedert Kloos niets nieuws meer zeggen — en dat heeft ook
niemand gedaan ! — Maar dat de landen van de dichterwereld werden opengesteld voor allen, in plaats van voor
de enkele verwante ingewijden, was het logisch gevolg
van de invloeden der sociaal democratische denkbeelden
en de daarmee ontkiemende overtuiging omtrent de
waarde van den mensch-op-zich-zelf.
En dat de bronnen waaruit het gedicht welde niet meer
uitsluitend waren de verfijnde emoties van verfijnde
naturen omtrent het Schoone, maar al wat de mensch, in
welke omgeving ook, persoonlijk, en al wat de menschheid als groep of massa, gezamenlijk beleed, dacht, gevoelde, wenschte, ook dit was iets dat komen moest na
de hoogspanning van Balders ik-verheerlijking.
Zoo zijn dan ook Gorter, H. Roland Holst, Scheltema,
van Collem verschijnselen die moesten komen, organisch,
van zelfsprekend. Thans na zooveel jaren zien wij dat zij
niet alleen drijvers, maar gedrevenen waren, uitvoerders
van den wil die in de evolutie van het menschelijk voelen
en denken ligt.
Meer dan Kloos c. s. afhankelijk van en verbonden met
hun onmiddellijke voorgangers, lieten zij het begrip
2

dichterschap ankeren in veel breeder en lager groepen
hunner tijdgenooten en leerden zij dat ook in het donker,
in het leed, en in de alledaagschheid het wonder van de
schoonheid en van het bezielde lag.
Ieder deed dat op zijn wijze.
Scheltema deed het zoo, dat door hem het grootst
aantal menschen de liefde deelachtig werd tot het wonder der dichtkunst.
Daardoor moest hij dikwijls afdalen tot hun geestelijk
niveau en de „voorname dichters" hebben niet nagelaten
hem daarvan een verwijt te maken. Maar hij verstond de
kunst zijn lezers op een hooger plan te brengen. Zoo werd
hij de onmisbare bemiddelaar tusschen de toppen van den
Olympus en de laagvlakte.
De plaats die de dichter Adama van Scheltema inneemt
in onze letterkunde is nog niet precies omschreven. Wie
zich in zijn werk verdiept, begrijpt dat het niet aangaat
hem zonder meer tot de socialistische dichters te rekenen,
zooals dit nog al te vaak geschiedt. Maar ook een individualist als Kloos en van Deyssel kan hij niet genoemd
worden.
. Wanneer wij trachten ons rekenschap te geven van den
zin dezer begrippen, dan komen wij, theoretisch-gesproken, tot het inzicht, dat de individualist zich hoofdzakelijk bezig houdt met zijn eigen problemen, met zijn
persoonlijke verhoudingen tegenover de menschen, de
natuur en de dingen, terwijl de socialistische dichter in de
eerste plaats bewogen wordt door de moeiten en de
smarten zijner medemenschen, voor zoover die moeiten
en die smarten voortkomen uit sociale (wan)toestanden.
Nu spreekt het van zelf, dat geen mensch alleen maar
het eene, of alleen maar het andere nastreeft. Ieder heeft
sociale neigingen in mindere of meerdere mate en ieder

is in laatste instantie individualist, d.i. eenling, ik-mensch,
bron van gevoelens en gedachten, echo van ervaringen en
bevindingen die van buiten komen. 1
Wanneer we echter toch de indeeling kunnen maken
van individualistische en socialistische dichters, komt dat
doordat een man als Kloos in hoofdzaak persoonlijke
aangelegenheden bezingt en die juist door hun algemeene
menschelijkheid voor velen groote waarde hebben, terwijl
de ander zijn scheppingsdrang vooral richt op kunstwerken die aan de sociale nooden zijn ontleend.
Scheltema's ontwikkelingsgang nu bewijst, dat bij hem
beide richtingen voortdurend met elkander in strijd zijn
geweest, dat hij, evenals zijn als dichter machtiger tijdgenoot Herman Gorter, als individualist is begonnen en
dat hij dit individualisme evenmin als Gorter geheel en
al vermocht te overwinnen, hoe gaarne hij dat ook had
gewild.
Trouwens, om een volkomen socialistisch dichter te
zijn, zou men zijn dichterschap, dat immers een geheel
persoonlijke aangelegenheid is, in die mate behooren te
overwinnen, dat men niet meer spreken zou uit de ik-sfeer,
waarin ieder mensch — en de dichter vooral — nu eenmaal
is opgesloten, maar men zou het „gij" en het „wij" zoo
zeer tot zijn eigen gemaakt moeten hebben, dat alle persoonlijke dingen organisch werden opgelost in het „Seid
umschlungen Millionen, Diesen Ku13 der ganzen Welt."
En dit is iets wat van geen mensch, ook niet van den
socialistischen dichter, verwacht kan worden.
Merkwaardig echter hoe bij Scheltema toch iets dergelij ks plaats vindt bij het rijpen van zijn dichterlijk kunnen.
)

i) In haar inleiding tot een bundel revolutionaire poëzie, „Tijdsignalen"
wil mevrouw H. Roland Holst aan niet-socialistische dichters sociaal gevoel niet ontzeggen. Maar zij meent toch wel een wezenlijk kernverschil
te zien tusschen socialistische en burgerlijke dichters. Ik ben dit niet met
haar eens en vind haar argumenten allerminst overtuigend.
4

Men is geneigd vele zijner niet apert-sociale zangen voor
individualistische liederen te houden, voor liederen dus,
waarin de mensch zijn persoonlijke vreugden en smarten
of verlangens bezingt. Zelf heeft hij zich tegen een dergelij ke opvatting verzet. Hij was erop gesteld dat men in
zijn werk vooral het algemeene zou zien, het niet-directpersoonlijke. Hij wilde dat men „wij" en „gij" zou lezen,
waar hij „ik" schrijft. Hij was overtuigd dat hij voor velen
zoo begrijpelijk en eenvoudig mogelijk zeggen moest,
wat hij als persoonlijk ondervond en dat dit persoonlijke
niet het doel was, maar het algemeen menschelijke dat
eraan ten grondslag ligt.
In deze overtuiging op zich zelf ligt de bron van wat
ik Scheltema's tragiek zou willen noemen. Want het valt
wel heel moeilijk, gedichten als De Kudde, Zingende
Stemmen e.a. niet te zien als uitingen van een zeer per
soonlijke ervaring. Trouwens de gedichten van De Keerende Kudde zin het meest persoonlijke van al de bundels
lyriek. Hier werd de smart over zooveel ontgoochelingen
den dichter te machtig; hier is iets zichtbaar van die sterke
wet in de natuur, waaraan „alle creatuur" onderworpen is:
Kort voor zijn dood trekt het dier zich in eenzaamheid,
in zich zelf terug. Het gemeenschapsgevoel, de kuddegeest, raakt dan op den achtergrond.
Dat het den dichter altijd is gelukt, zich geheel weg te
cijferen, zou moeilijk kunnen worden volgehouden. Wel
echter komt veel van zijn werk in een ander licht te staan,
wanneer wij aan zijn eerlijk pogen denken.
Want zien we het gedicht De Kudde als een persoonlijk
gedicht, dan is de verklaring gemakkelijk: de dichter is
moe van den strijd, hij heeft leeren zien, dat zijn idealen
slechts illuzies waren, zeepbellen, uitgeblazen op hoop van
zegen, maar verschrompeld en gedeukt komen ze eindelijk
weer terug, zooals de schapen 's avonds naar hun stal
-

;

terugkeeren en hij voelt zich niet verder dan in het begin:
de idealen werden geen schoon-stralende werkelijkheden,
de kleurige illuzie-bellen geen nieuwe jonge, gelukkige
werelden.
En de dichter beklaagt zich daarover in zijn lied, dat in
mineur is gesteld, vervuld van een zacht neuriënden weemoed, een zuivere, maar droeve melodie, die ons ontroert
en in het hart grijpt.
Juist door dit laatste echter, door dezen weemoed die
zich van alle welgezinde lezers meester maakt, wordt ook
een andere, breedere verklaring mogelijk en waarschijnlij k : de dichter bezingt niet alleen zijn eigen teleurstellingen, maar hij heeft het groote leed van allen gezien en
dat heeft hem bewogen: het is ons aller levenslied dat hij
zingt.
En zoo is het telkens, zelfs in de minneliederen. Herinner U die heerlijke strofe uit het heerlijke gedicht Ode

aan de Jeugd uit Zingende Stemmen, die strofe, gewijd
aan de geboorte en den voltooiden bloei der liefde:
Eens, toen ik mijn spel en smart
En heel mijzelf vergat,
En ik als kind alleen
Oneindig verbaasd
Een ander kind op de wereld vond,
Vloeide mijn kleine hart
Over in een ander hart,
En schonk ik mij zelve weg,
En leerde ik wat liefde was.
Heeft niet de dichter in deze eenvoudige regels al het
persoonlijke en het accidenteele overwonnen om het algemeene en het altijd terugkeerende, d.i. het eeuwige te
openbaren?
En wanneer men leest of luistert naar het eerste gedicht
van dezen bundel Zingende Stemmen, dan weet men ook,
6

waarom Scheltema de dichter voor duizenden is en dat hij,
ten spijt van zijn eigen wantrouwen, dat eene, groote heeft
bereikt, dat hij de menschen gezegd heeft en doen beleven
wat het mooiste in hen is en hoe ze elkander kunnen bereiken en door elkander iets gelukkiger worden.
Ja, op 's harten grond murmien de beken met hun
ongeweten licht, over aller harten grond zingen de zachte
stemmen, die wij elkaar moeten openbaren. En als wij het
niet kunnen, doordat hun lied teloor gaat in de onverzadelijke vlagen van het leven, dan zijn daar nog de dichters,
wier weidsche taak het is te luisteren naar de stemmen, de
echo's op te vangen en te verwerken in hun liederen.
Het is aan Scheltema dat de eer toekomt, deze meer en
meer algemeen erkende waarheid, in onze letterkunde zoo
zeker en zoo eenvoudig te hebben geformuleerd.
Reeds in de korte inleiding tot den bundel Eerste Oogst
(een bloemlezing uit de beide eerste boekjes : Een Weg
van Verzen en Uit den Dool van i zoo en i 901) verklaart
de dichter, dat hij hier verzamelde „wat hij door de jaargetijden heen zich als een ontwikkeling had zien verbeelden van meer persoonlijk-bijzondere naar meer algemeen-menschelij ke ontvankelijkheden". Deze eerste
bloemlezing, schrijft hij, vormt met de vier volgende een
geheel en „voor de lyriek daarmee te zamen een practijk
der theoretische beschouwingen, welke (hij) als de grondslagen eener nieuwe poëzie had ontwikkeld."
In deze Grondslagen nu was hij op bijzonder felle wijze
(de tijd heeft geleerd te felle en dikwijls onrechtvaardige
wijze) van leer getrokken tegen de theorie en de praktijk
der Nieuwe Gidsers, in wier werk hij vooral het individualistische, het Part pour l'art-beginsel veroordeelde.
Zelf aristocraat van den geest, geboren in een intellectueel-hoogstaande en gegoed-burgerlijke familie, afkeerig

van het profanum volgus, maar buitendien eenzelvig,
exclusief in de keuze zijner vrienden, melancholicus en dus
moeilijk ontvankelijk voor de gezelligheid, het gemeenschappelijke en het alledaagsche, moeilijk derhalve voor
zich zelve, zoekend en nog-niet-vindend, werden de
artikelen van Herman Gorter in de Nieuwe Tijd voor den
jongen Scheltema zooveel openbaringen:
„Poëzie ontstaat, wanneer het lichaam zoo ontroerd is,
dat de ontroering zich oplost, een uitweg zoekt door de
spraak. Maar poëzie richt zich ook tot de hoorders, zij
ontstaat ook door de behoefte aan mededeeling, zij wil
anderen doen lijden wat zij zelf geleden heeft. Poëzie is
dus niet alleen de belichaming van een persoonlijk gevoelsleven, maar ook de belichaming van het gevoelsleven van
vele menschen, van groepen van menschen. Poëzie is het
beeld van het gevoelsleven van een tijd"... schreef Gorter
daar en Scheltema begon te begrijpen, dat de N. G.-kunst

en het socialisme onverbiddelijke vijanden moesten zijn.')
Zoo wordt Scheltema socialist, maar, merkt zijn levensbeschrijver terecht op: „niet om de arbeiders of de wereld
te dienen, maar om zijn eigen ziel te redden , en zijn
kunst." 2
Scheltema's socialisme is dan ook geen politiek gerichte
geesteshouding, geen strijdbaar marxisme, maar een edelmoedig streven naar een aesthetisch zichzelf bevrijden van
de slakken en banden der burgerlijkheid door middel van
sociale, soms ook socialistische idealen en doelstellingen.
De Grondslagen zijn de stormachtige neerslag van dezen
ommekeer in strijdlustig theoretizeerend proza.
)

Van de 94 gedichten in den eersten druk van Een Weg
van Verzen, zijn er in de bloemlezing slechts 28 overgebleven, van den bundel Uit den Dool 3 5 van de 6o.
i) H. Bolkestein Levensbericht. 27.
8

2)

t.a.p. 28.

Het ware van belang nauwkeurig na te gaan, wat verdwenen is en waarom. Dit zou evenwel den omvang van
deze inleiding verre te buiten gaan. Slechts zij herinnerd
aan de woorden, waarmede de dichter zijn eerste verzen
de wereld in zond:
„Ik heb ze (de verzen n.l.) uit den oorlog van mijn binnenste opgeschreven, ik heb ze daarin zelve als wapens
gebruikt... voor die, tot den adel van 't socialisme van
jongs af geslagen, toch de gevoels- en geestesstroomingen
der bourgeoisie om zich hebben gevoeld en gezien; voor
allen, die willen waarachtig leven en het leven begrijpen,
die willen vechten voor hun geluk met de wapens van hun
geest, met de schoonheid van hun ziel, met de liefde voor
die om hen staan — aan die allen geef ik deze verzen over
als teekenen van eigen strijd."
Me dunkt, in deze woorden ligt duidelijk opgesloten
wat Scheltema's opvatting van het dichterschap is: door
middel van het eigene, individueele, komen tot het algemeene. Aan deze opvatting heeft hij zich altijd gehouden.
Dichten is een zich bevrijden van eigen moeilijkheden ten
bate van allen.
Men kan in het oeuvre van Scheltema gevoegelijk de acht
bundels lyriek, het meest bekende en geliefde deel van
's dichters nalatenschap, als een eenheid nemen naast het
andere werk. Zij geven een duidelijk beeld van de wording, den bloei en het vergaan van de idealen en liefden
van den dichter. Wij zien er drie draden, tot één enkelen
samengeweven, dikwijls moeilijk genoeg te ontwarren tot
zijn oorspronkelijke bestanddeelen: de draad van het individualisme, geleidelijk overgaand in, zich vereenzelvigend met den befaamden rooden draad van het gemeenschapsbesef, om ten slotte weer los van elkander te geraken in de Keerende Kudde; daartusschen door slingert
9

zich, altijd bloeiend van begin tot einde, de liefde tot de
natuur, de beide uitersten van 's dichters ontroeringen bevruchtend. De natuur helpt hem altijd weer, de bevrijding
van het Ik te benaderen of te bereiken, de natuur helpt
hem de rijkdommen van zijn hart, zich in mens chheidsliefde te ontlasten, de natuur is hem de muze, die inspireert, loutert en bevrijdt en door zijn liefde tot haar was
het hem gegeven, over haar diepste wezen te zingen, zooals slechts weinigen dat vermochten.
De eerste bundels gedichten zijn de eerste producten
van dit geestelijk louteringsproces. Merkwaardig hoezeer
ik-gevoel en gemeenschapsgevoel hier met elkander strijden, hoezeer de nog afzijds staande ikheid telkens overwint in trotsche, koude woorden van critiek op menschen
en wereld, in deemoedige bekentenissen omtrent eigen
zoeken zonder te vinden of wel in liefdevolle overgave

aan de innerlijk ervaren schoonheid van de dingen,
rondom.
Daar is het sonnet Hoogmoed:
'k Lag eenzaam aan het strand van donkren trots:
De zee zong 't eindloos lied van kwade eerzucht,
En 'k zag met hoogmoed naar de diepe lucht
En strekte d' arm om van de voeten Gods
De zilvren star te slaan...
Zelfvergoding, Spiegel:
Hoogheerlijk ging ik door het eenzaam woud.
Daar is de Duiker die bij de diepe bron over het beeld
van 't eigen leven peinst, in zijn ziel onderduikend een
parel vindt; maar weer boven gekomen staan de bergen
„stram in spot" en de zon lacht hem uit, de parel is een
korrel zand geworden en de „duiker" geen „godsvazal"
meer.
Maar ook reeds vinden we er gedichten die heeten:
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„Bij het Zien van een werkman op een bijeenkomst van
S. L.” „Mijnwerker" „Lid der Partij" met de slotregels:
Maar uit mijn hart bloeiden de roode rozen,
Die sterven in geen storm, geen avondwind, —
Als 't rijpe licht boog ik bij hen te blozen.
Om mij ging 't volk, — ik onder hen, nog kind, —
Ik had hun strijd — hun heerlijk doel gekozen!
Heil! Heil! die mede hun heldenleven vindt.
totdat in het derde gedeelte van Uit den Dool de sociale
gedachte zich breed en machtig baan breekt in de gedichten Gravers, de Socialisten Marsch, Meilied met het vrij
galoppeerende slot:
Kameraads! of 't jaren en dagen nog duurt,
Maakt de aarde te voren in orde: —
Ziet, als overal alles schoon is geschuurd,
Je kindskinderen groot zijn geworden,
Als dan weer de Lente den hemel indraaft
En de schaatrende Mei wordt geboren
En het daverend lied van den toren
Je oud hoofd onder bloemen begraaft — —
Dàn dan is het oogenblik eindelijk daar: —
Maats! maken wij de aarde vast klaar!
Tenslotte leeft hier ook reeds de haat tegen bepaalde
vormen van samenleving:
Ai veil geslacht! dat wikt en weegt en telt,
Van andren koopt hun liefde en laf geweten,
Dat lacht en kruipt en zinkt in zonde en zweet, en
Meer nog dan dat: — uw ziel verkoopt voor geld!
Dit is overigens niet de eenige plaats waar in dit eerste
werk de stem van Kloos weerklinkt. Of liever diens vorm:
het sonnet, zooals Perk, Kloos en Verwey dat hanteerden,
is ook voor. Scheltema voorloopig nog hoofdzakelijk
uitingsmiddel. De typische strakheid van bouw, de typiII

sche hoogmoed van toon, de eigenaardige „zooals-zoo's"
zijn in dezen bundel schering en inslag. Een sonnet als
„Aan den Vijver", dat aldus inzet:
Toen kwam de zon! — De hemel, schoongeveegd,
Leek versche lucht, van voorjaarsvreugde dronken...
en eindigt met deze terzine:
Maar 'k dacht: „Wat kost ons hart de levensblijheid
Meer dan dat kleine beetje stille wijsheid,
Dat 'n zonnestraal bij lentedag vertelt?"
zou naast Perk's Wilg en Popel, Idealen, Tevredenheid
kunnen staan: dezelfde ethische bespiegelingszucht, geinspireerd op een klein natuurgebeuren, dezelfde rhythmen, dezelfde nog-niet-volmaakte woordenval dikwijls.
In deze eerste verzen is Scheltema dan ook nog niet tot
volle ontwikkeling gekomen. Maar voor het begrijpen van
dien ontwikkelingsgang zijn ze van groot gewicht. Men is
geneigd te verklaren, dat men de biografische bijzonderheden over jeugd-melancholie en latent meerwaardigheidsgevoel in afwisseling met zijn tegendeel, niet behoeft : want de dichter spreekt duidelijk genoeg in zijn
eerste verzen van zijn angst voor de stad, die hij wel nog
liefheeft, maar die hem beklemt; zijn verlangen, veel meer
te kunnen dan hij nog kan:
0! kon ik àl die liefde in verzen dringen,
Mijn liefde in àl mijn dierbre woorden zingen,
En àl mijn woorden aan hun voeten dragen: —
Een lichte vlam sloeg uit elk woord haar zwingen, —
En deed in elke ziel den morgen dagen,
Dien in den nacht mijn dichteroogen zagen.
Toch is reeds in den bundel „Uit den Dool" (de titel
reeds verklaart veel!) niet alles alleen maar zoeken, er is ook
een vinden: twee uitzichten doemen op: de natuur en
sociale bewustwording, die in de volgende bundels tot
prachtige rijpheid zullen gedijen.
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Volksdichter is Scheltema nooit geweest. Wij zijn nu
zoo langzamerhand wel in staat precies te zeggen wat een
volksdichter is, want ze zijn er nu in Rusland en Duitschland, maar vooral in het land der arbeiders- en soldatenraden: een volksdichter is een man uit het arbeidende
volk of die zich geheel tot dat volk bekent en die de bewuste wil tot zegevieren en de verwachtingen, de haat en
de liefde van de arbeiders, hun arbeid, hun machines, hun
partijleven bezingt. 1
De eerste volksdichters moeten we zoeken in Engeland
en Duitschland in de jaren van de opkomst der groot-industrie: bij de wevers in Silezië, bij de wolbewerkers in Engeland, waar de toon nog klagend en vloekend was (Weberslied, The Song of the Shirt, The Lay of the Labourer).
Thans is deze zuiver proletarische poëzie uitgegroeid tot
een breed luid-klinkend en krachtig element inde moderne
revolutionaire kultuur van Rusland en Duitschland.
Zoo was Scheltema ten eenenmale niet. Hij kende het
arbeidende volk niet en zijn liefde ervoor kan het best
vergeleken worden met die van de Russische intellectueelen uit de jaren van Bjelinski, Nadson en Toergeenjef,
vooral Toergeenj ef's „halve Helden" en Hamlets, Roedien,
Bazarof, Neezjdanof, e.a. die gaarne pod nacoda, tot het
volk gingen, het hart vol hadden over zijn nood, altijd
spraken over leniging en omwenteling, maar die in wezen
gevoelige, als men wil: burgerlijke intellectueelen bleven,
niet in staat, ook werkelijk iets te doen.
Bij Scheltema ging het als bij den kleinen johannes: uit
een vaag vriendschapsverlangen groeide vriendschap tot
één enkele die zou kunnen helpen, hieruit vriendschap om
zich zelve, hieruit vriendschap die geven wilde, vriendschap tot velen, vriendschap tot allen, die echter weer ver)

