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„Lenz and Sommer genosz der gluckliche Dichter," — met
deze woorden moge ik de herdenking aanvangen van den
bizonderen man, die bij zijn verscheiden, den 19den October
1933, zulk een grooten kring van treurenden achterliet.
De Dichter Hein Boeken heeft zich zijn leven lang kunnen
verlustigen in een der schoonste wijzen van „verkeer" tusschen
de menschen: dat van de vriendschap, een verkeer dat, door
de menigvoudige activiteit die het vorderde, hem in staat heeft
gesteld zijn wezen naar de veelzijdigheid van zijn aard te ontplooien, — 't zij door 't gracieuze wisselen van bloem en vers
met eene dichteres, 't zij door 't gezamenlijk genieten van oude
en nieuwe dichtkunst, door muziekbeoefening of nauwgezette
talenstudie met oudere en ionge tijdgenooten.
Boeken was, zijne overige kwaliteiten een oogenblik terzijde
gelaten, het type van den „goedigen" mensch: nimmer gekrenkt, nimmer korzelig om nietigheden, uitmuntend bestand
tegen plagerijtjes, mild in zijn oordeel over de gedragingen van
anderen. „Goedig" dus, dock dit niet vermengd met sulligheid,
nOOit gedachteloos-meegaand; wanneer hij de hoogste goederen der beschaving bedreigd achtte, 't zij in het particuliere,
't zij in het maatschappelijke leven, dan was hij op post, waakzaam en strijdvaardig.
Het kleine kleefde hem niet aan, nimmer zag ik hem boos, —
hij behoorde tot de waarlijk grootmoedigen. In zijn binnenste
woonden haat noch wrok. Hij was graag waar het made was,
daar te komen, altijd weer opnieuw, deed hem, belemmeringen
niet achtend, onverdroten voorwaarts gaan.
Van nature hulpvaardig, hij was gaarne „nuttig", heeft hij
aan menigen jeugdigen of ouderen vriend of vriendin onschatbare kleine diensten bewezen, werkjes verricht, die, — na zijn
heengaan blijkt dit eerst goed —, door niemand anders gedaan
kunnen worden, kleine (meerendeels tevens heel groOte) diensten, die hij met veel opgewektheid bewees, — niets van dien
aard was hem ooit te veel, te moeilijk of te dwaas.
Hij had veel kinderlijks, — en toch was hij, in zekeren zin,
een groot tacticus. Niet voor niets houden sommige naturen
hunne verschillende vriendschappen een weinigje uit elkan-

der, — ten eerste wordt daardoor een mogelijk , beschaduwen
der betrekking vermeden en ten andere, wat is vreugdvoller
dan steeds weer, 't zij den vriend, 't zij de , vriendin als een
bloeiend eiland te naderen en er telkens, als bij een pas ontdekte wereld, te landen ? Zich steeds bewegend tusschen de
zelden in rust zijnde werelden van bewust-levende en gevoelige menschen, is het hem gelukt, zonder te havenen of
gehavend te worden, zijn vriendschappen ongeschonden te
bewaren.
Boeken was oOk, en in zekeren zin, een geweldig zwijger.
Veel van het tegenstrijdige en smartvolle, veel uit den afgrond
der menschelij ke natuur, was hem bekend, kon aan hem worden toevertrouwd, hij besefte diep, dat „kwaad" dikwijls
slechts een nuance is van het andere, of ook: het goede met
afschrikwekkend gelaat en hij wist, door zijn dichterschap,
„'t goede" en „'t kwade", 't wijze en 't niet-wijze samen te
brengen en op te heffen tot een : het schoone, uitgezongen in
een lied.
Waarschijnlijk o.a. door deze eigenschap heeft men Boeken,
den dichter, meermalen een „heidensch wijsgeer" genoemd,
hierbij een terminologie bezigend van welke niet precies vaststaat, wat zij inhoudt, — „wijs" echter was Boeken wel, dat
voelde ieder die met hem in aanraking kwam en die er vatbaar
voor was. Hij sprak, schreef en las acht vreemde talen, —: behalve Fransch [hij heeft, o.a., gecorrespondeerd met Stephane
Mallarme, Paul Fort, Frederic Mistral en de schriifster Jacques
Treve 1)], Engelsch, Duitsch, Latijn-en-Grieksch, ook Italiaansch (hij was in briefwisseling met d'Annunzio), Zweedsch
en Russisch, — tot het laatste door hem bestudeerde en genotene behoorden de Psalmen van David in het Russisch hij
had, door ononderbroken studie, bekendheid verworven met
alle groote dichters en prozaschrijvers van de voorbije en de
moderne tijden, maar: hem ontbrak, „die kennis van de wereld
en hare wegen, die gewoonlijk den echten dichter en wijsgeer
vreemd blijft," zooals hijzelf treffend heeft opgemerkt ten opzichte van Shelley.
Hoewel zeer aan het schoon van onze wereld gehecht, was
hij toch geheel on-„wereldsch", zijn oog was alleen gericht op
1) Brieven van Jacques Trêve, (pseud. v. Louise Ducot,) aan Dr. H. J. Boeken. Op zijn
verzoek, na zijn overlijden bezorgd aan de Universiteits-bibliotheek, Singel, 421, te Amsterdam en aldaar voor het publiek toegankelijk gemaakt.
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de kern, hetgeen ik met enkele voorbeelden (uit honderden)
moge illustreeren.
Toen er, geruimen tijd geleden, in zijne tegenwoordigheid
sprake was van officieel eerbetoon bij een naderend jubileum
van de grootste zangeres zijner generatie, riep hij niets minder
dan plechtig uit: ,Maar heb ielui haar wel eens: „Ich bin der
Welt abhanden geliommen," hooren zingen? Spreek me bij die
vrouw niet van een ridderorde!"
Terugkeerend uit Den Haag, waar hij een exquise tentoonstelling van „Het Luxe Boek" had bezocht, werd hem gevraagd
haar zijn bevinden. „. Ja, .. mocii natuurlijk, kostbaar.. .
Maar ik zie toch liever een stak-gelezen boek.
En van het aangenaam-kinderlijke, — dus ook weer tot de
kern gaande, — in zijn karakter getuigt het volgende: Terwiil
hij iemand, die om een boodschap ging, vergezelde, zei hij: „De
menschen kunnen met zoo'n minachting spreken van „een
kruienier". Ik vind kruideniers juist zoo nithig. Wat moest ie
beginnen als die er niet zouden zijn! En wat is er niet een
kennis noodig om al die waren uit elkaar te houden en te zorgen dat ze goed zijn."
Zoo sprak de dichter van menig bekoorlijk, gespierd of
grootsch sonnet, de schrijver van meesterlijk proza, de scherpzinnige overzetter der „Comedia", die ons door zijn studien
Dante nader heeft gebracht dan wie ook, een man, tlitmuntend in kennis, in begrip, in bizonder, en vooral breed, gevoel,
een der grootste geesten van zijn land en tijd, die geleefd heeft
zonder vijandschap te verwekken en over wiens vriendschap
slechts een roep is en een meening, — de roep, de meening van
de Vriendschap. Voor haar beteekende zijn leven heil en bracht
zijn dood een bitter en onherstelbaar verlies. De dichter zelf
heeft wellicht gevoeld dat dit laatste zoo zijn zou en, gestuwd
door de vriendelijke sterkte van zijn natuur, liet hij, haar tot
troost, de boven aangehaalde woorden als motto drukken op
zij n, door hem zelf opgesteld, „Afscheid en Doodsbericht",:

