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Na verloop van een tiental jaren voor den herdruk van
mijn beide eerste bundels gesteld, voelde ik mij tot een
schifting genoopt: — Geschreven toen het getij der voorgaande literatuurperiode verliep, vormden vele gedichten
nog de uitdrukking van te tijdelijke en voorbijgaande gevoelens, om te voldoen aan den toets eener meer algemeene
schoonheid en werkelijkheid. Ik verzamelde dus — slechts hier
en daar iets wijzigend -- als „eerste oogst" uit die beide
eerste bundels een bloemlezing van wat ik door de jaar
heen zich als een ontwikkeling had zien ver-beelden-getijdn
van meer persoonlijk-bijzondere naar meer algemeen-menschelijke ontvankelijkheden, totdat ik langs „een weg van
verzen" „uit den dool" was geraakt en bij het voller licht
„van zon en zomer" in het eigen ook het algemeener nieuwe
geluid had gevonden. In dien zin vormt thans de hier gekozen bundel, als inleiding, met de vier volgende een geheel,
en — voor de lyriek — daarmee te zamen een practijk der
theoretische beschouwingen, welke ik als „de grondslagen
eener nieuwe poëzie" heb ontwikkeld.
A. v. S.

I.
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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 paarl, — ik steeg, — mij scheen in volle zon
De matte glans om een geheim geweven!
'k Zag op: — der bergen grijns stond stram in spot,
De 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.

Eerste Oogst.
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FABRIEKSROOK.

Zooals een zuil van rook haar klim in 't steile
Zoo grootsch waant, wijl de lucht haar roerloos draagt,
En van beneê haar hitte en arbeid schraagt,
Tot zij het wanklend hoofd verbergt in 't ijle, —
Zoo steeg ik statig uit de nauwe laagt',
En stuwde een"stoet van donkre droome' uit veile
En zieke ziel, — toen boog 'k het hoofd een wijle,

Waar de eigen geest tol voor den hemel vraagt: —
Ik zie me uit vuur en bloed en zweet geboren,
Mijn ziel zwerft weenend bij het morgengloren,
Een roetvlok duizel ik op wilden wind!
Al mij! ik weet, ik was een eenzaam kind,
Geen kind in lijde': in wéten was ik blind, —
Waar is mij thans een plaats van rust beschoren?
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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 jammervolle 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 deelde!

IV.

AAN DEN VIJVER.

Toen kwam de zon ! -- de hemel, schoongeveegd,
Leek versche lucht, van voorjaarsvreugde dronken,
Die heel 't jong - levend loof als bronzen vonken
En gulden- groene vlinders licht beweegt.
Ik stond aan 't koele vijvervlak verzonken
In 'n droom van jeugd, — bij al die stemmen zweeg 't,
Als 't donker graf waarop een zonde weegt, —
Dát oog bleef stil en strak bij 't daagsche pronken.
Maar 'k dacht: „wat kost ons hart de levensblijheid
Meer dan dat kleine beetje stille wijsheid,
Dat 'n zonnestraal bij lentedag vertelt ?"
Toen rilde een wind over het zonnig veld,
Die heeft het rimplend vlak met goud beleid,
En 'k zag zijn glans, en 'k hoorde 't ruischen : „geld

!'r
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V.

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: —
Dàt wat de menschen doen is gruwbre logen!
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VI.

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.

7

VII.

BIJ EEN BEELD IN EEN PARKVIJVER.

De heete zon lacht met haar volle facie
De malle menschen uit, — dampt in de straten,
Verguldt in 't park de blaadren tot dukaten,
En schenkt der zondige aard haar gulle gratie.
De burgerij trekt op: — uit alle gaten
Treedt 't zoet gezin met deftig stijve gratie,
En lonkt en schuift en sleept in 't park zijn staatsie,
En knikt en knipt en wandelt wijs te praten.
Zeg arme liên, van 't vet der aard verzadigd,
Waarom staat uw gezicht zoo stil-verveeld,
Waarom zoo plechtig-wijs en wèl-bezadigd?
O Holland's burgerij: — zoo 't vijverbeeld
Tot naakt heusch-levend mensch zijn begenadigd
Lijf betoovert — — dan waar' 't fatsoen gekeeld!
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WAKKER WORDEN.

Door lichte droomen straalt de lichte morgen,
En streelt mij zooals moeder deed, en legt er
Een bloem van zon op de oude sprei, en vlecht er
Het dierbaar beeld van verre kinderzorgen.
En 'k ben weer kind, — niet beter — ach! niet slechter
Ook dan thans, en schoolziek heb 'k 't hoofd geborgen,
Diep onder 't dek voor 't bange uur verborgen — —
't Is lang geleên : -- ik ben mijn eigen rechter!
Wij allen talme' aan de' uchtend van ons leven
En bergen 't schreiend hoofd voor 's levens school: —
Waar is onze angst, — waar onze jeugd gebleven?
Doch wien, die eens als kind voor 't leven school,
Heeft het bij ramp en leed zooveel gegeven,
Dat hij niet zwerv' en snikk' en eeuwig dooi'!
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IX.

LUCHTGEVECHT.

De zon die blaast een lustige schalmei
En stuurt haar lichten troep den wolken tegen,
De steigerende luchten schoon te vegen, —
De witgebolde vijand schaart zijn rij.
De wind pijpt op zijn doedelzak de zege,
Bestormt de luchtkasteele' aan alle zij,
En jaagt zijn koppels 't vlugge licht aan lij, —
Het is één strijd, één tintelend bewegen.
't Schaatrend gevecht vervult de hemelgaarde, —
Daar breidt het gouden licht zijn flanken uit,

En spranklend buitlen bei op lachende aarde —
De daverende zon neemt heel den buit!
Zoo breekt mijn lichte geest de laatste wolken,
Zoo komt een blij geluk mijn ziel bevolken.
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STADSKLOKKEN.

Een laatste roep der donkre stad verzonk,
Het zwijgend water wiegde gouden spranken,
Nog poosde een late lichtschijn bij een kranke,
Bij zuren arbeid, — of een zoeten dronk.
Toen galmde de verlaten stad en schonk
Een donkren stroom van volle bronzen klanken
In mijne open ziel, — ik boog tot danken,
Toen 't dreunend antwoord in een cirkel klonk.
Zoo breekt een lied uit eiken hoogen toren,
En slaat een band van jublende. geluiden
Om ieder eenzaam hart, dat nog kan hooren;
Een krans van klokken komt me 't uur beduiden,
Daar stijgt mijn donkre ziel in lichte koren, —
Daar slaat mijn hart, dat als een klok gaat luiden!
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ZONSVERDUISTERING.

Een zwarte vlam zal 't klare licht bederven,
Een matte schemer gaat de lucht besmeuren,
De kwijnend-zieke zon verbleekt van kleuren, —
Dood hangt de lucht in bange doode verven;
De menschen meenen, dat hun God gaat sterven,
Reeds komt de donkre satan 't doodshemd sleuren:
Wat gaat hun bevend bonzend hart gebeuren,
Als zij hun God en licht — en leven derven!
Menschen op áárde viert uw God zijn feest,
Die nog uw slechte ziel en blikken kluistert,
Dien gij nog mint, en haat, — en immer vreest:
Een bleek brok geld heeft ziel voor ziel verduisterd
En spreidt zijn gier'ge grijns om ieders geest,
Dat elk slechts 't eigen kloppend hart beluistert.
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XII.

AAN DE GRENS.

Ik voel me een arm en heel verlaten mensch:
Weer is een deel van 't duister boek gesloten
En de afgeleefde tijd teruggestooten, —
Nu staan mijn wankle knieën aan de grens.
Dreunend valt daar de poorte in doffe sloten
En bergt het tuchthuis, dat ik diep verwensch,
En in den kalmen avond wacht mijn wensch

Naar wat in klaren morgen ligt besloten.
Vergeef! — ik weet het zonde hier te dralen:
Bij 't eigen angstig harte te overleggen,
Hoe groot het was, — hoe smartlijk het kon dwalen; —
Ach waar' me een borst, om er mijn hoofd te leggen,
Om samen in dat scheemrend dal te dalen, -- —
Om te gelooven, en geen woord te zeggen!

II.
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XIII.

ANGST.

Langzaam -- langzaam dringt ellek huis zijn ruigen
Kop naar voor en dreigt mijn zwak lijf te breken,
Vlucht! vIucht de stad! voor ik te zwak gebleken
Ben, — mijn bang bloed slaat ribbe' als broze duigen!
Op! op! het is nog tijd, — mijn armen steken
Als ijzren schroeven ter weerszij, en buigen
Uit elkaar de' onverzetbren last, — betuigen
Hun kracht, die voor geen kracht nog is geweken.
Ons overstelpend is het donker leger,
Dat deez' vloekbre staat op onz' borsten zendt
Om ons te deuken, — maar wie recht den weger
Houdt van goed en slecht — o hij wint in 't end 1
En wie niet 't zwaard hief tot den laatsten dag, —
Hèm waar' het wel, zoo 't viel bij de' eersten slag!
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XIV.

NACHTWIND.

De wind loopt in den zwarten nacht te loeien,
Hij rent de wereld door om iets te moorden,
Of ik verstond die weggerukte woorden —!
Daar is een wild gerucht, een lied aan 't groeien!
Mijn schemer-stille huis wacht dien verstoorden
Vreemdling, — daar komt hij door, het venster roeien
En blaast mijn rozen, die in 't lamplicht bloeien,
Over de slapende aarde, als roode akkoorden.
Als een vergeten beeld zat ik te staren,
Mijn schemerende ziel hoorde niets meer, —
Totdat op eens een lied de stille snaren
Deed beve', en ritmen rilden in een heer
Mijn roode lippen af, als roode blaren, —
De stormwind strooit ze in vreemde zielen neer.

17

XV.

DAGERAAD.

De klare nacht week met zijn zilvren starren
Voor de' onbespeurden dag, die ruischloos steeg,
Elk ding dat sterflijk was rustte en zweeg, —
De nacht bleef in het roerloos loover warren.
Toen 't lichtelooze licht zijn verven kreeg,
Deed het een donkren torenromp verstarren,
Zijn steile groei versteende in 't uchtend-marren, —
Dáár straalt zijn koopren haan in 't lichtbeweeg l
Mijn geest slaat in de ijle lucht zijn rijken
Groei, — ziet den nieuwen dag in 't lichtend pad,
Mijn stille oogen lache' in 't blijde kijken; —
Mijn geest, wij wonen in de lage stad,
Waar trane' als starren voor het daglicht wijken; —
Stil, alles slaapt nog, doodlijk afgemat!

Eerste Oogst.
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xvI.
IN HET PARK BIJ AVOND.

De zoete geuren van den Zomer speelden
Met zilvren schimmen van de matte maan,
In 't glanzig water doolde een witte zwaan, —
Een witte bloem, waar 't licht heur veeren streelde.
In 't bevend hart voelde ik de zoete weelde
Zoo veler minnende harten opengaan,
Ik zag de kostbre bloem der liefde staan, —
'k Dacht: of toch ééns die menschen engten teelden!
Ol kon ik al die liefde in verzen dringen,
Mijn liefde in ál mijn dierbre woorden zingen,
En ál 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.
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XVII.

NA DEN REGENDAG.

De woeste sterke wind zong zulk een bangen
Zang, de wolken goten hun grauwe kruiken
Op de aarde leeg, — vergeefs sloot ik mijn luiken:
Het was het jagend lied van wild verlangen!
Dien gulden avond vlamde 't in de struiken,
Als tranen op bebloosde kinderwangen, —
Waar 'n roode zon in elken drop bleef hangen,
Ging 'k langs het stralend pad den Zomer ruiken.
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!
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XVIII.

NACHTBLOEMEN.

De lage zon goot langs de heuvelkammen
Haar goud, als was een vat vol wijn gebroken,
De doffers koerden, in hun nest gedoken,
De koekoek antwoordde van verre stammen.
De avondbloemen hadde' heur kroon ontloken,
Vol zoete geuren om haar kelk, de stramme
Oude dennen droegen toen roode vlammen, —

Het was een avond vol van wondre sproken.
Zoo golve' in de' avond van een wereld geuren
Van vreemde bloemen, in één nacht verbloeid,
En zwarte stammen dragen gouden kleuren,
Totdat hun vragende armen zijn vergloeid.
De avond sterft, die 't morgen dagen doet, —
Ik weet niet of ik lache' of schreien moet.
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XIX.
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!
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xx.
TOT DE ARMEN.
Weer groef die steenen stad haar grauwe blikken
Diep in mijn open hart, waarin 't verhaal
Van zon en zomerlucht kwijnde in de taal
Der heugenis, die in haar rook ging stikken.
Bij die meedoogenlooze sombre praal
Voelde ik een lust om het luid uit te snikken:
Waar bloeiden aan die mure' in donkre dikke
Schimmel de bloemen van een ideaal?
Maar toen ik te avond, in het grijze licht,
Langs de oude gladde dorpels van de armen
Mijn schatten zocht, zonk van mijn hart 't gewicht
Van eigen leed, — toen bloeide in mij die warme
Bloem van Liefde open voor wat er ligt
Aan straat en spelend glimlacht om erbarmen.
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XXI.