i) Vgl. Majakofski: i So millioenen. Bjedniej: Hoofdstraat, Kommunistische Marseillaise. Gerasimof, Sadovjef, e. a.
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vaagde tot een schoone, maar onwerkelijke theorie. In het
derde sonnet van Eerste Oogst staat:
Vriendschap reikt schoonheid in de eenzame ziel, —
Schoon is de smart, zoo hare wond weer heelde,
Schooner is liefde — en allen zijn zij schriel!
Zie vriend, die breede wereld breidt haar weelde
Voor mijne voeten, waar ik duizlend viel, —
Ik snik en weet, dat 'k nooit die schoonheid deelde!
Het begrip vriendschap is gaan leven in den dichter,
maar handelend is het nog niet opgetreden.
Het sonnet: Na den Regendag bewijst reeds een minder
vaag, meer positief vriend-zich-weten en vriendschapschenken: de wind en de zomeravond zijn doorgedrongen
in het hart van den dichter. En dan spreekt hij zijn vriend
toe:
Vriend, luister aan mijn borst: — hoort gij den storm,
Die zingt en jaagt — juichend in 't harte viel,
Waarin mijn trane' als rijpe vruchten beven?
Eens spiegelt zich een gansche wereldvorm,
Als zon in dauw, in elke menschenziel —
Wij weten 't vriend, wij zullen 't niet beleven.
Maar het eenzaam-zijn steekt nog het hoofd op:
Ik vluchtte de verlaten hei, — de vorst
Der eenzaamheid, de vale raaf, gevlogen
Op mijn schouders, zat over mij gebogen,
Dat ik de bange lucht nauw aadmen dorst.
0! wanneer komt de tijd, dat ieder man
In elk paar ooge' een vriendengroet zal lezen,
Geen menschenhart eenzaam meer leven kan!
Hoort ge hier niet de stem van moderne, pacifistische
jongeren, droomend van één enkele, verzoende en bevriende menschheid:
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Freund, wenn du láchelst
láchelt mein Herz. 1)
Dit gevoel laat hem niet meer los. Telkens krachtiger
keert het terug. De geestelijke rijkdom van den eenling
die voor allen zijn zal:
0 1 'k voelde in mij hoe 't nieuwe leven groeide, Gaf ik aan allen -- allen 't gouden zaad
Van 't licht, dat door mijn stille handen vloeide!
En werkelijk, hoe verder wij komen in het boekje, hoe
meer wij ons met den dichter voelen stijgen tot telkens
lichter hoogten van sociaal idealisme, dat meer en meer
het persoonlijke overwint.
Kon ik die zon aan bei mijn borsten drukken
En drinken van haar licht, dat ik in dagen
Van duisternis de menschen zou verrukken!
Dit is ten slotte heel anders dan de houding van Albert
Verwey, die „als dichter en der Schoonheid Zoon" de
menschen schoonheid wil laten zien in hun leed. Inderdaad hier ligt de kloof. En wijder zal die nog gapen, wanneer het woord Kameraden gaat klinken in Scheltema's
vers, wanneer het gezegd wordt, dat ook het volk de
schoonheid moet helpen dragen.
Schudt dan uw boeien! trekt op naar de stranden!
Schoudert uw rij!
Strijdend schoon volk schakelt samen uw handen!
Viert het getij!
In de Gravers breekt het eindelijk los. De sonnetvorm
moet plaats maken voor een vrijer rhythme, een aanstormend, hartstochtelijk strofisch lied. In deze daverende
dactylen:
Zwanger is de aard van een schat,
Vól van j uweélen, Gaát gij dat duizelig pad,
i) Kurt Heynicke, Ernst Toller, Franz Werfel, e.a.
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Breékt uit de banden der stad,
Schéurt uw gareélen!
is het arbeidsrhythme van sterke armen hoorbaar, straalt
de gedachte dat er schoonheid is en rijkdom in dien arbeid,
en wordt het moedig gezegd, dat de juweelenl iggen in
onze eigen harten.
Geen volksdichter is Scheltema, zeiden wij straks. Maar
hier toch is de plek waar hij de massa raakt in haar diepste
wezen, in haar onderduikt en haar op zijn armen neemt en
dit is één van de oorzaken zijner bemindheid in zoo breede
kringen.
De andere ligt in zijn beteekenis van natuurzanger, d.i.
natuur-bezinger, maar, evenals dat voor den volksdichter
geldt, dat hij n.l. één met het volk moet zijn, zoo is ook de
ware natuurdichter één met de natuur die hij bezingt.
Gevolg van dat één-zijn is, dat hij het wezen van een
avond, van een bloem, van een hangenden tak, van den
herfst, van de lente zoodanig in zich heeft opgenomen, dat
hij dat wezen in den meest directen, meest simpelen vorm
vermag weer te geven. We behoeven maar even te denken
aan de i Ede en i 7de eeuwsche Renaissancedichters, die
immers ook de natuur weer hadden ontdekt, maar dan via
de bucolische en arcadische poëzie der classieken, om het
verschil te zien tusschen kunstmatigheid en natuurlijkheid.
Er zijn maar heel weinig dichters, ook onder de moderne, in binnen- en buitenland, die dingen geschreven
hebben als Avond, Herfstliedje (Eerste Oogst), De Tak,
Populieren (Eenzame Liedjes), Herfstbosch (Zingende
Stemmen). Vooral dit laatste nadert heel dicht het wereldberoemde liedje van Goethe:
Ueber allen Gipfeln ist Ruh,
In allen Wipfeln spürest du
Kaum einen Hauch.
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Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch.
Over zulke verzen nog iets te zeggen heeft geen zin:
zij vloeien van zelf door ons heen, als we hebben leeren
luisteren en met den inhoud der woorden, met den klank
en het rhythme komt het oogenblik zelf, dat de dichter
vastleggen wilde, voor altijd in zijn rijkste volheid voor
ons te leven. Hier heeft de dichtkunst haar hoogste taak,
die van bemiddelaarster tusschen het onuitspreekbare, het
Wonder en ons, bereikt.
Indien Scheltema niets anders gedaan had, zouden wij en
onze nakomelingen reeds zijn schuldenaren moeten blijven.
Want het zijn zulke gedichten die door hun eenvoud,
hun directheid, hun volheid van bezield leven bij allen
aanspreken en dat zullen blijven doen ten spijt van nieuwe
theorieën en nieuwe vormen en andere levens- en kunstinzichten.
Het is bekend dat Scheltema een groote-stadskind was,
dat hij de stad liefhad en menigmaal de stad weer zocht,

ook toen hij eenmaal het geluk van het buitenleven had
leeren kennen, al stelde hij dit ten slotte ook bovenaan.
In drie betrekkelijk groote gedichten wendt hij zich tot
een stad, en wel achtereenvolgens Londen, Dusseldorp en
Amsterdam. (De beide eerste verschenen in 1903, Amsterdam in 1904.)
Voor het beter begrijpen van den dichter en zijn kunst
zijn zij m.i. van het grootste belang.
De mensch met zijn verwachtingen, zijn teleurstellingen,
zijn afkeer, zijn haat en zijn liefde staat hier ten voeten
uit voor ons. Maar ook de kunstenaar die voor al deze
gevoelens het bindende beeld, de vormende synthese
zoekt en vindt, de bouwmeester die uit zijn ervaringen en
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ontroeringen het hecht-gevoegde bouwwerk schept, dat
tot donkere of lichtende schoonheid wordt onder zijn
handen.
Alle drie deze gedichten zijn dramatisch, d.i. in den
vorm van een samenspraak. In Londen zijn het de Tijd
(d.i. de tijdgeest) en de Vreemdeling (d.i. de dichter) die
met elkander zweven boven de metropolis. De Tijd toont
den ander al het leelijke, weerzinwekkende mensch-onteerende der groote stad.
Hij wekt hem op te zien, te hooren en te ervaren. En de
dichter, beschroomd, antwoordt:
Ik ben een simpel mensch.
Ik ben een dorstig kind op 's levens akker,
Die graag het groen bezuigt, geen ploegersbaas !
En als de Tijd hem antwoordt:
Woudt gij eenzaam aan 't strand wat schelpen rapen
En spelen met een leege mosselschaal?
Verdwaal niet in die afgestorven hoeken,
dan is het wel duidelijk, dat de ivoren toren verlaten
moet worden, dat het hart, voorloopig nog een „dichtgevouwen bloem" zich moet openen voor de schoonheid
van alles rondom. „Naar 't leven toe," roept de Tijd, „Uw
schimmen zijn vervlogen. Droomer, kom mee, de Zee
heeft Uw mijmeringen verzwolgen."
De dichter, op den rug van den Tijd, voelt zich nog
onbehagelijk, hij klaagt over allerlei kleine kwalen; een
kille mist die van beneden naar hem toewaait:
Dat zijn al de gebeden, al de vloeken
Van duizenden, — zij drijven weg naar zee,
Geen God of mensch zal ze ooit meer kunnen zoeken!
De mist verstopt ze en de ruige nacht
Begraaft ze —
Met breeden en forschen zwaai waaien deze verzen om
u heen, de dichter is in zijn volle kracht, de lyricus wordt
i8

episch, dramatisch, beeldt menschen buiten zich, al dragen
ze zijn ervaringen, zijn haat, zijn verlangen naar schoonheid en liefde. De Tijd verklaart den Vreemdeling wat hij
ziet: menschen, „in lompen geboren om in lompen te vergaan," menschen, „de kromme logen van een heldhaftig
ras." Soldaten, geld, de nijdige haast van het verkeer, overdaad, weelde, alcohol, al die dingen die ook op onze maatschappij hun stempel drukken, gaan ons voorbij, neen
door ons heen en met den Vreemdeling voelen we „de
bleeke hijgende haat" tegen dat alles in ons stijgen.
Ook in het gedicht Dusseldorp overheerscht de haat.
Maar het is veel minder edel van toon, veel minder
weidsch van vleugelslag, het is lager bij den grond, nijdiger, kleiner van voelen, alsof het gevoel zich heeft samengeperst tot een blind-scheldende, machtelooze kwaadheid.
„Satirisch" noemt de dichter zijn gedicht Dusseldorp.
Er komen meer personen aan te pas, dan alleen de
Vreemdeling en de Tijd. We zien hier Petrus Cordatus als
de belichaming van Scheltema's idealen, Het Joodje, alles
behalve zuiver geteekend in de halfslachtige imitatie van
het joodsch jargon, De Boer, de Herder, het Kind, de

Arbeiders, die de dichter hier „de strijders voor zijn
nieuwe wereld" noemt, maar die hem uitlachen en niet
begrijpen, wanneer hij verklaart tot hun harten, „zwaar
beladen met ketenen" te willen komen. Ze nemen hem
met grove grappen en leelijke woorden deerlijk in de
maling en laten hem nauw voorbij, zoodat hij ten slotte
geen andere termen voor hen heeft, dan:
„Verdomde Schobbejakken!" stom gebroed! En als hij
alleen is, klinkt het — en ook dit is teekenend voor de
mentaliteit des dichters in deze jaren —:
Stomme wereld! waar 's uw rechtvaardigheid!
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Krijgzuchtig hart! uw werk is nu: — vergeven!
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Ik had het goed bedoeld ! Kwam 'k dan niet aan
Zooals een toekomstdroom ! een beter wezen!
... Die zwakken ! ach ! Zij zullen wel genezen!
... Uw taak is zwaar ! Hier heeft men helden noodig !
Het is volbracht ! Het zaad is neergelegd
In menig rauwe ziel, — 't is overbodig
Hier verder stil te staan, — wij tellen niet
De wonden van dit hart — goddank ! wij tellen
Geen zegepraal ! — Onnoozle dieren ! ziet
Die rook ! die gaat naar stad ! — mij vergezellen
Die wolken kronklend naar den strijd — de buit!
Ik voel de tranen naar mijn oogen zwellen —
Al voort ! al verder dapper hart ! — vooruit!
En als een jong en schitterend ridder doet Petrus zijn
intocht in de stad, gereed tot den strijd.
Maar de menschen die hij er ontmoet, een lichtzinnige
vrouw, een koekebakkersjongen en een baker bewijzen
hem door hun zakelijkheid dat hij zoo hoog te paard zijn
doel niet zal bereiken. Trouwens, Petrus Cordatus maakt
wel een beetje den indruk van Don Quichotte, den ridder
van de droevige figuur. Zijn hoogdravende woorden en
zijn volkomen wanbegrip omtrent de bedoelingen en het
leven der menschen doen deernis-, zoo niet, lachwekkend
aan.
In het derde gedeelte, De Uittocht, komt Petrus in gesprek met achtereenvolgens drie fabrikanten, wien hij bier
presenteert om ze daarna uit te schelden, omdat ze fabrikanten zijn. Wanneer hij den derden fabrikant bier over
het hoofd heeft gestort, wordt hij uit het café geduwd en
beklaagt zich dan nog over de snoodheid der menschen.
Zooals gezegd, dit tweede Stedengedicht kunnen wij
niet bewonderen. Het is te opzettelijk, gezwollen van stijl
en vooral gezwollen van gevoel.
Het derde, Amsterdam, daarentegen, is een meesterzo

werk; daar wij er een groot fragment uit opnemen in de
volgende bladzijden, zullen we er te dezer plaatse kort
over zijn.
Amsterdam is met het hart geschreven. Liefde en bewondering hebben er peet over gestaan. En men moet
terug gaan tot Vondels verheerlijkende verzen over zijn
vaderstad, om iets te vinden, dat in deze soort Scheltema's
Amsterdam benadert. Vondeliaansch is de proloog met
zijn prachtige, gedragen, klank- en beeldrijke verzen;
bezield, ontroerd tot aan de wortels van het leven, vragend en zoekend zijn de zeven zangen, waarin het is verdeeld. Die zeven zangen zijn gewijd aan den hoogmoed,
aan de gierigheid, aan de onkuischheid, aan den nijd, aan
de gulzigheid, aan de gramschap en aan de traagheid. In
het proza van den Vrager, de poëzie van Marianne, de
stedenmaagd en moederlijke raadgeefster van den zoekenden Vrager leeft de angstige beschroomdheid van de jonge
menschenziel die bezig is open te gaan en de schoonheid
ontwaart om zich en in zich, maar die tegelijkertijd de
schrijnende herinnering heeft aan de ondergangen van het
verloren paradijs der kindsheid.
Vele problemen zijn verstild en verdiept in den geest
des dichters, maar ook lijdt hij nog aan al waaraan denkende menschen moeten lijden.
Amsterdam is meer dan een loflied op de groote stad,
het is een lied van inkeer, bekentenis, vragen en ontdekken.
Het laatste groote dichtwerk dat Scheltema naliet was
De Tors, dat in 1924 verscheen in een Voorzang en zes
zangen. Hierin is Scheltema's levenservaring gekristallizeerd tot diepe en schoone bespiegelingen.
Van de zeven gezangen heeft de dichter er nog vier gedrukt gezien in zijn tijdschrift Orpheus.
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Een Torso, ontdekt in een ouden tuin, die als een ,,verloren paradijs" was, inspireert hem:
Maar in mij ging dat beter leven spreken:
De droom, waar alle schoonheid van bestaat.
Niets leefde er dan mijn hart als deel
Van dat geheel: ik was alleen gebleven —
Vóór mij de tors tegen een wand fluweel.
En dan wordt dat woord gesproken, dat de revolutionaire geest niet kent, maar waar, naar ik overtuigd ben, de
echte dichter toch altijd te eeniger tijd toe terug moet
keeren:
Gezegend zij de e e r b i e d in uw midden,
Gezegend zij de ziel die weer leert bidden!
De machten Liefde en Schoonheid worden opgeroepen
om hem te leiden, maar in den loop van het dichtwerk
worden ze wortel, kern en doel van het geheel.
De Tors is het in schoonheid beleden lied der liefde tot
de geheele menschheid, maar ook tot de aarde, tot de
natuur, tot het leven.
Zeker, wij verlangen naar „de grenzenlooze landen der
godlijke beloften", wij willen daarheen „waar alle droomen
dagen". Het is de schoonheid die ons doet gelooven, verbeelding die ons de schoonheid doet beleven:
Uit aardsch bedrang van kleine tegendeelen
Draagt ons een weifelende harmonie,
Waar nog maar vlagen van muziek door spelen...
Maar toch, al dragen wij deze droomen, deze verlangens,
wij vragen toch ook reeds wat heil op aarde, gaarne tasten
we de vruchten die voor onze handen hangen. En de dichter zegt:
Want ach: een deel van dit bestaan te blijven
Is toch waar ieder sterflijk lijf naar tracht —
Zij 't door zijn bloed in andren uit te drijven,
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Zij het door als een vogel in den nacht
Het lied voor anderen te blijven zingen...
Dit beduidt dat scheppen voor den mensch heerlijkste
daad-van-leven is, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk door
als kunstenaar het „vliedend levenslied der menschen"
voor de menschen te zingen.
„Leven wordt enkel door te scheppen levenswaard".
luidt het even verder. En „scheppen is liefde en schoonheid
saam belijden". Het hoogste doel is door die beiden God
te beleven uit den chaos van de plagen dezer aarde, d.w.z.
ons het goddelijke bewust te worden door middel van en
uit de aardsche aangelegenheden.
Het komt mij voor dat deze kernwaarheid omtrent het
wezen der scheppende kunst door niet heel veel dichters
zoo dicht benaderd en zoo sterk in schoonheid is geopenbaard.
Zooals Gorter in Mei en Pan zijn hoogtepunten bereikt,
zoo is de Tors het hoogtepunt van Scheltema's kunst,
waarin de dichter ver is uitgegroeid boven èn zijn individualistische rudimenten, èn zijn maatschappelijke sympathieën.
Het is dan ook werkelijk niet alleen terwille van de
populair-geworden poëzie dat wij het nuttig en noodig
oordeelden een bloemlezing te verzamelen uit zijn geheele
oeuvre, een bloemlezing die wel is waar in de eerste plaats
voor de school bestemd is, maar die ook in ruimer kring
op belangstelling aanspraak wil maken; zij wil een globaal
overzicht geven in kenmerkende fragmenten van al wat
Scheltema heeft gepubliceerd, maar daar nevens ook opwekken om kennis te maken met het geheele oeuvre van
dezen stillen, voornamen, diep en teer voelenden mensch
die te vroeg van ons is heengegaan.
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BIOGRAFISCHE BIZONDERHEDEN
AREL Steven Adama van Scheltema werd geboren op
z6 Februari i 877, van vaders zijde uit een predikantenC
familie, door zijn moeder uit een koopmansgeslacht. Een
welvarend gezin met geestelijke en artistieke aspiraties.
Zijn vader leidde de firma Frederik Muller en was een
zeer kunstzinnig man, die veel hield van schilderijen en
oude boeken. Temidden van mooie en oude dingen
groeide de jongen op en levenslang bleef de boekenzolder
waar hij spelen mocht, in dankbare herinnering bewaard.
Bestemd voor een universitair beroep bezocht hij het
gymnasium, waar hij geen gelukkigen leertijd had, ten
eerste doordat hij zich anders dan de anderen voelde,
zwaarmoedig en eenzelvig, ten • tweede doordat de klassieken hem niet gelukkiger maakten. De moderne geest
trok hem meer aan.

Na het gymnasium ging hij medicijnen studeeren, maar
bracht het niet verder dan het propaedeutisch examen
(1898). Toch was het een tijd van sterk geestelijk leven:
zijn dispuut Clio telde een groep belangrijke koppen, die
voor de jonge sociaal-democratische beweging waren gewonnen. Reeds op het gymnasium had hij in de Vox
Gymnasii belangrijke critische, soms zeer scherpe en
geestige bijdragen geleverd, hetgeen hij in Propria Cures
voortzette, zoodat men algemeen dacht, dat er een prozaïst uit Scheltema groeien zou. De poëzie kreeg echter
de overhand, al ging hij zich eerst wijden aan het tooneel.
Het tooneel gaf in de praktijk te veel desillusies, de dichtader begon rijkelijk te vloeien. Van 1900 af volgen elkander de dichtbundels op. Finantieel onafhankelijk gaat hij
zich geheel aan de kunst wijden, nadat hij zijn ziel verpand
had aan het socialisme (1899). Hij huwt met Anna Kleefstra, die hem geholpen had met het drukrijp maken van
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de Grondslagen, leeft eenige jaren in Parijs en Italië, om
zich in 1913 in Bergen te vestigen, (De Windroos) waar
hij in 1924 vrij plotseling overlijdt.
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LYRIEK

ORSPRONKELIJK was het mijn plan de gekozen
gedichten uit de acht bekende bundels poëzie te rangO
schikken in drie groepen: ik-zangen, wij-zangen, natuurzagen. In de eerste zouden dan plaats vinden die gedichten, welke geheel of grootendeels een persoonlijk beleven
weergaven, in de tweede die, waarin een sociale tendens of
een gevoel voor de gemeenschap tot uiting komt, in de
laatste de vele natuurliedjes.
Men zou dan vooral in de eerste groep de geestelijke
ontwikkeling van den dichter op den voet hebben kunnen
volgen via gedichten als De Duiker, Eenzaam, (Eerste
Oogst), Mijn Hart, (van Zon en Zomer), De Moede, Heimwee, Verloren Droomer (Zwervers Verzen), De Stilte,
De Dralers. (Uit Stilte en Strijd) Moed, De Populieren
(Eenzame Liedjes). Ode aan de Jeugd, Moe, Golven,
(Zingende Stemmen). De Kudde, Avondgang, Herfsttij l).

Om twee redenen heb ik van deze groepeering afgezien
en de volgorde laten afhangen van het verschijningsjaar
der bundels.
Ten eerste, dewijl het bij nader inzien in veel gevallen
een discussiabele kwestie bleef, tot welke groep sommige
gedichten behooren. Toegegeven moest worden dat een
dergelijke indeeling van zekeren willekeur en voorkeur
niet was vrij te pleiten.
Ten tweede echter, dewijl mevrouw Adama van Scheltema mij meedeelde, dat haar man een dergelijke indeeling
misschien minder wenschelijk zou gevonden hebben.
En het is vooral dit laatste argument geweest, waarvoor
ik uit piëteit ben gezwicht, ofschoon voor de school een
groepeering als boven besproken zeker zijn nut heeft.
i) Voor hen die Scheltema willen bestudeeren zal het goed zijn, de
opgesomde gedichten in die volgorde eens nauwkeurig na te gaan.
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EEN PORTRET UIT 1906

LEEKEDICHT
„Da die Gotter menschlicher noch waren,
Waren Menschen góttlicher".

Ze temen van menschen en goden,
Van wijsheid en weten en Kant —
Niet-weten en de eeuwge geboden
Op het kleine menschenverstand;
De geest en de stof — kijk die dooden
En breken ze uit hun verband, —
Dan lachen ze witjes en bloode
En zakken als spoken in 't zand; — —
Wij! wij! zijn de menschen en goden op aarde,
Wij bouwen een wereld die geen storten doet,
0! droomers waakt op — gij valt onder den voet!
Wij slaan uit het levende licht onze zwaarden,
Wij weten en winnen een menschlijke waarde, —
Wij vechten voor goden van vleesch en van bloed!

UIT: UIT DEN DOOL. 1901
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EEN VENTJE
Een ventje liep eens in den regen,
Zijn zieltje had ie opengezet:
Zoo zwaar moest dat zieltje toen wegen,
Dat gaf hem maar heel weinig pret, En 't ventje liep zachies te huilen,
0! hoo!
Een ventje ging door den zonneschijn,
In zijn zieltje brandde een licht,
Het zonnetje danste een wit festijn,
Dat gaf hem een wonder gezicht, En 't ventje liep zachies te fluiten,
01 zoo!
Een ventje liep midde' in de menschen,
Die konden dat niet verdragen:
De helft stond om hem heen te drenzen,
De anderen gaven hem slagen, - En 't ventje liep zachies te fluiten,
Hoe zoo?
Een ventje liep naar den horizon
En lachte die menschen wat uit,
Maar tusschen de menschen en de zon
Speelde hij op een gouden fluit, En 't ventje liep zachies te fluiten,
Ah! zoo!
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UIT: UIT DEN DOOL. 1901

SPROOKJE
Als de vogels niet meer praten
En de aarde opengaat
Om de Lente met haar staat
En haar bloemen door te laten,
Als de engels sterren rapen
In de diepe lentelucht,
En een enkle sterre vlucht,
En de menschen alle slapen, Dan gaat ook de hemel open: In den eersten lentenacht
Komt een lichtekindje zacht
Door de wijde wereld loopen.
En de lichtjes zijn verlegen
En de bloemen gaan op zij
Voor den kleinen eersten Mei Sterretje op alle wegen;
Waar zijn lichtje op komt dagen
Gaat een zoete lentegeur
Van de een tot de ander deur,
Waar zijn zieltje gaat te vragen
Wordt een arme woning rijk
Bij dat helder oogenlicht,
Met een vriendelijk gezicht
Vraagt het om zijn koninkrijk.
Heeft het aan een hart beluisterd,
Dat het op zijn licht betrouwt
En zijn woning verder bouwt,
Heeft een hart hem toegefluisterd
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Hoe ze werken, hoe ze winnen
Als de wortels in den grond, Gaat het in den morgenstond
Weer den hoogen hemel binnen.
Dan ontwaakt de lichte wereld,
Zilver is de wei bevocht
Waar het kind zijn woning zocht,
En de bloemen zijn besterreld, Wordt een arme jongen wakker,
Wrijft zijn matte oogen uit,
Luistert naar een ver geluid,
Roept den naasten slaper wakker, En de een roept aan den ander,
En zij reike' elkaar de hand -

En de werkers gaan door 't land - Werkers roepen luid elkander!
Denkend aan den kleinen koning
Halen zij de Meilucht in,
Keeren t' avond weder in,
Weer te werken voor zijn woning.
---------------Als je in den avondrook
Van den Meinacht zit te denken,
Zie je dan niet iemand wenken? Als je stil bent, zie je 't ook!
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UIT: UIT DEN DOOL. i go i

DE DUIKER
Op 't bergvlak peinsde ik bij de diepe bron,
Ik mijmerde over 't beeld van 't eigen leven,
En tuurde in 't grondloos diep naar 't wondre beven,
Waar ik me een schemerlach van God verzon.
'k Dook in mijn ziel: - het water rilde in reven Langs gladde wanden gleed mijn hand - ik won
Een paars - ik steeg, - mij scheen in volle zon
De matte glans om een geheim geweven!
'k Zag op: - der bergen grijns stond stram in spot,
Dé zon joeg juichend door het wijd heelal
En lachte mij tot schreiend kind, tot zot!
Ach - 'k droeg een korrel zand! Geen godsvazal
Was 'k meer - voor wien? voor wat? Ik zag mijn lot,
En snikkend - lachend, vond ik 't pad naar 't dal.