,Lenz and Sommer genosz der gluckliche Dichter, — Vor dem
Winter hat ihn der Hugel geschiitzt. Goethe. (Anakreon's
Grab.)"
Hein Boeken is een gebrekkige ouderdom, (zijn schrikbeeld),
bespaard gebleven.
-k**
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Wat nu zijn uiterlijke verschijning betreft: Boeken was groot
van gestalte, forsch, niet onfijn, — hij had een jeugdige gelaatstint, frisch roze-rood, men zag het hem aan dat lucht en
wolken een deel van zijn leven uitmaakten, men voelde een
sfeer van ruimte om hem heen, hij had „iets over zich" alsof
hij waadde, en inderdaad : Boeken doorwaadde, niet zonder
manlijk welbehagen, de groote en machtige zee des levens.
In weerwil van veel rouw en harde tegenslagen (of wellicht
juist mede daardoOr), wist hij overal en te alien tijde genot te
vinden, geluk te puren, een god gelijk, die, hoe geslagen ook
door 't lot, alleen in blijde werking leeft. (Ik behoef hier nauwelijks aan toe te voegen dat dit ales gansch-en-al in het werk
van den dichter en proza-schrijver weerspiegeld wordt.)
Meermalen kon men hem tusschen anderen aantreffen, „afwezig" terzijde, met een glimlach op 't gelaat en alsof hij met
geweld door een onzichtbare macht in een verrukkelijke wereld werd getrokken, — en dat hij zich aan deze macht, zoo,
zonder masker, overgaf, was wel een van zijn beminnelijkste
eigenschappen.
Dit gelaat, dat niet veinzen kon, bezat voorts iets ongemeenverrassends : het drukte eigenlijk geen leeftiid uit, — het had
jets tijdeloos' —, nu eens deed het, met ernstige plooien en toch
gansch ongerept, aan een heel song kind of zuigeling denken,
zoodat men het geheimzinnig woord van Epicurus indachtig
werd: „leder gaat uit dit leven heen zooals hij werd geboren' ,
— dan weer aan een vurig ionkman of hemelbestormer, en een
wijle later ontvouwde het de stille macht en majesteit van een
eeuw-oud dichter en philosoof, die de gangen der wereld bepeinst.
Maar het meest bizondere was wel te zien, hoe soms, midden
in een gesprek, wanneer men hem iets aan 't vertellen was, of
ook, een vraag opwierp, er iets, fijn als rag, door zijn oogen
scheen te trekkers, terwij1 een snel-opkomend rood zijn gelaat
overtoog. Wat was er gebeurd ? Niets anders dan dat zijn ziel
kans had gezien jets in schoonheid te dompelen, de ontroering
kleurde zijn voorhoofd, het oog flitste vochtig op en het geheel
herinnerde aan een nauw bespeurbare siddering-van-wind die
over een rozenveld vaart en die de morgendauw doet opflonkeren in de zon.
Open, ontvankelijk en ongewapend als hij was, bloosde hij vrij
vlug, verwonderlijk om te aanschouwen en een onbedrieglijk
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teeken van het zeer ieugdig gebleven, snel-reageerend gemoed.
Dit laatste zal er dan ook wel de oorzaak van ziin, dat zij, die
hem eerst in zijn latere en laatste jaren hebben leeren kennen,
den glimlach, door Jan Veth in zijn jeugdportret vastgelegd,
onbetwistbaar als den zijnen hebben herkend. In den nu hier
geboden bundel: „Proza en Poezie van Hein Boeken", werd van
dit portret, — de samenstellers ziJn er door de zeer gewaardeerde en dankbaar genoten medewerking van Jhr. E. W. C.
Six, Directeur van het Museum to Dordrecht, toe in staat geeen welverzorgde reproductie opgenomen.
steld
Frisch en levensvol als Boeken moet zijn geweest, omgeven
door een „dichterlijk waas", dat men niet ziet, maar wel voelt,
— zoo heeft de kunstenaar, die then drieentwintig jaar was,
hem afgebeeld. Het behoort m.i. tot het allermooiste ooit door
JanN eth F eschilderd, — het is niet in zijn bekende, meer gladde
of „droge ' manier gedaan, maar werd als in een verrukkelijke
drift neergeborsteld, — het hoofdhaar, ros en rul heeft wel iets
van een vlam (zonder een zweem van aanstellerij) en 't opgericht gelaat, heel blank, staat wachtend in den Dageraad van
't leven, terwij1 een droomerige glimlach aan het geheel een
zeer bizondere expressie geeft. 1)
Maar het schilderij is meer geworden dan een afbeelding en
weergave van Hein Boeken, het is, door het mengsel van
schroom en onbevangenheid dat het uitdrukt, door 't zachtaandachtige, 't teeder-, en toch stevig-, harmonieuse, 't onweersprekeliik visionaire, het portret geworden van den jongen dichter, — van hem, die mede zingen kan:
„Apollo, lichtgod, luchtig slaand de luite
„Ben ik, wiens gaaf het gouden zonlicht is
„Goudlokkig telken morgen treed ik buiten
„Der zwarte nacht deizende droefenis."
En terwij1 'k ze neerschrijf, deze woorden waarin het ruischen is van een gevleugelde ziel, is het me als hoorde ik weer
des dichters stem, een zachte stem, die iets roekoeends had,
iets als 't geluid van duiven, en zie hem in den geest zooals
hij was gezeten, wanneer hij aan een vriendenkring iets juist1) „Boeken is teruggezonden," schreef Veth, toen het schilderij door „Arti" in den herfst
van dat jaar geweigerd was, „ik zal van 't werk Been pleizier hebben en dat wel (ik ben
er zeker van) niet door de gebreken maar door de kwaliteiten." (Huizinga. „Leven en werk
van Jan Veth.")
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voltooids voorlas, — een lied, een zang, hem heimlijk toevertrouwd. Zijn linkerhand hield 't blad, terwi.j1 de rechter, na een
nooit verzuimd: „Welnu!" met zachten opzwier werd geheven,
de duim kwam met den neergebogen middenvinger saam en de
andere vingeren, als noodende den luistrenden ten opvlucht,
rezen omhoog. Zoo gaf hij aan, door daling dan en stijging,
maatval en gang van rhythme. De pink, geheel rechtop, scheen
wel bezweren willen der vrienden aandacht voor de goddeijke
dingen.
De teekening, die Jan Toorop in 1927 van Boeken maakte,
geeft, voor mijn gevoel, meer van den eersten, dan van den.
laatsten. Bovendien is het ietwat kantige, meer gewoon fermschran.dere, dat er uit spreekt, iets dat Boeken juist niet had;
toch is het, zoowel als „kranige" teekening, als als kijk van den
eenen dichterlijken mensch op den anderen, zeer zeker van
niet gering belang.
Het derde portret toont Boeken, de reisvaardige, Boeken
zooals ieder die hem kende, hem heeft gekend. Rustig staat hij
daar, innemend, gezond, gereed op stap te gaan en onzen winterschen zomer, ondanks alles, te trotseeren, — blijmoedig
wachtend op wat komen. zou. Gelijk een kind. Want, . . . in
Boeken leefde onverwelkelijk: het Kind.
Ik heb dit heel zeldzame en mooie wel het sterkst mogen gevoelen den laatsten keer dat ik in zijn nabijheid toefde, enkele
dagen voor zijn dood, op de kleine ziekenzaal waar hij lag, —
toen hij, overeind in de kussens gezeten, het hoofd wat terzijde
gewend, met gesloten oogen luisterde naar Mozart's „Kleine
Nachtmusik", die uit een zachtklankige gramophoon voor hem
door 't zaaltie welde.
Al pun en leed scheen weggevaagd, over zijn diep-ernstig
gelaat was een lack komen lichten zoo innig en zacht als slechts
weerkaatst wordt door de ziel in vrede, die baadt in vlekkeloos geluk.
„Groet alle vrienden hartelijk van mij," — was 't afscheidswoord, dat hij mij mede gaf bij 't laatste samenzijn en vanaf
deze plaats zend ik die woorden verder.
September 1935.
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PROZA