ZOMERMIDDAG.

De middagzon groeit langs mijn open ruiten,
Daarbinnen droomt een volle roos van blijheid,
Ver speelt een orgel 't heerlijk lied van vrijheid,
Een jongen loopt er langs, dat lied te fluiten; —
Soms, in een zomermiddag, zwijgt de nijd
Van al wat leeft, — mag dan een mensch, als buiten
Het leven wiegt en zingt, zijn oogen sluiten
En droome' als 'n bloem aan 'n venster neergevlijd ? —
Wie ligt in leegen slaap bij heete vuren,
Wie is er stil waar alle menschen vechten

En elke dag ons elke rust bestrijdt! —
En toch: — wie was zoo groot uit stille uren
Een krans van zoete harmonie te vlechten,
Die op zijn doodbed om zijn slapen glijdt ? —
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XXII.

REGEN.

Toen kwamen dagen van eindloozen regen,
Van heel diep treurende muziek, die speelde
Van den hemel en de dake' en verveelde
Mijn groot warm hart, in het zonlicht gedegen.
En geen die niet in 't moedelooze deelde
En gedwee mee-weende, en zich niet verlegen
Over zichzelf boog, want wie had gekregen
Zooveel blij's, dat binnen een vogel kweelde ?
Ook ik boog neer en kon niet vrooli*k zijn,
Maar toch droeg ik de vlam van heerlijk weten
Met me en stroomde door 't bloed een versche wijn.
En 'k dacht aan hen in wier vaneengereten
Ziel hun weene' een eendre muziek deed zijn, —
En ik was stil -- ik was mijzelf vergeten!
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XXIII.

AVOND IN STAD.

Het goud-gebrande licht droop van de treden
Der gevels, --- gele meiwijn in het koelVat van den heldren nacht, -- zacht rees 't gewoel
Der dorst'ge stad, als in een kerk gebeden.
Ik zag en glimlachte naar 't heilig doel.
Van eiken dag, — de wereld leek tevreden,
En aan mijn voeten zonk het ver verleden,
Vol donkre schatten van eenzaam gevoel.
Toen zag ik hoe de zon haar gouden zaad
In de aarde strooide, waar het 's morgens bloeide,
Een hooge val van licht stond in de straat.
0! 'k voelde in mij hoe 't nieuwe leven groeide, —
Gaf ik aan allen — alien 't gouden zaad
Van 't licht, dat door mijn stille handen vloeide!
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XXIV.

MORGEN IN DE BERGEN.

De zilvren morgen steeg over het dal,
Het leek of aan de steenen rozen bloeiden,
De bleeke nevels weke' en reze' — en groeiden
Als witte anemone' in 't licht heelal.
Toen rijpte 't klare zonlicht zelf, en vloeide
Als zuiver-blanke room van wal tot wal, —
Tot het op eens in overvollen val
Het vale meer met brandend goud besproeide.
Zoo stijgen zacht de schimmen uit mijn donker
Tot zij voor de' adem van den dag verzinken,
Zoo bloeit een bloem uit elken zonneflonker,
Tot op eenmaal als 'n bron mijn hart te blinken
Ligt voor iedereen — o! hoor stil, wat klonk er:
Is het een mensch die uit dat hart komt drinken?
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XXV.

HITTE.

Hoog staat het stralend witte zonjuweel
En slaat zijn heete licht op 't land te gruis,
De zilvren vlammen laaie' uit 't hemelhuis,
De barnende aarde blakert grijs en geel.
Elk buigt zijn rug onder het zware kruis
Van vlamme', een last van vuur, — het lijkt of heel
De wereld brandend draait, — de zon ziet scheel
En kookt het gulzig zweet op 't heet fornuis.
Kon ik die zon aan bet mijn borsten drukken
En drinken van haar licht, dat ik in dagen
Van duisternis de menschen zou verrukken!
Wie dorst zijn ziel in 't barre zonlicht dragen,
Om uit zijn hart voor andren de' oogst te plukken, —
Wie dorst om zweet — wie dorst om waarheid vragen?

XXVI.

DE DORPSKERK.

Waar nog de oranje lucht in 't Westen blaakte
— Haar lichternis den schuwen nacht bedwong —
Rees aan mijn weg een donker dorp, daar zong
Murmiend een laat gebed, — de kudde waakte.
Dan zag 'k hoe de oude kerk haar klimop-wrong
Tot hoogen paarsen bisschopsmantel maakte,
En als een wondre vogel 't kroost bewaakte,
Dat bang onder haar veil'ge vleugels drong.
Maar langzaam zonk die gloed, het purper sleet, —
De naakte maan was op haar troon gestegen;
Zoo valt eens van elk ding elk logenkleed
En staat één licht boven de wereldwegen;
Ach, wie, die in zichzelf om vrede streed,
Heeft niet geknield voor 'n afgodsbeeld gelegen!
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XXVII.

IRIS.

Over het grauwe golvend bergland joegen
De angstig zwangre wolke' hun nacht, — de wilde
Donder loeide, — en de doffe echo's rilden
Tot zij hun roffel uit alle rotsen sloegen.
Maar waar tot mij de hemel boog, daar tilde
De lucht heur zware wimpers op, — haar voegen
Barstten open — en breede stralen droegen
Het druipend goud op 't hoogland, waar het trilde.
Toen groeide over mijn duizlend hoofd uit vale
Diepten een purpren vlam, die langzaam steeg,
Om als een blonde engel naar 't licht te dalen.
O dat mijn lied die lichte vleugels kreeg 1 —
Dat het als Iris uit den nacht kwam stralen, —
Zijn glans als 'n engel naar de toekomst neeg.
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XXVIII.

DE OOGST.

En de eerste zicht zeeg door het ruischend graan,
En de eerste cirkel gleed, als de ebbe in zee,
Aan 't golvend veld terug, — de schorre sneê
Rustte niet meer na de eerste wreede baan.
Toen voelde ik hoe de zonnestralen mee
Met de aren vielen, 'k zag de zonschoof staan
Over de lande' en 'k hoorde 't oogstlied aan,

Dat fluistrend door de volle halmen gleê.
En ik zocht in mijn hart, of uit zijn grond
Ook 't oogstlied rees, — ook ik het gouden koren
Tot rijpe garven van mijn vreugde bond: —
Zie, 't welig graan wiegde in de diepe voren
Op de' akker van mijn hart, —
0 ! de oogst dien 'k vond
Was deez': nooit gaat één menschenhart verloren!

III.
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XXIX.

HERFSTNACHT.

Langs wei en wilgen gleê de vochte nacht,
Het deinzend witte kleed golfde en bezoomde
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!

Eerste Oogst.
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xxx.
KINDJE.
(Voor Lizelotte.)

Kindje! dat zacht met je vlasblonde popje
Speelt, je rein stemmetje kan nog niet schreien,
't Lacht nu en zingt in moederlijk verblijen
Teederlijk voor popje een liedje, — je kopje
Wiegt als een bloemetje, dat bij het glijen
's Avonds van de' avondwind, 't zijige kopje
Deint, en vleiende van de zon nog 'n dropje
Krijgt van haar wijn, om welig te gedijen.
Kindje! nu wiegt het leven je in zijn
Breede armen, als een popje zoo zacht, je
Oogen zijn bloemen, — het daglicht dat lacht je
Moederlijk toe, — het sterke leven wacht je, — —
Mocht eenmaal, — o! kindje moge altijd mijn
Liefde als 'n krans muziek om je hoofdje zijn!
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XXXI.

INTOCHT.

•Toen werd die blauwe hemel al maar wijder,
Langs alle huizen lagen lichtfestoenen,
Van alle daken daverden klaroenen
En door de straten reed een gouden rijder.

De Zon toog vóór met koperen blazoenen,
Als stedemaagd, heraut en begeleider: —
Het was de bloode Herfst, de schoone strijder,
Zijn bloote beenen stake' in gele schoenen.
Zoo rijdt de vreugd mijn wijde poorten binnen,
Verguldt het woonhuis der gestorven jaren
En zet de vensters van mijn oogen open, —
Mijn vlugge voeten wille' een dans beginnen: — —
Mijn handen reiken aan de losse blaren —
Om mij zie ik bedrukte menschen loopen.
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XXXII.

SEPTEMBER.

September! laat uw open grijze vanen
Door koele luchten, schoone straten gaan, —
Het gave goud ligt op uw zegebaan,
Druipt van uw fijne wapperende manen;
Den puren honig laat ge in harten staan:
Gewasschen goud in glad- gevlochten spanen, —
Uw adem is ons tot het lijf gegaan
En blaast ons, jonge goon, langs nieuwe banen.
Op kameraden! grijpt het najaarsooft,
Laat wijn en wingerd om uw schansen glijden
En zet een krans op 't vastberaden hoofd ;
Drukt uw bewusten zin in 't jaargetijde,
Dat met zijn kloeken wind uw vlagge looft,
Dat waait uw woord langs Holland's vlakke weiden!
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XXXIII.

OCHTEND.

De fonkelende dag rijst vroolijk uit de hoven
En door de luchten vaart een tintlend najaarslied,
De grijze hovenier glimlacht en zwijgt daarboven
Als hij zijn gelen tuin en schoone loovers ziet;
En dat gebogen blinde volk wil slechts gelooven
Aan 't klamme zure zweet, dat brood en leven biedt,
Het staat van wind en goud en zonnelicht bestoven,
Het werkt voor 'n grooten heer, — iets grooters kent
[het niet.
0! koom' die blijde dag, dat zich uw hoofden heffen
Als bloemen in het licht, het onverbleeklijke,
Dat . het uw loutre ziel en leege oogen treffe, —
Koom' 't uur dat gij in rijen, onverbreeklijke,
De schoonheid van uw aarde en hemel gaat beseffen,
Kom over hen! o Schoonheid! onuitspreeklijke!
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XXXIV.

PLICHT.

Zooals de dagen uit het Oosten rijzen, —
Na vaste vaart, die niemand kan beletten,
In 't weiflend West met goud geschreven wetten
Naar nieuwe dagen, nieuwe lichten wijzen;
Als door de nachten, tot ze in 't licht vergrijzen,
De starre' hun spoor in zuivre sferen zetten,
Die nooit een, menschenadem kan besmetten,
Waar nooit een dwaalt op onbewuste wijze: —
Zoo weet ik, dat deez' wereld reeds de banen
Van ieder mensch, van ieder wisslend wicht,
Tot ééne groote harmonie komt manen, —
Zoo wil ik, dat ik zelf mijn uren richt
Als strak-getoomde will'ge onderdanen
Naar éénen vromen, onontkoombren plicht!
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xxxv.
HERFSTREGEN.

De regen kust mijn vensters weer,
De donkre winden sollen
Het droeve liedje van weleer
Langs alle huizebollen;
Een dorre tak gaat heen en weer,
En van zijn blaren rollen
De natte tranen telkens neer, —
Altijd weer volgezwollen.
0! met de zon om 't hoofd gewonden,
Met geld en goed en zoet-gezind —
Wien heeft de Mei geen vreugd gezonden!
Maar in den Herfst, bij regenwind, —
Zeg, heeft er één den moed gevonden — —
Ach ! 'k weet — ik ben een heel laf kind!
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XXXVI.

MAAN NACHT.
-

De gracelijke maan gespte 't satijnen
Kleed en zijden weefsel uit al de dalen
Der aarde saam tot 'n zilvren knoop van stralen,
Waaruit haar klaar gelaat stil hing te schijnen.
Toen kwam een stoet van pelgrims aan, de schrale
Noord-wind dreef hen besneeuwd door de woestijnen
Der heemle', hun vilten pij aan flarde' in 't fijne
Licht der maan, — — 'k dacht: vanwaar ? om wat te halen ?
Wij zijn die pelgrims door de sneeuw der tijden,
Wij vragen niet vanwaar — noch uit welk lijden, —
Wel weten wij waarnaar wij barvoets gaan;
En soms — soms dwaalt een heldere gedachte
Naar 't blijde kind van latere geslachten,
Als 't onze schimmen ziet bij lichte maan.
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XXXVII.

NAJAARSDROOM.

De Zomer is voorbij — voorbij!
Langs alle vensternissen
Staan madelieven, rij — aan rij
In lange witte rissen.
Als 't avond is, te rust — te rust!
Dan klim ik op de daken,
De blanke maan die kust — die kust
Margrieten tot ontwaken.