UIT: EERSTE OOGST. Geschreven

1900-1901
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NA EEN GESPREK MET EEN VRIEND
Wat raakt het mij, waarom gij schamper lacht,
Nu uit de blonde Lente mij zoo blijde
En gulle glimlach schijnt, als in de tijden
Van j ammervolle jeugd mij niemand bracht!
Zoo wèl gevoelde ik, hoe de Muze leidde
Mijn bleeke ziel naar al die voorjaarspracht,
Die 'k bevend blij mij soms in stilte dacht,
Maar die ik nimmer nog aan andren zeide.
Vriendschap reikt schoonheid in de eenzame ziel, Schoon is de smart, zoo hare wond weer heelde, Schooner is liefde - - en allen zijn zij schriel!
Zie vriend: die breede wereld breidt haar weelde
Voor mijne voeten, waar ik duizlend viel, Ik snik en weet, dat 'k nooit die schoonheid deeldel
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UIT: EERSTE OOGST. Geschreven 1900-1901

HET GOUDEN KALF
Ai veil geslacht! dat wikt en weegt en telt,
Van andren koopt hun liefde en laf geweten,
Dat lacht en kruipt en zinkt in zonde en zweet, en
Meer nog dan dat: — uw ziel verkoopt voor geld!
Ai ziek geslacht! ziek in uw wijze weten,
Ziek in uw ziel, ziek waar ge uw wetten stelt,
Ziek tot uw bloed en merg voor 't bleeke geld, —
Al wat waarachtig is, is lang vergeten!
De Lente komt, — ik zet me aan 't gouden kleed,
En hef mijn aanzicht tot haar blijde oogen, —
Wij zitten saam en zien naar 't menschlijk leed;
Ik zie mijzelf, een blinde jeugd onttogen,
Uit valsche leer voel 'k dat 'k dit ééne weet: —
Dát wat de menschen doen is gruwbre logen!

UIT: EERSTE OOGST; Geschreven i9oo -19oi

35

KIND EN MENSCH
Hoe heerlijk goed is 't een klein kind te wezen, —
Klein voor de eenheid van het groot heelal,
De pracht, die nooit dit hart bereiken zal,
Waarnaar wie grooter ware' een wereld wezen.
0! in een kinderziel wijsheid te wegen,
Die 't wisslend leven al zijn kindren geeft,
Als elk maar weent en lacht — waarachtig leeft,
Zóó kind bij menschen is een rijke zegen!
Ik voel geen lastig lijf: — mijn ziel alleen
Buigt zich en luistert naar wat is geleden,
Een diepe rust ligt toovrend om mij heen
Naar 't oord, dat door geen mensch nog werd betreden.
De warme zon bloeit voor mijn stille voeten,
Mijn oogen lachen zacht, haar stil te groeten.
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UIT: EERSTE OOGST. Geschreven

1900-1901

EENZAAM
De sombre pijnen ruischten, kreunend bogen
Hun donkre kronen neder naar de korst
Der aarde, de winden sloege' aan mijn borst
Hun grauwe vleugels, de struiken hadde' oogen.
Ik vluchtte de verlaten hei, — de vorst
Der eenzaamheid, de vale raaf, gevlogen
Op mijn schouders, zat over mij gebogen,
Dat ik de bange lucht nauw aadmen dorst.
Bij 't witte dorp groette een levend wezen,
Een gulle boer van achter 'n volle kan,
En voor zijn groet smolt alle leed en vreezen.
0! wanneer komt de tijd, dat ieder man
In elk paar ooge' een vriendengroet zal lezen,
Geen menschenhart eenzaam meer leven kan!

UIT. EERSTE OOGST. Geschreven 1goo—i9o1
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HERFSTNACHT
Langs wei en wilgen gleê de vochte nacht,
Het deinzend witte kleed golfde en betoomde
Het lage land, - boven den herfstdauw doomde
Het blinde oog der maan - zoo stil, zoo zacht.
De schim der stad ontvlood een matte klacht,
Ginder en verder stond een boom en droomde
Eenzaam, - van mistig natte takken stroomde
Aldoor, aldoor een doode bladervracht.
Toen dacht ik aan ons werk, o kameraden!
Hoe nachten nog om onze schouders hangen,
Om zwakke lichtgestalten, zwaar beladen:
Wij schudden 't menschenlot, door vreugd bevangen En slechts een dorre vloed van vale bladen
Ruischt in het meer van mateloos verlangen!
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UIT: EERSTE OOGST. Geschreven

1900-1901

AVOND
De zwarte takken
In den wind,
De blaren zakken
Om 'n menschenkind.
Bij 'n boerenwagen
Werkt een man,
De wolken dragen
Het duister an.
Boven die beiden
Rijst een ster,
Over de weiden —
Heel — heel ver!

UIT: EERSTE OOGST. Geschreven i9oo -19oI
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DE GRAVERS
Zwanger is de aard van een schat,
Vol van juweelen, Gaat gij dat duizelig pad,
Breekt uit de banden der stad,
Scheurt uw gareelen!
Diep in dien donkeren schoot
Branden karbonkels Harder dan uw harde brood,
Zuiver, als uw harten groot,
Rood als ranonkels!
Steekt dan uw lichttoorts in top,
Daalt in de mijnen!
Graaft daar met uw hand, uw kop,
Haalt ze uit het duister op,
Rood van robijnen!
Vast in den rotswand gekneld,
Gaaf in de groeven Het vuur langs uw lonten snelt 't Steen stort voor uw wild geweld!
Staat in uw kloefen!

40

Ruig is nog hun baardig kleed Scheert ze in uw handen!
Welt ze in uw heete zweet,
Snijdt ze aan een zuivre spleet,
Schilt ze uit hun randen!
Zet ze op het ijzer wiel,
Maakt diamanten -!
Wet dat aan uw eigen ziel,
Waar nimmer de zon in viel
Van alle kanten!
Maats: diep in uw eigen borst
Liggen j uweelen !
Schaaft ze uit hun ruwe korst Graaft ! graaft! tot uw levensdorst
Barst uit uw kelen!

UIT: EERSTE OOGST. Geschreven 1900-igox
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VOORJAARSMIDDAG
Een rieten dak met wilde-wingerd,
Een wegje, dat er henen slingert
Door 't weeke loover, dat al leutert;
Een kleine dreumes, die beteuterd
Naar 'n ietsje en een nietsje ziet;
Een vogeltje van wiedewied !
Een gele zon-verheugde ketel,
Een roode lap bij doovenetel,
Een appel, die te berste bloeit
In 't licht, dat met het windje stoeit
En fladdert in het glanzig veld
En van iets vriendelijks vertelt;
Een beetje stilte en zonnigheid,
Een klein beetje tevredenheid,
En overal die blauwe hemel
Met tintel-ver dat blond gewemel —
Een veertje, dat er nederdwerelt
Er is iets heel liefs in de wereld 1
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UIT: VAN ZON EN ZOMER

1902

DE STAL
Tegen het donker van een schuur
Danste op de deel een gouden vlieg,
Vlak voor den schemer van een wieg
Straalde op den grond het zonnevuur;
Een wijnrank en een rozelaar
Vlochten hun takken door mekaar En midden uit die zwarte poort
Bekeek een kleine rose droomer
Verbaasd dien grooten groenen Zomer,
En murmelde een verwonderd woord, En voor de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal!
Zoo was het meer: - er was eenmaal
Een kind, dat in een kribbe lag
En naar de groote wereld zag,
- Het is een oud prachtig verhaal Een wijnrank en een rozelaar
Vlochten hun takken door mekaar Daar was alleen wat stroo in huis,
Daar was een moeder en een herder,
Een ezel en een duif - - en verder
Brachten de menschen hem een kruis, En vóór de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal!
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Buiten wiegelt het jonge graan
En viert de Mei een gloeiend feest Diep uit den donker is een geest,
Een nieuwe wereld opgestaan!
Een wijnrank en een rozelaar
Vlechten hun takken door mekaar Vrienden ! geprezen en geloofd
Zij onze aarde als nooit te voren:
Ons wordt de nieuwe mensch geboren!
Zegent zijn gelukzalig hoofd -!
En voor de poorte van den stal
Bloeide het blauw, heerlijk heelal!
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UIT: VAN ZON EN ZOMER

1902

MIJN HART
Slijt! slijt mijn hart!
In de daavrende dagen,
Neem den dronk dien ze dragen,
Wie weet wat er morgen uit je stof wordt gebouwd!
Proost! de smart en de vreugde!
Wie zich beide niet heugde —
Hem waar nimmer een teug uit dit leven betrouwd!
Lui! lui mijn hart!
Lui in 't licht van den morgen,
Lui den storm van je zorgen,
Lui den oogst dien de dampende avond je laat!
Lui den ernstigen, duren,
Plechtigen plicht van de uren Tot jij zelf eens rustig onze' angelus slaat!
Drijf! drijf mijn hart
De vlugge spoel door 't leven!
Zie: wij werken, wij weven

De bloemen in 't kleed van het uur dat vervalt!
Waak jij — werk, tot jij kil zijt,
Tot eenmaal, als jij stil zijt,
Ons doodshemd als goud van ons doodsbed afvalt!
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Sla! sla mijn hart!
Mijn tamboer! voor een makker,
Houd een vriend van je wakker,
Beluister niet zelf jouw verlangende lied!
Het mooiste op de wereld
Is een oog, dat bepereld
Naar jouw liefde, jouw trouw, jouw vriendschap uitziet!
Zaai! zaai mijn hart!
Zaai jouw bloed in de voren,
Niets moois is ooit geboren
Waar een mensch niet héél zijn heete hartebloed gaf!
Geen oogstfeest zal er komen
Waar wij zaaien met droomen —
Zaai jouw bloed! — eens groeien de roze' om ons graf.
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UIT: VAN ZON EN ZOMER 1902

DE MOLEN
En beneden waren de menschen Die maaiden het gele heete graan,
Die hadden geen ploeg en geen paarden,
Die groeven de gierige aarde
En die konden niet recht meer staan;
Zij maalden hun hart,
Zij maalden hun zweet,
Zij maalden hun bitter, bitter leed En op aarde groeide een bleek geslacht
Van heel arme kleine menschen!
En daarboven stond de molen Die maalde het schamele graan,
Zijn schaduwen zwaaide' in de landen Elk nam uit hun magere handen
Als een donkere dief iets vandaan;
Die maalde hun hart,
Die maalde hun zweet,
Die maalde hun bitter, bitter leed —
En op aarde vloeide het witte meel
Van den grooten mooien molen!
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En daarboven stond de hemel —
Die liet groeien het dunne graan,
Die blies immer den molen aan 't malen,
Die draaide om de dagen zijn stralen
En zag de menschen bidden gaan;
Die maalde hun hart,
Die maalde hun zweet,
Die maalde hun bitter, bitter leed —
En op aarde stortte het vlammend vuur
Van den grooten hoogen hemelt
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UIT: VAN ZON EN ZOMER

1902

BEDE
Schoonheid, die in den hemel zijt,
Die de eeuwigheid heeft opgeschreven,
Geef ons iets van uw eindloosheid,
Geef ons van uw verhevenheid,
Van uw geweldigheid —
Om groot te leven!
Schoonheid, die in de wereld zijt,
Die tusschen menschen hangt te beven,
Geef ons van uw eenvoudigheid,
Geef van uw mededeelzaamheid,
Van uw deemoedigheid —
Om goed te leven!
Schoonheid, die in ons zelve zijt,
Die moeder ons heeft meegegeven,
Geef aan onze oogen zuiverheid,
Geef aan ons hoofd uw helderheid,
Ons hart uw dapperheid —

Eerlij k te leven!

UIT: VAN ZON EN ZOMER 1902
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AVONDGEBED
De avond is gevallen,
De dag gaat dood, De boonren worden allen
Wonderlijk groot.
In de verte, in de landen,
Daar ligt wat goud, De nacht maakt onze handen
Zoo stil - zoo oud.
Schoonheid hebt gij ons leven
Eenmaal gekust,
Dan gaan wij 't avond even
Zwijgend te rust.

So

UIT: VAN ZON EN ZOMER 1902

OUDE WIJS
„Moeder wat speel jij
Daar nou voor 'n wals —
Pas op: een heele rij

Snaren is valsch!"
— Och kom ken je dat liedje niet meer —?
„Moeder dat lijkt wel
Een oude wijs
Ai moeder je spel
Is van de wijs!"
— Och kom ken je dat liedje niet meer —?
„Moeder wat een mal
Ouderwetsch geluid —
Kom, het schemert al,
Schei er mee uit!"
^- Och kom ken je dat liedje niet meer —?
„Nee moeder — misschien
Ben ik te moe —
Ik kan niets meer zien —
Doe je 't blad toe?"
— Och kom ken je dat liedje niet meer —?
„Nee nee moeder! — 'k geloof —
Een oud gedicht — —
Moeder ! moeder! ben ie doof!
Breng nou het licht!"
— Ach, deed jou dat liedje zoo zeer —?

UIT: ZWERVERS VERZEN 1904
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DE VECHTER
Al ruikt mijn hart als een doode lamp,
Al schemert de weerld in 'n donkeren damp Ik heb nog mijn guldene sporen!
Ik heb nog een kreupelen knol voor den kamp,
Ik heb toch nog moed voor den kreunenden kamp Ik heb nog niet alles verloren!
Al maalt een molensteen over mijn hart,
Al schreien mijn tranen het witte meel zwart
Van al mijn zonnige koren Ik heb nog een lichtje van hoop in mijn hart,
Ik heb nog een woord van een vriend in mijn hart Ik heb nog niet alles verloren!
Al zakt om mijn open oogen de nacht,

Al valt uit mijn handen mijn blijde kracht,
Al leutert de wanhoop haar lied aan mijn ooren Ik heb nog een plek om te slapen vannacht Ik heb nog een bed om te schreien vannacht Ik heb nog niet alles verloren!
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UIT: ZWERVERS VERZEN 1904

HEIMWEE
Moeder, toen 'k lang geleden nog „uw jongen",
Uw blijde eerstling was en nauw geboren,
Had ik u eens, voor éénen dag, verloren —
En 't eerste leed was aan mijn hals gesprongen.
Toen, weer terug, heb ik mijn hoofd gedrongen
Aan uw warm hart, gefluisterd aan uw ooren,
Om weer uw zoete moederwoord te hooren —
Toen hebt gij mij zachtjes in slaap gezongen.
Moeder, ik ben alleen in verre landen!
Ik kan niet meer in uwe oogen lezen,
Ik kan niet schreien in uw milde handen;
0! mocht ik ééns nog aan uw schoot genezen!
Nog éénmaal toeven bij die trouwe wanden —
Moeder ! nog ééns uw „arme jongen" wezen!

UIT: ZWERVERS VERZEN 19o4
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AARDE!
Aarde! aan u ben ik geboren —
Aarde ! u wil ik toebehooren
Als het ruischend geboomte!
Aarde! laat me in uw aangezicht blikken,
Aan u wil ik immer lachen en snikken
Als de levende beken!
Aarde! aan uw bedding ben ik gezonken,
Beur me uit uw geurenden schoot, dronken
Als uw bonte gebloemte!
Aarde! aan uw stranden wil ik rusten,
Draag me aan uw brandende kusten
Als de stormende golven!
Aarde! blaas me uit uw bloeiende dalen
Boven op uw bergen, om adem te halen
Als de hijgende winden!
Aarde! laat me in uw nevelen klimmen
Tot aan al uw stralende kimmen
Als een bloedende wolk!
Aarde, aarde! noem mij de namen
Van hen die weenen, en breng ons te zamen
Als het vuur en het water!
Aarde! mijn vragende lippen dorsten
Naar al uw dampende borsten
Als het licht van de lente! —
Aarde! laat me uit de Eeuwigheid rollen
Boven op uw glanzende schollen
Om er te sterven!
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UIT: ZWERVERS VERZEN 1904

BROEDER ZIJT GIJ HET -?
De avond stortte aan de aarde,
Zoo doodmoede als een bloedend gedierte,
En zijn woelige dampen klommen
Tot de bedroefde gewelven des hemels, Aan den heendoemenden akker
Wroette een zwarte gestalte Broeder zijt gij het -?
Uit de fonklende vore
Groeide een donkre gedaante, en hij raakte
Tot aan de zilveren toppen des hemels,
En hij zwaaide zijn stralende spade,
En de sterren spatten op aarde Broeder zijt gij het -?
Over de scheemrende wereld
Zeeg een zwijgende mensch naar beneden,
En hij leek kleiner dan een klont uit de vore,
En hij was kleiner dan de duistere

Kruimels der aarde Broeder zijt gij het -?

SS

Uit de stervende velden
Kwam een man door de walmende landen,
En hij zakte in den nacht met talmende stappen,
Als een wrak op de angstige vlakte
Van de golvende aarde —
Broeder zijt gij het —?
En een stem stoorde de heuvlen —
En een stem zwierf over alle akkoorden
Van al de hooge heemlen
En van de doodstille aarde
Als een zoekende vogel —
Broeder zijt gij het —?
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HET LIED VAN DEN MACHINIST

1)

Vooruit! vooruit! het is gedaan.
Het liedje is weer begonnen: Eén dag heb jij eens stilgestaan,
En we hebben 't saam gewonnen!
Mijn zwarte beest!
Mijn ij zren meid!
Mijn bulderende bruid!
Nou gaan wij weer de wereld in,
Een bloem heb 'k op jouw borst gezet,
Ik heb vandaag zoo'n mooie pret,
Ik heb vandaag mijn zin!
En staat de wereld op haar kop Dan zetten wij de wereld stop!
De roode roos voorop!
Donders wat is dat mooi geweest: Wie dorst er aan je komen?
Dat was één dag voor ons eens feest Nou staan wij weer te stoomen !
Mijn zwarte beest!
Mijn ijzren meid!
Mijn bulderende bruid!
Wat sla jij met zoo'n bloem een zwier:
Ik heb je hart weer heet gestookt —
Mijn eigen hart is zwart gerookt —
Maar 'k heb vandaag pleizier !
En staat de wereld op haar kop —
Dan zetten wij de wereld stop!
De roode roos voorop!
i) Na de gewonnen Spoorwegstaking van 31 Januari 1903 zette in
't Noorden een machinist een roos op zijn locomotief.
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Hou vast! hou vast! Mijn kalme hand:
Nog is de dag verborgen,
Maar onze schaduw glijdt door 't land
Naar 'n schitterenden morgen!
Mijn zwarte beest!
Mijn ijzren meid!
Mijn bulderende bruid!
Mijn hart gaat met jouw hart op hol:
Zoo daavren wij door 't donker voort
Naar 't licht, dat al ons fluiten hoort —
Ik heb vandaag zoo'n lol!
En staat de wereld op haar kop —
Dan zetten wij de wereld stop!
De roode roos voorop!
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MOED
O zon gij komt mij weer genezen!
O geurenvolle zomerwind
Ik wil in u gelukkig wezen —
Een diep-gelukkig menschenkind !
Ik worstel in uw licht naar boven,
Ik stijg weer uit uw schaduwen,
Ik wil weer in mijzelf gelooven,
Dat ik gezond — gezegend ben!
Zie 'k heb mijn hoofd weer opgeheven,
Ik wil een dappre kerel zijn,
Ik wil weer vechten met het leven
En lachen in den zonneschijn!
Zie, 'k heb den moed om niet te klagen,
Om iedre vreugd en iedre pijn
Glimlachend aan mijn hart te dragen: Den moed om een blij mensch te zijn!
Den moed om zelf mijn lot te lezen,
Tot het mij dood van 't vechten vindt O zon! ik wil gelukkig wezen Een diep-gelukkig menschenkind !

UIT: EENZAME LIEDJES 1906
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DE POPULIEREN
Het ruischt in de' avondstond,
Het ruischt in 't zingende verbond
Van mijne lieve donkre populieren Ik hoor hun koelen geest
Het winderige avondfeest
Met eene diepe sombre vreugde vieren.
Als in den morgen nauw
Hun stammen rijzen uit den dauw,
Zingen mijn hooge tooverige boomen Ik hoor hun kalme klacht
Tot in den stillen sterrennacht
Van al hun zangerige takken stroomen.
Als ik het leven vlied
Met in mijn hart zijn jammerlied,
Luister ik naar hun ritselende blaren Tot leed en wrevel vlucht,
En ik met een gelaten zucht
Mij onder hunnen balsem voel bedaren.
Zoo 'k aan hun wortels kniel,
Als 't waait en wankelt door mijn ziel,
Hoor 'k over mij hun rustig vrome koren Dan gaat mijn weenend hart
En heel mijn menschelijke smart
Onder hun zingende gebed verloren.

6o

Als in het morgenlicht
Ik, blijde om een droomgezicht,
Verdwaal onder hun sombere gezangen Dan zwijgt mijn zwakke lach,
En blijft dien ganschen wijden dag
Een vreemde stilte in mijn boezem hangen.
Ik weet wat mij verstomt,
Wat van hun loovers nederkomt,
Wat daalt uit hunne wankelende kronen: Dat is vergetelheid De adem van de eeuwigheid,
Die in die duizend blare' is blijven wonen.
Ik zit in de' avondwind,
Een stil geworden menschenkind,
Onder mijn lieve donkre populieren Ik doe mijn oogen toe,
En luister eenzaam zwijgend hoe
Zij fluisterend hun sombre vreugden vieren.

UIT: EENZAME LIEDJES 1906
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VOOR JOU EN MIJ
Nu dwalen in de' avond die geuren
Ons pad voorbij Al die bloeiende boomen, die geuren
Voor jou en mij.
O lieve! in de avondzon blozen
Wij allebei Zie : al die bloemetjes blozen
Om jou en mij.
Hoor je die krekeltjes zingen,
Al éénerlei -?
Die liedjes, die diertjes, die zingen
Van jou en mij.
Zie ginder die twee gouden vensters,
Daar wonen wij Daar wachten twee lichtende vensters
Op jou en mij.
Zie, die duizenden sterretjes stralen
Al naderbij - Kind ! kind! ál die sterretjes stralen
Voor jou en mij!

6z

UIT: EENZAME LIEDJES 1906

DE TAK
Als 't stil is in den avond
En 't dorp prevelt niet meer,
Gaat aan den koelen hemel
Een tak nog zachtjes heen en weer.
Als alles slaapt in het dorp
En de donkere daken staan strak,
Beweegt voor den sterrenhemel
Zachtjes die zwarte tak.
En als alles zwijgt in mij,
En alle leven is weggeveegd —
Is 't of diep in mijn ziel
Zoo een zwarte tak zachtjes beweegt 1

UIT: EENZAME LIEDJES 1906
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BOVEN HET KOREN
Toen ik als kind door 't koren liep,
En tusschen korenhalmen sliep,
Toen leek het, dat die korenaren
Voor mij als groote menschen waren: Daarboven ging het leven heen,
Dat een geweldig wonder scheen Doch ik lag veilig daarbeneden
Bij al mijn kleine heerlijkheden.
Ik groeide boven 't groote graan,
Mijn kleine hart kreeg vleugels aan,
De blauwe lucht had me opgetogen De akker zonk mij onder de oogen,
Ik zag het korenland benêe,
Dat golfde als een gele zee -

Toen borst mijn hart en ging ik zingen
Van al die eindelooze dingen.
Of ik al tusschen 't koren keer,
Nu vind ik daar mijn nest niet weer: Ik ben benêe in 't graan geboren,
Toch moet ik leven boven 't koren,
En zien hoe 't ál te zamen waait En groeit - en geelt, en wordt gemaaid Maar mijn geluk en mijn verlangen
Zijn aan het koren blijven hangen !
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DE STILTE
Min de stilte in uw wezen,
Zoek de stilte die bezielt,
Zij die alle stilte vreezen
Hebben nooit hun hart gelezen,
Hebben nooit geknield.
Draag uw kleinen levenszegen
Naar het droomenlooze land,
Lijk de golve' heur oogst bewegen —
Tot zij zachtjes breken tegen
Het doodstille strand.
Zie den boom de paden tooien
Rondom zijnen stillen voet,
Laat uw ziel zich zoo ontplooien
En haar bloemen om zich strooien
Uit een vroom gemoed.
Leer u aan de stilte laven:
Waar het leven u geleidt Zij is uwe veil'ge haven,
Want zij is de groote gave
Van de Eeuwigheid.
Sluit de stilte in uw gaarde,
Wees in haar gelukkig kind:
Al wie ze aan haar schoot vergaarde —
Alle zaligen op aarde
Hebben haar bemind.