DE KUNST EN DE MAATSCHAPPI J
Wel weet ik nog den tiid dat men mij zeide en dat ik geloovig aannam : (want ik meende dat ook mij wel eens een engel
konde verschijnen), dat de engelen niet meer aan de menschen
verschijnen en dat God geen wonderen meer op aarde gebeuren laat : dat is niet meer noodig, want de menschen hebben nu
den Bijbel, waarin de wonderdaden Gods opgeteekend en de
verschijningen der engelen geboekt staan.
Maar nu, nu ik meer de stemmen der engelen dan der menschen verneem en de profeten. meerder met mij spreken en mij
hunne gedachten meedeelen, dan ik van de menschen om mij
henen kan leeren, ben ik tot andere inzichten gekomen en zie
ik dat ik leef tusschen de gebeurtenissen der wonderen op
aarde.
En de menschen, daar zij de wereld zien, willen niet meer
in de wonderen gelooven en dat de wereld door de wonderen
werd gewerkt tot wat zij is: maar de Barbaren, van de Noorderstreken der aarde gekomen, die elken dag met de poolgestarnten zich dekken, zij verwonderen zich wel en staan verstomd, wanneer zij Rome en hare hooge werken zien en hoe
het Lateraan de menschelijke dingen to boven gaat.
Wie het Christendom ziet en hare merkpalen en den literlijken praal van bare wereldlijke macht (het Colosseum, waar
de kudde van Christus den wilden dieren werd voorgeworpen,
nu als wonderteeken bewaard en het gewrocht der heidenmacht een bezitting der Pausen, en St. Pieters facade in het
stralend licht der scheidende Westerzon) wat moet hem dunken van den oorsprong van die leer, daar zij van zulk een
duister begin tot zulk een wereld-macht werd?
Wie midden in een bosch staat en terugziet, weet niet meer
hoe hij erin gekomen is. Wie zich met de menschheid bewust
wordt, daar hij midden in de doolwegen en bosschaadien en
begroeiingen der maatschappij staat, weet niet meer hoe hij
met haar of zij met hem, daarin gekomen is.
* * *

Wij staan in een bosch, wij weten niet hoe wij er in gekomen
zijn. Wel heb ik vroeger mijne voorvaderen benijd, die in de
wouden woonden en de wilde dieren bestreden en de jonge
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maatschappij met lijf en bloed verdedigden en stichtten, maar
ook voor ons is deze taak weggelegd. Heft den biil op tot een
baning der wegen, omhangt u met den boog, en den piilkoker
aan den gordel bevestigd.
***
Door het midden van het Bosch vloeit de heldere beek, de
beek, die rivier wordt, die met de zwenking harer oevren ons
mede doet zwenken, wier oevren wij een tijdlang gevolgd zijn,
ziende daarin het donkere gebladerte weerspiegeld, ziende
daarin eindelijk de rimpellooze, kristal-heldere weerspiegeling
van onze eigene gestalten, rivier, die met twee namen genoemd
werd, Lethe, dat is de vergetelheid, vergetelheid van alles wat
vergeten moet worden, en Eunoe, die ale goede gedachten bewaart en verheldert en besprenkelt en vruchtbaar maakt: en
die wij met een derden naam noemen : de Kunst.
Aan de overzijde lokt ons de schoone vrouw, het Geluk, en
vertoonen zich de duistere en gesluierde gestalten der Toekomst. Konden wij ons in die rivier gansch onderdompelen en
daarin verfrischt, de overzijde bereiken, maar nog niet.
Wij wachten den bliksem en het blijvende weerlichten des
Hemellichts, dat de duistere gestalten verlicht en ontsluiert en
het rollen der donders van de talen der orakelen.
Want veel moet er vergeten worden. Maar openbaring volgt
openbaring en wie daar mocht gelooven dat er geen openbaringen meer uit het menschelijk geslacht zouden opbloeien, hij
geloove dan evenmin dat een volgende lente de bosschen weer
zal begroenen en de bloesemen der boomgaarden de luchten
met geuren zullen vullen en haar volte den bedwelmden blik
zal verduisteren, daar zij hem verlicht.
***
Openbaring volgt openbaring.
Eindelijk is de menschheid op het groote keerpunt gekomen
in haren weg: tot nog toe ging zij den gang van den man en
de mannen, die zich vereenigd hebben om door de wildernissen henen te breken en zich te verweren tegen hunne vijanden, de wilde dieren en de andere mannen, die voor zich het
zelfde zochten als zij zelven en zij wisten niet dat zij zich alien
tot het gemeenschappeliik doel konden vereenigen, maar zOOzeer was het eerste doel — zichzelven een plaats te vermeeste16

ren tegenover de vijandelijke natuur — gewoonte en plicht,
dat ook alle andere menschen tot die vijanden te rekenen, als
van zelf sprekend en ook hen als zoodanig te behandelen, een
eer en een deugd gerekend werd. En zelfs het Christendom.
Dit scheen een keer te brengen en der altijd geblevene verblinding de schellen van de oogen te nemen. Maar hare leer van
menschenliefde en algemeene broederschap werd in bescherming genomen door de heerschers der aarde en in haren innerlijken tweespalt van levensverloochening en de naar het leven
grijpende onbewustheid van elken mensch ontsproten der
paring van menschen-macht en godsdienst, de afzichtelijke
monsters van hypocrisie en geloofsvervolging, en oorlogen en
volkeren-verdrukking; terwiji ook trots dien zelfden tweespalt, wanneer godsdienst werd gepaard aan schoonheidszin
of hemel-op-aarde begeerten des levens, de heerlijke groei der
Christelijke kunst Naar volbloeiende loten ten hoogen kwam
te schieten. Maar het Christendom was eene wereldmacht
geworden, God had zijne gangen gerechtvaardigd voor den
mensch op aarde : wie de macht had, had gelijk : de verwinnaar
in den oorlog, had verwonnen in het godsgericht.
Maar nu is het nieuwe geloof gekomen: de godheid spreekt
zich uit in elken mensch, niet de machtige en de overwinnende
heeft gelijk, maar die overwint in het binnenste van den
mensch — en aan mijne zijde staan alle verdrukten, die niet
door latere triumphen in eere zijn hersteld, alle individuen en
gansche beschavingen, die door den verpletterenden Gang van
het Geweld, dat den God prees, die hem tot den Geweldige had
gemaakt, zijn vertrapt en er is geen spoor van overgebleven
voor de oogen der menschen, en ik spreek tegenover en in het
aangezicht van het Goede, dat het Goede is gebleken, omdat
het het Sterkste bleek — en ik spreek uit naam van alles wat
verdrukt wordt in het Heden en in de Toekomst.
wie maakt de tongen los om te getuigen van de godheid in
den mensch ?