De bloemen groeien zacht — zoo zacht,
Die wind ik om mijn vingers,
Dan strooi ik door den nacht — den nacht
Die witte bloemenslingers.
En 's morgens vroeg, bij dag — bij dag,
Dan zijn de menschen mooier,
Dan vragen zij: wie zag — wie zag
Dien zilvren sterrenstrooier? —
De dagen gaan voorbij -- voorbij!
Ach ik kan in mijn leven
Den menschen zoo, bij tij — bij tij,
Niet meer dan bloemen geven!
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XXXVIII.

NA DE BUI.

De lucht is 'n beetje blauw,
Het water rimpelt even
Van de eerste winterkou,
Wat doode blaren bleven.
De zon gaat uit den rouw,
Komt bij de kabbels beven,
Mijn versche bruid — o! nou,
Nou kom je bij me leven!
Diep in me breekt een oude snaar,
Een ander gaat het winnen, —
Wat klinkt :die hel, wat klinkt die klaar,
Nou kijkt de zon naar binnen!
0! ik sta naakt in 't late jaar,
Nou gaat een lied beginnen!
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XXXIX.

HERDENKING.

De blare' om onze voeten,
De regen om ons hoofd, —
De Herfst zag ons ontmoeten,
Die Herfst had veel beloofd, -De blare' om onze voeten.
En 't liedje uit de boomen,
De bloemen van den grond
En al die zomerdroomen
Danste' in onz' harten rond, —
En 't liedje uit de booroen.

En wij vergaten 't leven,
De menschen om ons heen, —
Wij hadde' een droom geweven
Om bet onz' harten heen, -En wij vergaten 't leven.
Twee lichte wilde zaden
Dreven wij in den wind,
Van 't spelen nooit verzaden
En voor elkander blind, —
Twee lichte wilde zaden.

AA
De Zomer kwam ons vragen
De bloemen uit het zaad, -- —
Twee vreemde bloemen zagen
We elkander in 't gelaat, —
De Zomer kwam ons vragen.
De blare' om onze voeten,
In 't late najaarsweer,
Kwamen we elkaar te ontmoeten,
Wij kende' elkaar niet meer, —
De blare' om onze voeten.
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XL.

ZONNESTRAAL.

Grijs was de herfstdag in zijn nevelkleed,
Grijs was het wijze boek, waar ik uit las
Van lang-verganen tijd, die eenmaal was,
Van lang-vergane menschen en hun leed.
Ik zocht naar 't hart dat in die woorden was,
De hand die mij de poorten opendeed
Van 't komend land, dat niemand — niemand weet,
Maar menig zoekt achter zijn vensterglas.
Toen viel de gouden zon op al die woorden
En lachte 't leven in dien najaarsdag

En leefde 't land, dat niemand nog behoorde: —
Hartstochtelijke kameraden! lag
Altijd, altijd de zon zoo in uw woorden
Als op dat stille boek die lichte lach!

XLI.

KERKHOF.

Om 't grauwrood dak en de' ouden torentronk
Der kerk vlotte de vroege nacht, -- veraf
Ging 'n boerenpaard, waarvan de holle draf
Dof tegen 't bleek - geworden muurtje klonk;
De steenen bisschop boog zijn krommen staf
Zeegnend, — bij 'n scheef- gezakten Christus wonk
Nu en dan een schemerend blad, dat zonk , —
En zachtjes vluchtte naar 'n vervallen graf.
Zoo daalt nog soms een losgerafeld blad
Bij wat ik lang diep in mijn hart begroef,
Waarnaar 'k mij zelven nooit meer, nooit meer vraag;
'Ver dooft in 't donker nog een paardenhoef,
De scheemring zinkt op 't ritselende pad, —
Achter mij valt de nacht om 'n doodenhaag.
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XLII.

DE WIND.

De wind sluipt door den donkren nacht,
Hij woelt door doode blaren, —
Luister! die lange bange klacht —
De wind zal niet bedaren.
De wind huilt door het dorre hout,
Hij rukt aan alle ruiten, —
't Is binnen stil, 't is binnen koud —
Hoor! hoe de wind kan fluiten!
De wind komt aan mijn dichte deur — —
Hij wil bij mij naar binnen,

—

Daar is een oude diepe scheur —
Wat wil de wind beginnen?
De wind gaat door mijn donker huis —
Hij draagt het oud verleden! —
Hij rakelt in het kil fornuis,
In de asch van mijn gebeden!
De wind drijft het verloopen tij
Uit lang-vergane dagen, —
De golven komen dichterbij —
Ik zie ze dooden dragen!
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Het rijst al om mijn donker hoofd,
Het joelt voorbij mijn oogen —
Al mij! ik had dat lang gedoofd! —
„0 ! wind heb mededoogen!

-

„Neem weer, neem mee dien ouden last!
„Wat eens mijn oogen zochten —
» Waarnaar ik eenmaal heb getast —
,,Neem 't op uw verre tochten !

,,0! bange wind ga van mijn borst:
„Waarnaar 'k met leege handen — —
» Waarnaar mijn heete mond gedorst —
,, Neem het naar verre landen!
,,En al waarvoor ik heb geschreid,
„Waarom ik nbg moet snikken -„0! waai het, waai het, wijd en zijd,
„Waar nooit mijn oogen blikken!
„Neem alles wat eens is geweest
„Op uw gevreesde vlerken,
„Draag 't uit mijn moe geworden geest,
„Leg 't in vergeten zerken !" — —

De wind vaart door mijn leege hart,
Drijft mij langs oude paden, —
De wind speelt met mijn oude smart
Als met de dorre bladen.
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De wind voert me in het donker veld,
Hij vraagt er al mijn tranen:
De wind heeft me alles weerverteld! -Hij zwaait zijn zwarte vanen.
--

—

--

Ike wind gaat door, — hoor! hoe hij lacht!
Hij wilde niets meer sparen, — — —
Ik ben alleen — en in den nacht
Zit ik hem na te staren.

Eerste Oogst.
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XLIII.

HERFSTMUZIEK.

De Herfst is het lied van herinnering,
Hij vlecht om uw voorhoofd den gelen laurier,
Hij strooit voor uw voeten de zoete vlier, —
Door uw ziel gaat een siddering; — —
Uw hart is een viool,
De Herfst vaart zachtjes door de snaren, —
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!
De herfstwind zingt van een verloren ding,
Bij u weent hij aan een gebroken klavier,
Uw oogen zijn goud van zijn gulden vier,
Om uw mond is een tinteling; — —
De vlam die in u school
Is uit uw open hart gevaren, —
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!
Het herfstlied beklaagt u, o sterveling!
Ach 1 lees niet in zijn geel geworden brevier,
Zoek nimmer naar het droog-gewaaide wier
Langs de stranden -- o zwerveling! — —
Uw pad daalt uit den dool
Omlaag langs goud gevallen blaren, —
Verlaten kind, keer tot de menschen weer!
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XLIV.

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!
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XLV.

VERDWAALD.

Sterreft de Herrefst al —?
De boomen zijn stiller,
Soms gaat een triller
Door het duindal.
Heeft daar een haan gekraaid —?
De neveling dommelt,
Een blaadje schommelt

—

Is weggewaaid.
Ruischt daar het gele riet —?
Een vrouwtje dat sprokkelt,
Hoor! de wind tokkelt —
Zij hoort het niet.
Rijs uit dien dorren schoot —!
Kind keer van je zwerven!
Wou je hier sterven? —
Hier is de dood!
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XLVI.

HERFSTLIEDJE.

De takken zijn dun,
Ik ruik de run
Van de eiken, —
De berken zijn wit,
Op een bank zit
Ik te kijken.
Daar klautert het licht
— Wat mooi gezicht! —
Door de takken naar boven:
't Is allemaal louter
Goud, o! je zoudt er
Wel van willen rooven !
De wind zit in de
Gele linde
Wat te vertellen, —
Kijk! dien kastanje:
Daarvan kan je
De blare' al tellen!
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01 o 1 daar begint
Die woelige wind

Ze te vergaren -- -Goud! goud 1 is het ooft,
Over mijn hoofd
Rollen de bláren !
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XLVII.

DE ONTMOETING.

Wit was de hemel als melk,
Zilverbeslagen,
Schoon was de aarde, en welk
Bij de bosschagen, —
Een geitje blaatte, een fijn gerucht,
Een jong geluidje in de lucht!
Blauw was de herfstige hemel,
Zilvergeluifeld,
Ijl was het zonnegewemel,
Lichter bestuiveld, —
Een koetje loeide van nabij,
Een frisch geluid in Holland's wei!
Toen werd de hemel heel goud,
Gulden de wereld!
Geel was het fonkelend hout,
Zilverbepereld! —
Een vogel floot op de oude heg,
Een windje blies de wolken weg!
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Wijd was de hemel, eindeloos,
Wijd was de aarde 1
Klein was het hartje, hopeloos,
Dat niet bedaarde: —
Een kindje schreide, -- vroeg me om geld,
Een klein geluidje in 't groote veld!
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XL VIII.

DE EENZAME SCHOONHEID.

Te zwaar is de Schoonheid alleen te dragen!
Volk waar zijt gij —?
0! helpt mij de trage hemelen schragen,
Draagt ze met mij!
Laag hangen de wolken over de gronden —
Varen voorbij!
Houde' u de donkere steden gebonden
In hun galei ?
Dof dreunt de zee onder de eenzame luchten
Aan Holland's zij!
Late' u die sterreke steden niet vluchten
Diep uit de wei ?
Hoog gaan de schuimende kantlende golven,
Schoort ze met mij 1
Schoon volk! heeft het gele geld u bedolven
Onder de klei?
Schudt dan uw boeien, trekt op naar de stranden!
Schoudert uw rij!
Strijdend schoon volk schakelt samen uw handen 1
Viert het getij!
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Diep duiken de zeeën, hoog drage' hun kruinen
Een witte sprei!
Vollek van Holland! bestorrem de duinen,
Loop storm met mij! -Duisterder schuiven de nev'len in risten
Ver naar het IJ, —
Blaas ze heen uit volle longen, die misten,
Ken uw waardij!
-- —

Aan het eenzame strand wanklen mijn voeten, —
0 ! waar zijt gij —?
Schoon volk! ga met mij de Schoonheid begroeten —
0 ! sta mij bij!
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XLIX.

VERGEEF MIJ.

Alles is doodstil, —
Zoo wit is de maan,
Zij schilfert wat kil
Zilver in de laan, -Mijn hart is heel stil.
Alles lijkt heilig, —
Ach ! alleen één woord
Rust niet --- — 't is veilig,
Niets heeft me gehoord, -De aarde is heilig.
0! bij dat woord schreit
Iets in het duister, -Heeft dan niet de tijd
Zijn wijden luister
Voor mij opengeleid ?
Ach! al wat hij bracht, —
Den heerlijken droom
Van een schoon geslacht -Ik gaf 't voor den zoom
Van 'n kleed in den nacht!

W

'k Gaf 't — o! vergeef mij —
Als 't 'n hoofdje tusschen
Bet mijn armen lei,
Om het te kussen — —
Vergeef ! — vergeef mij!

VI.
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L.

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!
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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 juweelen!
Schaaft ze uit hun ruwe korst

—

Graaft ! graaft! tot uw levensdorst
Barst uit uw kelen!
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LI.

SOCIALISTENMARSCH.

Maats! laat je borrel en pint er eens staan,
Wij moeten wat zieltjes gaan winnen,
Hier valt nog iets meer dan uit vrijen te gaan,
Hei! daar zal een liedje beginnen!
En ons hart houdt de maat
Hoor! de trommel die slaat:

Kom op! kom op! recht op je kop!
Kruip daar uit je donkere holen,
Haal op! haal op 1 uit keet en slop
En slijp aan de keien je zolen!
Heisa, joech heisa! kom allemaal mee!
Holdrio ! holdrio hee!! -Maats 1 gooi je muts in de vroolijke lucht,
Kom van je karwei tot ons, makkers!
Kijk, in onze hand ligt een heerlijke vrucht,
Wij strooien het zaad in de akkers 1
En ons hart houdt de ' maat —
Hoor l de trommel die slaat:

Eerste Oogst.
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Vooruit! vooruit! de tijd die luidt
Den dommen en dooven te schande 1
Haal uit! haal - uit! een nieuw geluid
Juicht over de dampige landen!
Heisa, joech heisa! kom allemaal mee !
Holdrio! holdrio hee!! —
Maats! waar wij gaan gaat een bloeiende vlam,
Wij vechten voor vroolijker dagen!
Vóór ons leidt de weg over angel en dam,
Wij weten: zij winnen die wagen!
En ons hart houdt de maat —
Hoor ! de trommel die slaat:
Ruk aan ! ruk aan! bij wimpel en vaan!
Zij zakken, die wagglende wallen,
Pak aan! pak aan! een nieuwe baan
Is recht voor ons opengevallen!
Heisa, joech heisa! kom allemaal mee!
Holdrio! holdrio hee!! —
Maats! om ons hoofd draaft de lustige wind,
De daavrende klokken die luien!
Beluien het eerste gelukkige kind,
Geboren bij stormende buien!
En ons hart houdt de maat —
Hoor ! de trommel die slaat:
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Hou recht! hou recht! in 't vol gevecht!
Wat rot is dat zakt naar beneden,
Maak recht! maak recht! genoeg geknecht!
Ons helpen geen God, geen gebeden!
Heisa, joech heisa! kom allemaal mee!
Holdrio ! holdrio hee!! —
Maats! zie daar tuimelt de zon in de straat,
Ons haantje dat kraait er victorie!
Betakel, betimmer den rijzenden staat!
Om ons leit het licht al zijn glorie!
En ons hart houdt de maat —
Hoor ! de trommel die slaat:
Het daagt! het daagt! de hemel draagt
Ons licht naar de uiterste grenzen!