UIT: UIT STILTE EN STRIJD 1909
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DE DRALERS
Het welig licht was afgekomen
En lei zich aan de kim te rust,
De groote zee begon te droomen
En spoelde beur rozeroode zoomen
Over de stil vergulde kust.
Wij vulden met ons beider leven
De dommelige avondlucht,
Tot wij verwonderd staren bleven: Een stip kwam naar ons heen gedreven Een nevelige vogelvlucht.
De lucht hing vol van purpren vegen Wij voelden ons zoo vreemd te moe,
Was het een vlucht -? wij hoopte' en zwegen,

Wij meenden ze te zien bewegen Zij kwamen langzaam naar ons toe!
De hemel begon uit te dooven Met open lippen wachtten wij,
En zagen weifelend naar boven,
En bleue', en wilden nog gelooven Zij kwamen langzaam naderbij.
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Er lag al zilver op de baren Verlangend hielden wij de wacht,
En bleven in den hemel staren - Tot er alleen maar sterren waren,
En om ons heen de stille nacht.
Toen rezen wij in 't leege duister,
En daalden naar de zee omlaag En voor de golven en heur luister,
En bij heur eeuwige gefluister
Zweeg in ons menschenhart een vraag. -

UIT: UIT STILTE EN STRIJD 1909
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i MEI
Kom vriend met uw jonge vrouw!
Met uw liefdevol hartlijke vrouw,
Met uw al zoo zorgende vrouw —
Welkom! welkom is zij
Den eersten Mei!
Kom vriend met uw zoon, uw kind!
Met uw jonge al verstandige kind,
Met uw o! eenmaal gelukkiger kind —
Welkom ! welkom is hij
Den eersten Mei!
Kom vriend met uw kloppende hart!
Met uw duldend maar dappere hart,
Wij roepen uw hoopvolle hart

Welkom in onze rij
Den eersten Mei!
Wij allen behoeven elkaar!
Wij winnen slechts met elkaar —
Helpen, helpen wij dan' elkaar:
Maken we elkander vrij
Den eersten Mei!
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Ons is immers deez' dag!
Ons is deez' bloeiende dag!
Als eenmaal der dagen dag —
Die vindt ons zij aan zij
Den eersten Mei!
Aan ons is de komende tijd!
Ons, ons is de nieuwe tijd!
O heerlijk toekomstige tijd
Wij voele' u nabij
Den eersten Mei!
Want wij zijn de grooten der aard!
Wij zijn de werkers der aard!
Wij zijn de winners der aard!
Dat zijn wij allen — wij
Den eersten Mei!

UIT: UIT STILTE EN STRIJD 1909
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HET GELUK
Hoor: daar holt een paard in 't wild!
Hoor die doffe paardenhoeven,
Hoor, de grond die dreunt en drilt
Door het klotsen van zijn kloeven Zoek hem, zoek hem allerwegen!
Houd hem tegen, houd hem tegen!
Hoela hoela hoela beest —
Wie is dan je baas geweest?
Zie dat schimmelwitte paard!
Zie die oogen als 't geflonker
Van de starren, en dien staart
Als een witte pluim in 't donker —
Houd hem, houd hem, ga hem vangen s
Ga hem aan zijn haren hangen!
Hoela hoela hoela beest —
Wie die witte paarden vreest!
Grijp hem met je handen, houd
Je aan zijn wapperende manen!
Zie: hij vliegt door 't zwarte woud
Als de wilde witte zwanen —
En de donker booze boomen
Varen ruischend uit hun droomen !
Hoela hoela hoela beest —
Zij die wagen winnen 't meest!
Houd nu, houd hem bij zijn kop
Om hem op zijn hals te zwaaien —
Hoela ! — 'k zit er bovenop!
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En zijn blanke manen waaien
Als een bos van witte slingers
Om mijn mond en bleeke vingers!
Hoela hoela hoela beest Ben je levend of een geest?
O die drift, die wilde draf Hoela ! houd hem aan zijn haren!
Hoela - ho! ik val er af!
In de zachte zwarte blaren O, ik voel me in 't donker rollen
En den schimmel verder hollen
Hoela hoela hoela beest 'k Ben er bovenop geweest!
Voort weer, voort! het duister wast, En ik slinger om hem henen Hoela ho! - en 'k zit weer vast
Op zijn witte tooverbeenen En ik voel zijn warme schonken
En wij draven vreugdedronken!
Hoela hoela hoela beest —
Draag mij waar mijn hart geneest;
Draag mij over heg en steg —
Draag mij, draag mij, breng mij verre
Van de woeste wereld weg
Naar de witte lichte sterren —
Draag mij van de zwarte paden
Naar die stralende genade!
Hoela hoela hoela beest —
Draag mij naar dat zalig feest!
UIT: UIT STILTE EN STRIJD 1909
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DE BEUKENHAAG
Langs de' uitgetreden duistren weg
Bouwt, om de tuinen te versperren,
De oude ruige beukenheg
Haar zwarten wal tegen de sterren, —
Het dorre hout ruischt in den nacht
Als eene eindelooze klacht.
Van onder kaal en afgetrapt,
Vol puisten aan haar arme stammen,
Is zij aan allen kant gekapt
En wuift geen tak meer uit haar kammen, —
Van buiten is zij gladgesnoeid,
Van binnen is zij kromgegroeid.
Maar in de stoppelen verward,
In al haar kronkelhout verholen,
Hangt, als een eenzaam donker hart,
Nog een verlaten nest verscholen, —
Daar zat een mooien lentedag
Een liedje in, dat niemand zag.
En eiken Mei keert haar geloof
Terug aan 't eeuwig groene leven,
En vol van bloot en teeder loof
Staat zij weer in de zon te beven, —
Doch kiemt en geurt en wuift zij weer,
De tuinman snoeit en snijdt haar neer.
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Zoo staan zij eender allemaal,
Geknipt, gekapt en afgeschoren —
En toch is elke stronk eenmaal
Uit eenen beukeboom geboren, —
En geen van hen wordt immer groot,
En geen van hen gaat immer dood.
En ginder staat het zwart en zwaar
Kasteel van duizend duistre twijgen,
Staat de oude trotsche beukelaar
Alleen in 't starrenlicht te zwijgen, —
Zijn machtig mateloos gevaart'
Droomt van den hemel en de aard. —
Wij groeien op een slechten grond
Met onze machtelooze wenschen — —
o haag wij zijn als gij gewond:
Geknotte en geschonden menschen!
Een donkre wal staan we in den nacht,
En door ons hart huivert het zacht.

UIT: UIT STILTE EN STRIJD' 1909
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DE DAAD
Wie is het die de zwarte voren
In golvend goud verandren doet,
Wie mesten en wie maaien 't koren,
Wie is het die de wereld voedt —?
Dat zijn de paarden en de ploegers,
Dat zijn de tweeters en de zwoegers,
Dat zijn de zaaiers van het zaad —
Dat is de daad!
Wie graaft de glinsterende kolen,
Wie schept het schitterende zout,
Wie haalt uit diepe duistre holen
Het gele glanzend zachte goud —?
Dat zijn die in het donker graven,
Dat zijn de slovers en de slaven,

Dat is de zwarte kameraad —
Dat is de daad!
Wie zijn het die de wereld tooien
Met hunne wapperende vlag,
Die roode bloesems om zich strooien
Gelijk een eeuw'gen lentedag —?
Dat zijn de werkers en de wakers,
Dat zijn de sterken en de stakers,
Dat zijn de mannen van de straat —
Dat is de daad!
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En wie die hunne vaandels vlechten
Tot éénen rozerooden band,
Die voor een nieuwe wereld vechten
En sterven voor 't beloofde land —?
Dat zijn de muiters en de makkers,
Dat zijn die taaie rooie rakkers,
Dat zijn de sloopers van den staat —
Dat is de daad!

UIT: UIT STILTE EN STRIJD 1909
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MEI-DROOM
EEN FEESTELIJK VERBEELDINGSSPEL

1912

EIDROOM is het product van de Italiaansche reis.
M
Evenals Hooft zijn Granida uit Italië meebracht,
kwam Scheltema ertoe zijn Meidroom te dichten, als
resultaat van zijn indrukken uit het land van Romeinen
en Italianen. Men beschouwe het als een zuiver Renaissance-gedicht, op de wijze van de arkadische liederen der
i Ede en i fide eeuwsche Renaissancedichters. Maar lette
daarbij op het typische verschil: geen classieke godheden,
geen traditioneele vormen, maar een fijn, spiritueel, modern natuurlied in dramatischen vorm.
EERSTE TOONEEL
Weidelandschap, omboord door wilgen en struikgewas, waarlangs
witte bloem roeien met in den achtergrond ver blauw doordicht.
DE MAN

De nacht ijlt van mijn doove zinnen
En rooft hun wonderlij ken waan, —
Het licht daalt door mijn oogen binnen
En doet mijn lippen opengaan.
Zie hoe de teedre weide' ontwaken,
Waar stilte met de stilte speelt, —
Nog lijkt het leven zonder sprake —
Nog lijkt de wereld maar een beeld.
Doch luister —! waar de nevel over
De droomenige struiken vliedt,
Rijst uit het licht-geworden loover
Van ieder twijg een levend lied!
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DE VROUW

Mijn zingend hart gaat mee naar boven
En houdt zijn zoete beelden vast,
Om er de lente mee te loven
In 't koor, dat uit de velden wast.
Ik voel de tranen op mijn wangen,
Als dauw op lente's lief gelaat,
Als droppels om mijn oogen hangen,
Als spiegels van den dageraad.
Zoo draag ik in den dag mijn droomen
En tooi ik onze blijde aard — —
Zoo zie ik Mei ter wereld komen —
Als had ik zelve Mei gebaard!
TWEEDE TOONEEL
DE MAN EN DE VROUW

Zoo draagt de dag wat ons in droomen
De zoele nacht heeft toegezegd —
Zoo zien wij Mei ter wereld komen
Als wies hij uit onze' eigen echt!
;

MEI

Zie: — uit de aarde
En uit den hemel
En uit uw harten
Ben ik geboren —
Door heel de aarde
En heel den hemel,
Door alle harten
Ben ik verkoren!
UIT: MEI-DROOM

1912
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Waar ik de weide tooi,
Waar ik mijn bloemen strooi,
Maak ik de wereld mooi,
Maak ik de wereld blij,
Breng ik haar liefde bij Zie ik ben Mei!
Waar ik naar boven vaar
Volgt mij een vleugelpaar,
Wiekt heel een hemelschaar,
Maak ik den hemel blij,
Hemel en aarde vrij Zie ik ben Mei!
Waar ik u bloemen breng,
Waar ik uw harten meng,
Waar ik uw tranen pleng,
Smelt ik u zij aan zij,
Is u mijn ziel nabij Zie ik ben Mei!
DE MAN, DE VROUW, MEI

Hoor de winden henensnellen
Om het ieder te vertellen,
Dat de meidag (wereld) is ontwaakt Wei en wilgen wiegt de hoofden
Alsof zij het nauw geloofden,
Dat hun sluiers zijn geslaakt!
Zie zijn (mijn) adem doet van allen
Dauw en tranen nedervallen,
Blaast van ieder hart den druk Zie hoe menschen vleugels krijgen
Om als vogels op te stijgen
In een hemel van geluk!
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Parelend van dauw en tranen
Treedt de aard in nieuwe banen,
En haar liefelijk gezicht
Laait in stralend nieuwen luister Zwaait van 't grondelooze duister
Aan het grondelooze licht!
DE MAN

Hoor het, hoor het kwinkeleeren
Uit de bloem-geworden wei!
Al wat leeft wil jubileeren
Om den kleinen blijden Mei.
Waar hij glimlacht in den ronde
Opent zich een nieuwe knop,
Waar zijn bloote voetjes stonden
Stijgt een bevend liedje op.
Volgen wij ons kind en koning,
Lichten in zijn lichtend spoor,
Gasten in zijn wijde woning,

Stemmen in zijn zingend koor!
DE VROUW

Blij f -! o blijf van hier hem kij ken -!
Daal niet in dien lichten tuin Alle lieve dingen lijken
Liever van ons droomend duin.
Hoe dat witte anemoontje
Voor zijn adem openbloeit -!
't Is of ieder geurend kroontje
Tot een levend kindje groeit!
UIT: MEI-DROOM

1912
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En het is — alsof ons eigen
Hart verdwijnt in zonneschijn —
Of wij zelve nederzijgen —
En wij zelve bloemen zijn.
DERDE TOONEEL
DE KINDERS

Hoe zoemen
Wij bloemen
Van hommel en bij!
Wij wuiven, wij stuiven,
Wij groeien en bloeien
Met Mei!
Met Mei!
Met Mei!
Wat snorren
Die torren
En kevers zoo blij!
Zij glanzen, zij dansen
De dagen, en dragen
Den Mei!
Den Mei!
Den Mei!
MEI

Zie mijn geleide —!
Van heel de blijde
Bloeiende weide
Breng ik u beiden
Dien blonden pluk!
8o

UIT: MEI-DROOM 1912

Voor u ontplooien
Zij al hun mooie
Harten en strooien
Om u te tooien
Hun bonten smuk!
Beeld van uw leven,
Droombeeld gebleven Doch dat u even
Een geur mocht geven
Van liefde en geluk!
DE KINDERS

Wij geuren
En beuren
Ons hoofdje u bij!
Ons hoedde, ons voedde
Met luchtjes en zuchtjes
De wei!
De wei!
De wei!
En haast er
En blaast er
Het windje nabij —
Dan draaien en waaien
We als blaadjes en zaadjes
Voorbij!
Voorbij!
Voorbij!

UIT: MEI-DROOM

1912
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Gaat zachtjes
Met lachjes
Ons hoofdje op zij
Dan: — zwijgende — neigende
Komen wij droomen
Van Mei!
Van Mei!
Van Mei!
DE MAN

't Is of mijn hart zich weder heugt
Die eerst' ontroerde lentedagen
En ademt in de blijde vlagen
Van eene bloem-bedolven jeugd.
DE VROUW

't Is of mijn o ogen mijne jeugd

En al de sterren wederzagen
Boven de bloesemende hagen
Aan alle wegen mijner vreugd!
Maar zie hoe Mei door 't groene gras
Het hoogex wazend hout al nadert,
En uit het glanzend jong gebladert'
Den bloei wekt van een nieuw gewas!
DE MAN EN DE VROUW

Zie! — zie hoe Mei een versche vracht
Van groene levens gaat bestijgen —
En uit een wolk van witte twijgen
Ons zegevierend tegenlacht!
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ZINGENDE STEMMEN
Zachte stemmen zingen door het leven,
Stroomend over aller harten grond,
Doch de droomen die zij ruischend weven,
Doch de beelden die zij wekken, zweven
Zelde' omhoog uit een zingenden mond.
In de onverzadelijke vlagen
Van het leven gaat hun lied te loor,
En bezij de paden, waar wij jagen,
Naar den bodem onzer luide dagen,
Neigt maar zelden een aandachtig oor.
Maar op 's harten grond murmlen de beken,
Waar een ongeweten licht in speelt,
Waar de stemmen van dit leven breken,
Doch waar nieuwgeboren stemmen spreken
Rondom menig stil verzonken beeld.
En de beken aller harten glijden
Samen tot één fonkelenden stroom,
Stroom van schoonheid onder 's levens lijden,
Aller stemmen dragend naar dien wijden
Zee-gelij ken en oneind'gen droom.
Luisterend, met donker zachte oogen,
Staan wie dichters heeten aan dien vliet:
Droomend over menig beeld gebogen,
Zingen zij, als 't ruischend riet bewogen —
Zingen zij uw vliedend levenslied.

UIT: ZINGENDE STEMMEN 1916
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DE VROUWEN
Wij komen uit duister verleden,
Uit land van ellende vandaan Hoor, hoe onze ruischende schreden
Naar 't land van de toekomst gaan!
Naar 't land, dat zooveel vrouwen zagen
Aan den rand van hun horizont, Toekomst, die hen 't heden deed dragen Maar die geen moede voet vond.
Want strook na strook viel voor hun oogen
Van die wachtende wereld af Tot hun brekend hart scheen bedrogen:
Dat land lag achter hun graf!
Zij zonken in de' afgrond der tijden,
Naamloos in een naamloos verleên De weg dien zij voor ons bereidden,
Gaat over hun harten heen.
Zie zusters: - dwars over de aarde
Buigt een breede, donkere baan
Langs de doornen van 's werelds gaarden Dien weg zijn vrouwen gegaan!
Maar van wie, met tranen ompereld.,
Als een herfstbloem ter neder boog,
Rees door de wolken onzer wereld
Een heldere vonk omhoog.
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Zie: - dwars door het eeuwig gewemel
Van sterren die weemlende baan,
Zich buigend van hemel tot hemel Dien weg zijn vrouwen gegaan!
En elk onzer zusteren hief de
Vlammen van haar ziel in den nacht Vlam van leve' en leed: - vlam van liefde,
Van liefde, die niets verwacht.
En elk, die gebogen door smarten
Zich boog bij een doovende vlam,
Schonk de brandende olie haars harten
In 't hart van wie na haar kwam.
Wij waren, die 't bitterst deel leden
Van al 't bittere leed op aard!
Die in stilte hebben gestreden In stilte hebben gebaard.
Wij, zoo rijk aan al 's werelds wanen,
Wij, zoo arm aan 's werelds geluk: Wij hebben door droomen en tranen
Gedragen der menschheid juk!
Wij, wij, die ten eeuwigen dage
Zoo heilig en zwak zijn genoemd En daarvoor het zwaarst moesten dragen En daarvoor 't diepst zijn verdoemd!
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Maar wij ook hebben door de tijden
In onzen gemartelden schoot
De toekomst gedragen naar 't wijde
Belovende morgenrood!
Zie zusters die brandende kammen,
Ontstraald aan den rijzesden dag!
Strijdt mede om dien einder van vlammen Strij dt mede dien laatsten slag!
Want luister: - van achter de boorden
Aan dat vuur'g ontluikend verschiet
Ruischt een stroom van stormende akkoorden Ruischt golvend een zegelied!
Geen lied van belofte en verlangen
Uit 't land van een eeuwigen vree -

Maar de eeuwig wisselende zangen
Van de eeuwig zingende zee!
Lied van óns, van der vrijheid scharen,
Lied uit onze juichende jeugd,
Zee van witte, dansende baren Zee van muziek! - zee van vreugd! Wij komen uit duister verleden,
Uit land van ellende vandaan Hoor die duizend ruischende schreden
Naar de dagende toekomst gaan!
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ODE AAN DE JEUGD
Eens, in het milde licht,
Eens, in de middagzon,
Toen ik als kind alleen
Zacht en verzaad
Als een bloem aan het venster hing,
Vulde de zon mijn ziel
En zag ik de schoonheid aan
En was ik wijs en -goed
En wist ik wat zalig was.
0! nooit — nooit zag ik haar meer
Met zoo diepe deugd,
Zoo dicht aan mijn hart - nabij,
Als in die verre jeugd —
Nooit meer als gij!
Eens, toen de avond kwam,
Eens, toen het donker wierd,
En ik als kind alleen
Rondom mijn hart
De zee van den nacht voelde gaan,
Knielde ik verwezen neer,
Zilt in mijn zilte leed,
Klein in mijn groote smart,
En leerde ik wat lijden was.
0! nooit heeft mijn vertrapte hart
Zoo beestelijk bang geschreid
Om wat de nacht mij zei,
Als in die donkre jeugd —
Nooit meer als gij!
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Eens, toen ik mijn spel en smart
En heel mijzelf vergat,
En ik als kind alleen
Oneindig verbaasd
Een ander kind op de wereld vond,
Vloeide mijn kleine hart
Over in een ander hart,
En schonk ik mijzelve weg,
En leerde ik wat liefde was.
0! nooit — nooit minde ik meer
Met zoo diep geloof,
Nooit meer zoo blind en blij,
Als in die teedre jeugd —
Nooit meer als gij!
Eens, eens, een fellen dag,
Toen een mensch onrecht deed,
En ik als kind alleen
Verbijsterd en bleek
De leugen van dit leven zag,
Woei uit mijn keel een schreeuw
En deed ik een daad —
En deed ik vergeefs een daad —
En leerde ik wat haten was!
0! nooit meer danste mijn hart
Met zooveel moed in den strijd,
Zoo bloot en breidelloos vrij,
Als in die zuivre jeugd —
Nooit, nooit meer als gij!
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AAN DIE KOMEN
Gedenkt, gij kinderen van vrede,
Bloemen aan den boom van geluk,
Gedenkt het vreeslijk verleden,
Gedenkt die de aarde voor u kneedden
Als de wortelen van uw geluk!
Gedenkt, gij lachenden, levensblijden,
Het geluid op aarde van den schrik
En luistert aan den afgrond der tijden
Naar den kreet van die uw ziel bereidden Als naar de echo van een snik.
Gedenkt, gij gezegenden en gezonden,
Hen die vielen voor uw blijde eeuw Ziet hun gelaat en wilde wonden,
Ziet het zwarte gat hunner monden,
Nog open voor een laatsten schreeuw!
Gedenkt gij de smeekende oogen
En al de stamelende pijn
Van die, verbrijzeld en bloedovertogen,
Langzaam den donkeren dood inzogen Gedenkt gij die uw verlossers zijn!
Gedenkt gij den dreun van hun schreden,
Tast terug in den donkeren vloed
Van die de' ijzeren strijd voor u streden,
Tast terug in het zinkend verleden Dat uw hand nog drupt van hun bloed!
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Gedenkt die, wat zij deden en zagen
Nimmer meer wischten uit hun geest,
Die door al hun gruwlijke dagen
Aller gruwelen bleven dragen —
Gedenkt de gewonden van geest!
Gedenkt ons, die állen vochten,
Gedenkt ons aller bitteren strijd,
Gedenkt ons, die den weg voor u zochten,
Gedenkt ons, die nog niet vinden mochten -Gedenkt, gedenkt onzen blinden tijd!
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VREDE
Vrede spreid gij uw zachte vleugels
Over de donkere aarde heen Over de moeden en de gewonden,
Over de duizenden, die verzwonden,
Over al de snikkende monden,
Die verbleekt zijn van geween!
Vrede daal gij uit de lichte sferen,
Waarheen gij vluchttet voor deze wereldsmart.
Daal over hen, die u hebben verraden,
En over de dwazen, die op u smaadden,
En over de blinden, die om u baden,
Daal — daal gij weder in ons hart!
Opdat uw liefde daar weder wone,
Opdat uw liefde ons weer genas —
Liefde bove' onze ijdele wenschen,
Liefde over alle ijdele grenzen,
Liefde alleen, van mensch tot menschen,
Die eindelijk leerden wat liefde was!

UIT: ZINGENDE STEMMEN 1916
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GOLVEN
Golven, golven neemt mij mee,
Wiegt mij in uw eeuwig wezen,
Laat mijn geest in u genezen
En mij deel zijn van uw zee!
Ging mijn hart in u te loor !
Werd het aan uw schoot herboren —
Mocht ik aan u toebehooren
Als een droppel in uw koor!
Van mijn eigen ziel verzaad,
Van mijn eindigheid bevangen,
Gaat mijn eindeloos verlangen
Naar uw wezenloos gelaat.
Golven vaagt mij in uw vocht,
Aan uw ruischend wijde kusten
Roep ik om den onbewusten
Zegen van uw ademtocht!
Vaagt mij van uw zilten zoom
Uit de droomen van dit leven,
Waar zijn droomen mij begeven
In uw beeldenloozen droom.
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Moede van mijn menschlijkheid,
Aan den einder dezer wereld,
Door uw waaiend schuim bedwereld,
Bid ik om uw eeuwigheid.
Golven, golven neemt mij mee,
Wiegt mij in uw eeuwig wezen,
Laat mijn ziel in u genezen
En mij deel zijn van uw zee!