DE OLYMPISCHE WERELD
Wie met een anderen godsdienst in 't hart, deze Olympische
goden nadert en nu zoekt naar zedelijke hoogte, naar onlichaamlijk overwicht van den geest, naar de blikken die een
erbarmingsvolle lief de uitdrukken, die zal verdrietig en teleurgesield hun weldra den rug moeten toekeeren. Hier is niets
wat herinnert aan Askese, overwicht van den geest en plicht:
Hier spreekt tot ons slechts een overvloedig, triumpheerend
Bestaan, waarvan alles wat tot het leven behoort, onverschillig of het goed of slecht is, goddelijk geworden is. En zoo zal de
Aanschouwer overweldigd voor dezen levensovervloed staan,
en zich zelven afvragen welken tooverdrank deze overmoedige
menschen moeten hebben ingenomen om het levee zoo te kunnen genieten, dat, waarheen zij ook kijken, het in zoete zinnelijkheid zwevende Ideaalbeeld van hun eigen bestaan, hun
tegenlacht.
Wanneer zoo'n Aanschouwer hun reeds den rug mocht hebben toegedraaid, moeten wij hem toeroepen: Ga niet van hier,
maar hoor eerst wat de Grieksche volkswijsheid van dit zelfde
'evee zegt, dat leven dat zich hier in zoo onverklaarbare vroolijkheid (Heiterkeit) aan U voordoet. De oude sage vertelt dat
Koning. Midas langen tijd in het woud jacht had. gemaakt op
u
den wijzen
Silenus, den begeleider van Dionysos en hij kon
hem maar niet vangen. Toen hij hem eindelijk in handen was
gevallen, vraagt de Koning hem wat voor den mensch het
allerbeste en allerwenschelijkste was ? Eerst blijft de daemon
hardnekkig zwijgen, maar als de Koning hem ten slotte tot
spreken dwingt, barst hij met schellen lach in deze woorden
uit: Armzalig geslacht van eendaagswezens: Kinderen van het
Toeval en van de Ellende waarom dwingt gij mij te zeggen dat
wat u veel beter ware niet te hooren ? Het Allerbeste is voor u
geheel onbereikbaar: niet geboren te zijn, niet te zijn, niets te
zijn. Het naast-beste is voor u — s_poedig te sterven. '
In welke verhouding staat tot deze volkswijsheid de Olympische godenwereld ? Gelijk de Verrukkingsvizioenen van den
gefolterden martelaar tot zijne pijnigingen.
Nu ontsluit zich voor ons de Olympische Tooverberg en laat
ons zijn diepste wezen zien. De Griek kende en besefte de verschrikkingen van het Leven: om ook maar te kannen leven,
moest hij de schitterende droom-geboorte der Olympiers
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opstellen. Dat huiverend Wantrouwen tegen de Titaansche
Machten van de Natuur, de Moira (Noodlot) die mededoogenloos troont boven elk Besef, de Gier van den grooten menschenvriend Prometheus, het ontzettende lot van den wijzen
Oedipus, de vloek die heerschte over het geslacht van Atreus
en die Orestes brengt tot het vermoorden van zijne moeder,
kortom die geheele filosofie van den Woudgeest Silenus, te
zamen met de genoemde voorbeelden uit de mythen die Naar
toelichten, aan welke de zwaarmoedige Etrusken zijn te gronde
gegaan — deze geheele gruwel-wereld werd door de Grieken
met hun tot de kunst voorbestemden aanleg steeds opnieuw
overwonnen door deze artistieke Tusschen-wereld van den
Olympos. Ze werd daardoor overwonnen of in alle gevallen
omhuld en aan het gezicht onttrokken. Om te kunnen leven
moesten de Grieken krachtens de diepste behoeften van hun
wezen, deze goden scheppen; en dit scheppen moeten wij ons
aldus voorstellen: dat uit de oorspronkelijke titanische godenwereld der verschrikking, door die Apollinische Begeerte naar
Schoonheid zich de Olympische goden-wereld der vreugde
langzamerhand ontwikkeld heeft, gelijk rozen openbarsten
van takken die vol doornen zitten.
Hoe had anders dit yolk, dat zoo vatbaar was voor alle indrukken, dat zoo onstuimige begeerten koesterde, dat zoo bij
uitstek door ziin begaafdheid bestemd was om te lijden, het
leven ktinnen verdragen als niet datzelfde leven van een hoogere glorie omgeven, in hun goden zich aan hen had vertoond?
Diezelfde aandrift die de Kunst in het leven roept, als datgene wat het leven voltooit en waardoor wij ons laten verleiden om verder te leven, die aandrift liet ook de Olympische
Wereld ontstaan, in welke de helleensche „Wil" of levensdrang, aan het leven een Spiegel voorhield, die het schooner
maakte. Z(5•5 rechtvaardigen de goden het menschelijk leven
door het zelf mede te leven. Het leven onder den hellen zonneschijn van zulke goden wordt door hen gevoeld als iets dat om
ziin zelfs wille waard is gewenscht te worden en de eigenlijke
smart van den mensch bij Homerus heeft betrekking op het
scheiden uit dat leven, vooral op het spoedige scheiden, zoodat men nu, van hen, met omkeering van de wijsheid van
Silenus kan. zeggen : Het allerslechtste voor hen is, spoedig te
sterven — het naast slechtste is : nu eenmaal te moeten. sterven. Zoo zal men Achilles (bij Homerus) kunnen hooren kla19

gen over ziin eigen lot van vroeg to sterven en wanneer hij in
de Onderwereld door Odysseus wordt bezocht, zegt hij dat het
leven van een Koning in de Onderwereld ellendig en rampzalig is bij dat van een daglooner in het lieve licht der zon in
de bovenwereld! Zoo onstuimig verlangt in die door Apollo ingestelde wereldorde de. Helleensche levensdrang naar dit bestaan, zoo een voelt de homerische mensch zich met dit leven,
dat zelfs de klacht wordt tot een loflied daarop.

UIT: „HET PROZA-BOEK VAN WILLEM KLOOS"
Ter aankondiging van „Veertien Jaar
Literatuur-geschiedenis" (1880-1893)
Het is een zonderlinge drogreden, in de laatste tijden zoo vaak
wel gehoord, als zoude de dichter of in het algemeen de kunstenaar buiten het eigenlijke leven staan, als zoude de kunst
eene verfiining of genieting wezen, alleen bestemd voor enkele
uitverkorenen naar den geeste of wel naar de zinnen. Is zelfs
niet door eenen, zelven kunstenaar, gezegd: „Kunst is de
hoogste luxe" ? En is zelfs niet de strijdvraag opgeworpen of
— als ware de kunst eene zelfzuchtige godheid — of haar wel
de haar toekomende plaats in eene eenmaal hervormde maatschappii zoude voorbehouden zijn?
Niets is belangrijk dan wat mede-stuwt in den grooten stroom
der wereld-beweging. Doet de kunst dat niet, dan zij zij als
onnut uitgeworpen.
En is niet dit iuist de eenige roeping, het levens-principe en
doel der moderne kunst : dat zij aantoone en doe erkennen de
ware waarde der menschelijke ziel: de menscheziel in hare
aspiraties, haar verlangens, haar oordeel, haar eischen en haar
rechten, en deze gewikt en beschouwd na wegwerping van alle
dogma of abstractie: wetenschap waarover ons slechts wacht
als de zegelen der ontbonden wordende menschheid zijn verbroken en de oraculaire donder der smeulende en ter uitbarsting zich bereidende vulcanen zal opdreunen en uitgalmen.
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En die wetenschap, is zij het niet waar de Nieuwe Maatschappij naar haakt, dat, heeft zij ze eenmaal vast en zuiver in de
wachtende Aarde getrokken gevonden als Heilige Linie, zij
daar haar gebouw op op moge trekken?
***