Verdraagt! verdraagt elkaar! verjaagt
Den nacht uit de harten der menschen !
Heisa, joech heisa! kom allemaal mee!
Holdrio! holdrio hee!! —
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LII.

EPISCH FRAGMENT.

De Zondagmiddag is vol waardigheid; —
De feestlijkheid der mensche' is de aardigheid
Van heel den langen lieven dag: de grond
Is schoon van 't waaie' en hard en grijs, maar blond
In 't park, of bruin van platgetreden blaren
— Een zacht tapijt voor wandelaars; — de klare
En vriendelijke zon lacht in het blauw
Der lucht — witgepenseeld, — de bitse kou
Bijt in de roode wange' als appels, de oogen
Zijn vol van 't versch Novemberweer, de droge
Fleurige weg is vol van kleur, de schoenen
Kraken, de stijf-satijnen rok ruischt, zoenen
Klappen soms. — — -- — — — — — —
— — — — Zie! — de man, de vrouw, de kinders,
— De hupsche kleine' als opgezette vlinders —
Wandelen knus, pleizierig-ferm, maar deftig
Vooral, in 't openbaar, — geen mensch is heftig;
De mindre man - kleiner gefortuneerd,
Die toch, gezete', in goeden doen verkeert —
Drijft zachtjes naast zijn vrouw den kinderwagen
Vóór zich, tevrede' in ernstig welbehagen;
De dienstmaagd vrijt — zij heeft haar dag — en pronkt
Aan de' arm van een soldaat, — langs zijn rug lonkt
Ze heel gezellig kneutrig naar een ander,
Een kameraad, — 't lijkt: alles kent elkander;
Soms glipt een gladgepoetste equipage
Ietwat stoutmoedig voort langs zoo'n vrijage ; —
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Hoog boven allen gaan de drukke sportlui,
Ook Zondagsch aangedaan met witte trui.
Elk denkt aan 't zijn'; — de man aan zijn pantoffels,
Zijn borrel, 't maal, —zijn vrouwtje aan de stoffels
Van dienstbode' en aan de kleintjes, — en let
Op Jan en Jans, die in de Zondagspret
Kleine geheimpjes wete', of bluffe' op 't pak,
Of Pa's geleerdheid, — denke' aan school ; — — — —
— — — — — — — — — — — De strakGespannen lucht verflenst: een baljapon,
Die langzaam kreukt uit de effen plooi; de zon
Staat in het scheemrig West en krijgt een kleurtje,
En hier en daar aan straat klapt al een deurtje
Dicht, en 't gezin is in het warrem hokje
En Ma belooft bij 't avondspel een grogje.
Ai! ai .! ai 1 kindre' op Zondag's hobbelpaard,
Weest toch bedachtzaam, en bedaard — bedaard!
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LIII.

MIST.

Vandaag is het niet vroolijk —
De mist dreint in de straat, —
Het is doodelijk -- doodlijk!
Als grauwe luizen gaat
Het volk zijn wankelen weeg
Onder de rokken van een helleveeg —
Hallo 1
Over de vette steenen
Stolt het goud van een lamp,
Uit een boos oog beschenen
Staat er de menschenramp!
Wat zouden ze doen bij zoo'n licht?
Daar wordt wel ., wat smerigs verricht —
Hallo 1
Daar staan ze als paddenstoelen —
Een zwart, giftig gedoe, —
0 ! konden ze het voelen —
Maar hun harten zijn toe!
Er zwerft een roep in den mist,
De roep van een vent — wie is 't ? wie is 't?—
Hallo!
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Het is hier om te stikken -Daar hangt een hart te koop! —
Daar staat iemand te likken
Aan de donkere stroop
Van bedorven verdriet -Heila ! doe dat niet! -- doe dat niet! —
Hallo !
Des te mooier: door 'n zure
Straat je hart als een schuit
Vol met bloemen te sturen,
Met een groot licht vooruit!
Hallo! wij dragen den tijd als een schat
In bel onze handen door de stad —
Hallo !
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LIV.

CHRYSANTEN.

Er is iets erg pleizierigs: —
De rook van mijn pijp
Heeft vanavond iets zwierigs,
Dat 'k heel goed begrijp.
Kijk me daar die chrysanten
In mijn bruinen pot!
't Zijn mijn trouwe trawanten,
Van heel groot genot!
Kom 1 — wat tabak en bloemen
En 'n klein beetje kijk
Op wat we „menschen" noemen —
Dat maakt je al rijk!
Old boy 1 in je ouwe tranen
Vind je zaad genoeg
Om te plante' in de banen
Achteraan je ploeg, —
Want de aarde waarop we leven
Is waarachtig toch te mooi,
Om niet pijp en bloemen te geven
Aan de godganschlijke zooi!
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LV.

DE TOCHT NAAR DE STER.
(Marschlied.)

Rept uit den schemer uw schuchtere voeten,
Rijst uit het dal om 't licht te begroeten,
Dat zegenrijk valt in uw schoot, —
Heel de aard gaat in bloed en in oorelog onder,
Uit haar rookende asch stijgt een heerelijk wonder,
Dat harten de ruimten instoot: —
Die poolster zal uw leven bestieren,
Haar licht zult ge met ons vieren,
Voort 1 voort!
Wascht van uw vingers wat leeds er bleef kleven,
Grijpt de smart, voor uw aanzicht geweven
Als water om 't venster uwer ziel, —
Zet de sluizen van uw oogen wagenwijd open,
Tot het licht van die ster om uw hart is geloopen
Als golve' om den rand van een kiel: —
Uw leven gaat omhoog naar die stralen,
Uw weg klimt op uit de dalen,
Voort! voort 1
Vouwt om het licht van die leidstar uw handen,
Haalt uw nek uit het zweet en de schande
Van uw laag-gebogen gewricht! —
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Laat het juk van uw jammer uw schouders nog knellen:
De muziek van uw hart zal den optocht verzellen,
Die aanstuift als kaf tot het licht: —
Laat vieren al die vlottende teugels,
Uw ziel draagt levende vleugels!
Voort! voort !
Diep is de geul waar uw beenen door trappen,
Vast is het zog, dat zuigt om de stappen
Van uwen steigerenden voet, —
Lijkt het heir in den afgrond dier sterre aan dwergen:
Bouwt uw nobelen geest als een burcht op de bergen,
Het rijzende licht te gemoet: —
Geen blikken zien terug naar beneden,
Wij graven zelve de treden,
Voort! voort!
Raapt in uw vlucht hèm die vóór u neerzakte,
Roept het alarm in 't hart dat verzwakte,
Of laf zich in wanhoop verschanst, —
In uw oog sta de vlam van uw schoone ontroering,
Tot de lucht met het vuur uwer heete vervoering
Uw rustige morgenster kranst: —
Tot haar licht in lichter dag vergaat,
Tot gij staat in den dageraad — —
Voort ! voort!
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LVI.

OUDEJAARSAVOND.
(1900.)

Vrienden! wij moeten danken de jaren die besloten zijn: —
Zij hebben ons geleerd, en hunne kerven zijn geschreven
op ons gebeente.
dank!
In het Westen heeft de Tijd de bloed-besmeerde poorten
gesloten, —
De Dood heeft haar vernageld ,met de zilveren sterren
van den hemel.
dank!
Wij weten waarom de bleeke hoofden der verslagenen
zijn gevallen 1
Als witte sneeuwvlokken in den nacht.
dank!
)

De sneeuw is gedaald als een doodshemd over de wereld, —
W ij weten dat het bloed nog heet is, waarvan de velden
zijn gedrenkt.
dank 1
De lichte vensters der kerken hebben onze oogen niet
verblind,
1) Toespeling op den Zuid-Afrikaanschen oorlog.
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Want ons hart is grooter dan de ruimten hunner schepen.
dank!
Wij hebben niet genomen het vleesch en het bloed van
Christus,
Want de Christenen hebben ons vleesch gegeten en onze
tranen gedronken.
dank!
Wij zijn moeten afklimmen in de aarde om er goud te
graven,
En daarom hebben wij de sterren aan den lichten hemel
kunnen zien.
dank!
In de diepten hebben wij de ijzeren sleutels gevonden,
Die geroest waren in het bloed onzer vaderen.
dank!
De eeuw is voorbijgegaan, en haar schaduw is in ons
gebleven
Als het oog van een karrepaard, dat sterft voor onze
voeten.
dank!
De sneeuw is om onze schouders gevallen tot een zinnebeeld,
Want wij zijn de witte pilaren, waarop onze kinderen
zullen bouwen.
dank!
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Luister naar de uren, die wegrijden als heksen in den
nacht ! —
Hoor naar de uren, die om onze hoofden vallen als een
krans primula-veris!
dank!
Vrienden! wij zijn uitgegaan in den nacht, — —
Maar de morgen zal uit onze handen opbloeien als een
tuil van witte violen!
dank !
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LVII.

IN DEN MORGEN.

Die heele hemel is zoo wijd,
En al zijn lichte heerlijkheid
Klimt langs den dageraad in top
En tuigt de grage aarde op,
De wind waait uit het hemelwak
En blaast de koele waters strak
En Holland's schoone verven bloot, —
De wereld is zoo groot, zoo groot,
De wereld is zoo wondermooi —
Wees jij gelukkig kind!
De fiere zon houdt open feest,
Dat is nog nooit zoo mooi geweest,
Zij 1-eit haar gulle overdaad
In alles wat maar openstaat,
En van haar parelende kroon
Druipt alles in mijn eigen woon,
Valt alles in mijn eigen schoot, —
De wereld is zoo groot, zoo groot,
De wereld is zoo wondermooi —
Wees jij gelukkig kind!
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Wat ik het mooist en moeilijkst vond,
Is: in den lichten ochtendstond
Met gulzigheid niet heel alleen
Over gebogen ruggen heen
Den milden morgen aan te zien —
Maar ook te hopen, dat misschien
Een hart zijn luiken openstoot, —
De wereld is zoo groot, zoo groot,
De wereld is zoo wondermooi —
Wees jij gelukkig kind!

OV

LVIII.

ONDER DE LAMPEKAP.

Het blozende rozeroode licht
Kijkt als 'n jolig jongensgezicht
In heel mooie kunst-paperassen, —
Die oude lieve letters gaan
Nou zoo lodderig eenzaam staan
En maken zoo poovre grimassen!
Een nevel is over ze geweld,
Als op het bleeke weeke veld
Van golvige scheemrende klaver, —
Als uit een rimpligen bloembol
Groeit midden uit mijn hart een vol
Lied als een gloeiende papaver!
Kameraden! de mooie muziek
Van een malende molenwiek —
Jouw gierende wijs wil ik vangen, —
Spreidt mijn bevende vingers uit
Op die helle gillende fluit! — —
Ik zing van jouw strijd! jouw verlangen!
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LIX.

DE VLAG.

Onder die verschrikkelijke lucht
Vaart, als 'n aaklig makabere klucht,
De groote zwarte bruid
Van dit sombere geslacht —
Een donker-begruisde schuit
Met een zwarte kolenvracht, —
Die komt tegen den dompigen dag botsen
En schuift iets doods onder de plonzige schotsen, —
Het water plooit —
't Dooit !
Jongen! sta nou als een toren pal

Aan dien natten drassigen grachtwal, -Laat, diep uit je hart vandaan,
In den roereloozen mist,
Langzaam 't vaandel opengaan
Op die donkere doodkist, —
Daar hangt het hoopvol over 't treurige water!
Daar heeft het heel zijn kleuren-lachenden schater
Opengestrooid —
't Dooit!

Eerste Oogst.

82
Gebogen gaan ze over de brug, —
Waarom zijn die gestalten zoo stug
In hun triestig verdriet —
Maar zien ze dan door het rag
Van den rege' uit mijn hart niet
Die prachtige stille vlag —?
Ach nee! hun blinde leed maakt ze nog lammer,
En hun eindlijke vreugd — o! wat innig jammer —
Zien ze die ooit? —
't Dooit!
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LX.