UIT: ZINGENDE STEMMEN 1916
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HERFSTBOSCH
De boomen zwijgen
En peinzen vaag,
Van al de twijgen
Drupt iets omlaag.
De zon is henen,
Geen vogel fluit Zij zijn verdwenen,
Het lied is uit.
Alleen gelaten
Wacht alles stil —
Wacht het gelaten
Der wereld wil.
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LE RETOUR DES HIRONDELLES
Aan 't behangsel van mijn zure,
Zure kamer hangt „mamselle" —
Een romantische gravure:
„Le retour des hirondelles."
Bij een mooie Rijn-ruïne
Viert daar de verrukte belle
In haar zijden crinoline
Le retour des hirondelles.
'n Kuische „conte de Boccace"
In haar keursje van dentelles,
Ziet ze 't hemelsch „jeu de gra,ces" :
Le retour des hirondelles.
Wijl ze aan groene waterboorden,
Onder druive' en mirabellen,
Zucht van die verliefde woorden:
„Le retour des hirondelles!"
En welzalig, zoet verteederd,
Deelt zij, hemelsche gazelle,
— Waar' haar zieltje zelf gevederd —
Le retour des hirondelles.
O romantische gravure,
Beeld van vla van caramellen,
Waarom mocht niet eeuwig duren
Le retour des hirondelles!
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Waarom ging men ze verachten,
Al die lieve bagatellen —
Hoe vergaten de geslachten
Le retour des hirondelles!
Waarom bleven ze niet droomen
Van het land der muskadellen —
Zal hij dan nooit wederkomen
Le retour des hirondelles?
jonkvrouwl daal gij naar beneden
Met uw mandje pimpernellen,
Geef mij weer dat lief verleden:
Le retour des hirondelles!
Freule! freule word weer levend —
Als een levende libelle,

Als een zwaluw nederzwevend:
Le retour de 1'hirondelle ! — —
Ach — zij blijft maar eeuwig turen,
Als een zoete poesjenelle —
Ze is per slot maar een gravure:
„Le retour des hirondelles"!
Maar wij wachten hem nog immer,
Al wij arme oudgezellen —
En hij komt voor ons toch nimmer:
Le retour des hirondelles!
Pension „Mon Repos".
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DE KUDDE
De dag vergaat, de peinzende avondstond
Hangt zwijgend naar de wijde hei gebogen,
De grijze kudde komt te kooi getogen Een zacht getrappel op den doffen grond.
En met den droomende' avond in zijn oogen,
Maar zonder woorden in zijn stillen mond,
Volgt hen de herder met den moeden hond —
Zij, die hen leidde' en die door hen bewogen.
Gij gaat als zij, illusies van dit leven —
Van hoop, geloof en liefde en roem en macht,
Gestalten, die mij zachtkens gaat begeven;
Gij gaat als zij, want spoedig komt de nacht,
Die al wat ik gedacht heb en bedreven
Héénvaagt als ééne hulpelooze klacht!

UIT: DE KEERENDE KUDDE

1920
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AVONDGANG
Ik ga als eene bede
Ik adem als een lied,
Hoe zachtkens of ik trede Ik weet de woorden niet.
Ik kus U als een bede
Ik lees Uw eeuwig lied,
Gij deelt U aan mij mede
God - en ik ken U niet!
Ik daal als eene bede
Bij 't late levenslied,
Ik heb het dra geleden
God - en begreep het niet!
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DE POLDER
Polder met jouw witte wegen
En jouw slooten aan den kant,
Met jouw wijde, all erzij de
Vredig bloeiend waterland,
Met den droomerigen zegen
Van jouw welig zachte vee,
Voel ik mij jouw ziel genegen,
Deelt zij zich de mijne mee Polder, met jou ben 'k verwant:
Wij zijn dingen van één land!
Zie - aanzie mijn aardsche Eden,
Met mijn aardsche boerderij,
Even prachtig en waarachtig
Als een heilig schilderij, Ver van de bedorven steden,
Van de menschen en hun strijd,
Zoekt mijn hart den heldren vrede
Van die stille eindigheid In die grenzen graast het vrij
Als een vroom beest in de wei.
Als een beest, door God bewogen,
Weidend in zijn kleinen gaard - Als een nakend, plots ontwakend,
Plotsling galoppeerend paard!
Dat op eens, den droom onttogen,
Driftig davert aan den grond Tot het met zijn groote oogen
Stilstaat voor den horizont,
Tot het in den blinde staart,
Een onnoozel beest op aard;
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Tot het, door de vert' omsloten,
Naar geen verder verte streeft,
En 't gewemel van den hemel
Hem aan de eigen aard hergeeft —
Tot het op zijn zware pooten
Dorstend naar den oever zinkt
En daar mijmerig den grooten
Hemel uit het water drinkt —
Tot het keert naar wat het heeft
In de grenzen, waar het leeft.
Polder — van de duinen dalen
Weer mijn voeten naar jouw kant, —
Ach, wat restte mij ten leste
Dan jouw kleine waterland!
Dan te droomen en te dwalen
Door de bloemen van jouw wei,

Dan te leven en te stralen —
En te sterven zooals zij!
Polder, met jou ben 'k verwant:
Ziel van 't eigen lieve land!
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1920

HERFSTTIJ
Van al uw schoonheid, . wereld
En van uw liefelijkheid
Weet ik de grenzen
En haar eenderheid.
Van al uw liefde, wereld
En haar lokkend gelaat,
En uw belovende verten
Ben ik verzaad.
In uw herfsttij, wereld
Blijf ik als een blad in den wind Verweerd en verwonderd,
Dat het sterven begint.
Van al uw chaos, wereld
Verlang ik naar rust...
Verlang ik naar den mond,
Die mij mint en mij kust;
Verlang ik naar de hand,
Die mij eindelijk wacht,
Om mijn oogen te sluiten
Voor den nacht - -.

UIT: DE KEERENDE KUDDE
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UIT: LEVENDE STEDEN
UIT: LONDEN 1 903
DE TIJD

Droomer
Kom mee! De zee heeft hen allang verzwolgen!
DE VREEMDELING

Ach laat mij nog! Ik was met hen vertrouwd,
Mag ik niet meer die zachte vleugels volgen
Wier weg ik wist, — waar gaat uw duizlig pad!
DE TIJD

Naar 't leven toe! - Uw schimmen zijn gevlogen!
Terug - naar zee! Hun hoofden waren was,
Hun lijven stroo, - zij hadden glazen oogen !
DE VREEMDELING

Neem gij mij dan! Hier is mijn leege hart!
Uw adem blaast mijn haren al te berge,
Mijn voeten vlammen op uw brandend spoor 'k Wil de angstige begeerte niet verbergen
Met u den tocht naar Londen aan te gaan!
Gevreesde gids! bescherm mijn zwak gebeente,
Zwaai gij mij op uw kromme hals! ik wil
Uw wereld en haar wankelend gesteente,
Haar rotte staat, onder u rooken zien!
Ik wil uw lijf onder mijn lichaam voelen
Om uit uw heete zweet weer op te staan
En me aan de avondwinden af te koelen! - Welaan welaan - ga gij geweldig voor!
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UIT: LONDEN

DE TIJD

Klim op mijn rug, tusschen mijn beide vlerken!
Uw haren blaast de vlugge wind al plat,
Uw moede voeten zullen 't vuur niet merken
Waardoor mijn uitgespannen vleugels gaan, En 'k laat u weldra met den dag te ruste. Wij ijlen langs een zachtgolvige wei
Die van de bleeke nevelige kusten
Heur sluimerende helling verder voert.
Het donker wollig vee ligt nbg te keuvlen
Of peinst den ingezonken avond na Morgen gaat het aan 't spit! - Daar zijn de heuvlen
Tot een oud dorp gedaald, - een dunne veeg
Van goud zit aan de stille torenklokken Maar hier heeft ons de nacht al ingehaald
En dekt het dorp onder zijn donkre vlokken.
Het was een voorburg van de groote stad, Zoo heeft ze er meer als afgebrande harten,
Als uitgezogen vliegen om een web.
Ziet gij nog flauw die doornehaag en zwarte
Steenkoolbestampte weg, - die gaat naar stad!
Wij naadren door de doove dikke luchten - Komt er nog niet een treurige muziek
Van ginder op?
DE VREEMDELING

Ik hoor benauwde zuchten!
DE TIJD

Het is uw hart dat kokhalst in uw keel!
Straks vindt het wel zijn koor in dronken maten
Bij de ongelijke ritmen van mijn vlucht.
Ziet gij geen brand van boordevolle straten
Boven mij uit?
UIT: LONDEN
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DE VREEMDELING

Ik zie een wit gewemel
Van licht en lucht, zooals een ruiker vuur!
DE TIJD

Dat is de bruidsboeket van hel en hemel
Die elke nacht ruischend te branden staat!
Ruikt gij nog niet de kleverige geuren
En zoete damp waarmee de lage lucht
Bezwangerd is?
DE VREEMDELING

Als uit de vuurge scheuren
Van 'n berg die beeft rijzen er reuken op!
DE TIJD

Het zijn de zoenoffers aan valsche goden,
Hoe ook verschillend, door elkaar gelijk, —

Stil zie die kant niet uit! daar drijft een doode,
Hier hebben jonge oogen kij ks genoeg!
Voelt gij geen jammer aan uw klamme leden Gaat er geen rilling door uwe dunne hals?
DE VREEMDELING

Ik voel een kille mist die van beneden
Naar mij toewaait - tegen mijn hart aandrukt -1
DE TIJD

Dat zijn al de gebeden, al de vloeken
Van duizenden, - zij drijven weg naar zee,
Geen god of mensch zal ze ooit meer kunnen zoeken 1
De mist verstopt ze en de ruige nacht
Begraaft ze DE VREEMDELING

En zijn daarboven nog de sterren?
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DE TIJD

Boven mijn vlerken staat de stille nacht
Met al zijn zuiver licht, — maar zij zijn verre!
DE VREEMDELING

Een wolk van vuur gaat op om onze vlucht!
Daar staat een straat in brand!
DE TIJD

Dat zijn de kramen
Van visch en vleesch en van goedkooper voer.
Zie daar die slingers licht! daar staan de namen
Van rijke waar in vuur aan 't armste huis!
Wat schudt gij aan mijn nek?
DE VREEMDELING

Mijn moedelooze
Vingers glijden —
DE TIJD

Hola! Hou vast! Dat waar'
Een val, in die verzopen boel! — een pooze
Nog. Zie daarginder woelt het weltevreden
Doofstomme volk als ebbe en vloed aan 't strand.
Het lijkt wel 't lichten van de zee beneden, —
Dichtbij is 't niet zoo mooi! Hier is het stil.
Wat wordt gij zwaar!
DE VREEMDELING

Een wee en niet te zeggen
Bedrukt verdriet vervult mijn moede lijf —
Laat mij mijn hoofd eindlijk te bedde leggen
UIT: LONDEN
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DE TIJD

Wij dalen al! - Hier valt het donker om
Onze vertraagde vlucht, - verstrooid nog smeulen
De lichten en 't verduisterd volk gaat schuil, Geronnen bloed in opgedroogde geulen - Daar drinkt een mensch eenzaam zijn beker leed!
Vallen de sterren daar of zijn 't uw tranen,
Die witte druppelen!
DE VREEMDELING

Ik weet het niet.
DE TIJD

De slaperige nacht golft met zijn manen
Over uw hart, - ik leg uw doffe lijf
In 't leege bed. Laat u de slaap verbloemen
Al wat de dorre dag u heeft gebracht, —

Vergeet mijn naam uw zoeten droom te noemen,
Dat hij niet vlucht als een bevreesde schim!
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DE VREEMDELING

Is dit een mensch?
DE TIJD

Dit is een vrouw, in lompen
Geboren om in lompen te vergaan.
Haar neus is weggerot en aan de stompen
Van 't sappig lijf kankert dezelfde kwaal.
Haar hoofd hangt scheef en de bedorven plekken
Doen 't lijken op een afgevallen pruim.
Zie toe! zij maakt zich op en gaat vertrekken,
Strijdvaardig voor het krijgsveld van den dag!
Aan 't rijke pad vullen de vette brokken
Haar grage schoot, die vangt de kluiven op,
En 's avonds keert zij weer met volle rokken! —
Hier gaan wij door een dichtbewoonde wijk:
Veel is het volk, — nog meerder zijn de luizen —
De laatsten wilden nooit de eersten zijn! —
Een zwarte schimmel woekert aan de huizen
En maakt de menschen en de muur melaatsch,
Uit de open vensters hangt het vuil te drogen
Als vellen om een doorgezwollen zweer.
DE VREEMDELING

Is dit een mensch?
DE TIJD

Dit is de kromme logen
Van een heldhaftig ras! - dit is een kind.
Zijn blinde vader had te veel gedronken
En liet het vallen op de steenen vloer, Sinds zijn zijn hersens in zijn rug gezonken
En kan het niet op eigen beenen staan:
UIT: LONDEN
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Die zal niet licht meer 's zomers kersen plukken
En ziet de wereld voor geen kermis aan - Kijk ! de andren spelen oorlog op zijn krukken!
DE VREEMDELING

Is dit een mensch?
DE TIJD

Dit is een dronken vrouw!
Bloost gij! Gij dwaas! wat is daaraan te blozen?
Het is uw moeder niet! — Ai gij! een man
Die bloost, te zamen met een schaamtelooze
Bedronken vrouw! — 't is beide een zot gezicht! —
Een dronken vrouw: — Haar zog is afgezogen
Door een verloren kroost, — haar dunne rug
Is murw gekneusd van slaag, — wat zou haar droge
En afgekermde keel geen slokvol troost

Naar binnen slaan om 't leed wat af te spoelen! Hier woelt al 't ongezonde leven door
De kroeg en stopt zijn zieke ziel in 't zwoele
Berookte hok met vijfcentsch vreugde vol!
Hoor, ginder schreeuwt een kind aan moeders rokken
En wil in 't warme bierhuis weer terug!
DE VREEMDELING

Een zwarte kar, door 'n oude knol getrokken
En door een zwartgeveegde man gestuurd,
Berammelt heel de straat, —
DE TIJD

Dat is de wagen
Met steenkool: — man en paard gaan saam op 't pad
En vechten samen met de zware dagen.
Nu staan zij stil, hij krauwt de grauwe kop
io8
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Van 't beest en houdt zijn ouden vrind voor beter
Dan al de domme rest. - Zijn schorre roep
Galmt aan een doove deur, - - een havervreter
Is geen van bei geweest, DE VREEMDELING

Een naar gevoel
Bekruipt mijn hart, - kleeft aan mijn hals en handen,Ik wou terug naar wat ik heb gedroomd Het waren halmen - heuvlen - groene landen! Draag mij nu voort!
DE TIJD

Zie toe en word niet week!
Wij naadren al het midden en de kringen
Van onze vlucht vernauwen zich allengs
Om 't rijke middelpunt. Van daar ontspringen
De dikke aders van de logge stad,
Daar klopt het hart en spuit de honderd vaten
Vol met geslagen goud en menschen DE VREEMDELING

Hoor!
Jubelt en juicht het niet?
DE TIJD

Het zijn soldaten.
Hun gillende muziek slaat alles doof,
Dat ze op geen teerder wijs of stemmen letten.
Het fluit en tiereliert al door de straat,
Het nadert aan op trommels en trompetten: —
Ai kijk eens in hun ziel en merk hoe elk
Dier opgepronkte droevige paljassen
Parmantig draagt — zijn platgetrapte hart !
UIT: LONDEN

109

Zij gaan voorbij, en met hun mooie jassen
Al 't hooploos leed van wie in ziekte en dwang
En zonder liefde of troost de dag afjakkert
Tot zijn berooide eind; - met hooge borst
Marcheert het volk mee op, en menig stakkert
Denkt zich een poos de held van 't regiment! Zij zijn al weg. DE VREEMDELING

Daar staat er een te wachten,
En wandelt op en neer: - hij draagt zijn sjerp
En streep en Schotsche muts zoo scheef als lachte
De gansche weerld er onder uit! - wat's dit?
DE TIJD

Dat is een kwaad ambacht! dat is de werver,
Dat is de ronselaar 1 — Hij loert en lokt

En speelt mooi weer: - komt er een losse zwerver
Met leege maag en gladde broek in 't zog Hij zwaait zijn maarschalkstaf, zijn kleine hengel: Een doode pier - een borrel en een pijp,
Een gele knoop, - - weer is een blijde engel
Van 't leven opgestaan en voelt de aard
Zich lichter worden!
DE VREEMDELING

Wat is dat voor stroomend
Geluid?
DE TIJD

Dat's geld dat rinkelt in de la!
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DE VREEMDELING

Ik ben alleen, en om mij komt de nacht
Met al zijn blinde leed. Zijn duister fulpen
Diepte dekt alles toe, - dooft alle klacht.
Beneden scheemren de vergulde schulpen
Van 't gulzig water weg, - en valt het vuur
Van de ontwaakte vlammen als gesmolten
Goud in de rivier. Boven galmt het uur En vlucht een zwarte veer. - Onder de holte
Van den nacht sta 'k alleen, - een stapel roet
Ligt aan mijn hart en in mijn klamme handen.
Ver van mij zakt de hooggeloopen vloed
En ligt de drukke dag in donkre banden,
Maar dichtbij stroomt het troebel leven voort
En valt voorbij als ruischend geld in zakken. - Ai bittre - bittre tijd! die mij de moord
Van mensch aan mensch en 't vallen van de zwakken
Moet leeren zien, - die met de heete pijn
Van anderen mij aanstookt als een oven, Die mij alleen waarachtig mensch doet zijn
Als 'k aan een anders slechtheid kan gelooven,
En door de haat de liefde leeren kan! - Ai bittre - bittre tijd! - -
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PROLOOG
Het is dat Amsterdam van eeuwen lang geleden,
Dat in verbeelding ons haar schoot weer opendoet: —
Zij is de moeder nog van alle wereldsteden,
Haar tooi en trotsche lach weerspieglen in den vloed,
Waaraan ze haar varend kroost en al het uitverkorens
En al het warme goud, dat zij haar brengen, wacht.
Zie — met haar stijven kraag van dik-vergulde torens
Zit zij op haren troon, met wal om wal bevracht,
Versierd met groene kant aan ronde hoepelrokken
En met een langen stroom als fonkelenden sleep.
Zoo ziet zij rustig om naar al de witte vlokken,
Die uit de volle vert' en de afgezochte streep
Van de' open horizont hun moeder komen zoeken: —
Zij zond ze als een troep van watervogels uit —
Zij stoven dapper heen naar alle wereldhoeken,
En keeren weer tot haar, met in hun borst de buit.
Het brakke water kust kabblend hun zoute tranen,
Hun zeilen zakken neer uit den verwaaiden top,
Hun vleugels vallen dicht als doodgeschoten zwanen — —
Zij schept ze aan haar schoot als witte rozen op. —
En 't krielt aan de' ouden wal van laaien en van lossen,
Het ratelt door de straat, 't hijgt op de hooge brug,
Om met een zware vaart de bocht weer in te hossen —
Van 't volgepakte huis komen zij vol terug.
Het water raakt zoo dicht, dat het geen lucht kan halen,
Het plonst en scharrelt door de rimpelige gracht,
Waarin geen hemel meer van wolke' en zonnestralen,
Maar wel de rijke buit uit heel de wereld lacht. —
Zoo groeit de weelde op de dicht-bebouwde wallen
En geurt van ellek huis een vol-geheschen mart,
Zoo staan die vlak aaneen en leggen met hun allen
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Een nieuwen steenen wal om 't oude voedsterhart:
Den drokken Dam, omheind van huizen en van masten;
Daar staat het hooge huis, dat heel de stad bestiert,
Daar staat het huis, dat dreunt van orders en van lasten,
Daar 't huis, waar elk de winst in zijn gebeden viert. —
Zoo leek dat Amsterdam den hemel met zijn sterren
Gelijk een halve maan te vangen in haar schoot,
Zoo leek zij lucht en aard en water te versperren,
Zoo leek zij wel een zon, die rondom stralen schoot
En heel de aarde met haar gulle goud verlichtte —
Maar de' uitgestorten glans en schatten niet vergat,
En door haar poorten met verdubbelde gewichten
De oogsten binnenreed, die ze uitgeworpen had —;
En als zij 's avonds 't met haar klokken God wou bonen,
Strooide God nog zijn goud in hare grachten uit.
Helaas 1 helaas — dat zijn maar droomende gedachten!
Daarboven glimlacht zacht de eenzame avondster,
En voor ons valt haar licht in de oude avondgrachten,
En met den matten wind dobbert haar beeld omver: —
— Schemert daar dan niets heen onder de donkre takken
En raken met haar beeld geen doode beelden vlot? —
Het is de tijd, die glijdt en helmlijk is aan 't zakken,
Met al zijn vreugde en smart — zijn God en zijn gebod! - Staat dan die ster niet vast, als de avond is verdwenen,
Die onze voeten naar den nieuwen morgen draagt? —
Het is de Schoonheid die, door de oude Schoonheid henen,
Weer in de oogen van een stillen droomex daagt!
En zie — uit de' avond vol van duistere vergezichten,
Gaat daar een dwalend mensch van donkren stam tot stam: —
Ontkomen aan den glans van 't zoete avondlichten,
Groeit weifelend zijn geest, gelijk een lage vlam,
Door 't duister opgevoed, den bleeken morgen tegen,
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Totdat de dageraad met zijnen dunnen mist
Haar licht en schaduw neemt en in een heldren zegen
De grenzen van zijn geest met blinde vingers wischt.
Open uw diepe ziel - open uw zuivre zinnen,
En luister naar zijn lied, en buig u heen tot hem,
En laat zijn levend beeld in uwe aandacht binnen En luister in u zelf naar de echo van zijn stem!
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EERSTE ZANG
VAN DEN HOOGMOED
DE VRAGER

— Het licht valt in mijn vingers als op toetsen van ivoor.
Marianne 1) uit mijn handen valt een lied van herinnering,
als de bloesems van een witten appelboom. —
— In den zilverlichten middag dacht ik aan mijn jeugd, —
ach ! haar onbewustheid kan gelukkig wezen, — Marianne
laat mij een oogenblik wéér zijn in haar argelooze schemering 1 - Ik was geboren aan uw schoot als een verloren kind, ik woonde in uw weemoedigheid, een vreemdeling in dit
leven, en ik weet niet meer dan het tintelen van mijn tranen en den geur van dorre bloemen, - en toch is achter mij
het pad vol witte madelieven - want ach: de herinnering
heeft zoo mooie melodie ! - Uw hoofd was over mij gebogen als gij weendet, en
mijn oogen waren zoo bedroefd als gevangen vogels. Dan ijlde een glimlach om uw gelaat, en mijn kleine hart
bloeide als het bloembed in den tuin. Dan ging de wind
door mijn haren, en hij blies de verven helder van uw
wonderlijk kleed, en mijn verlangens zeilden uit uw haven
- maar ik kende geen wegen en keerde weenend aan uw
schoot. - Doch in den avond voeren boven mijn stilgeworden
oogen de visioenen uwer hemelen, als een vlucht van purperen vogels - en ik wist niet vanwaar zij kwamen - en ik
wist niet waarheen zij togen - en zij zijn voorbijgegaan! - Marianne zoo gingen uw benauwde seizoenen - en zij
dreven over mijn hart als een treurigen heuvel. - Maar de
i) De naam Marianne, voor de Stadsvrouw, de verbeelding der Stad,
is willekeurig, om technische redenen, gekozen. Hij moge zijn rechtvaardiging vinden in den roep van vrijheid, dien Amsterdam steeds had.
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kille dooi van uw besneeuwde wegen heeft mijn voeten
gewasschen, — maar in mij is het zaad van al uw lentes
gezwollen tot een groenen olmeboom, — maar de zon van
al uw zomers heeft mijn lijf gerijpt als een gelen druiventros, — en al het goud van al uw herfsten is gezonken in
mijn hart! —
— Ik was geborgen in de stilte als een opgevouwen vlinder — maar mijn armen zijn opengerold als twee lange vleugels. Ik lag als een korrel aan het donkere land — maar ik
ben opgestaan in den lichten dag als een veld van boekweit.
Ik dreef in den afgrond van dit leven als een vergeten
vrucht — maar mijn hart is opengebarsten als een volle
zaaddoos, en de wind heeft mij opgedragen naar boven —
en de bergen zijn verzakt als het zand van de duinen —
en de bosschen zijn omgestort als de halmen voor de zeis —
en de verte is opengevallen als een boek vol verzen! —
— Marianne ik had niets geroken dan het vocht van de
aarde, nu ruik ik de diepe lucht uwer schoonheid om mij
henen. Ik had niets geproefd dan het zout mijner tranen,
en nu beeft mijn mond bij het zilte waaien aan uw haven.
Ik had niets gehoord dan mijn eigen kermen en het kreunen
van uw blaren in den herfst — maar de geluiden van uw
morgens zijn muziek in mijn ooren, en mijn hart zingt in
den nacht, wanneer de liederen stroomen uit uw donkere
torens gelijk een kudde van zwarte paarden. Ik had niets
gezien dan het troostelooze donker, maar ik ben ontwaakt
en opgestaan in den naakten dag — en al het licht van uw
morgenstond is in mijn oogen komen wonen, en al de
schatten van uw kostbare avonden zijn binnengegaan in
mijn hart als een lichtende vloot. En ik had niets gevoeld
dan de zuchten van mijn hart, en mijn handen betastten
niet anders dan de lompen waarop ik lag, en zij hadden
nooit gespeeld dan met oude vodden van verdriet — —,
Marianne en nu kom ik in dezen avond tot uw aangezicht
I
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— en mijn hart ligt op uwe handen van paarlemoer — en
mijn vingers spelen met de wolken als de rozige bloemen
om uw hoofd! —
— Marianne ik ben genaderd tot uwe gestalte, en ik hoor
ál de stemmen uwer ziel, of zij klommen uit de diepte van
mij zelven — en ik voel uwen adem, die mij zegent — en uwe
vingers, die vlechten om mijn hoofd, — — en hier sta ik voor
uwe oogen en hier is mijn schoone hart en hier is mijn heldere geest en hier is mijn voorhoofd voor uwe lippen — en
ik ben uw groote zoon! —
— Marianne, mijn moeder, wat moet ik doen als de
blonde morgen zijn wijn stort in mijn ziel, dat mijn handen
overloopen en mijn oogen verdrinken? Wat moet ik doen
als mijn hart bloeit in den stillen middag, zoo hoog als een
dikke papaver? Wat moet ik doen als de avond daalt, en
als al zijn flarden hangen om mijn lichaam, en als hij zijn
vlammende stoeten verzamelt en stapelt — stapelt boven
mijn hoofd, als een kroon om mijn slapen? Wat moet ik
doen als de diepe nacht mij wekt en als over mijn voorhoofd de vleugelen zijn gegaan van een menschelijk
treurspel — en als de sterren de wereld verlichten aan mijn
duistere voeten? —
— Marianne mijn keel is zoo vol van dorens als een
bloeiende rozestruik, en mijn oogen zijn blind van uw
verten, en mijn handen zoo zwaar van uw gaven — verhelder gij mijn hart, verlicht gij uw zoon! —
— Marianne, mijne moeder, wat moet ik doen, wanneer
ik alleen sta in dit leven als een donkere populier op de
roode heide? -- o! zeg gij mij wat ik doen moet, wanneer
zij allen zwijgen — en als alles doodstil is — en als ik heel
alleen ben — en als dan de hoovaardigheid komt en aldoor
maar klopt aan mijn hart! —
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MARIANNE