Nu ligt het hier voor ons het boek, dat het document is en
blijven zal van den zich opstrijdenden mensch, die zich zijn
dierbaarst kleinood — kleinood zelf en pand van alle andere
rijkdommen en onder des dichters betoovering toetssteen en
wekker, van alle menschelijke krachten — de taal — bewust
worth, beziet en bezoedeld vindt, wetend dat juist haar bezit
in zuiverheid — gelijk haar onzuiverheid hem alle ziele-staat
vertroebelt en verderft — hem elke verdere overwinning,
waarhenen de leger-tochten ook mogen voeren, zal mogelijk
maken en durend verzekeren.
Geschreven to Umuiden, voltooid 25 Aug. 1896.
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UIT: „INLEIDING TOT VONDEL"
Gelijk het lichaam de ziel uitbeeldt en haar nimmer geziene
gedaante doet vermoeden en verstaan, gelijk dit gansche, altijdbewegende heelal het zichtbaar teeken is, dat de ongeziene
Godheid ons te zien en te aanschouwen Beef t, gelijk niets van
wat wij kennen, om zichzelfs wille bestaat, maar alles is of
uitbeelding van iets anders Of middelende schakel in de reeks
eindeloos der onderscheidelijke verschijnselen; en gelijk de
mensch slechts kent wat zijne hand heeft gemaakt en weet hoe
het in elkaar zit en hoe het kan dienen tot middel voor zijne
verdere werkingen, maar toch dairom gelooft dat alles op alles
steeds werkende is, en gelijk de mensch van alle leven slechts
zijn eigen leven kent en gevoelt, maar zoo alle andere leven
mee-voelt en vermoedt, van hoe de boomen groeien, bloeien en
vergaan en hoe de dieren snakken, genieten en lijden: zoo is
ook alle zoeken naar kennis en kennismaking met de ons omringende en zich aan ons opdringende wonderlijkheden de
tocht opgestuwd door de drijvende aantrekkingskracht als van
een drijinaald naar de pool-as, naar dat wat wij vermoeden en
ons dunkt te wezen de kern van het zijnde, en dat het binnenste
van onszelven schijnt te antwoorden en te roepen met die alom-tegenwoordige en door tijd noch ruimte geintermedieerde
werking der Alles-in-Een-heid.
En zoo is het dat de mensch komt te staan als een kleine in
een groote wereld, maar beiden eindeloos, elkaar omvattend
en beperkend, elkaar voelend en vermoedend en als met vingertoppen elkaar betastend en radend in de blinddoeking der
binnen-in-oogen, daar de essentie van de eene is binnen in, de
essentie van de andere is binnen in.
En waar hij raadt, schijnt te raden en het ver-vermoede
raadsel bespeurt: de twee werelden raken zich, de vonk springt
elektrisch, de kristallijn-prisma's der elkaar snijdende luchtwelyebogen breken beider werelden uitstralende lichten en
het gewaad is geboren, het oneindig zich uitspinnende, zich
weer splitsende, als in cel aan cel zich weer samenreiende, de
eene aan de andre huwende, op stramien aan stramien in weer
nieuwe opslagen zich dubberende gewaad, waar de mensch
zijne en de al-wereld in kleedt : de Taal.
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UIT: „AKKERBOUW EN DICHTKUNST"
Het eigentlijke leer-dicht, waarin wezentlijk geleerd zoude
worden, hoe het een of ander bedrijf van nijverheid of kunst
moet worden betracht en uitgeoefend, is eene onbestaanbare
dicht-soort. Wilt gij eenig arnbacht, wilt gij eenige kunst leeren ? Zoo ga tot iemand, die de practijk of ook wel de theorie
van het yak verstaat en ga er geen gedicht over lezen. Om in
te zien dat dat de eenig goede weg daarvoor hebt ge geen
gesprek met Socrates noodig te voeren. En toch zijn er leerdichten. Ik praat nu nog niet eens over het barbaarsch-pedante
gerijmel van Bilderdijk, het vernuftig en diepzinnig verhandelen van Pope en het elegante en aangename gepraat van
Boileau: deze werken behooren niet tot het eigentlijke rijk der
Poezie. Maar er zijn twee zulke gedichten, die wel degelijk
daartoe behooren. Het eerste is de Ars Poetica van Horatius.
Wat staat daarin ? Hoe men moet dichten ? Wel worden daar
goede voorschriften en nuchter-verstandige raadgevingen in
gevonden, verzen, welker rhythme uit niets anders dan uit de
vreugde van het heldere inzicht, wier timbre uit niet anders
dan uit de bontheid der gedachten-schakeeringen en -verschieten schijnen geboren te worden; wel wordt in het gansche gedicht de toon aangenomen van iemand, die doceert hoe
het zijn moet; maar — en hij kOn weten, hoe het zijn moest,
daar hij niet anders den lezer en den beiden hoopvollen jongelingen voorhoudt dan de groote werken der Oudheid wat
eigenlijk de kern is van zijn werk; hij vertelt wat er gedaan. is
— en zoo is zijn gedicht inderdaad de eerste en misschien ook
wel de eenige geschiedenis der Oude Literatuur, die er ooit
geschreven is. 1) Wilt gij het karakter der vers-maten leeren
kennen, van den Iambus, hoe Archilochus den aldus gescandeerden toorn zijnen schoonvader om de ooren slingerde, hoe
de iambische trimeter in zijne oneindige verscheidenheid, stukgeslagen tot kabbeling of voortgestuwd tot stroomen, in tragedie en comedie over het Atheensche tooneel ging: hoe het
tooneelspel zich ontwikkelde van zijn ruwe beginselen tot zijn
groote volle majesteit; hoe blijspel en satire uit het yolk geboren werd en uitsprong en dartelde en besnoeid werd, ga dan
1) Het eenige, wat hier naast of misschien nog hier boven gesteld kan worden is van
Elizabeth Barret Browning: eenige episoden uit Aurora Leigh, Wine of Cyprus en de Vision
of the Poets.
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tot Horatius en word onderricht hoe dat alles was en niet in
dorre begrippen, maar z(1,5 dat het in geluid en sprekende maskers, met tranen en lachen weer voor u staat. En Boileau zal
u dat alles naderhand nog eens toelichten en uitleggen en het
pasklaar maken voor zijne Fransche wereld, daar hij Racine
onderricht hoe die zijne ridderlijke en hoofsche en breedzwaaiende tafereelen moest ontrollen.
Het tweede leer-dicht is de Georgica van Vergilius. Dat men
door het lezen van dit boek geen boer wordt — och dat men
het konde — hoeft geen betoog. Veeleer zou men eerst een
goede boer en buiten-man moeten geworden zijn om dit werk
geheel to kunnen genieten. Hier wordt wel degelijk verteld:
.,wat het veld-gewas weelig doet tieren, bij welken stand der
hemel-teekenen men de wingerd-ranken den olmen moet toevoegen, hoe men de runderen moet verzorgen, welke fokking
den kudden van het kleinere vee toekomt, welke snuggerheid
den gesparigen bijen eigen is." Gij ziet, de vorm is didactisch,
maar de waarheid is dat Vergilius de natuur en het gansche
bedrijf van den gelukkige, die op haar zich zijn kost mag winnen — in geluk naast aan hem die de oorzaken der dingen.
bevroedt — mee gevoeld, en in zich ingedronken en er de gelijkenis met zijne eigene ziel in gezien heeft en dat wonderlijke
oogenblik — wonderlijk als dat daar van vier oogen de blikken
zich ontmoeten om tot een to worden in straling en ontvanging — dat wonderlijke oogenblik met die gansche zich hem
openbarende wereld heeft gekend, daar de overstrooming van
gemeenschap van subject en object en wederkeerig zich voltrekt, makende deze wereld tot eene gantsch nieuwe schepping. Dan daar de dichter zich hull in de wolk zijner eigen
verrukking, slaat die neer in oneindige dauw-druppels: de
woorden; en die blijven en zullen blijven altijd als scheppingszaden; waar zij vallen in den hun passenden ziele-grond daar
rijst die zelfde wereld met hare toover-atmosfeer, haar intenser kleuren en vol-rhythmische beweging pralend en bloeiend
weer op.
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UIT: „DE BRONNEN DES LEVENS"

I
Niet om een gewaand weten of dunkselen van een doorgezet
leven na dezes levens versterven, voel ik mij spreken als bode
van den eeuwigen geest. Maar toch, hoe zoude het zijn, als deze
gansche verscliijnende wereld eens de keerzijde ware van —
niet eene andere, — maar de Wereld en dat de Dood of het
Leven ons ter wederzijde brocht ? Dan ware alles bode voor
wie hoorde en tolk voor wie zag en o grootste wijsheid, die
van menschen kwam, niet van hunne woorden en van wat zij
meenen te weten, maar — kom o paria en weg gij priester en
gij vorst! — wat in onbewustheid op den spiedenden luisteraar
overvloog door die nooit genoeg beschouwde poorten ter oneindigheid: het menschelijk gelaat en zijne stem.
***

Zoodra als de mensch het gezicht opsteekt uit de zee van onbewustheid en dierelijk leven om zijnen evenmensch te beschouwen, hetzij in liefde of in haat, dan is eerst de nieuwe
schepping begonnen, schepping niet in eene week van eene
altijd zich zullende herhalen eenzelfdigheid, maar schepping
geduriglijk en onophoudelijk zich voltrekkend en voortzettend; en de Dood. Want de haat doodt en de liefde is het, die
doet geboren worden. 0 nu met geknielden hoof de den stormwind des naderenden geestes gewacht, want het groote Mysterie is geraakt.
Ziet gij in de groote stad die havelooze vrouw, die met zich
zelve gansch vergeten en gansch uit zich getreden blik haar
machteloos en haar het leven uitzuigend kind beschouwt, bron
haar van onuitsprekelijke liefde, bron zijzelve van wat de
wereld schept?
Gelijk eenmaal eene moeder, die voor te rein werd gehouden
dan dat gelieven-liefde haar had kunnen besmetten, in hare
moederlijke voedstering den mensch overstralend, die liefderiikste man den menschen zou worden, de wereld en de volkeren overwon, verwon in den zoon, die der wereld verstervend tot de moeder-, en menschen- en wereld-omvattendeliefde weer inging, zoodat voor eeuwen als voorhang des tern-

pels en wolk-gordijnen des firmaments der gelieven liefde tot
flarden verscheurde en verschrompeld neerviel: zoo zal juist
de vrouw en de man, door gelieven-liefde verhoogd en vereeuwigd — twee eeuwigheden, op zich-zelven dor en niets-nut,
maar to zamen werelden-al-omvattend tot onafzienbare lichtweerkaatsing — niet een lichtdeeltjen in elk dier beiden, dat
niet in dat des anderen weerkaatst, tot in het oneindige lichten
en lichten teelt en wekt en ontsteekt en voortplant, — tot nieuwe ziele- en werelden-schepping het scheppingswoord geven.
***