MAART.

Nou is de Winter weggeruimd,
Die aan de aard zat vastgevroren,
Nou is het vuil er afgeschuimd
En komt de bloote grond te voren.
Maart heeft de korst al schoongespoeld
En blaast er op om 't af te drogen;
Zijn eigen borst is blootgewoeld — —
Daar gaat die knaap: — zijn donkre oogen,
Als vijvers waar een bloem in drijft,
— Maar waar geen bodem is te schouwen

En 't wijze water doodstil blijft —
Kijken in ledige landouwen;
Hij houdt een dood blad in zijn mond,
En blaast het weg — een vreemden vlinder! —
Dan zoekt hij ijvrig aan den grond: —
Hij is de mooie bloemenvinder,
Waarnaar de eerste krokus gluurt
En opkijkt uit haar winterdroomen —
Luister ! een lijster tureluurt
Al ginder in de hooge boomen!
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Die heeft het gure tij al lief!
Die roept het licht om mee te spelen:
Wat zou zoo'n boze lentedief
Anders dan zonnestralen stelen?

Daar zijgt de zon in 't waterland
En lacht een rimpling in de slooten, -- —
De jonge Maart slaapt aan den kant,
Met de eerste bloem, bij de eerste loten.
De schrale aard leek uitgeteerd
En afgeleefd in al haar naden
En zwarte voegen, — zie! nou keert
Haar jeugd uit de geleden schade.

Zij heeft gedragen en gebaard
Al zooveel eindelooze malen —
Nou staat haar stil gelaat verklaard
En gaat zij rustig ademhalen.
Zoo'n lieven lach heeft ook een vrouw,
Als ze uit het bleeke bed weer 't leven
Ziet en aanneemt en weer de vouw
Van naar verdriet heeft gladgewreven.

Als aard en akker draagt ons hoofd
De voren van zijn wil en werken, —
Geen hand die uit die voegen rooft,
Geen wind die ons de diepe merken
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Van 't leven en het weten neemt!
— — — -- — -- — — — -- —
Leun gij dan, maat, op de oude spade!
Zie naar dien gaard en klaren beemd,
En lees de vrucht van al uw daden
En al uw kommer in den lach
Van wat vergaat en wordt geboren: —
Uw leven is een dorre dag, Hebt gij een dooden schijn verloren —
Zij gij 't die de eerste paaschbloem vindt
Om daar de aard mee af te roomen,
Tot de eerste Mei uw dorstig kind
Over zijn bloesems heen ziet komen,
En gij in den gerusten schoot
Van Holland's wei u leit te slapen; — -Maar 't leven verft uw lijf nog rood!
En roept uw klaren geest te wapen
In 't werktuig dat uw leger teelt,
In 't voorjaar dat uw moed zal dragen,
Uw onder-gang en op-tocht beeldt
In de gedaante van de dagen,
Wier ring in u zijn orde herschept.
0 gij! gedenk den stillen maaier,
Die vroeg genoeg zijn voeten rept —
Zie ! zie! daarginder gaat een zaaier!

[OT^

LXI.

MEI VERBEELDING.
-

De Lente, die jonge lichtzinnige meid,
Heeft de eerst-open knoppen gevonden, —
Dat heeft ze direct aan den hemel gezeid,
Die direct om muziek heeft gezonden: —
Daar stapt in haar gele japon
En voortreflijk gedecolleteerd —
Zij die meer zoo'n marsch componeert:
De orkestmeesteresse — de zon!
Zij opent haar nieuw exemplaar,
En roept het orkest bij mekaar!
Het koper voorop, in een halleve maan,
Met bazuin en trompet en trombone,
Dan het andere tuig — en heel achteraan
Het orgel, met de pijpe' in colonne; — —
Een oogenblik is alles stom : —
Mevrouw schudt haar kanten lapellen,
Maar voor ze tot drie gaat tellen
Kijkt zij nog eens achterom —
Daar ziet ze nog juist het gevaar: —
Goddorie de aarde is niet klaar!
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Het orgel aan 't blaze' of het water inkrijgt,
De trompet geeft een schreeuw — een fatale,
De rest wordt ineens bleek — lacht witjes -- en zwijgt,
Als verzonken ze al in de finale —
Op zijn eentje klaagt een klarinet; —
Maar de zon, die 't stuk had vervaardigd,
Verscheurt het ding diep verontwaardigd,
En verdwijnt in haar kabinet; —
En beneê ziet de Lente zoo naar : -De schuld lag voornaamlijk aan haar.
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! maakt gij de aarde vast klaar!
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LXII.

AAN MIJN OUDE KAMER.

Vriend mijner jeugd! graftombe van de jaren,
Die 'k aan uw bleeke venster stom begroette,
Toeziener van mijn strijd en bittre boete: —
Hier komt het uur om uit uw stof te varen!
Het lust mij niet in de oude smart te wroeten,
Of 't oude boek van nieuws aan door te blaren,
Waar' 't ook om hier- en daar iets liefs te garen: —
Vaarwel ! — ontvang mijn diep-gevoelde groeten!
Zwijgende sombre maat! neem ten beware
Wat zonde en zweet en leed en — lach mag heeten,
En wil het aan een ander mensch besparen: -Dat al behoeft de wereld niet te weten,
Geen ander zal het uit uw blik ervaren, —
Vaarwel! — eenmaal zal ik dat zelf vergeten!
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LXIII.
LENTE.

De zon is verschenen!
De aarde straalt —
Zij heeft een verdwenen
Geluk in mijn oogen gehaald.
Ik ben alles vergeten
Wat ik zooeven wist —
Ach ! wat is 't dat we weten?
Wat is 't! wat is 't!
Wat is 't dat we willen,
Dan de kranke aarde in 't
Zonlicht te tillen —
Als een arm ziek kind!
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Van C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA is bij
W. L. & J. Brusse, Rotterdam, mede verschenen:
. . . . . Gebonden f 1,10.
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Uit den Dool . . . . . . . . . . . . uitverkocht.
Van Zon en Zomer. 3e druk. Prijs f 0,60, gebonden f 1,10.

Zwerversverzen.

2e druk. Prijs f 0,60, gebonden f 1,10.

Eenzame liedjes.

3e druk. Prijs f 0,60, gebonden f 1,10.

Uit Stilte en Strijd. 2e druk. Prijs f 0,60, gebonden f 1,10.
Levende Steden: 1. Londen; 2. Dusseldorp; 3. Amsterdam.
Prijs f 0,60 per deel. Enkele exemplaren op geschept
Holl. papier a f 2,50 per deel.
De grondslagen eener nieuwe Poëzie. Proeve tot een
maatschappelijke kunstleer tegenover het naturalisme
en anarchisme, de tachtigers en hun decadenten. Prijs
ingenaaid f 3,90, in halfleder gebonden f 5.—.

VOLLEDIGE TITELOPGAVE VAN
ALLE WERKEN VERSCHENEN BIJ
W. L. & J. BRUSSE TE ROTTERDAM EN IN lEDEREN BOEKHAN
DEL TE VERKRIJGEN. APR. 1912.
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Mr. Antonio

NIEUWE SCHETSEN UIT DE TWEEDE KA
ONDER HET MINISTERIE - KUYPER. Met-MER
60 karikaturen van Dirk Nijland. Prijs gecart.
f 2,25.
Piet van Assche
MARCUS EN THEUS. Met omslag- en bandversiering van D. Nijland. Prijs ing. f 2,90, gebonden f 3,50.
M. J. Brusse
HET ROSSE LEVEN EN STERVEN VAN DE
ZANDSTRAAT. (De Rotterdamsche Polder"
gesloopt.) Met tal van historische afbeeldingen
naar teekeningen en fotografieën uit deze inter-

nationaal vermaarde nachtbuurt, haar bevolking,
en wat de sloopers er van hebben gemaakt.
Prijs f 0,90 gebonden f 1,25.
M. J. Brusse
BOEFJE. Naar het leven
verteld. 11e en 12e druk,
met een naschrift: „Zeven
jaar later". Goedkoope
uitgaaf. Prijs f 0,90, geb.
f 1,25.
M. J. Brusse
BOEFJE. Naar het leven
verteld door M. J. Brusse
(10e druk). Op veertien
steenen in prent gebracht
en verlucht met bladversieringen en beginletters
door Dirk Nijland. Met een
M. J. BRUSSE.
voorrede door Johan de
Meester. Gebonden in perkamenten band met
gouden stempels. (33 X 27 112 cM., XX + 166
+ 14 X 4 bladzijden. 14 prenten op Japansch
papier buiten den tekst). No. 1-100 épreuves
d'artiste, gewaarmerkt door den schrijver en den
teekenaar met hunne handteekeningen. Prijs
f 47,50. No. 101-300 gebonden in linnen f25,—.
M. J. Brusse
HET NACHTLICHT VAN DE ZEE. Se 1000tal. Met een penteekening van Jozef Israëls en
een omslagteekening van J. B. Heukelom. Prijs
f 0,90, geb. f 1,25.
:
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M. J. Brusse

LANDLOOPERIJ. 1e druk. Met een koper
Een krijtschets-gravuenPof.Dpt
van zijn hand is op het omslag gereproduceerd.
Nog enkele exemplaren. Prijs geb. f 2,90.
M. J. Brusse

LANDLOOPERIJ. Zwerftocht van een dagblad
onder stroopers en schooiers. 4e druk.-schrijve
5e 1000-tal. Goedkoope uitgaaf. Prijs f 0,90, geb.
f 1,25.
M. J. Brusse

SLAVERNIJ VOOR MOOIE KLEEREN. Uit
het leven van de „lijders aan confectie ". Omslagteekening van Johan Briedé. 2e druk. Prijs
f 0,10.
H. C. Buurman

BOHEMIEN-WONING. Een roman uit het
pension-leven. Prijs f 2,50, geb. f 3,25.
Frans Coenen

BURGERMENSCHEN. Prijs f 2,90, gebonden
f 3,50.
Henri Dekking

DE GLAZEN GRAAF. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.

Henri Dekking

OP DWAALWEGEN. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.

Henri Dekking

GETROFFENEN. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.

Henri Dekking

WINTERKONINKJE. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.

R. van Genderen Stort

IDEALEN EN IRONIEËN. Prijs f 2,90, geb.
f 3,50.
Maxim Gorki

SLAAPSTEE. (Nachtasyt). Uit de onderste
lagen der samenleving. Tooneelspel in 4 bedrijven, vertaald door Henri Hartog. 2e druk. Prijs
f 1,25, geb. f 1,65.
L. Hamma
WOLVEN IN MENSCHENGEDAANTE. Roman
uit het Woekeraarsleven, met een voorrede
van Mr. Joh. J. Belinfante, Voorz. v. d. Nationale
Ver. tot bestrijding van den Woeker. 100 blz.
Prijs f 1,90, geb. f 2,50.
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Henri Hartog
EEN EIGEN WIJS SCHRIJFSTER. (Anna de
Savornin Lohman). Prijs f 0,25.
Henri Hartog
SJOFELEN. Verzameling van de nagelaten
werken van den schrijver met zijn portret. Voor
Lodewijk van Deyssel. Omslag- en band--redvan
versiering van Dirk Nijland. Prijs f 2,90, geb.

f 3,50.
Krede Ben Heik
ACHMED, GEZEGD DE DORST NAAR HET
SC HOONE. Het boek ontluiking. Oorspronkelijke
roman, 2e goedkoope druk met portret van den
schrijver. Prijs f1,50, in linnen stempelband

f1,90.
Frits Leonhard
VROOLIJKE MAKKERS. Oorspronkelijke roman. Prijs f 2,40, geb. f 2,90.
Frits Leonhard

AAN LAGER WAL. Oorspronkelijke roman.
Omslagteekening van J. J. Aarts. Prijs f 2,40,
gebonden f 2,90.
Frits Leonhard
HET KNECHTJE. Oorspronkelijke roman.
Omslag- en handversiering van D. Nijland.
Prijs f 2,90, geb. f 3,50.
Frits Leonhard
KLEINE BANDELOOZEN. Omslag- en bandteekening van D. Nijland. Prijs f 1,50, geb. f 1,90.
Frits Leonhard
EMIGRANTEN. Tooneelspel in 3 bedrijven.
Prijs f 1,25, geb. f 1,60.
Virginie Loveling
ERFELIJK BELAST. Oorspronkelijke roman.
Met portret. Prijs f 2,90, geb. f 3,50.
Virginie Loveling
DE TWISTAPPEL. Oorspronkelijke roman.
Prijs f 2,40, geb. f 2,90.