Kind keer nog eenmaal aan uw moeders schoot,
Laat mij nog ééns uw donker hart verlichten,
Nog eenmaal uw ernstige helpster zijn: —
Gij, die gezoogd zijt aan mijn vergezichten,
Die, droomend aan den stillen waterkant,
Uw eerste kinderjaren hebt vergeten,
Gij, die zoo vroeg uw eerste vragen vondt
En gauw te veel van 't leven wilde weten,
Gij, die mij '.s avonds fluistrend hebt verteld
Uw eerste zonde en uw eerste zorgen —
In de' avond van een stil-geworden gracht
Uw eerste heete tranen hebt verborgen —
Gij, die gegroeid zijt aan mijn steenen schoot
En uit dien schoot uw schoonheid hebt ontvangen —
Woudt gij thans grooter dan uw moeder zijn?
Grooter dan zij — met uwe natte wangen! —

Zie op tot mij: — — uw moederstad komt uit
Het water nog zoo trots als ooit naar voren
Met haren onvergankelij ken staat,
Zij beurt bij eiken zangerigen toren
Haar goud-geverfde gevels uit de gracht
En schaart ze aaneen tot groote halve hoepels,
Wier rimpelige beeld in 't water daalt
En opklimt tot de kopergroene koepels
En afzakt tot het pothuis aan den hoek.
Zij zwelt uit de' ouden nauw geworden boezem
En schuift de wal al verder in de wei,
Zij bouwt haar steenen vracht op bloem en bloesem
En slurpt de sloot en al het water leeg
En groeit van kroos — —; mijn kind blijf ingetogen
En wijs den hoogmoed uit uw kleine hart,
Zie op: — de wind heeft heel de lucht bewogen —
Over mijn zonnig hoofd, mijn roode dake'
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En kruise' en huize' en trotsche torenhanen
Gaat zwijgend door de gansche blauwe lucht
Een eindelooze drift van witte manen,
Met in de zadels een wit leger dat
Marmeren steden bouwt op overwelfde
En onbestijgbre berge' - een witte weerld Die weer verzinkt - -; zie kind dat zijn dezelfde
Zonn'ge heemlen waaraan uw kindermond
Zijn dorstige verlangens heeft gedronken Woudt gij thans grooter dan die hemel zijn,
Wijl gij wat hooger woont en 't afgezonken
Avondlijk licht wat verder volgen kunt,
Wat eer den mooien morgen kunt bereiken
Dan toen, dan anderen misschien - misschien: Wie weet, waar ge aan uw venster stond te kijken,
Of niet een handbreed van uw droomrig hoofd
Een ander hoofd meer aan de lucht ontwaarde
En dieper dacht, of niet een ander hart
Nog lager daalde op de donkre aarde - Jaag van uw hart den dorren hoogmoed heen
En laat in uw verstandiger geweten
De wijsheid binnen met een vromen lach,
En leer uw gaven en uw grootheid meten
Aan al wat grooter is dan gij - en leer
Ootmoedig zijn: - Zie, in het algemeene
Verzinkt uw kleinere bijzonderheid,
De Schoonheid stroomt over uw schoonheid herren,
Uw hart is aan haar kust een korrel zand
Aan zee - de golven hebbe' u nauw bewogen
Of met de golven gaat ge in zee terug! Kom dichterbij, klim voor uw moeders oogen:
Bevat uw hart die algemeenheid niet,
Leer dan 't bijzondere aandachtiger bekijken;
Zie, in mijn oogen rijst een zwijgend beeld,
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Het zal de werklijkheid zoo goed gelijken
Als 't beeld dat in uw eigen oogen valt,
Al wordt in hen geen werklijkheid weerspiegeld;
Ik zal u langzaam zeggen wat gij ziet: —
Een kleine -kring van gele boomen wiegelt
In 't oude hofje zachtjes heen en weer;
Hun hooge krans van dunne herrefstblaren
Zakt langzaam met de regendroppels neer,
En uit het laat vergaan seizoen bewaren
Zij samen in hun stil-vergulde kruin
Nog maar de leege rest van 'n gouden groote
Gebroken kroon. Beneden door den tuin,
Die met een zwarte haag is afgesloten,
Gaat maar één enkel goud-bedwarreld pad,
Dat buigt voorbij de dor-geworden hoeken,
Of het bij geen de' uitweg gevonden had.

't Is of nimmer een mensch daar rust kwam zoeken,
Of daar geen hand de holle vruchten plukt,
Geen lief gelaat de lente heeft ontvangen —
Geen sterv'ling tusschen 't stille loover bukt,
Of ooit een bevend blad heeft opgevangen
En aan zijn hart bewaard. Maar rondom staan
De huizen, die het hofje streng bewaken, —
Zij kijken 't doode gouden tuintje aan,
Dat niemand 't dichte hekje aan zal raken,
Dat geen rumoer over het plaatsje gaat.
Achter de donkre schoon-gewasschen ruiten
Schemert een ouderwetsch deftig gelaat,
Dat waakt en wacht en zwijgend kijkt hoe buiten
De gure wind de boomen ledig haalt.
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Ziet gij: dat hart was grooter dan het uwe! Het bleeke beeld verslingert in den wind,
Het goud is door de wijde lucht geloopen
En valt de verte in, - - mijn blinde kind:
Doe gij uw oogen voor de wereld open,
Kijk niet meer achter u op 't eigen spoor,
Zie voor u uit en leid uw deugde' en zonden,
Aanvaard uw- plaats in 't algemeene koor, Hebt gij uw stem, die beefde, weergevonden,
Zing dan uw lied en houd uw evenmaat,
Uw toon blijft in het koor van stervelingen Zoudt gij het leven als een hooglied zingen
En weten wie er voor - of achter staat?
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VOORZANG
Gij lieve stem aan mijne blinde zijde,
Die naast den nevel van mijn leven gaat,
Een echo van mijn hart en wereld beiden,
Of - echo van een ander beter staat,
Muze, wier onvolhoorde lied mij leidde
En voor de rust wel nimmer rusten laat Bevredig gij mijn droomende verlangen
Dit leven te vergeten in uw zangen!
Dit leven te vergeten in uw zangen, Of zijn uw droomen niet een leven waard
Dat, tevergeefs in werklijkheid bevangen,
Door geene werklijkheden werd gespaard;
Dat eenmaal uitging met zijn klare oogen
En van verwachting open kindermond,
Doch dat zoo vaak, zoo bitter diep bedrogen,
Geen mensch of ding - nooit één vervulling vond
Waarin niet weer een drogbeeld lag begrepen! Voor dat gedood geloof gaf God den droom
En liet zijn slippen op de wereld slepen
ken donkren stroom,
Als een ontzaggelijken
Dien Hij bezaaide met Zijn starrenbeelden.
Daar geeft een peinzend hart de wereld prijs
En zet zich neer in die gedroomde weelde
Als op de treden tot Zijn paradijs.
Daar voelt een ziel zich in Zijn hand geheven,
Daar is het dat zij weder zingen leert Want zingen dat is bidde' en bidde' is geven,
Tot onze ziel haar bodem God toekeert
Om zich aan Zijne beeltenis te laven.
Wat is dan leven zonder Schoonheid waard,
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Wat Schoonheid zonderLiefde's overgave
En - ach waar Liefde zonder leed op aard!
Leid mij dan, lieve stem, naar gindsche treden,
Waaraan uw hooge zee van starren beidt,
Leid gij mij uit den afgrond van dit heden,
Genees gij mij van deze werklij kheid !
En nood die rij van eender zielen mede,
Die zoeken naar eender vergetelheid. Zacht rijst het zeil en laat uw adem sturen,
Zacht vallen sterren: de vergeten uren.
Het was een oude stad, die menig waarde
Uit het verleden als een vat vol wijn
En diepe droomen in haar kring bewaarde,
Waar soms de dingen meer dan menschen zijn;
Het was een oude huizing vol herinneringen
Met een verloren paradijs als tuin
En een gazon waarom de rozen hingen
En een paar stammen nog hun oude kruin
Tot aan de vensters beurden, vol van loover
En vol van raadsels aan hun oude schors.
Ik mijmerde aan een ruit - mij tegenover
En naast het hooge venster stond een tors.
Buiten begon de zomer te verbleeken
En hing de hemel als een oud gewaad,
Maar in mij ging dat beter leven spreken:
De droom, waar alle schoonheid van bestaat.
Als om 't gazon de bleeke rozen, zagen
De beeltenissen van de wanden nog
Omlaag op 't kleine leven van hun dagen:
Hun kleere' en pronk, hun wapens, meubels - doch
Niets leefde er dan de geur van vroeger leven,
Niets leefde er dan mijn hart als deel
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Van dat geheel: ik was alleen gebleven —
Voor mij de tors tegen een wand fluweel.
Gezegende oorden, die ons diep verlangen,
Gebore' uit heimwee en herinnering,
Den hemel met zijn beelden vol doen hangen
Als avondwolken in de schemering,
Waar zij, in uw verzonken gloed gevangen,
Nog lichten van een licht dat onderging;
Gezegend zij de eerbied in uw midden,
Gezegend zij de ziel die weer leert bidden!
En vóór mij stond die ééne tors te bloeien,
Oprijzend in dien wonderlijken schijn,
Waar onze zinnen met hun beeld vervloeien
En droom en waarheid door elkander zijn. —
Van de afgeknotte knie droegen de beenen

De zuivre torso van een jonge vrouw
Als 'n golf van marmer op; de armen schenen
Eens naar omhoog gericht, waardoor de bouw
Van 't rijke lijf al zijne schoonheid toonde
En bel de rijp-geworden borsten strak
Den stam van 't lichaam als twee vruchten kroonden,
Waaraan daarboven hals en hoofd ontbrak.
Doch was er niet dan deze rest gebleven —
Verbeelding vraagt een teeken en niet meer:
Juist wat ontbrak bezielde haar tot leven,
Wat schoons verging schiep haar te schooner weer.
Muze beziel gij mij in deze zangen —
O moogt gij eens in Liefde en Schoonheid beiden,
Gelijk gij thans mij leidt, de wereld leiden!
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TWEEDE ZANG
DE MENSCH
Zij wijkt — wijkt naar de bodemlooze nachten
Waarin de chaos zich zijn kernen schiep,
Zijn nevels blies tot werelden — die wachtten
Toen in het holle ruim de tijd nog sliep,
Totdat uit duizend duistere geslachten
De schemering één ziel ten leven riep, —
Wat paar van wezenlooze beesten baarden
Daar 't eerste denkend wezen dezer aarde?
Dan brandt een drempel van de ruimte en dreunend
Daalt uit de diep azuren sfeer de tijd
En drijft een havelooze horde, kreunend
Van honger, dorst en van begeerigheid,
Door 's werelds boom-begroeide duisternissen
Waarin geen open oog den hemel ziet,
Geen brein iets van een wereld weet te gissen
En slechts de geesel van den angst gebiedt. —
Daar naakt een jagend aan de open steppen,
Daar ruischt het zaad, daar rookt een vuur in 't dal,
Daar vangt hij aan zich eenen God te scheppen
En vindt zijn oog de sterren aan 't heelal,
Waartoe zich zijne bange handen heffen.
Doch dan drukt op zijn schouders ook het juk
Waaraan de vooze last hangt van 't beseffen
En vangt op aard de strijd aan om 't geluk.
En de ondoordenkbaar duizendtallen jaren
Vegen met vuur en ijs door het bestaan, —
Zij bouwe' aan hem — hij bouwt aan zijn altaren,
Hij hoort zijn hart en ziet zichzelven aan,
En zoo hij Goden naar zijn beeld formeerde
Bouwt hij zichzelven na in hout en klei
UIT: DE TORS

125

Tot hij den hemel en de aarde eerde
In een gestalte, stralend schoon - als zij.
Hij bad, en streed, en minde, en schiep -: hij leefde
En reikte allengs aan hoogex leven, tot
Hij als een vonk uit eene vuurbaak sneefde
En nieuwe vechters vochten met het lot Doch van de duizend die ten hemel streefden
Reikte één paar handen dichterbij aan God;
En zonken zij als asch - en zonken allen,
Het leven wies -: zij bouwen ook, die vallen.
Maar zij ook doodden - zij zijn 't ook die braken
Aan mensch en ding: roept niet die romp van 't leed,
Hetgeen de eeuwigheid niet goed kan maken,
Dat eens - dat immer mensch aan mensch misdeed!
Hoe zouden zelfs haar steenen lippen klagen,

Zoo haar verloren hoofd nog lippen had,
Om wat haar oogen eens voor gruwlen zagen,
Toen de eene mensch zijn evenmensch vertrad,
Vermoordde en schond, verscheurde en verschroeide,
Aan stukken smeet in de' afgrond van den tijd,
Waar 'n stage stroom van bloed in nedervloeide .. .
O beesten die gij waart! — die gij nog zijt! —
Zij keeren soms als roode dampe' — hun bange
Monden zijn stom, waaruit een schreeuw van pijn
Eeuwig in alle hemelen bleef hangen,
Waar alle onherroepbre kreten zijn;
Zij nadre' in 't teeken van hun martelingen,
Als een aanklacht, een dood-stil symbool
Van wie in angst en zweet gillend vergingen
Om een gedachte - een zwijgend idool!
Zij nadre', een misdaad elk, de martelaren,
Zij drijve', een vloot van wrakken, ons voorbij 26
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En langs ons spoelen hun bebloede haren
En steken zij hun stompen op - als zij!
Laat af! - de aarde is nauw aan 't licht getogen,
Nog woont in haar het onbewuste kind Het rijpe hart alleen leert mededoogen,
Niet 's werelds jammerend begin; nog windt
Zij machtloos zich den morgen van haar oogen,
Nog tast zij zoekend rond - nog is zij blind;
Wat zouden wij, haar blinde kindren, lezen
Hoe eens haar ziende dagen zullen wezen 1
Dan hoort de aarde een nieuwen God genaken,
Die aanschrijdt op het dragende getij:
Een God der Liefde volgt den God der Wrake.
Zie: aan het hooge vensterkruis hangt Hij Hangt weer zijn afgeleden beeld te sterven 1
En achter zijn ontzaggelijk gebaar
Verkeert de lichte aarde in donkre scherven
En stort een gansche wereld in elkaar,
Waaruit een wolk van engelen de luchten
Vervult van Gods belooning en gena;
Doch uit Zijn wonden toog een heir van zuchten
En 's werelds blijheid week voor Golgotha.
Maar Gods rijk roept - Zijn dienaars gaan ten strijde,
Bezeten van hun Heilands woorden, want Bezeten zijn zij die de wereld leiden,
Bezete' - als 't brandend zaad uit Zijne hand;
Niet zij: de korrels in de stille hoven,
Die 's harten kiem bedekken met hun schroom,
Maar die niet drage' - omdat zij niet gelooven,
Of slechts gelooven in een schoonen droom. En aan Calvarie's voet daalde' op hun broze
Veeren de Muze' en weenden om hun doem
UIT: DE TORS
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En smolten samen tot een bed van rozen Een engel bleef en speelde met een bloem.
En toch — hoe vloeide van Zijn beide wijde
Armen en van zijn voeten naar den nacht
Der weerld een beek van troost voor hen die lijden,
Van laafnis die den dorstende' uitkomst bracht,
Van liefde die hun wankel hart geleidde
Naar nieuwe levens- — nieuwe stervenskracht!
En wij — wat antwoordt de afgrond Zijner sferen
Wanneer wij onzen mond naar God toekeeren?
Was zij een bleeke scherf — eenmaal geschonden
Bij de' uurslag van den tijd, verzonke' in 't puin,
Tot zij in 't nieuwe uur werd weergevonden;
Of sliep zij rustig in een rozentuin
Waar kloosterlinge' een ander beeld aanbaden

En 't volk van ver boog bij de Vesperklok;
Of droomde zij hoe ridders haar betraden
Met ijzren voeten uit hun ijzren rok; —
Totdat haar edel lichaam wierd herboren,
Als de aarde weder met een hoogen vloed
Van schoonheid aan den hemel wil behooren,
Begeerig naar het rijk verleden wroet
En zich bij iedren schat dien zij vergaarde
De warme tranen uit haar oogen wiesch —
Tot nogmaals Rome... Rome evenaarde
En hare bloesems door de wereld blies —?
Sinds zonk zij weer — sinds zonken alle goden
En kwam de leege hemel ruischend neer,
Begeerte en macht — zij bleven de geboden,
Die voor verzading hongren doen naar meer.
Sinds zwierf zij ver van 's levens drokke wegen
Tot zij in deze heil'ge stilte school —
X28
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Voor schaarsche zielen tot een schaarschen zegen,
Van Liefde en Schoonheid het vergaan symbool.
O arme tijd, die, slechts met goud gemeten,
Niet meer onmeetbaars laat aan het gemoed,
Waar in der haast van iedre bittre bete
De roep om de Eeuwigheid besterven moet
En die een hongrig hart en vroom geweten
Nog maar terzij de Schoonheid vinden doet, —
O doembaar dorre tijd, die onmeedoogend
Den rijken droom voor de arme daad verloochent 1
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GIJ ZULT HET MIDDEL ZIJN
Gij zijt de harp maar der Muze: zij spant aan uw hart heure
[snaren
En hare ademtocht stroomt over uw menschlijk gevoel,
Hare stem is het die zingt en haar hand die de uwe doet
[scheppen:
Zij is de Godheid die heerscht — gij zijt maar middel, geen
[doel l
GIJ ZULT U ZELVE ZIJN
Luister niet steeds hoe het was, of hoe het „de anderen"
[zeggen,
't Gerucht van die deden en doen ruische voorbij uwen
[geest —
Eens komt de dag die u meet naar het goud dat uw hand
[heeft gegraven:
Niet wat ij waren weegt dan, maar wat gij zèlf zijt ge[weest!
GIJ ZULT SCHEPPEN „sub specie aeternitatis"
Schep uit de vroomheid uws harten uw kunst als het
[stroomende water,
Waarvan de droppelen reeds vol zijn van golvengeluid —
Zij zoo uw woord reeds vervuld van den wind van Gods
[eeuwigen adem,
Of 't voor de Eeuwigheid is — make Zijn Eeuwigheid uit.
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GIJ ZULT EDEL ZIJN
Hoor naar den dwaas niet die zegt dat de menrch niet den
[kunstnar kan deren
En dat uw gretige geest 't hart niet behoeft te ontzien:
Bouw het, een baak in de golven, maar houd zijne ven[steren zuiver
Want door een troebele ruit kunnen Gods oogen niet zien.
DEN MAATSCHAPPELIJKEN
Zoo gij wilt slagen bij andren, praat hen dan niet van u
[zelve:
Hoor wie zij waren of zijn, spreek van hun zorg en hun
[strijd Wilt gij de kans op 't geluk van een mensch te zijn onder
[menschen,
Open hun dan ook uw hart - zeg hun dan ook wie gij zijt.