Gelijk de moeder-liefde de voile stroom is van het onbewuste, werkend de onweetbare wetten der natuur, werkend
de onweetbare toekomst van het wereld-leven, zoo is der gelievenliefde de vonk van het zich en een ander bewust wordende, moeder zij — want ook zii onbewust werkend — der
oneindige, nieuwe bewustheden, ongeweten wekster van wetenschap voor wie zorgt en wie zoekt. Van wetenschap en van
de daad. Want niet wie lijdelijk toeziet en wacht wat er komt,
niet die zal weten, maar wie begeert. En wie begeert, die zorgt
en die zoekt. En wie zorgt, die zal de wereld vervormen; wie
zoekt, die zal de oneindigheid peilen, oneindi heid beide van
eigen ziel en van wat die ziel in de wereld zic vindt.

III
De mensch, die zorgt en dus de wereld vervormt. De mensch,
die gelooft en dus zichzelve schoon meent en dus de nabootsing
zoekt van zijne eigene, nog maar noode gewetene gestalte.
Waarvoor groeien de boomen ? Dat ik ze mij sniide tot de
gereedschappen miins huishoudens, tot de wapenen, waarmede
ik mij of were de vijanden mijns lijfs, tot de masten en kielen
mijner schuiten, waarop ik gevlerkt en gebodemd voor wind
en tegen stroom leer varen. Waarvoor groeien de vruchten des
velds ? Dat ik er mij en mijn kinderen en mijne vrouwen mee
voede; dat ik ze verfijne en kweeke door al-nieuwe kunst mij
vertrouwend met het leven der aarde, en met edeler leeftocht
mij het leven veredele; en dat ik met de gewevene vezelen er26

van mij de sieradien en dekkingen der lichamen van mij en de
mijnen toemake. Waarvoor giegaagt de ezel der wouden, hinnikt en snuift in den morgenwind de ren-hengst en merrie der
vlakten, met het veer-lichte jong, ze begeleidend; en loeit de
boschos door de eenzame nachten ? Dat ik paard en ezel mij
naar mijne bevelen leer loopen en ze mij leer dragen waarhenen het mij lust; en den boschos dat ik hem den nek kromme onder het juk en hem voor mij mijnen akker leer bewerken.
En de rivieren der vaste landen en de zeevlakten der oceanen,
waarvoor strekken zij de luchten-weerspiegelende stroompaden nit? Opdat ik ze betrede en ze mij voeren van stad tot stad
en naar de opene zee, en de zee, dat die mij voere naar de landen, die ik nog niet weet.
Zijn de steden reeds verrezen?
De steenen zijn van het gebergte gekomen en hebben zich
gerijd en gerangschikt naar de maten mijner afmetingen en
den danspas van mijnen geest. Zij hebben zich gezet tot de
mijnerbruiloften en mijner woningen, mijner uitvaarmner
ten en mijner geboorten; tot de tempelen mijner goden; en tot
de stichtingen der eeuwige waarheden, die ouder zijn dan mijn
geslacht.
De goden? Wie heeft de goden gezien dat hij ze kan afbeelden ?
1k heb ze mij gebeeld naar mijzelven, daar ik ze schoon weet
en ik mijzelven schoon meen naar ik mij ken in den bouw
mijner broederen en mijner vaderen en mijner zonen en in de
helden mijns yolks; in de gestalten en aanwezigheden mijner
dochteren en mijner moeder en wie beiden vOOrbeeldt en afschaiiwt, wie mij, bruid, zich den gordel ontsloot.
En de eeuwige waarheden, wie gij stichtingen sticht?
Zijn zij mij niet ingefluisterd door die goden zelven in de
eenzaamheden der nachten, den wachtenden avond, het nooit
zwijgende gezelschap der zee en het krioelen der scharen des
yolks in de stad ? En hoe zoude ik ze niet weten ? Want hoe
zoude ik zonder haar deze aarde onder het gewelfsel der
eeuwigheden durven betreden, niet vreezend dat mij de zon
op het hoofd zoude slaan en mij de starren zouden wegwieken
in den werveldans hunner duizend-tallen ? Hoe zoude ik zonder haar de geheimen der moeder-aarde hebben verstaan, die
mij, naar zon en maan en de hemelgaven over haar gaan, de
rijkdommen van haren schoot voor de voeten stort, wanneer ik
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haar bezweer ? En de geheimenissen van geboorte en lief de en
gerechtigheid, hoe zoude ik mij mijn huis hebben gebouwd en
mijn bruid mij in mijn huis hebben geleid, dat zij mij zonen
en dochteren zoude baren, die zouden levee met de andere
zonen en dochteren der menschenparen, waren zij mij niet ingefluisterd en diep ingegriffeld in mijne ziel?
Uwe ziel? Hoe durft gij spreken van uwe ziel? Hebt gij ooit
uwe ziel gezien, dat gij met haar kondet spreken en haar kondet hooren, als een man spreekt met eenen anderen man en
zijne woorden aanneemt en hoort?
Wel heb ik zeer veel met haar gesproken en zeer veel van
haar gehoord. Heeft zij mij niet ingefluisterd de minne-liederen
mijner jeugd, daar mij de al verder en verder vliedende zoetheden der oin ongekende zaligheden gebedene werden tot
sproke en troosting van muziek; daar mist de wonderdaden
mijns yolks, door oude konde verkondigd in hare die ten ondergedompeld, werden tot de krijgs-muziek en woorden-heirscharen. tot eigen kampen trompettrend; daar zij mij op deed
doemen de menschelijke gestalten in onderlingen minnestrijd
en worsteling des lots, dat zij spraken de spraken der gelief den
en der gehaten, — samen eenen oorlog en vrede der zielen,
vrede gebrocht door den krijg en verrijkt door nieuwen zielbuit en zelf-ontsponnene gratie?
Gij hebt dit alles gehoord, maar hebt gij haar ook gezien?
Hoe zoude ik niet, daar ik niet doe dan Liar afbeelden?
IV
De mensch, die zoekt en de oneindigheid peilt.
Toen ik deze woorden geschreven had, hoorde ik de stem
als van eenen zeer ernstige en die mij vermaande:
„Ik heb u deze dingen doen schrijven. Ik heb u de keuze
en de oplossing des raadsels gegeven; het is niet goed dat gij
de keuze voor de menschen uitspreekt en openbaar maakt.
Wie het heeft gehoord, die heeft het begrepen. Het is niet goed
dat de menschen wegdragen den makkelijken roof van wat ik
hun alien eenmaal zal hebben gegeven.
Het is ook niet goed meer dat gij over deze dingen peinst en
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u verontrust, daar zij zijn van achter en van vOcir en van na dit
leven. Het is nu goed dat gij de dingen doet des Levens en niet
des doods. Hier is wie u grooteren rijkdom en wijsheid zal
geven."
En ziet, toen. ik Opzag, zag ik de gestalte als van eenen.
Engel, maar wiens gelaat donkerder en donkerder en onzichtbaar werd door het licht, dat uitstraalde van naast hem, waar
ziet over zijnen schouder eene jonkvrouw was gebogen en
hare gestalte was grooter en grooter dan de zijne, maar ik wist
niet waar de zoolen hunner voeten op rustten, want van de
knieen en neerwaart kon ik hunne gestalten niet zien en zij
schenen niet op den grond dezer aarde te staan. En toen het
Licht eenigszins temperde, kon ik de oogen en het gelaat van
de jonkvrouw beginnen te zien en ziet hare oogen waren als
de kleur van enkele bloempjes, die verborgen in het mos onder de hooge boomen staan, waar de zoom der heide het bosch
langs loopt, en haar glimlach was bijna als die, welken ik wel
van aardsche jonkvrouw op aarde had zien lichten. En haar
naam — maar die was verwiekt in de geurige lucht — was als
eene van licht en muziek; hij was als die van de vrouwe, die
machtigsten ziener in ziinen zwaren sluimer verscheen, waar
hij lag en sleep en zij hem ophief tot waar hij niet wist waar
hij wakker werd en hij de al lichter en lichter wordende stijging begon.
En toen deze verschijningen mij tot donkerte en zwijgen
waren gekomen, zag ik de namen waarmede zij worden genoemd bij de menschen, die van deze aarde zijn.
En de naam des Engels was die des naar wijsheid begeerenden Zoekens en de naam der jonkvrouw was die des Levens.
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DE KUNST EN DE MAATSCHAPPI
UIT : „HET NOODLOT EN DE ATTISCHE TRAGEDIE"