Ernst Lundquist
TALMI. Roman uit het leven te Stockholm.
Geautoriseerde vertaling van F. Lahr Jr. Prijs
f 2,10, geb. f 2,50.
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Hans Martin
DANSERESJE. Oorsprónkelijke roman. Prijs
f 3,25, geb. f 3,90.
Hans Martin
ONDER JONGENS EN MEISJES. Prijs f 2,50,
geb. in stempelband f 3,25.
J. 8. Meerkerk
ADELBERT VAN HOORNE. Oorspronkelijke
roman naar het handschrift van wijlen zijn vriend
P. R. Aufetos, schrijver van „Ananda". Prijs
ingenaaid f 3,25, in linnen stempelband f 3,90.

A. Moazsco.
Portret door J. J. AARTS voor JournalistiekeManoeuvres met den Zedenspiegel.

Pieter van der Meer
LEVENS VAN LEED. Met omslag- en bandversiering van D. Nijland. Prijs f2,50, geb. f3,25.
Johan de Meester
DE MENSCHENLIEFDE IN DE WERKEN
VAN ZOLA. Met portret door Steinlen. Prijs f 0,50.
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Victor de Meyere
LANGS DEN STROOM. Prijs f 2,50.
A. Moresco
JOURNALISTIEKE MANOEUVRES MET DEN
ZEDENSPIEGEL. Boekversiering van Prof. J. J.
Aarts. Prijs f 1,50, geb. f 1,90.
Marie Schmitz
UIT UREN VAN VERLANGEN. Oorspronkelijke roman. Prijs f 3,25, geb. f 3,90.
J. C. van Wijck Czn.
WERELDLENTE. Roman van hedendaagsche
Christelijke Moraal. 280 blz. Prijs f 1,90, geb.
f 2,50.

Serie: EEN BOEK VAN
Bernard Canter
No. 1. TWEE WEKEN BEDELAAR. 4e druk
met 2 portretten. 152 blz. f 0,35, geb. f 0,55.
Frans Coenen
'
No. 2. DE ZOMERGENOEGENS VAN DE
FAMILIE KRAMP. 100 blz. Prijs f 0,25, geb.
f 0,45.
M. J. Brusse
No. 3. IN DE NACHTBUURT. 3e druk. 118
bladz. f 0,35, geb. f 0,55.
Henri Hartog
No. 1. IN D'R `NIEUWE WONING. Realisti.
sche novelle. Met 1 portret. 128 blz. Ingenaaid
uitverkocht. Geb. f 0,50.
Hélène Lapidoth-Swarth
No. 5. LOUISE. Een novelle. 88 bladz. Ingenaaid uitverkocht. Geb. f 0,45.
Richard de Cneudt
No. 6. DE PRIMUS. Humoristische novelle.
96 bladz. Prijs f 0,25, geb. f 0,45.
Frits Leonhard
No. 7. ZWERVELINGEN. 100 bladz. Prijs
f 0,25, geb. f 0,45.
Lute Klaver
No. 8. DE VRACHTRIJDER VAN WARMELO. 152 bladz. Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
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J. H. Speenhoff
No. 9. AVONTUURTJES. 2e druk, 88 bladz.
Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
Richard de Cneudt
No. 10. DE SECRETARIS DER DEKENIJ.
160 bladz. Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
Mr. M. G. L. van Loghem
No. 11. PROEFKONIJNTJES. 128 bladz. Prijs
f 0,35, geb. f 0,55.
M. J. Brusse
No. 12. ACHTER DE COULISSEN. 110 bladz.
Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
J. H. Speenhoff
No. 13. FILIPHINA'S WONDERLIEFDE. Met
30 teekeningen van den schrijver. 96 bladz. Prijs
f 0,35, geb. f 0,55.
Ina Boudier Bakker
Nó. 11. EEN DORRE PLANT. 118 bladz.
Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
Jan Felth
No. 15. TER ZONNE. Een sprookje van
vruchtloos vliegen. 100 bladz. Prijs f 0,35, geb.
f 0,55.
Anna van Gogh-Kaulbach
No. 16. LIEFDESSPROKE. 118 bladz. Prijs
f 0,35, geb. f 0,55.
K. T. Nieulant. Dr. J. A. N. Knuttel
No. 17/18. LIEFDES KRONKELPADEN. De
roman van een jongen. Tweede goedkoope druk.
231 bladz. Prijs f 0,60, geb. f 0,90.
Henriëtte Beerstecher
No. 19. SCHULDIG. Een roman. Prijs f0,35,
geb. f 0,55.

Daan van der Zee
No. 20. OFFERS. Prijs f 0,35, geb, f 0,55.
Johan Huizing
No. 21. LIEFDES' WRAAK. Een roman. Prijs
f 0,35, geb. f 0,55.
M. J. Brusse
No. 22. SNOK EN SAM. Twee oude bajes
levensverhaal van twee reci--klante.Hwr
divisten. Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
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Hélène Swarth
No. 23. SCHIMMETJE. Prijs f 0,35, geb. f 0,55.
Louis Carbin
No. 24. DE GRUWZAME GROT. Prijs f0,35,
geb. f 0,55.

REISBESCHRIJVING.
H. H van Kol
IN DE KUSTLANDEN VAN NOORD-AFRIKA.
(„Het Maghreb".) Met 32 illustraties naar foto grafieën en een kaartje. Prijs f 4,90, fraai geb.
f 6,--.
G. van Lissa
No. 1. BRUSSE'S REISGIDSEN. TWEE WEKEN TE BERLIJN. Geïllustreerde Gids voor
Berlijn met een kaart en een spoorwegkaartje.
Prijs f 0,50.
M. J. Brusse
No. 2. BRUSSE'S REISGIDSEN. DE HARZ.
Een Harzreis door M. J. Brusse. Geïllustreerde
gids voor den Harz met een uitslaande kaart.
Prijs f 0,50.
Henri Dekking
No. 3. BRUSSE'S REISGIDSEN. VAN DE
ROTTE TOT DE SCHELDE. Dwaaltochten over
de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden.
Met 30 teekeningen van J. B. Heukelom. Prijs
f 0,50.
M. J Brusse and J. G. Veldheer
WITII ROOSEVELT THROUGH HOLLAND
by M. J. BRUSSE, Illustrated with 40 pen and
ink sketches by J. G. Veldheer. Published by
the Holland- Amerika Line. Rotterdam W. L. &
J. Brusse. Prijs f 0,90.

VERZEN.
C. S. Adama van Scheltema
EERSTE OOGST. Bloemlezing door den dichter
samengesteld uit Een Weg van Verzen en Uit

den Dool. Prijs f 0,90, geb. f 1,40.
C. S. Adama van Scheltema
UIT STILTE EN STRIJD. Prijs f 0,60, geb.
f 1,10. 2e druk.
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C. S. Adama van Scheltema
EENZAME LIEDJES. Prijs f 0,60, geb. f 1,10.
3e druk.
C. S. Adama van Scheltema
ZWERVERSVERZEN. Prijs f 0,60, geb. f 1,10.
2e druk.

C. S. Adama van Scheltema
VAN ZON EN ZOMER. Prijs f 0,60, geb. f 1,10.
3e druk.
C.. S. Adama van Scheltema
UIT DEN DOOL. uitverkocht.

C. S. Adama van Scheltema
EEN WEG VAN VERZEN. Geb. f 1,10.

C. S. Adama van Scheltema
LEVENDE STEDEN: 1. Londen. 2. Dusseldorp.
3. Amsterdam. Prijs f 0,60 per deel.
Enkele exemplaren op geschept Holl , papier
à f 2,50 per deel.

P. C. Boutens
HET TREURSPEL VAN AGAMEMNOON.
Naar het Grieksch van Aischylos in Nederland.
sche verzen overgezet. Met aanteekeningen. Prijs
f 2,50.
A. van Collem
VAN STAD EN LAND. Prijs f 0,90, geb. f 1,40.
Theod. Islees
REC[TATIEVEN. I. Mijn land. — Verleden. —
Lente. — Herfst. -- Ingenium. -- Erotiek. —
Aan den avond. — Kerkklokken. II. Utopia. --Middeleeuwsch. -- Didaktiek. Prijs f 2,50, geb.
f 3,5.0.
Hans Martin
BEKENTENISSEN. Omslag- en Bandversiering
van J. G. Veldheer. Gedrukt op Hollandsch
papier. Prijs f 0,90, geb. f 1,40.
Percy Bysshe Shelley
ALASTOR OF DE GEEST DER EENZAAMHEID. In Nederlandsche Verzen overgebracht
door Dr. K. H. de Raaf. Met portret van Shelley. Voorrede door Willem Kloos. Prijs f 0,90,
geb. in leder f 1,50.
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Oscar Wilde
EEN FLORENTIJNSCHE TRAGEDIE. Vertaald door Dr. K. H. de Raaf. Prijs f 0,60.

ZEDE - SPELEN.
J. H. Speenhoff.
No. 1. LOE. Tooneelspel in één bedrijf.
Prijs f 0,35.
No. 2. HET PLOERTJE. Tooneelspel in één
bedrijf. Prijs f 0.35.
No. 3. DE BOSDOKTER. Blijspel in één bedrijf. Prijs f 0,35.
No. 4. EEN VRIJE VROUW. Tooneelspel in
één bedrijf. Prijs f 0,35.
No. 5. DRIE ZEDE - SPELEN. „De Voet,"
„Cultuur" en „Kiekeboe "- Prijs f 0,35.

LIEDJES, WIJZEN EN PRENTJES.
J. H. Speenhoff
7e BUNDEL. NIEUWE REEKS. De allernieuwste
onuitgegeven liedjesbevattende. Met pianobegeleidingen van Willem Landré. Groot 1o. Prijs
f 1,50; Geb. f 1,90.
J. H. Speenhoff
6e BUNDEL. NIEUWE REEKS. Met piano begeleiding van
Louis Schnitzler.
Groot 4°. Prijs f 1,50,
geb. f 1,90.
J. H. Speenhoff.
le, 2e, 3e, 4e EN
5e BUNDEL. Met

pianobegeleiding.
Goedkoope druk,
volksuitgave, 100e
duizendtal. Prijs
f 0,50, geb. f 0,75
per Bundel. DE VIJF
BUNDELS in één linnen band f 2,90. J. H. SPEENHOFF.
Van de eerste uit gaaf a 1,50 gebonden zijn nog enkele exemplaren
verkrijgbaar.
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BOEKEN VOOR JONGENS EN
MEISJES.
Anna Hubert van Beusekom en Johanna
van der Pot
JANNEKE EN DE KLOK. Fraai kinder -prentenboek in zeven kleuren gelithografeerd. Prijs
gecartonneerd f 1,50.
Anna van Gogh-Kaulbach
HEKTOR. De Geschiedenis van een hond.
Fraai geillustreerd door J. B. Heukelom. Prijs
f 0,90, geb. f 1,25.
M. J. Brusse

EEN DIERENKOLONIE IN EEN GROOTE
STAD. Met 25 illustraties van W. F. A. I Vaarzon Morel. 4e druk, voor de jeugd bewerkt, geb.
f 0,75.