Niet naar de dracht uwer ziel, alleen naar uw daad ziet de
[menschheid,
Niet wat gij „zijt" heeft belang: haar geldt alleen wat gij
[„blijkt",
Zijn ook uw droomen van goud — slechts het goud dat gij
[slaat telt de wereld:
Niet naar uw rijkdom vraagt zij, enkel hoe gij haar verkt.
[rijkt.
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PROZA

DE GRONDSLAGEN EENER NIEUWE POËZIE
1 9 0 7)
(

IT boek was een „proeve tot een maatschappelijke
kunstleer tegenover het naturalisme en anarchisme de
tachtigers en hun decadenten." De schrijver wil afrekenen
met het naturalisme en de Nieuwe Gidsers, omdat hij in
beide kunstrichtingen niets kon bespeuren van de zoo
genaamde gemeenschapskunst (een woord dat sedert een
slagwoord is geworden, waarvan men de beteekenis feitelijk niet kan omschrijven) die den schrijver toenmaals als
de eenig ware kunst voor den geest zweefde. Zelfs tegenover zijn partijgenooten Herman Gorter en Henriette
Roland Holst meende hij te moeten optreden, omdat zij
volgens hem niet „het vermogen, de kracht of het besef"
hadden „de gevolgen hunner veranderde levensovertuiging in hun kunst door te voeren."
Dit is des te meer verwonderlijk en betreurenswaardig
omdat Scheltema zeer zeker de sterkste prikkels die tot
zijn nieuwe kunstopvattingen leidden, juist te danken had
aan wat Gorter vooral had geschreven in De Nieuwe Tijd.
Het gedeelte dat aan de sociaal-democratische levensbeschouwing is gewijd eindigt met deze woorden:

D

„De aandachtige lezer zal hebben opgemerkt, hoe wij in
de inleiding hebben aangetoond dat de ontwikkeling èn
van de lyriek èn van de dramaturgie innerlijk en uiterlijk
een voortdurende richting was van het algemeene naar de
verbijzondering en hoe de sociaal-democratische levensbeschouwing ... een opklimmen was van de bijzonderheid naar de veralgemeening ... "
terwijl op blz. 8z deze gedenkwaardige zinsnede te lezen
staat:
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„De sociaal-democratie is het geloof voorbij: Der Herr
Gott hat seine Schuldigkeit getan, der Herr Gott kann
gehen"; — de oude waarheid „de mensch moet religie hebben" hebben wij omgezet in de nieuwe: „de mensch moet
systeem hebben", — „an Stelle der Religion setzt die Sozialdemokratie systematische Weltweisheit."
Wat de eerste opmerking betreft, ongetwijfeld heeft
Scheltema daarnaar gewerkt: de breede schare bewonderaars uit bijna alle maatschappelijke kringen zijn daar, om
te getuigen van die veralgemeening der poëzie.
Wat de tweede evenwel betreft, de sociaal-democratie
sprak dit groote woord gelaten uit, maar heeft er geloof
ik niet heel veel plezier van gehad. (Dat godsdienst vergif
is, vertellen ons heden ten dage wederom de heeren van
de Sovjets in Rusland 1 Waar het hier om gaat is, vast te
stellen, dat Scheltema's beste verzen zooveel bewijzen van
het tegendeel zijn.
Maar in de hitte van den strijd, die in die jaren verwoed
werd gevoerd, mag men niet verantwoordelijk worden
gesteld voor ieder woord. En zoo is het met geheel dit
hartstochtelijke, eerlijke boek, waarin naast tal van onrechtvaardige onjuistheden vele ook thans nog onweerlegbaar rake opmerkingen staan.
)).

i) vgl. hun tijdschrift „Beet-bozjniek” (de God-looze).
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L'ART POUR L'ART
ANNEER wij deze formule letterlijk nemen is het
de phrase par excellence, zij laat aan vaagheid en
onduidelijkheid niets te wenschen over. Wij gelooven dat
geen der tachtiger potentaten eigenlijk ooit zelf er de juiste
bedoeling van begrepen heeft. „De kunst om de kunst" ! ? —
het is een „contradictio in terminis", een onwijsgeerig gezegde bij uitnemendheid. Wat in 's hemelsnaam bestaat er
op zichzelve, buiten verband of bedoeling ? De kunst toch
zeker allerminst ! Elke levensbeschouwing, elk bepaald
doel, elk ideaal missend, was dit intusschen bij uitstek de
vlag, die alle vooze lading moest dekken en, ook in haar
andere geliefde vorm: „niet het wat, maar het hoe", de
welgekozen formule voor hen, die het op den duur waarlijk zonder eenig doel, zonder levensbeschouwing en
ideaal meenden te kunnen, stellen. — Zij bedoelden er toch
ook wel iets mee, wij zouden de zin aldus kunnen omschrijven: „Kunst is de vertolking van een ontroering,
haar waarde heeft niet te maken met de aard of de soort
der ontroering, zij behoeft, ja mag geen materieele noch
ideëele bedoelingen hebben". — „De vertolking eener ontroering" ? zij heeft dus reeds ééne bedoeling n.l. de ontroering mede te deelen aan een ander, — zonder die bedoeling zouden zij toch niet geschreven, niet gedrukt en uitgegeven hebben! Het doet denken aan de oude, naïeve
wijsbegeerte die, om het gemis aan luchtledige ruimte te
verklaren, alles de eigenschap van het „horror vacui" toekende. De natuurkunde is met dergelijke tooverformules
niet meer tevreden — voor ons, kunstenaars, wordt het tijd
dergelijke kinderachtigheden ook eindelijk op zij te
zetten!
Wij zagen boven: de kunst heeft als inhoud het gedachten- en gevoelsleven van een tijd, en als natuurlijke
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(aangeboren, innerlijke) bedoeling, dat leven te beïnvloeden, door een moraal te versterken, te verkondigen,
te verdedigen, of te verzwakken, aan te vallen, enz. — De
tachtigers zagen de aandoening, de ontroering zelve voor
het doel aan, terwijl zij toch slechts het onmisbare middel
is; het belangrijkste middel wel is waar, de zuurdeesem en
het gist, maar niet het brood — dat als natuurlijk doel heeft,
gezond en voedzaam te wezen. Even onzinnig is het te
meenen, dat de wetenschap waarlijk om den wille van
haar zelve wordt beoefend: de Duitsche scheikundigen
b.v. zouden u wel anders weten te vertellen. Dit gebeurt
wel eens schijnbaar (b.v. met de wiskunde, doch wij
zagen boven, dat ook zij de werkelijkheid niet te ver verlaat), maar inderdaad met de hoop of verwachting, dat
een op zichzelve nuttelooze vondst, later of in verbinding
met andere uitkomsten nuttig, dat is voordeelig, zal worden. Zooals de kunst en haar bedoelingen, hangt de
wetenschap en haar richting af van een samenleving, en
zooals een latere samenleving van de wetenschap b.v.
geen krijgsuitvindingen (als nieuwe torpedo's) zal verwachten, zoo zal zij aan de kunst geen spiritistische verzen
of naturalistische photographieën vragen.
„L'art pour Part !" Neen, waarachtig niet! Niet de kunst
om de kunst, maar de kunst voor de gemeenschap, de kunst ter
wille onzer medemenschen! Wij moeten aan kunst „wat
hebben", kunst moet ons „wat geven"! Als wij een avond
zien dan moet een gedicht onze stemming vertolken en
verheffen, als wij liefhebben dan moet de kunst ons hart
met lentebloesem bekransen, als wij schreien moeten wij
in de kunst de zoete weerspiegeling zien onzer eigen
tranen, — dát is kunst, daarvoor is kunst altijd geweest,
van de eerste Grieken, van de middeleeuwsche troubadours, tot het voorgeslacht der tachtigers toe — totdat

de waanwijzen, hun medemenschen ignoreerend, hun
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gemeenschap beleedigend, dachten dat zij de meesters
in plaats van de edele dienaars dier gemeenschap waren!
Want „dienaars" (zooals de oude priesters het waren:
leiders — ja, doch in den besten zin ook de dienaars eener
gemeenschap) zijn wij; dienaars der gemeenschap, met
een welomschreven afzonderlijke taak: haar stemmingen
te verhoogen, te veredelen, te vervolmaken — te leiden,
door de muziek van onze eigen ziel. Een taak, die ons is
opgelegd, omdat wij toevallig een dieper, gevoeliger ziel
hebben dan de anderen, omdat ons geluk en onze smart
zooveel grooter zijn dan de hunne, omdat onze oogen
zooveel wijder en dieper de schoonheid zien dan zij. En
om de eer en de grootheid dier gaven waardig te zijn en
eervol te dragen, legt de adel onzer ziel ons de verplichting
op aan hun tafel aan te zitten, en met hen het beste wat
wij hebben te deelen, het brood te breken, een beker van
het leven te drinken ... en dan weer weg te sluipen, omdat, als den ouden slotzanger, ook ons nog altijd de eenzaamheid lief is.
„De kunst om de kunst!" Neen, goddank niet meer. De
kunst om hen, die om ons heen zijn, de kunst om onze
eigen diepe ontroeringen aan hen mede te deelen, met wie
wij leven in één wereld, in één tijd, met wie wij verbonden
zijn door duizenden banden. En niet voor hen ál onze
eigen, onze oneindige aandoeningen, - neen: slechts die,
welke ook de hunne zijn, ook de hunne zouden kunnen
wezen - wellicht ook, die de hunne zouden kunnen worden. Niet de onbeschrijflijke visioenen onzer eigen droomen, waaruit wij met tranen glimlachend wakker worden,
— zij zijn immers niet meer na te vertellen, en al waren zij te
beschrijven, niemand zou ons toch immers aanhooren: de
dwazen, die wakend bleven droomen (Odilon Redon,
Gust. Moreau, om een enkele te noemen), voor wie was
hun eenzame, vruchtelooze, nuttelooze kunst!
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Neen, neen, wij zijn nog, wij zullen weer worden, die
zangers van weleer, en ons neerzetten beneden aan de
tafel van de levenden, en zingen van al wat gebeurt in hun
hart — ons eigen hart is immers als het hunne! En als zij
ons niet verstaan en als wij, nog erger, hen vervelen, welnu
dan hebben zij het volste recht ons de deur te wijzen: —
,,Ruk uit blinde zanger! als uw kunst ons niet dichter bij
God brengt dan onze wijn en gebraden varkens, dan hebben wij haar niet van noode; zing voor de vogels, zij verstaan u misschien beter dan wij !" —
Omdat wij tegenover de geheele linie staan en een
nieuwe opvatting altijd de kans loopt verkeerd of gebrekkig te worden begrepen, omdat wij in één woord niet
duidelijk genoeg kunnen zijn, bekijken wij de zaak nog
eens van een geheel andere kant, en zoeken dan het schilderskwartier op; wij hebben daarbij tevens het voordeel
van een veel eenvoudiger materiaal, dat bovendien bij
uitstek geschikt is voor demonstratie: — wij kiezen vier
voorbeelden van schilders, die allen, elk op geheel andere
wijze, recht tegenover ons staan, en tezamen een vrij volledig beeld vormen van wat wij bestrijden. Wij kiezen:
Breitner, Willem Maris, Thijs Maris en Vincent van Gogh.
Breitner is 't voorbeeld van den naturalist, die evenals
de naturalistische literator doodloopt in de eigen consequenties. Het eigenaardig verschil tusschen de moderne
en de oud-Hollandsche naturalisten is, dat het den laatsten (als figuur- en genreschilders) altijd om den mensch,
den eersten altijd om de verf te doen is: — van zijn eerste
„gele rijers" tot zijn laatste grondwerkers heeft hij nooit
„menschen" geschilderd, maar altijd „in kleuren gedaan"
(zijn witte paard „Montmartre" misschien uitgezonderd).
Zooals het bij den naturalistischen schrijver nooit om de
synthese, maar altijd om de analyse gaat, zoo werd het hem
te doen om de „kopie" nooit om eenige schepping of her140

schepping. 1) Waar de groote ouden hun menschgroepen,
hun landschappen, hun zeegezichten en stillevens samenstelden, zochten, stoffeerden, componeerden — daar
„loopt" de moderne naturalistische schilder „aan tegen"
een paar verdraaide menschenlijven, tegen een landschapkleur, tegen een „kunst-licht- effect" enz.; hij ziet geen
menschen, geen landschappen, geen harmonisch lichtspel,
— hij ziet een roode rok, een bruine tint, een valsche Jichtnoot". Hij schept niet: hij imiteert, hij kopieert zelfs niet:
hij photographeert; en dit niet bij wijze van spreken: — het
is bekend, dat Breitner veel naar photo's schildert, zeer
vele zijner schilderijen lijken eigenlijk sprekend op » kunstphotographieën". Bekijk eens onvooringenomen zijn
werk, en gij zult in de helft er van de photographie herkennen. Wilt gij de proef op de som: photographeer dan
een schilderij van Breitner, en gij zult meenen een photographie naar een of andere toevallige werkelijkheid, geen
compositie, te hebben. Hiermede valt de schilder in het
tegendeel van den naturalist, hij wordt onnatuurlijk door
overmaat van natuurlijkheid: niets is onnatuurlijker dan de
photographie van een loopend mensch of stappend paard,
— zie ze op zijn werk, zie de juffrouw, die recht uit de lijst
in uw armen valt, zie dien verdraaiden kerel, dat onnatuurlij ke paard — het is de naturalistische schilder, die als
de naturalistische literator doodloopt in zijn eigen consequenties. „L'art pour l'art"? — neen: „1'art pour la
photographie!"
Willem Maris. Ziedaar het zuivere voorbeeld van de
kunst aan het kapitaal verkocht. Door enkele theoretici
is ook bij ons wel beweerd, dat de kunst de slaaf van het
i) Als schilder en schrijver van het geanalyreerdefragment, als tegenstelling
van de synthese, is v. Looy wel het meest zuivere voorbeeld: nergens komt
uit zijn werk ook maar één gedachte, één samenstelling, hij zet de dingen
pijnlijk naast elkaar „naar de natuur" — in plaats van in elkaar uit zijn
scheppende ziel.
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kapitaal is geworden, — in de letterlijke zin is dat voor
onze schilders onwaar, althans overdreven, maar Willem
Maris vormt een der voorbeelden waaromtrent dit ten
volle geldt. Men begint met te slagen in enkele „gevallen",
— men houdt vast aan het „genre", — en men eindigt met
voorgoed gebonden te zijn aan „zijn sujet". De band van
publiek en kunsthandelaar eenerzijds, van kunsthandelaar
en schilder aan de andere kant, maakt van de „gewoonte"
een „eisch" — men begint met eendjes en koetjes, en men
eindigt met de vernederende veroordeeling zijn leven lang
eendjes en koetjes te moeten schilderen: — geen kunsthandelaar zou een kippetje van de „genreschilder" willen
koopen, — ter wille van de goudfazanten blijft hij eeuwig
bij de eendjes. — Maar het licht! maar die zon! maar die
eendjes, die koetjes ! roept de kenner, — wat nood! roept de
artist: „1'art pour Part !" — wel nee! J'art pour l'argent 1"
Thijs Maris. Geen scherper, meer volkomen tegenstel-

ling, dan tusschen den jongsten en den oudsten broer,
(wat staat Jaap sterk en groot tusschen en boven hen, niet
de zwakke of de zoeker, maar de sterke
Tegenover den zwakken eenzijdigen broer de veelzijdige
moedige, die niet alleen het oog van den schilder, maar
wat veel meer zegt, ook eens het hart en de geest van een
mensch had; hij werd het voorbeeld van den onbevredigden zoeker. Boven zagen wij zulk een zoeker bij de
literatuur in Hauptmann, hier hebben wij een nog mooier
en gaver voorbeeld. En het is bij dezen eenzelfde gang geweest; — uitgegaan van het naturalisme, eindigde hij bij de
mystiek; in zijn jeugdjaren naturalist, schilderde hij geen
toontjes en kleurtjes, maar „menschen" en maakte koppen
die alles beloofden, waar geen van zijn kunstgenooten bij
haalde. Toen wendde zijn onbevredigde ziel zich tot de
romantiek, en verhief hij de „Gartenlaube" in de hemel.
Daarna nog één stap naar de mystiek, — en hij is geëindigd

,,kunnen"!)
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als een levend-begravene, een kindsche maniaque, een
blinde dwaas, gebogen over grijze plekken, waar niemand,
behalve hij zelve misschien, iets in zien kan, of zelfs iets
uit kan droomen. En tegen den enkelen uitverkorene, die
in het hol van dezen zieke weet door te dringen, rijzen
zijn haren te berge van schrik, indien ... de bezoeker
zijn schilderijen, die hem nooit verlaten, zou willen opnemen om ze te kunnen „zien"; — en de bezoeker gaat
heen, vervuld van oneindige verrukking ... en schrijft
een lofzang over zijn „sigarenpijpje" 1) — Wat praat gij,
roept de ontroerde pelgrim: „1'art pour Part !" — neen, hier
werd het erger: „1'art pour 1'artiste !"
Vincent van Gogh. Deze schilder is van meer dan één
zijde door de sociaal-democratie als háár kunstenaar uitgeroepen, — inderdaad vormt hij het meest volledige voorbeeld van alles wat wij niet willen, van alles waar wij met
de meest heftige vijandschap tegenover staan. Vincent was
de echte, rampzalige „decadent", de razende, hulpelooze
uitlooper van een leege, ondergaande klasse, Vincent was
bij uitstek het type van hen, die onze meest consequente,
meest bittere vijanden zijn: — hij was het type van den
„anarchist". Elk kunstenaar zonder levensbeschouwing of
doel is anarchist, bijna elk kunstenaar die wij bespraken,
bestreden wij als zoodanig, — maar niet allen waren het op
dezelfde wijze, in dezelfde mate; Vincent is het op alle
wijzen en in de hoogste mate: de anderen waren tam— of
„christelijk" anarchist — Vincent is een bommenwerpende
anarchist! Bij alle eischen die wij opstelden, bij alle verder
te ontwikkelen stellingen, overal hebben wij slechts aan
hem te denken, om te begrijpen hoe wij het juist niet
willen, om te gevoelen wat juist het meest vijandig tegenover ons staat.
Hij heeft, ja — menschen geschilderd, maar zoo, dat elk
!

i) Cf. v. Deyssel's bezoek bij Thijs Maris.
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sociaal-democraat het bloed naar het hoofd moet stijgen
van woede tegen den man, die zoo zijn medemenschen
dorst zien en uitbeelden; hij heeft een boerengezin » (aardappeleters") geschilderd, met zwarte varkenssnoeten over
het eten gebogen, — zoo heeft hij ze geschilderd, dat hij
verdiende gegeeseld te worden om deze hoon, zijn medeschepsels aangedaan; hij heeft menschen geschilderd als
krankzinnige dieren, met alles, alles op het gelaat wat van
den duivel is, en waarbij de tranen ons in de oogen springen van woede over wie dát heeft durven doen; hij heeft
aardappels en schoenen geschilderd, die krenken om de
dierlijke, onbehouwen, onmenschelijke hartstocht, waarmee zij werden aanschouwd en geschilderd, op een manier,
zoo grenzenloos hoogmoedig, alsof hij ze zelve had geschapen; hij heeft bloeiende boomen geschilderd, waarvan iedere bloesem onze ziel beleedigt, om het beestachtig
egoïsme, waarmee hij ze heeft aangezien; hij heeft bloemen

geschilderd, waarvan wij voelen, dat hij ze eer uit de hel
dan van de hemel heeft gekregen; hij heeft kamers, kroegen geschilderd met de gemeene, wreede hartstocht, en de
grove verf van een roodhuid, waar geheele schrifturen voor
noodig waren, om uit te leggen, wat hij er voor duistere
dingen mee bedoelde; hij heeft landschappen en boomen en
hemelen geschilderd, niet als een mensch, maar als een
krankzinnige, die stilletjes alle boomen in brand stak, en
alle lichten van de hemel probeerde te halen om er vuurwerk mee te spelen; — en de rampzalige is eindelijk in
waanzin gestorven. Waarlijk deze gevaarlijke mensch,
dit afschuwelijk kind van hartstocht en krankheid, dat
zeker nooit menschelijk brood heeft gegeten, nooit menschelij ke tranen heeft gestort, dat niet leefde van brood
en water, maar van de felste ontroeringen alleen — hij is
onze vijand! de uiterste van het J'art pour l'art" — neen,
voor hem was het: J'art eest moi !"
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Wij maakten deze uitwijding, omdat onze bedoelingen
aan hen zoo duidelijk zijn toe te lichten, en omdat het
„1'art pour 1'art", zoo voor één kunstgroep, dan zeker
voor onze achterlijke Hollandsche schildersbende de leus
bij uitstek is geweest. Al onze letterkundigen, zij zaten
toch aan 't leven vast, zij ontkwamen niet aan de strijd
daarmee, op welke wijze dan ook, zij zochten tenminste.
En zien wij buitenlandsche schilderscholen, dan treft ons
daar toch dikwijls een trachten, een zoeken naar houvast
in 't leven, een teruggaan naar oude idealen, een tasten
naar nieuwe, een opstellen van bedoelingen, een pogen
naar 't menschelijk beeld, — maar onze Hollanders, zij
konden het leven missen, zij zochten niet, streefden niet,
bemoeiden zich niet met de wereld: zij bleven in het
land van de trekschuit, in het land van „de toon"); het was
hun om de koetjes en plasjes, om de weitjes en zeetjes, om
de eeuwige binnenhuisjes, om de mooie „gevalletjes" te
doen, — wie van hen heeft eigenlijk ooit een „mensch" geschilderd ! En dat was het nakroost van onze oude Hollandsche school, die het bijna altijd om menschen te doen
was, dat waren god beter 't de schilders uit 't land van
Rembrandt, bij wien het wel bovenal om den mensch en
al het menschelijke was gegaan!
Ach, schilder of schrijver, het was al eenerlei, -- met hoeveel afzonderlijke opschriften voorzien, zij droegen allen
dien éénen stempel, dat valsche merk van het individualisme, het anarchisme. En daarom is de strijd zoo moeilijk
tegen hen: — zij glippen als boter door de vingers, vallen
als zand door onze handen, geen vaandel waarom zij staan,
geen figuur waarom zij zich vereenigen, geen stelling, geen
groep, geen houvast. Met ieder een ander, bijzonder soort
i) Merkwaardig, hoe enkele kunners, die wel zochten en wel tot eenige
stijl kwamen, ook een levensbeschouwing hadden, b.v. Toorop en Der
Kinderen.
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aandoeninkjes, met ieder een andere krul in hun artistieke
staart, maar ach met hetzelfde blinde egoïsme in hun hart,
gold voor al deze decadenten, deze kleine giftbloemen, al
los van stengel en wortel, los van de grond waar zij nog
meenden te groeien, dat aardige (maar slechts betrekkelijk
ware) woord van Fichte: „was für eine Philosophie man
w ihlt, richtet sich danach was für ein Mensch man ist", —
elk meende in de tijd die uiteen viel zalig te kunnen worden
op zijn eigen wijze, en geen van hen heeft ook maar ooit
gedacht aan de zaligheid van anderen. Geen hoop dan op
de eigen zaligheid, geen geloof dan in de eigen schepping,
geen liefde bovenal dan voor het eigen hart, geen toon van
deernis, geen meeschel yk geluid van smart of vreugde rijst
ergens op uit hun ongezonde, misvormde of barbaarsche
producten. „L'art pour l'art i" ja, dat was wel de ellendige leus van hen allen, en van hem, die haar bovenal als
een liefde zoo na aan zijn schandelijk onmenschelijk hart
heeft gedragen, die, als Vincent onder de schilders, alles
inhield wat wij haten en bestrijden, van hem — den ,,kunstdandy" v. Deyssel, voor wien van alle wereld en menschelij kheid alleen... „het woord" was overgebleven, voor
wien het ,,l'art pour l'art" was geworden: ,,l'art pour le
mot"!
Neen, nog eenmaal: — niet tusschen temende soc. dem.
theoretici en de tachtigers zal later de scheiding gesteld
worden, door wie eenmaal deze tijd zullen oordeelen, —
maar over hen, wier kunst terugdreef naar de gemeenschap
uit wier arbeid, uit wier ziel een nieuwe menschenliefde
heeft geklonken, over hen zal eenmaal de groote lijn worden getrokken, die weer gaat van het bijzondere naar de
veralgemeening, van de uitgerafelde persoon tot het
levende weefsel van den mensch. En — hier draaien voor
ons als het ware al de coulissen om, en zien wij het alles in
ander licht, in andere verhouding: — ons licht immers viel
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vlak tegen hen aan, van éénen kant om ze wél te zien, —
nu schijnt onze lamp voor een oogenblik in hun hart, van
een andere zijde: Zola, Steinlen, Jozef Israëls, de Russen,
Heyermans, Querido, Brusse, enkele Duitschers, en nog
hier en daar klinkt door het naturalisme heen, boven het
,,,l'art pour 1'art" uit een milder stem, een dieper toon,
een geluid dat weer waarlijk van een mensch schijnt te
komen, en meenen we, onder welke stijllooze vormen dikwijls ook, telkens weer een menschelijke -- inhoud te
hooren.
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OVER IDEALISME
Een narede tot de Grondslagen eener Nieuwe Poëzie.
Lezing gehouden te Groningen voor de litterarische faculteitsvereeniging in Nov. z 915 .
IER is de toon veel milder, meer vergevingsgezind,
F1
ofschoon de hoofdbedoelingen van de Grondslagen
geenszins worden tegengesproken of geloochend. Er komt
echter een ander ding bij : hij spoort de studenten aan toch
niet onverschillig te zijn tegenover de maatschappelijke
problemen, en met idealen het leven in te gaan.
Tegenover de uitlating van een rector: doe niet aan
politiek, maar drink en wees vroolij k ! stelt hij : Doe aan
politiek, d.i. wees maatschappelijk, maar drink niet en wees
ernstig! „Geen grooter vijanden heeft de vooruitstrevende
menschheid gehad dan de vijanden van het ideaal, vanaf
den ouden Mephistopheles, der Geist der stets verneint,
tot de moderne mephisto's, als een Shaw, den vernuftigen
jongleur met leege paradoxen, — om van zijn kleine neefjes
ten onzent maar te zwijgen."
„Geen grooter vrienden daarentegen heeft de menschheid dan de wekkers, — de vaandeldragers, de vlagzwaaiers
van het ideaal. En wat de kracht van een ideaal zoowel op
den enkeling als op de massa vermag, dat hebben deze
ontzettende tijden wel voldingend bewezen, — hoe hebben
ze alle goedkoope spotters als met één veeg weggemaaid!
Als wij sociaal-democraten ons in één ding hebben vergist, dan is het wel in de ontzagwekkende kracht van het
ideaal, of liever van idealen, die wij ten onrechte meenden
dat verzwakten en die wij daarom „ideologieën" noemden!
„Maar het gevaarlijkste aller gevaren, gevaarlijk voor
een volk en zijn cultuur, zie: dat blijft toch een jeugd
zonder idealen!"
Over zijn boek De Grondslagen zegt Scheltema dan:
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„Intusschen ben ik hier niet gekomen om over den
twijfel te spreken, - die onzekere ster, waaronder wij,
kinderen van dezen tijd, ” leven - noch over uw idealen
maar over de mijne. En om dan na deze algemeene inleiding op mijn meer persoonlijke inzichten en idealen te
komen, mag ik wel beginnen u te zeggen, dat ik mijn
gesternte, bij alle opstandigheid tegen het lot van geboren
te zijn in een verscheurden en chaotischen tijd, toch ook
dankbaar ben voor den rijkdom, die het ons geslacht heeft
geschonken, doordat het ons deed leven „op de kentering
der tijden". Daaraan dankte ik het, dat in mijn gymnasiumjaren ons groepje van jongeren bezield en als het ware opgeheven werd door een diep en heilig enthusiasme voor de
toen bloeiende Nieuwe-Gids-beweging, de glorificatie in
de literatuur van het individu, en wij later dat enthusiasme
nog mochten overdragen - nog „tijdig" mochten overdragen! - op de idealen eener gemeenschap, op de sociaaldemocratische levensbeschouwing. Uit de verbinding, uit
het begrip, dat wil dus zeggen: het omvatten en doordenken
van die beide gedachtenlevens, is ten slotte het boek ge-