Want het Schoone is niet de schoone schijn, die het welgevallen des onverschilligen wekt of als de zienlijke gezondheid
des zoenbaren schepsels de zinnen des aanschouwenden streelt,
dat hij het schoon om te schouwen en niet afschuwelijk vindt;
noch is het het mooie, dat als mouw om molligen arm zich
strookt of dat smeuig en smijdig tot smuk om den molik des
modieusen en mogenden menschen zich smijdt; noch is het de
aanvalligheid van den lichten levensdans der — schijnbaar —
vreedzame en luchthartige stervelingen, die het gemakkelijke
genot en het grove geluk zoeken.
Maar de Schoonheid — o nu slechts met eenen enkelen naam
onder de oneindig-vele namen de Onnoemelijke genoemd, en
dat zij niet met siddering en verstijving der tong sla, wie meent
MAr te kunnen noemen — zij is de Troost en de Zekerheid van
wie, de Geliefde zoekende en den God, die Naar hem toone,
noch de Eene noch den anderen vindt, maar den terugslag van
zijne eigene zoekende ziel zich uit de gansche, hem vereenzaamde Wereld voelt tegen-komen; of, daar de Geliefde hem
verschenen is, de Schoonheid is de God, van wiens licht der
verschenene oogen-licht hem de afstraling, van wiens wezen
der verschenene wezen hem de Eene of glans is, zoodat de gansche Wereld van Hem getuigt en de Sluier hem dunkt waarachter Hij zich verschuilt; en opgerezen komt zij, de Schoonheid, uit de Gangen des Noodlots, uit de Lichten en Lijnen
en Gestalten en Verschieten der Wereld des Lichts en als de
nit den Mensch zelven opstijgende Wereld zelve des Klanks.
SCHILDERKUNST

Heeft niet ook de Wereld des Lichts hare Rhythmen ? Wel
zeide men mi.: men ziet slechts de dingen, zooals zij zijn, nuttig of onnut, wat minder mooi of wat meerder leelijk, en de
menschen zooals zij langs de straten loopen of in d.e huizen
ledig zitten en werken, de alle-daagsche of misschien ook de
buiten-gemeene, ja, de menschen, daar spreekt de ziel uit, de
menschen, zooals men ze ziet, de edele, de buitengewone, de
van ideeen bezwaarde, de menschen, zooals men ze niet ziet,
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zooals de dichters ze zich droomen, de heiligen, de uit den
hemel gevallene, de van God gezondene, uit hen spreekt de
ziel, de direkt door God geinspireerde — maar ontmoet dan
niet de ziel in alles wat zij ziet, hare eigen rythmen, ze meenend de rythmen der wereld, of, daar zij werkelijk de rythmen
der wereld zijn, den saamklank van de gindsche met hare
eigene, daar zij zelve is opgerezen uit de diepte der wereld,
ontmoetend de hoogten en laagten der Andere, golf-oppervlak,
dat, brandend, breekt in de morgen-zon, diepte-verhullend en
hoogte-weerkaatsend ? Wie ziet naar de Wereld des Lichts ? De
Heiligen en geloovigen, daar zij den Hemel verwachten ? Zij
zien, voor-zoo-ver hunne eigene visioenen ze met rust Mien,
de wereld in het eigen licht van hun geloof; want geloof dat
is het los-ziin van de stof, het legt het licht in de ziel, dat men
haar werkelijk voelt als een licht-binnen-in, maar het doet de
dingen om ons vergeten en de zichtbare wereld onbelangrijk
vinden, dus de zulken zien niet in de Wereld des Lichts.
Waar toeft gij dan, ziel, die de wereld ziet, niet als de
eeuwige schaduw, die alle voorwerpen volgt en begeleidt, niet
als het lichaam, dat alle zielen bezwalkt, niet als den Duivel,
die overal tegen de goede Godheid zich kant, niet als het Betrekklijke dat het Absolute verduistert, niet als den eeuwigen
Leugen, die zich aan de Waarheid vastklampt, niet als het ondoodbare onrecht dat -Wodans genot aan. den Waal-hal vergalt,
maar wie ziet het Licht als de op zich zelf vrije Wereld, waarin
alle wanklanken ziin opgelost, waarin geen gewoon en geen
alledaagsch en geen buiten-gewoon en geen dier en geen
mensch en geen bovenmenschelijk bestaat en geen hemel en
geen aarde?
Wie het weten, voor die spreek ik, die 't niet weten, die
hooren het niet.
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IETS OVER VONDEL'S LUCIFER
Meester Jacobus van Lennep heeft het voldoende en voldingend bewezen: in den Lucifer van Vondel is veel, heel veel,
dat of direct toepasselijk of met eenige uitduiding aan te passen is op den Opstand der Nederlandsche Provincien tegen
den Koning van Spanje. Vele vers-regels en plaatsen en langere brokken zijn zoo dat men voor Gods Stedehouder Prins
Willem van Orange kan lezen, voor den bevoorrechten, den
uit het aardrijk opgekropenen mensch zoowel alle voorgetrokken Spanjaarden in het algemeen als den Kardinaal Granvelle
in het bijzonder, voor de hunne livereien en vroolijkheid in
rouw veranderende Luciferisten de verbondene Edelen (die
inderdaad hetzelfde met hunne vroolijkheid en de livereien
hunner bedienden hadden gedaan,) voor Beelzebub Graaf
Hendrik van Brederode, voor de driederhande 'ten, een
negenvoudige Orde van Engelen de driederhande Regeerders
en Raden door den Koning hier te lande achtergelaten (de
driederlei raden der landvoogdes, de Provinciale staten en de
Landvoogden, Legerhoofden en Stedehouders) en wel voor de
laagste, die der Aartsengelen, waaruit Lucifer, de orde der
Stedehouders, waaruit de Prins van Oranje was opgestaan;
terwij1 ook het hardnekkig voorgeven der afvallige engelen
dat zij God en Lucifer trouw hadden gezworen, niet oneigenaardig kan worden teruggebracht tot het ernstig beweren
der rebelleerende Nederlanders dat zij boven den Prins van
Oranien den Koning van Hispanien trouw bleven tot in den
dood en hem bleven eeren en obedieeren. En de of loop is natuurlijk niet die van den met de overwinning bekroonden opstand in welks einde en bevrediging Vondel zelf zoo roemrijk
had gejuicht, maar zooals Vondel die wel gewenscht had voor
den aivalligen onderdaan en stedehouder, en zooals hij wellicht ook vertrouwde dat die den te Delft rampzaliglijk vermoorde na den dood wel wezenlijk te beurt zou zijn gevallen,
zoodat de trouwelooze opstandeling met alle andere ondankbare Staatzuchtigen in het eeuwig Jammer-rijk zijns uit den
hemel neergeploften voorgangers het verwaten vermeten boet.
Worth de Lucifer daardoor nu ook maar eenigszins minder
het goddelijke gedicht van hemel en aarde, van den opstand
en den val der oproerige Engelen, van den kortstondigen heil32