KUNST.
Academie-Kalender voor 1912. Onder
leiding van HUIB LUNS ontworpen, gèteekend
en uitgegeven door Leerlingen van den Dagcur-

sus der Rotterdamsche Academie v. Beeldende

Kunsten en Technische Wetenschappen. In drie
kleuren gedrukt. Practische-, rijk versierde
maandkalenders. Prijs f 0,75.
C. S. Adama van Scheltema
DE GRONDSLAGEN EENER NIEUWE POEZIE. Proeve van een maatschappelijke kunstleer
tegenover het naturalisme en anarchisme, de
tachtigers en hunne decadenten. Prijs f 3,90,
in halfleder geb. f 5,--.
H. P. Berlage

BESCHOUWINGEN OVER BOUWKUNST EN
HARE ONTWIKKELING. Versierd met teekeningen door Johan Briedé, uitsluitend naar ontwerpen van den schrijver. Prijs f 2,90, in linnen
stempelband f 3,50.
H. P. Berlage

EEN DRIETAL LEZINGEN IN AMERIKA GEHOUDEN. (Gezet uit de nieuwe Hollandsche
Mediaeval. Letter ontworpen door S H. de Roos.)
Prijs f 0,60.
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H. P. Berlage
STUDIES OVER BOUWKUNST, STIJL EN
SAMENLEVING. Met 20 teekeningen naar ontwerpen van den schrijver door Johan Briedé.
Prijs f 2,90; in linnen stempelband f 3,50.
H. P. Berlage
0 VER STIJL IN BOUW- EN MEUBELKUNST.
Met 51 teekeningen van den schrijver. Tweede
verbeterde druk. Prijs f 2,60, geb. f 3,25.
H. P. Berlage
GR[JNDLAGEN UND.ENTWICKELUNG DER
ARCHITEKTUR. Vier Vortráge gehalten im
Kunstgewerbe Museum zu Zurich von H. P.
Berlage. Mit 29 Abbildungen. Prijs f 2,25, geb.
f 2,90.
H. P. Berlage
OVER DE WAARSCHIJNLIJKE ONTWIKKELING DER ARCHITEKUUR. Prijs f 0,60.
H. de Boer

ROMANTISCHE VOORDRACHTKUNST. Albert Vogel. Prijs f 0,60.
H. J. Haverman
PORTRET VAN DR. A. KUYPER. Onder toezicht van den teekenaar gereproduceerd. Prijs
f 3,---. .
Wouter Hutschenruyter

WOLFGANG AMADEUS MOZART. Met een
portret. Omslag. en bandversiering van Fr. Hutschenruyter. Prijs f 0,95, geb. f 1,25.
Dr. R. Jacobsen
CA REL VAN MANDER. (1548-1606). Dichter
en prozaschrijver. Prijs f 3,90, geb. f 4,90.
Herman van der Kloot Meijburg
TACHTIG SCHETSEN VAN BOERENHUIZEN
IN NEDERLAND. Met een voorrede van Prof.
Henri Evers. Omslag- en bandversiering van den
teekenaar. Prijs f 2,90, geb f 3,50.
Dr. J. A. N. Knuttel
HET GEESTELIJK LIED IN DE NEDERLANDEN VOOR DE KERKHERVORMING. Prijs
f 4,90, geb. f 5,75.
William Morris
KUNST EN MAATSCHAPPIJ. Prachtuitgaaf
f 3,90, enkele exemplaren in perkament f 12,50.
12

W. L. & J. BRUSSE UITGEVERS ROTTERDAM
Dr. H. Pomes
OVER VAN ALPHEN'S KINDERGEDICHTJES. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding
hier te lande in de achttiende eeuw. Met een
portret en 32 illustraties. Prijs f 3,90. In linnen
geb. f 4,90.
Dr. J. Prinsen JLz.
MULTATULI EN DE ROMANTIEK. Prijs
f 1,25, geb. f 1,90.
Dr. J. Prinsen J.Lz.
NEDERLANDSCHE RENAISSANCE DICHTER
J. VAN HOUT, uit het Fonds van de firma
Maas & v. Suchtelen overgegaan en in prijs ver
gebonden.
-lagdvnf3,90to15
R. N. Roland Holst

VIJFTIEN FOTOGRAFIEËN NAAR DE
WANDSCHILDERINGEN VAN R. N. ROLAND
HOLST in het gebouw van den Algemeenen
Nederlandschen Diamantbewerkersbond te Amsterdam. In halfiederen portefeuille, met gouden
stempel van C. J. Mensing. Prijs f 60,—, (prospectus met 15 illustraties en tekst in 4 talen,
f 0,40.)
R. N. Roland Holst
VIJFTIEN AFBEELDINGEN IN BOEKDKUK

VAN DE WANDSCHILDERINGEN DOOR R.
N. ROLAND HOLST in het gebouw van den
Algemeenen Nederlandschen Diamandbewerkers.
bond te Amsterdam. Met enkele opmerkingen
over en korte verklaringen van de muurschil
Prijs f 0,35, geb. f 0,60.
-dering.
J. D. Ros
BET ONTWERPEN VAN VLAKORNAMENT.
Met een voorrede van H. J. de Groot. Met ruim
300 illustraties, waarvan 8 in kleuren. Prijs
f 3,—, geb. f 3,75 of in 6 stukken compleet à f 0,50.
Dr. Mart. Visser
MILTON'S PROZAWERKEN. Prijs f 3,90. geb.
f 4,90.

WIJSBEGEERTE.
Dr. J. H. Leopold
UIT DEN TUIN VAN EPICURUS. Met een
afbeelding van Epicurus. Boekversiering van
J. B. Heukelom. Prijs f 0,95; geb. f 1,35.
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Dr. J. H. Leopold

STOISCHE WIJSHEID. Tweede vermeerder.
de druk. Prijs f 0,95, geb. f 1,35.
H. van Treslong
CIVITAS. Eerie Inleiding tot de Philosophie
der Gemeenschap. Deel I. De wetten van het
Gemeenschapsleven. Deel II. De Metaphysica der
Gemeenschap. Prijs in 2 deelen f 4,90; geb. f 5,90.

WERKTUIGKUNDE.
A. Vosmaer C. I.
PRACTISCH WERKTUIGKUNDIG HULPBOEK. METALEN EN ALLIAGES. Voor Fabri-

kanten, Ingenieurs, Technici, Chemici, Machinisten, Opzichters enzoovoort. Prijs geb. f 5,75.

WETENSCHAPPELIJKE ONDER
-WERPN.
J. M. Droogendjk en Dr. H. C. H. Moquette
ROTTERDAMSCHE STRAATNAMEN (-{-1400).
Geschiedkundig verklaard. Omslag- en bandversiering van Johan Briedé. Prijs f 0,95; geb. f 1,50.
Prof. Dr. C. Eljkman
HYGIENISCHE STRIJDVRAGEN. Prijs f 0,60.
L. Heljermans Arts
HANDLEIDING TOT DE KENNIS DER BEROEPSZIEKTEN door L. Heijermans, Privaat Docent in de leer der Beroepsziekten en Bedrij fshygiëne aan de Universiteit te Amsterdam. Met
een voorrede van Professor Dr. R. H. Saltet,
113 illustraties naar fotografieën en een alphabetisch register. XX + 568 bladz. Deel I. Prijs
f 12,50; in half leder 'geb. f14,—.
TER PERSE : Deel II, le stuk met vele fotografische illustraties. Inhoud: De ziekten der
visschers. — Nieuwe statistische gegevens. —
Nieuwe wettelijke bepalingen. — Ziekten, veroorzaakt door X- stralen. — De huisindustrie. —

Vrouwenarbeid.
L. Heljermans Arts en Dr. C. J. Mijulleff
BEROEPSHYGIENE EN EERSTE HULP BIJ
ONGELUKKEN IN DE BOUWVAKKEN. Met
vele illustraties. Omslag- en bandversiering van
Johan Briedé. Uitgegeven op initiatief van de
Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst.
Prijs f 1,10; geb. f 1,50.
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L. Heijermans Arts
DE SOCIALE BETEEKENIS DER BEROEPSZIEKTEN EN BEDRIJFSITYGJËNE. Eerste openbare voordracht aan de Amsterdamsche Universiteit, als ' Privaat-Docent in de leer der Beroepsziekten en Bedrijfshygiëne. Prijs f 0,60.
L. Heijermans Arts

HET ONDERWIJS IN DE BEDRIJFSITYGIËNE. Voordracht gehouden te Delft bij de opening
van den cursus in de Sociale en Technische
Hygiëne aan de Technische Hoogeschool. Prijs
f 0,60.
L. Heijermans Arts
GEZONDHEIDSLEER VOOR ARBEIDERS.
Met 28 illustraties. Prijs f 1,50; geb. f 1,90.
Dr. H. van der Hoeven
PSYC FIIATRIE. Handleiding voor Juristen.
Prijs f 4,90; geb. half linnen f 5,75, half leder
f 6,25.
Dr. L. van 't Hoff
GENEESKUNDIGE GIDS VOOR DEN SCHEEPSKAPITEIN. Geïllustreerd. Prijs geb. f 1,25.
H • H. van Kol
IN DE KUSTLANDEN VAN NOORD-AFRIKA
(„HET MAGHREB"). Met 32 illustraties en een
kaartje. Prijs f 4,90; geb. f 6,—.
Dr. H. Japikse
LICHT- EN ANDERE STRALEN. Prijs f 0,90.
Dr. C. te Lintum
UIT DEN PATRIOTTENTIƒD. Met 47 Historieen Spotprenten uit de Verzameling-Van Stolk.
Geïllustreerd door G. van Rijn. Prijs f 1,50;
geb. in 18e eeuwschen stijl f 1,90.
W. J. Meijer
DE RECHTSTOESTAND VAN GEMEENTE
WERKLIEDEN. Prijs f 1,90.-AMBTENR
Mr. H. M. Merkelbach
NAAR AANLEIDING VAN DE COLLECTIEVE
ARBEIDSOVEREENKOMST. Prijs f 2,50.
Mr. N. Muller
ENGELSCHE MISDADIGERS EN HUNNE
BEHANDELING. Geïllustreerd. Prijs f 0,60.
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Prof Dr. G. C. Nijhoff
DE NOODZAKELIJKHEID VAN HET GENEESKUNDIG ONDERZOEK VOOR HET HUWELIJK. Prijs f 0,60.
Mr. W. Polman Kruseman.
FREDERIK NAGTGLAS UIT ZIJN WERKEN
GESCHETST. Prijs f 0,50.
S, J. Rutgers c-l.

DE BETEEKENIS VAN HET BETON-IJZER
ALS CONSTRUCTIE - MATERIAAL. Prijs f0,60.
Wolter Rutgers c-1
NIEUWE HOOFDZAKEN VAN DE STELKUNDE. Prijs f 3,—.
Steenhouwersarbeld en Steenhouwersziekte.
ROTTERDAM
..
RAPPORT va s ie. Prijs f 1.—.
—

Vereenfging van Vrouwelijke Studenten
te Leiden.
EEN WERELDCORRESPONDENTIE VAN
MEISJES-STUDENTEN. Opstellen uit verschillende Staten over Vrouwenstudie. Prijs f 1,50.
A. Vosmaer C. I.
PRACTISCH WERKTUIGKUNDIG HULPBOEK. METALEN EN ALLIAGES. Voor Fabrikanten, Ingenieurs, Technici, Chemici, Machinisten, Opzichters enzoovoort. Prijs geb. f5,75.
Dr. J. Vurthefm.
DE MYTHOLOGIE DER GRIEKEN. Handboekje met 25 illustraties. Prijs f 0,95. Geb. f 1,15.
C. de Waard Jr.
DE UITVINDING DER VERREKIJKERS.
Eene bijdrage tot de beschavingsgeschiedenis.
Uitgegeven met steun van het Zeeuwsch Ge
Wetenschappen. Prijs f 2,70. -notschapder
Mr. N. P. Zijderlaan.
WETTELIJKE REGELING VAN HET LEVENSVERZEKERINGBEDRIJF. Met een woord
ter inleiding van Mr. J. van Schevickhaven.
Prijs f 1.75.
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ACADEMISCHE PROEFSCHRIFTEN
Alide Grutterink
BEITRAGE ZUR MIKROCHEMISCHEN ANALYSE EINIGER ALKALOIDE UND DROGEN.
Mit besonderer Beriicksichtiging der Methoden
von H. Behrens. Geïllustreerd. (Universiteit Bern.
Niet in den handel.)
J. N. Japikse
EEN STRIJD TEGEN DE VERBRUIKSCO0PERATIE. (Universiteit Leiden. Uitverkocht.)
R. Jacobsen
CAREL VAN MANDER. (1548-1609). Dichter
en prozaschrijver. (Universiteit Leiden). Prijs
f 3,90, gebonden f 4,90.
L. M. Klinkenberg
DIE GREEN WICH-DEKLINATIONS-BESTIMMUNGEN VON POLARIS, 1851--1905. (Universiteit Leiden. Niet in den handel).
J. A. N. Knuttel
HET GEESTELIJK LIED IN DE NEDERLANDEN VOOR DE KERKHERVORMING.
(Universiteit Leiden). Prijs f 4,90. gebonden f 5.75.
H. M. Merkelbach
NAAR AANLEIDING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDS- OVEREENKOMST. (Universiteit
Leiden). Prijs f 2,50.
H. Pomes
OVER VAN ALPHEN's KINDERGEDICIITJES.
Bijdrage tot de kennis van de opvoeding hier
te lande in de achttiende eeuw. Met een portret
en 32 illustraties. (Universiteit Leiden). Prijs
f 3,90, in linnen gebonden f 4,90.
K. A. Rombach
DE ORTHODIAGRAPHIE EN HARE WAARDE VOOR DE BEPALING VAN DE HARTFIGUUR. Geillustreerd. (Universiteit Leiden.
Niet in den handel).
Mart. Visser
MILTON'S PROZAWERKEN. (Universiteit
Utrecht.) Prijs f 3,90, geb. f 4,90.
17

W. L. & J. BRUSSE UITGEVERS ROTTERDAM
A. J. C. de Waal
EVENWICHTEN IN QUATERNAIRE SYSTEMEN WAARIN TWEE VLOEISTOF -PHASEN
OPTREDEN. Geillustreerd. (Universiteit Leiden.
Niet in den handel).
N. P. Zljderlaan
WETTELIJKE REGELING VAN HET LEVENSVERZEKERINGBEDRIJF. (Vrije Universiteit te Amsterdam). Prijs f 1,75.