-

groeid, waarover gij mij hebt aangezocht hier in het kort

te spreken, het boek waarin ik de conclusies dier beide
idealiteiten heb neergelegd en dat de grondslag is geworden
en gebleven van mijn verdere levenswerk: „De Grondslagen eener nieuwe Poëzie". —
,,Gij kunt het u nauwelijks voorstellen, welk een geestdrift ons voor die tachtigers toen bezielde, wat voor bevrijding zij brachten aan onze gekluisterde geestelijke
benauwenis; gij kunt het u nauwelijks denken wat dat
geweest is, toen wij voor het eerst een boek als Couperus'
„Noodlot" met rooie koppen lazen, of in eenboek als
Aletrino's „Zuster Bertha", een boek nu misschien reeds
bijna vergeten, de openbaring vonden van ons eigen
diepste zieleleven en het hoogste meenden te zien, wat
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de kunst al-te-zaam kon brengen! Ik heb mij later wel
vaak een schandelijk renegaat gevoeld, waar ik mijn oude
liefde zoo heb moeten verloochenen, maar de menschelijke
ziel is nu eenmaal aldus, dat wij ons wel het felste keeren
, tegen wat wij het diepste hebben liefgehad.
„Men heeft mij vaak gevraagd, waarom ik „de Grondslagen" niet heb laten herdrukken, waartoe van verscheiden kant herhaalde aandrang kwam. In 't kort zou ik willen
antwoorden: omdat het boek ten deele zijn taak vervuld
heeft, en omdat de noodige omwerking bij de zoo snel
veranderende tijden te omvangrijk zou wezen. Ik vind het
scheppen zelf zoo oneindig belangrijker dan het afbreken
en critiseeren, wat ik altijd onder de letterkundige uitingen
het minste werk heb gevonden, dat ik blij was de taak niet
weer te behoeven herbeginnen, waar ik zag, dat de natuurlijke loop der dingen mij reeds in algemeenen zin gelijk
had gegeven. De taak was gedaan, een taak, die ik nu mis-

schien wat zachtaardiger en nog minder persoonlijk zou
opvatten, maar een taak, die ik als een heiligen plicht
voelde — èn tegenover mijzelf, omdat ik tot klaarheid wilde
komen in den chaos van gevoelens en gedachten, van onbevredigde verwachtingen en verlangens, èn tegenover de
gemeenschap, omdat ik bemerkte, dat er geen ander was,
die het deed, of wilde, of kon, geen ander die uitsprak wat
zoo velen min of meer bewust met mij mede moesten
voelen. Zoo heb ik toen, ik mag wel zeggen: „de kat de bel
aangebonden." En ik heb er voor geboet! dàt kan ik u
verzekeren: — de goden op den Olympus — den NieuweGids-Olympus ! — en hun staf van trouwe bewonderaars
hebben mij de roede niet gespaard, en het mij tot den huidigen dag nooit vergeven. Ik heb mij daarbij altijd getroost met de gedachte, dat ik over de hoofden van vele
criticasters een dankbaar deel van Holland heb bereikt,
en dat het eindoordeel over hen en mij, evenzeer als mijn
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oordeel over de tachtigers, niet het laatste woord zal zijn
geweest — dat eenmaal enkel de toekomst zal geven.
Doch in de tweede reden waarom ik de „Grondslagen"
niet herdrukte: den telkens voortgolvenden tijd, die voortdurend de voetstappen uitwischt, welke wij gister zetten,
ligt tevens de oorzaak van de algemeene kunstonrust onzer
eeuw, die, steunend op een plat materialisme en snel
groeiend door technisch vernuft, elk edel geestelijk weefsel weer ontrafelt voor het nog voltooid is. De groote
kunst aller eeuwen kon alleen bloeien op een basis van
vaststaande geestelijke idealiteiten. Die idealiteiten kunnen
langzaam vergroeien en veranderen, dan zal langzaam de
kunst zich vernieuwen, maar zij kunnen niet voortdurend
verbrokkelen en hun grondvormen wisselen als de figuren
van een caleidoscoop — dan voelt de kunst zich op te
wankelen en onrustigen bodem om eenig grootsch bouwwerk te kunnen voltooien. Zoo onze hoogste geestelijke
waarden reeds den dag van morgen hun koers zien terugloopen, hoe kan onze geestelijke handel en wandel zich
dan anders bezighouden dan met momentaliteiten, gelijk
wij nu reeds zoo lang zien gebeuren?
.Dat niettemin ook in de roerigste tijden, ook daar
waar de ons omringende geestelijke wereld zich voortdurend wijzigt, een grootsche en rijke schepping, hoezeer
dan ook de verscheurdheid der tijden weerspiegelend,
mogelijk is, dat hebben enkele groote figuren uit de
renaissance, den tijd, die misschien meer dan eenig voorafgaande op den onze gelijkt, wel bewezen: — figuren als
een Michelangelo, die temidden dier „Erscheinungen
Flucht" de vaste kern van hun brandend hart wisten vast
te klemmen als een lichtbron voor de eigen ziel; — en waarheen dan die lichtbron schijnt, naar het verleden of naar de
toekomst — zijn leven en dat van da Vinci, zijn tegenvoeter,
hebben wel bewezen, dat zulks ten slotte voor de eeuwigISI

held maar van weinig belang is.
Maar wat dat verleden of het heden ons moge leeren —
dit ééne zeker wel: laat niet te licht los het ideaal, waar uw
ziel zich aan heeft gehecht, en waar zij om is gegroeid als
de klimop om den boom des levens, — hoe hooger gij
groeit, hoe wijder ruimte gij ten slotte zult overzien en hoe
belangrijker uw eigen wezen zal worden in vergelijk met
den stam, die u draagt! Elk ideaal is ten slotte maar middel
en de eeuwigheid alleen het doel!
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ITALIË (1914)
ROME
IL men iets hebben aan de saamgeharkte hoopjes
puin, die het Forum voorstellen, dan moet men wél
een beetje moeite doen. Het is niet genoeg er zoo wat rond
te scharrelen en met stok of parasol tegen de hoopjes puin
te prikken, — hetgeen ook geen resultaat heeft, daar alle
hoopjes met cement goed saamgeplakt zitten; dit als maatregel voor de Amerikanen, opdat zij niet zoo'n marmeren
presse-papier in hun zak zullen stoppen — want het zijn
voornamelijk nog maar presse-papiers, die er resten!
Welaan neem Baedeker — hij is werkelijk zoo uitmuntend! —
„Habt Euch vorher wohl prápariert,
Paragraphos wohl einstudiert,"
en nog een speciale studie, wat prentjes, wat phantasie,
liefst veel phantasie — ach dan kunt ge het immers zoo
mooi maken als gij zelf maar wilt, — en neem wat reconstructies er bij, anders wordt het misschien té mooi!
Want kijk: als men die reconstructies zoo nagaat, de
geschiedenis der Romeinsche gebouwen en van dit Forum leest, in gedachten ziet naar al die marmers met verguldsel, naar al die eindelooze reeksen van steenen beelden — dan komt dikwijls een twijfel op, of dit alles waarlijk mooi is geweest; mooier dan bijvoorbeeld de Berlijnsche Sieges-Allee, met die gouden keukenmeid aan het
eind en het Rijksdaggebouw in de verte? Ongepast zoo'n
gedachte, is het niet? En toch: — wie ter wereld kan zich
waarachtig voorstellen, hoe dit Forum bij de voortdurende veranderingen door brand, bliksem, afbraak, uitbreiding, vernieling en aardbeving er in elk decennium wel
heeft uitgezien? Reconstructies van hoe het te eeniger tijd
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ongeveer was zijn misschien mogelijk, doch een beeld van
de schoonheid, die nooit „ongeveer" maar altijd ,,precies" is, schijnt hier toch nooit betrouwbaar.
Slechts van één bouw, het Forum Trajani, mogen wij,
door de geschiedenis van zijn wording en door geloofwaardige getuigenissen aannemen, dat het een werkelijk
mooie schepping is geweest. Maar dit opeengestapelde
complex van Forum en Palatijn —? Zie dien mooien berg
met zijn boschjes van steeneiken en cypressen — was het
waarlijk mooier toen daar een lange marmeren gevel van
het Tiberiaansche paleis te pronk stond ? Men rekent het
ons in meters voor — maar was het mooi ? mooier dan die
berg alleen, met de hooge muren van grauwe tufsteen?
Want daar is het, dat Rome begon: — Binnen zulke
muren op dien berg bouwden de Palatijnen hun Palatium,
vanwaar de „Sacra via", de „Heilige weg," juist zooals
onze Amsterdamsche 1), naar het „Forum" voerde, dat wil

zeggen de „buiten-plaats," waar de graven waren in het
Sepulcretum, de alleroudste plek van Rome — en de j ongste, want zij werd pas voor weinige jaren blootgelegd. Daar
ligt de geschiedenis van het Forum, van Rome's hart, van
gansch Rome-tusschen het Sepulcretum, het oudste, en
de zuil van Phocas, het laatste bouwsel, toen Rome's
ondergang reeds lang had aangevangen.
Gij eenzame levenszwerver, dien ik raadde naar Rome te
gaan, neem thans uw Baedeker, lees bijvoorbeeld het
kleine handboekje van Diehl „Das alte Rom" 2) (ik kan
niet helpen, dat het zoo droog is) en stap dan in de kostbaarder maar tenminste meer verluchte werken, die hij opgeeft, en — verdiep u in het verleden. Het is waar: van de
i) Welke intusschen in omgekeerden zin denzelfden naam draagt, daar
hij van buiten naar de Kapel ter Heiliger Stede, de Nieuwe Zijdskapel,
voerde.
z) „Das alte Rom", Sein Werden, Blühen und Vergehen, v. Dr. Ernst
Diehl, (Quelle & Meyer, Leipzig.)
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honderd, van de honderden bouwsels, die hij noemt, was
van minstens de helft reeds vóór tweeduizend jaar geen
steen meer te vinden, en van de rest kan men soms, zoo
hier en daar nog een steentje zien, maar — „man hat doch
seine Freude dran!"
De koningstijd, het oudste Rome van de fabels, dan de
sterke republiek, de groote keizertijd, die het Rome van
baksteen en stuc in een stad van marmer en verguldsel veranderde, — de soldatenkeizers, de Christenkeizers, de
Gothen — Theoderic, de laatste die Rome's schatten nog
wilde bewaren. Dan het verval, de ondergang; de middeleeuwen, die hun torens bouwden op en uit het puin van
het Forum, toen het leven zooveel kleiner was geworden
en ingekrompen, dat de roofheeren niet een verren vijand
maar elkander bevochten. Tot ook hun muren vallen en
het Forum één berg van puin is geworden, een begroeide
overwoekerde massa, waar de armzalige herders hun
magere geiten weiden en vastbinden aan den top van de
zuil van Phocas, de eenige rest, die nog uitsteekt boven
het verleden,.., waren zij ingeslapen tot heden en ontwaakten zij thans op het Forum: — hun geit zou daarboven
bengelen, als eens het paard van Münchhausen, toen hij het
in den nacht aan een kruis had gebonden in de sneeuw en
zich te slapen gelegd, om met den morgen na den dooi beneden wakker te worden aan den voet van — de kerk; de
sneeuw had, als hier het puin, een dertien meter hoog
gelegen!
Ja, de Gothen, Theoderik ! — en daar rijst ons eigen verleden uit die ruïnes: Dahn's „Strijd om Rome"! Weet gij
nog, hoe gij het laast, tot 's nachts in bed, met schitterende
oogen en gloeiende wangen bij de knetterende kaarsvlam,
tot wij zelf schrokken van het omslaan der ritselende
bladzij! Dit had gij niet gedacht, dat er zoo weinig was
overgebleven van de paleizen, die gij daar droomde — van
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de luchtkasteelen uit die dappere jeugd, toen wij er lang
over dachten, of wij een tweede Cethegus, of toch maar
niet liever een nieuwe Theoderik zouden worden 1
Maar de jeugd is voorbij en een ander schrijver staat
voor ons: Couperus met zijn „Berg van Licht" en zijn lief
keizertje — Heliogabalus; en een ander daar dadelijk naast:
Jean Lombard met zijn „L'Agonie" en zijn kwaden ellendeling — Heliogabalus! Merkwaardig verschil: — beiden
beschrijven juist dien zelfden tijd van enkele jaren, zij
beiden maakten studies voor hun werk en raadpleegden
waarschijnlijk meerendeels dezelfde bronnen — ja, Couperus kent Lombard en prijst zijn „L'Agonie" als onnavolgbaar voorbeeld, — hij zegt slechts enkele andere opvattingen te hebben omtrent „het keizertje",... en zij beiden
beschrijven een samenleving en stuk cultuurgeschiedenis,
dat in wezen ten eenenmale verschillend is!
Couperus was te bescheiden in zijn voorrede: — als
kunstwerk, als lyrische „evocatie" van een verleden staat
zijn „Berg van Licht" mij oneindig hooger dan „L'Agonie";
maar daarom ook is het des te gevaarlijker, want Lombard, dien men slechts met groote moeite en weerzin ten
einde kan lezen, is toch, schijnt mij, in sommige details
beter gedocumenteerd. Wie van hen beiden heeft het,
beeld van de waarheid het meest benaderd —?
„Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit
Sind uns ein Buch mit sieben Siegeln.
Was Ihr den Geist der Zeiten heiszt,
Das ist im Grund der Herren eigner Geist,
In dem die Zeiten sick bespiegeln."
Dan is het veiliger als Flaubert een roman te schrijven
van gephantaseerd realisme uit een verleden, dat nauwelijks een scherf heeft achtergelaten en waarvan de geschiedenis alle herinnering en ieder woord heeft uitge156

wischt. Maar het allerveiligst dan toch maar zijn de handboeken van de nijvere graafwespen der wetenschap — de
Duitsche handboeken natuurlijk! — waar de maat van elk
steentje, en de huurpenningen van elke verdieping, en de
koopsom van ieder pand worden gegeven. 1
)

Y) Reeds iets verouderd, maar zeer gedocumenteerd: Marquardt (e.a.)
„Das Privatleben der Romer"; meer modern en in vakkringen algemeen
bekend: Ludwig Friedlânder „Darstellungen aus der Sittengeschichte
Roms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine"; het
nieuwste en zeer geprezen werk: Baumgarten, Poland en Wagner „Die
Hellenistisch-Römische Kultur" (Teubner); voor den leek voldoende en
zeer aanbevelenswaard: Th. Birt „Zur Kulturgeschichte Roms", (Quelle &
Meyer, Leipzig).
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KUNSTENAAR EN SAMENLEVING

(1922)

D

IT boek, waarin de plaats van den Kunstenaar (dichter en beeldende kunstenaar) in zijn volk en zijn tijd
historisch wordt nagegaan van de Grieken af tot op onze
dagen is een noodzakelijk deel van de taak die Scheltema
te vervullen had. Het spreekt van zelf, dat hij als bemiddelaar tusschen kunst en volk wilde weten en meedeelen, hoe
het in den loop der eeuwen met deze verhouding was gesteld. Met behulp van tal van schriftelijke en mondelinge
bronnen heeft hij zich volledig en eerbiedwaardig van
deze taak gekweten en hoopte met dit boek den grondslag
gelegd te hebben tot een uitvoerig werk over deze
materie. Wij laten hier volgen enkele bladzijden over den
toestand in Griekenland.
Voor het goed begrip omtrent de positie van den

kunstenaar in de oudheid diene bovenal, dat zoowel voor
Hellas als voor Rome, maar wel zeer bijzonder voor den
Griek, ons algemeen idee van „kunstenaar" niet bestond,
en het voor hem ondenkbaar ware, dat de intellectueele
schepper (dichter, dramaturg) tot eenzelfde categorie als
de beeldende kunstenaar zou behooren. Zijn dichters en
vooral zijn dramaturgen eerde de Griek, niet bovenal nog
als zoodanig, maar als zijn geestelijke en zedelijke leiders
bij de gratie Gods — zijn beeldende kunstenaars daarentegen, van den eenvoudigsten pottenbakker tot de bouwers van zijn tempels, ja tot den grootsten beeldhouwer
die wellicht ooit geleefd heeft — Phidias — toe, achtte hij
niet hoogex dan onze samenleving b.v. een decoratieschilder, een timmerman-aannemer of een meubelmaker
schat: hij vatte hen te zamen met het woord „technites" d.i.
„ambachtsman". Zoo vinden wij dan ook den bouwmeester zelf en de arbeiders van een Griekschen tempel (het
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Erechtheion) met geluk honorarium 1) op de<elf de loonlijst
voorkomen, terwijl een figuur als Phidias, bij alle democratie van Hellas, voor een aanzienlijk Athener toch geen
portuur was om mee om te gaan.
Hier raken wij dadelijk het hart der kwestie, want voor
de beoordeeling der positie van den beeldenden kunstenaar in Hellas vormt uiteraard de betrekking waarin deze
groote stond tot de grooten van zijn tijd en de soort van
zijn aanzien een hoofdzakelijk gegeven. Deze en gene zal
zich herinneren, hoe in Hamerling's eenmaal veel verslonden roman „Aspasia" Phidias als Pericles' vriend
wordt voorgesteld. Hamerling zou zich voor dezen omgang van den beeldhouwer met den eersten man in den
staat wellicht op klassieke aanhalingen kunnen beroepen.')
Onmogelijk is het dan ook niet, dat Pericles eengen omgang met Phidias als diens vriendschappelijke beschermer
heeft gehad; zeker is echter, dat de veronderstelling, als
zou een vriendschappelijke betrekking van de aanzienlijken tot de beeldende kunstenaars eene gewone verhouding en niet een hooge uitzondering zijn geweest, ons geheel op een dwaalspoor zou brengen. De nieuwere historici der klassieken hebben aangetoond, hoe diep inderdaad
de klove was, — zoo zegt de bekende Prof. Wilamowitz, de
groote kenner der antieke cultuur, die reeds zoovele
fabels heeft opgeruimd: „Naief is het zich Pericles in
vriendschappelijk verkeer met Phidias te denken, die zoowel maatschappelijk als in ontwikkeling een „banausos"
(handwerksman) was en bleef". Plutarchus zegt (in „Het
i) Een drachme (ongeveer 45 ct.)
Plutarchus over den bouw van het Parthenon schrijvende, (pl.m. 5 00
jaar later) zegt, dat Phidias de opperste leiding had, daar hij de vriend
was van Pericles (vgl. Henri Lechat, „Phidias et la Sculpture grecque au
Ve Siècle", Chap. VI); nog Friedlánder noemt in zijn standaardwerk
„Sittengeschichte Roms" (Deel II 7e druk blz. 344) bij het aanhalen van
een oordeel van Dio van Prusa over Phidias dezen laatste Pericles' vriend.
2)
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Leven van Pericles" Cap. 2) „Wij achten een kunstwerk
en minachten zijn maker. . . geen fatsoenlijk jongeling,
die den Zeus in Olympia of de Hera in Argos ziet, zal
daarom wenschen een Phidias of een Polycletus te zijn."
Plutarchus voegt hier nog een paar namen van dichters bij,
maar het feit, dat hij hier namen van den tweeden en derden rang naast de allerberoemdste beeldhouwers van Hellas plaatst, doet de waardebepaling nog treffender zijn.
Misschien intusschen laat een plaats uit Lucianus (De
Droom, Cap. 9) nog minder ruimte tot discussie: „... ook
al zoudt ge een Phidias of Polycletus worden, dan zullen,
ja. allen je kunst prijzen, maar geen verstandig mensch zal
wenschen de maker te zijn, want hoe voortreffelijk je ook
mag wezen, men blijft je beschouwen als een: banausos kai
cheironax kai apocheirobiotos" (d.i. alles: handwerksman).
Genoeg, de plaatsen in dien zin zijn verscheidene, en wij
zullen ook in de Romeinsche samenleving, ja nog ver tot
in den nieuweren tijd, dit diepgaand verschil in waardeering tusschen de beeldende en de meer intellectueel scheppende kunsten vinden. Dat intusschen ook de ouden de
beeldende kunstenaars wel positief onder-scheidden,
blijke b.v. uit een aanhaling van Isocrates: „Wie zou
Phidias durven vergelijken met een maker van Tanagrabeeldjes?" 1)
Het is niet waarschijnlijk, dat Phidias van zijn kant zich
ten opzichte van de gemeenschap meer of beter geacht
heeft dan een om zijn bekwaamheid gezocht ambachtsman — moge hij zich tegenover de goden al gevoeld hebben als aangeblazen door hun adem. Te minder, waar men
goeden grond heeft te meenen, dat een door het gansche
volk zoo geliefd en geëerd dramaturg als Sophocles, die als
mensch en kunstenaar in zoo volkomen en gezonde hari) Vgl. slotbeschouwing in Edm. Pottier „Diphilos et les modeleurs de
Terres cuites grecques".
16o

monie het beste uit de ziel van zijn volk heeft saamgevat
en door dat volk als een zijner besten werd gekend en
geëerd — dat zelfs deze door de muzen begenadigde waarschijnlijk niet eens zijn grootheid en roem als dramaturg
het hoogste en schoonste van zijn leven heeft geacht, maar
wel den tijd, dat hij den staat als „strategos" (de hoogste
militaire rang) had gediend. Gelijk van heel Hellas, zien
wij ook van dit ééne groote leven alleen de monumenten,
die zijn scheppen als kunstenaar heeft gebouwd en meenen, dat deze scheppingen den geheelen mensch en zijn
hoogste streven en bereiken hebben uitgedrukt — ten onrechte: ook dit ééne leven had inderdaad andere zijden, die
voor hem en zijn tijdgenooten wellicht als nog schooner
golden dan heel zijn kunstenaarschap 1 1)
Een uitdrukking, zoo niet een der oorzaken, van het
diepgaand verschil in waardeering tusschen de beeldende
en intellectueel scheppende kunstenaars zien wij in het
feit, dat de eersten betaald werden — en volgens welk een
standaard hebben wij boven gezien — maar bij de laatsten
alle gedachte aan eenige betaling was uitgesloten. Aeschylus, Sophocles noch Euripides hebben ooit in Athene een
cent „verdiend". De gedachte daaraan, zeiden wij, bestond
eenvoudig niet, en het stemt wel tot nadenken, dat zelfs de
uiterlijke roem, in den vorm van een krans, bij de dramatische wedstrijden alleen aan den winnenden dramaturg
kwam, indien deze ook zelf (wat wel meest het geval was)
het stuk had ingestudeerd (geregisseerd enz.) Doordat
nu in het algemeen geen geestelijke arbeid werd betaald,
zijn in den bloeitijd van het democratisch Griekenland
(in tegenstelling met het absolutistisch Egypte) alleen de
i) In zijn uitgave van Wolfr. v. Eschenbach's „Parsival" (Bnd. II Blz.
zegt Martin: „Auch Archilogus und Aeschylus steilten ihre im Kriege
bewiesene Tüchtigkeit höher als ihren Dichterruhm: Athenaei lib i.i, sect.
Y 14)

23 (627)",
I61

beiitters de geestelijke leiders van hun volk geweest en
stonden zij reeds als zoodanig uiteraard op een hooger
sport van de maatschappelijke ladder, dan eenige loontrekkende beeldende kunstenaar. Ook een wijsgeer, als
Plato, ook een geschiedschrijver, als Herodotus, waren
vanzelfsprekend aanzienlijken, of althans welgestelden, en
het zijn eerst de sophisten (wijsgeerige leeraars) geweest,
die zich voor hun lessen (en dat wel behoorlijk!) lieten betalen. Nog van Socrates, zelf een niet vermogend maar
toch onafhankelijk man, weten wij, dat hij - diep neerzag op
de sophisten, omdat zij zich — nota bene lieten betalen! Hij
zelf was een der eerste literaten, die niet tot de aanzienlij ken behoorde.
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