OPVOEDING, ONDERWIJS, STUDIEBOEKEN ENZ.
W. P. Hubert van Blijenburgh. 1 e Lt. Art.
BET ZWEEDSCHE STELSEL VAN GYMNASTIEK. Uit het oogpunt van lichamelijke vorming beschouwd onder andere in vergelijking
met het Duitsche stelsel. Met 91 illustraties
Prijs f 2,50.
W. P. Hubert van Blljenburgh. 1e Lt. Art.
BESCHOUWINGEN OVER GYMNASTIEK
naar aanleiding van het Rapport der Sub-Cormissie ingesteld door de Staatscommissie van
het onderwijs. Prijs f 0,10.
J. Coster
DE VEREENVOUDIGING IN DE ENGELSCHE
SPELLING. Prijs f 0,25.
Lize Deutmann (Arts)
OVER DE HOOFDAKTE EN VERSPILLING
VAN ENERGIE, EN DE VOORSTELLEN DER

INEENSCHAKKELINGSCOMMISSIE. Door Lize
Deutmann, Arts te 's Gravenhage en gewezen
hoofdonderwijzeres. Prijs f 0,25.
J. S. G. Disse en J. M. Scheller.
GRONDSLAGEN DER LICHAMELIJKE OPVOEDING OP LAGERE EN MIDDELBARE
SCHOLEN EN GYMNASIA. Theoretisch Handboek voor candidaat- onderwijzers en leeraren in
de gymnastiek en voor allen, die belangstellen
in de lichamelijke opvoedig van onze jeugd.
Prijs f 1,90; geb. in linnen f 2,25.
Chr. Egener-Van Eijken
EEN GEVAL VAN HOORSTOMHEID BIJ
EEN KIND EN DE BEHANDELING DAARVAN
door Chr. Egener Van Eijken. Prijs f 0,25.
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Chr. Egener-van Eijken.
METHODISCH-HYGIËNISCH SPREKEN. Het
genezen van stotteren en andere spraakgebreken.
Handleiding ten behoeve van Onderwijzers,
Ouders, Opvoeders en Spraakgebrekkigen. Handboek voor zelfonderricht. Geïllusteerd. Prijs
f 0,90, geb. f 1,25.
J. J. Griss en E. Hazelhof.
DE VOLZIN. Beknopte Nederlandsche Spraakkunst, ten gebruike bij het onderwijs aan Hbo.
gere Burger-, Kweek- en Normaalscholen. Geb.
f 1.—. 2e verbeterde druk.
W. Hoogenboom en A. S. Moerman.
DE LOOPENDE HAND. Ie tot en met 5e druk.
Cursus voor uitsluitend loopend schrift, in losse
voorbeelden, behalve voor het eerste leerjaar,
methodisch samengesteld voor de Lagere School
door W. Hoogenboom, Leeraar M.O., en A. S.
Moerman, Hoofd eener School.
No. 1. Schrijfboek voor het Ie Leerjaar, Ie
helft, voorzien van 96 voorbeelden, 48 blz. 5e dr.
f 0,15.
No. 2. Schrijfboek voor het Ie Leerjaar, 2e
helft, voorzien van 96 voorbeelden, 18 blz. 4e dr.
f 0,15.
No. 3. 128 voorbeelden voor het 2e Leerjaar.
128 blz. 3e druk f 0,20.
No. 4. Schrijfboek voor het 2e Leerjaar, 48 blz.
f 0,06.
No. 5. 96 voorbeelden voor het 3e Lee rj aar .*
96 blz. 3e druk f 0,20.
No. 6. Schrijfboek voor het 3e Leerjaar, 48
blz. f 0,06.
No. 7. 96 voorbeelden voor het 4e Leerjaar.
96 blz. 3e druk. f 0,20.
No. 8. Schrijfboek voor het Ie Leerjaar, ie
helft, 48 blz. 2e druk. f 0,10.
No. 9. Schrijfboek voor het 4e Leerjaar, 2e
helft, 48 blz. f 0,06.
No. 10. Verzameling voorbeelden voor het toegepast schrijven in de hoogere klassen der
Lagere School, voor Herhalingsscholen en Inrichtingen voor M. U. L. 0.48 blz. f0,45. 2e druk.
No. 11. Schrijfboek, behoorende bij de verzanieling voorbeelden v. het toegepast schrijven.
48 blz. f 0,06.
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No. 12/17. Taal- en rekenschriften voor het
1e, 2e en 3e leerj. 48 blz. per nummer f 0,05.
Toelichting bij de Loopende Hand. 2e dr. f 0,10.
* De voorbeeldenboekjes Nos. 3,5 en 7 hebben
een formaat van pl.m. 5 bij 17 cM.
Een speciale editie, samengesteld volgens advies
van den Directeur van Onderwijs en Eeredienst,
ten gebruike bij het EUROPEESCH LAGER
ONDERWIJS IN NEDERLANDSCH INDIE wordt
uitsluitend naar Oost-Indië afgeleverd tegen
dezelfde prijzen als de Nederlandsche uitgaaf.
Jobs. H. HuIjts

JEAN JAQUES ROUSSEAU'S EMILE, OF
OVER DE OPVOEDING. Bewerkt ten dienste
van ouders en onderwijzers. Prijs f 1,90, geb. 2,35.
Jobs. H. Huijts, leeraar in de paedagogiek.

JOHANN AIMS COMENIUS' GROOTE ONDERWIJSLEER. Bewerkt ten dienste van cursussen voor de Hoofdacte en zelfstudie voorzien
van een beknopte levensschets. Prijs f 0,90,
geb. f 1,25.
Jobs. 1I. Huíjts, leeraar in de paedagogiek.

SCHETSEN VAN METHODEN. Hulpmiddel
bij do studie voor onderwijzers-, hoofdonderwijzers. en vergelijkend examen. Prijs per No.
f 0,25. Compleet, alle nos. in één deel gecartonneerd, f 1,75
No. 1. D. Kanon en A. Mout. HET ONDERIJS IN DE VADERLANDSCHE GESCHIEDENIS.
No. 2. E. Hetmans. HET ONDER WIJS IN
DE NATUURLIJKE HISTORIE.
No. 3. H. Douma en T. Jansma. HANDLEIDING BIJ HET ONDERWIJS IN DE NATUURKUNDE
No. 4. W. Koops en J. Oosterkamp. EEN
AARDRIJKSKUNDE VOOR DE-VOUDIGE
VOLKSSCHOOL.
No. 5A. C. H. den Hertog en J. Lohr. HET
ONDERWIJS 1N DE NEDERLANDSCHE TAAL.
I. Oefening in het spreken, lezen en stellen.
No. 5B. C. H. den Hertog en J. Lohr. HET

ONDERWIJS IN DE NEDERLANDSCHE TAAL.
II. Oefeningen in het onderscheiden en juist
gebruiken der spraakkunstige vormen.
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No. 6 M. B. Hoogeveen, Jan Liga[hart en
H. Scheepstra. LIET AANVANKELIJK LEESONDERWIJS.
No. 7. C. F. A. Zernike. ONS REKENONDER-

WIJS.
No. 8. P. M. H. Welker. DE TERUGKEER
TOT DE NATUURLIJKE SCHRIJFMETHODE.
H. J. F. Kip
Vervoeging der Fransche Werkwoorden.
6e druk van „Conjugaisons des verbes Francais", herzien en uitgebreid. Prijs f 0,30.
L. A. M. Koppent
WISKUNDIG VADEMECUM. Ten dienste van
Gymnasiaal- Militair- en Technisch onderwijs,
Hoogere Burgerscholen enz. Prijs f 0,90, geb.
f 1,10. Zakformaat.

Dr. H. Japikse
LICHT EN ANDERE STRALEN. Voor de
hoogere klassen van Gymnasia en H.B.S. Prijs
f 0,90.
Dr. C. te Lintum
UIT DEN PATRIOTTENTIJD. Met 47 Historie en Spotprenten uit de Verzameling -Van Stolk.
Geïllustreerd door G. van Rijn. Prijs f 1,50, gebonden in 18e eeuwschen stijl f 1,90.
Dr. H. Pomes
OVER VAN ALPHEN'S KINDERGEDICHTJES. Bijdrage tot de kennis van de opvoeding
hier te lande in de achttiende eeuw. Met een
portret en 32 illustraties. Prijs f 3.90, in linnen
geb. f 1,90.
Dr. K. H. de Raaf en J. J. Griss
EEN NIEUWE BUNDEL. Leesboek voor Gymnasia, Hoogere Burgerscholen, Kweek- en Normaalscholen. In linnen banden van J. B. Heukelom Ie en IIe deel. 2e Druk. Prijs f 1,90 per deel.
J. Ph. L. Roder
EEN GIDS OP NIEUWE BANEN. Leergang
voor het natuurteekenen op de lagere school,
Ie, 2e en 3e leerjaar met 22 illustraties. Prijs
f 0,60.
J. D. Ros
HET ONTWERPEN VAN VLAKORNAMENT.
Met een voorrede van H. J. de Groot. Met ruim
300 illustraties waarvan 8 in kleuren. Prijs f 3,—,
geb. f 3,75.
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Prijs per jaargang van 12 nummers f 3,-.

J. D. tos
DE NIEUWE RICHTING IN HET TEEKENONDERWIJS. Prijs f 0,30.

E. Scha nb+erg

ADMINISTRATIE EN HANDELSKENNIS
VOOR VROUWEN. Wat elke ontwikkelde vrouw
dient te weten van Boekhouden en hetgeen
ermee in verband staat. Met modellen toegelicht. Prijs f 0,90, geb. f 1,25.
Mr. J. M van Stipriaan Eu sciius
KARAKTER. Prijs f 0,10 (bij 50 ex. ter ver-
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spreiding f 0,05, bij 100 ex. f 0,03, 1000 ex.
f 0,02 1/2 ) 5e druk. 10e-12e duizendtal.
Dr. J. Vurtheim
DE MYTHOLOGIE DER GRIEKEN. Handboekje niet 25 illustraties. Prijs f 0,95. Geb. f1,15.

VERSCHILLENDE ONDERWERPEN.
S. v. d. Bergh Jr.
DE VERPLICHTE TOEVOEGING VAN
SESAMOLIE BIJ DE MARGARINE. 2e druk.
Prijs f 0,30.
Diopter (A. Keppler c. -i.)
HET STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID. I Prijs f 0,25; II Prijs f 0,50.
Het Gulden Boek voor de Tuberculeuse
Kinderen, uitgegeven door de Vereeniging tot
bestrijding der Tuberculose te Rotterdam bij
W. L. & J. Brusse. Prachtuitgave in percament
f 25,—. Goedkoopste uitgave in papieren omslag
f 1,50. De andere edities zijn uitverkocht. Uitgave ten voordeele van het kinder- Hospitium
te Katwijk aan Zee en de kassen der Vereenigingen tot bestrijding der Tuberculose in Nederland.
Krede Ben Heik
„HET BOEK VOOR DE GELOOVIGEN." 40
vragen en antwoorden over de Leer van „Hersteld Oostersch Israël." Prijs f 0,44.
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E. Schonberg
Estella Schönberg's Practisch Huishoudboek
met toelichtingen, raadgevingen en begrootingssysteem voor 52 - weken. Versierd door Joh.
Briedé. Prijs f 1, —. 2e verbeterde druk.
E. Schonberg
WAT KAN EN MOET DE WINKELIER VAN
HET WARENHUIS LEEREN? Uit Amerikaan
gegevens samen --sche,DuitnFra
gesteld door E. Schonberg, accountant te Amsterdam. Met een voorrede van J. S. Meuwsen,
Voorzitter van den Middenstandsbond. Toegelicht met illustraties en modellen. Prijs ingenaaid f 1,60, geb. f 1,95.
E. Schr nberg

ADMINISTRATIE EN HANDELSKENNIS
VOOR VROUWEN. Wat elke ontwikkelde vrouw
dient te weten van Boekhouden en hetgeen
ermee in verband staat. Met modellen toegelicht.
Prijs f 0,90, geb. f 1,25.
Annie Sillevis
EEN MEISJE- STUDENT OVER » EEN MEISJE STUDENTJE". Prijs f 0,35.

Vallende Ziekte en de genezing in Nederland. Uitgegeven door de Ned. Ver. tegen
Vallende Ziekte. Prijs f 0,25.
METHODISCH HYGIËNISCH SPREKEN

Het genezen van spraakgebreken door CHR.
EAENER VAN EIKEN. Handleiding voor eikeen
GEBONDEN 11,25
PRIJS f 0,90
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SCHÖNB.ERG's PRACTISC-`

HUISHOUDBOE
Versierd door Joni. BRrEDR.
Met toelichtingen, raadgevingen en begr
tingssysteern voor 52 weken. PRIJS t Z.•--

Apr. 1912.