staat der van God met aardschen en hemelschen wellust begenadigde menschen in het paradijs, schoonst dramatisch tafereel, dat er in ooze taal bestaat ? Immers neen! Want het gedicht is geen. allegorie. Vondel heeft alleen eenige omstandigheden en details uit Oranies opstand tegen Spanie toegepast
en overgebracht op den alien opstand vOOrbeeldenden val der
rampzalige Engelen. En het is dan ook geenszins om de toepassing der historische bijzonderheden nader na te speuren of
allegorie en dichterlijke werkelijkheid te schiften dat ik deze
kwestie weder oprakel; maar tweeledig is mijn doel; ten eersten om eenige van des heeren Verwey argumenten tegen eene
volkomen allegorische opvatting van den Lucifer te bestrijden;
ten tweede om enkele van de redenen op te sporen, die Vondel
noopten juist Lucifer uit te kiezen tot Zijnen heldenrol en wien
hij daarin zag; om welk twee-ledig doel te bereiken het mij
vergund zij niet den rechtsten en kortsten weg te volgen maar
wegen, die elkander kruisen en omkronkelen, van elkaar afgaan en elkander weer vinden.
Als argumenten dan tegen een volkomen allegorische opvatting voert de heer Verwey aan:
„ten eerste: de onwaarschijnlijkheid dat Vondel zich toen
z(5(5 tegen Willem van Oranje kon opwinden.
„ten tweede: de zekerheid dat hij zich in die dagen opwond,
behalve tegen Willem den Tweeden en Cromwell, naar het
getuigenis van Mr. van Lennep zelven — tegen voornamelijk
de Turken. I)"
En ook leze men wat de heer Verwey eenige bladzijden verder zegt over het Leven. 2)
De heer Verwey vergunne mij hier tegenover de zijn eene
andere voorstelling van den dichter te zetten, in de hoop dat
de Tij d de beide toetse en de Waarheid naar buiten doe
springen.
Niet uit momentaneele stemmingen of veel minder nog op1) Inleiding tot Vondel, blz. 456.
2) Blz. 460. „Die opgetogenheid (over het Leven) is de stemming, die Vondel in zijn Lucifer heeft geuit."
Het te pas brengen van deze abstractie „het Leven," — noodzakelijk aangegrepen door
een alle abstractie verworpen hebbend geslacht, om nog tot zekere algemeenheden te kunnen
geraken, — dunkt mij zeer ongemotiveerd bij het bespreken van Vondels wereldbeschouwing.
Vondel, voor wien het Leven niet anders kon zijn dan de tegenstelling van den Dood, maar
voor wien leven en dood der individuen al van zeer weinig beteekenis kon zijn in het geheel
der wereld: Gods Scheppingen door dezen boven alle leven en dood naar zijn eeuwige
Wijsheid bestuurd en geregeerd.
5
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windingen — het kenmerk der zwakhoofdigen — worden de
onvergankelijke gedichten geboren. Mogen de oppervlakkige
stemmingen van 's dichters ziel al het altijd wisselend zeevlak
geliiken, donker en stil of bewogen en kleur-weerlichtend naar
storm of windstilte, hemel-blauw of wolk-nachten het beroeren of langs-striiken en verwen, de innerlijke schatten die de
groote rijkdommen geven zijn als de in het diepst der aarde
verborgene goudschachten en van onbluschbaar eigen Licht
flonkerende diamanten, diepten der ziel, waar het innerlijkst
Licht zaam valt met dat der wereld-ziel. Noch is hem het voortdurend geschieden der wereld-gebeurtenissen het onophoudeliik opkomen van nieuwe gevallen. Neen, het tweede gezicht
ziet hij er, waarvoor geen verleden en geen toekomst bestaat,
maar alleen. het Heden, dat kiem en wortel van alles is en alles
in zich bergt en huisvest, gelijk Cassandra voor Agamemnons
woning gekomen er de lijklucht van de voor Laren geschiede
kinder-of ferande rook en de onnoozele vermoorden zelve op
het dak zag zitten met haar ziensters-oog, maar ook den binnen weinig oogenblikken te wachten staanden moord, op
haren vorst en haar zelve te bedrijven, met oogen en ooren
hoorde en zag.
En geen val of opkomst van grootheden verbaast of verwondert den ziener : hij wist dat dit zoo moest.
Maar — en hier komt de groote scheiding — de eene mensch,
(hier alleen gesproken van de eenige-ware menschen, de dichters hetzij dan in woord of in daad) ziet terug, de ander ziet
naar voren. De ander, wel enkelen zijn het, maar soms is het
dat door het bevel en den onafwendbaren drang van zeer
enkelen meerdere stoeten en groepen de hoof den meewenden
en zien wat den onbetooverden. ontgaat — de ander ziet vOOruit en zijn binnenst wendt zich elk levens-jaar naar buiten, als
tot nieuwe omschorsingen de heilige Jupiter's eik zich naar
buiten keert en telken tare worden hem kruin en flanken en
armen met nieuw groen betranteld — en zij zi jn de zulken, die
met zich-zelven de maatschappij en het gansche menschdom
den nooit verstarrenden of versteenenden groei der woudreuzen of den bloei der telken tare met nieuw levens-kleed zich
omhullende aarde wilden doen navolgen. En de goden verdringen zich om in den zulken om het zeerst den stervelingen
hunne aanwezigheden te doen blijken en van geen hunner
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gaven is hem armoede, en de dood — ja waar bleef de dood?
En de eenen. — o geene oneerbiedigheid is het dat ik hier ook
deze zeer grooten zet in de schaduw der eiken, die hen niet
doen verdwijnen — zij zien. terug. Zij zijn de vroede mannen.
Zij hebben staten en maatschappijen zien groeien en weten:
verandering is val; zij hebben menschen en zich-zelven zien
groeien, hunnen oneindigen ziels-bouw en den wonderlijken
wasdom des lichaams — en zij verlangen noch hopen op verdere volmaking des moeizaam voltooiden dan wanneer dit
lichaam zal zijn gevallen en de ziel zal zijn teruggekeerd tot
Karen God en de Hemel zal zijn bereikt, die alle verdere aardsche volmaking buiten-werpt of vervangt. En de Eenige God
zegent hen, want hun werken loopt niet dood op het — naar
der vroede mannen berekening — onbereikbare — en wel eerder bereikbaar schijnt het Paradijs des Hemels dan de Hemel
op aarde — en al hun streven wordt opgezameld in het eenige
Doel, God.
Een van de zulken is Vondel. Hij zag terug. Achter zich zag
hij het Paradijs en, als daarin reeds voor eenmaal beloofd, na
het einde des Levens : den Hemel. En dubbel was hem dit gezicht. Was niet ook in zijn tijd de mensch uitgetreden uit een
nu verloren Paradijs: Staat en Kerk, zooals die samen verbonden waren in de Middel-Eeuwen ? Wie waren de dubbele
Stichters des dubbelen Vals ? Lucifer en de verwatene hoofden des jongsten Opstands. En was de daad des opstands ook
al reeds door meer dan eene halve eeuw van Vondel gescheiden, de toestand daaruit ontsproten — toestand wel roemrijk
en dierbaar maar ach! hoe anders dan hij had kunnen zijn —
was bliiven bestaan.
Dus noch eene durende opgetogenheid over Het Leven was
het wat hem dit gedicht ingaf noch ook eene oogenblikkelijke
opwelling, gelijk aan die opwellingen welke hem andere — bij
Lucifer vergeleken — waardelooze gedichten op Turk of
Cromwell had ingegeven, maar een blijvend inzicht in eenen
durenden toestand, samenvallend met zijn geheele gezicht op
het menschdom van alle tijden, dit was hem de wortel des
Treurspels.
Geene knutselige allegorie dus is de Lucifer, maar een dubbel gezicht.
1897
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UIT: „BUSKEN HUET EN DE NIEUWERE LITERAIRE
KRITIEK"
Wie wilde daar met ook maar eenige min-achting spreken
van dezen eenzame? Wie wilde daar ook maar even zeggen
dat hij o.a. over Homerus wel onderhoudend gecauseerd en de
Grieksche zeden van het heroische tijd-vak niet ongeestig met
die der tegenwoordige Hellenen heeft vergeleken, maar slechts
ondiep in den geest der oude zangers is doorgedrongen; dat hij
in het algemeen over Dante, over Shakespeare, over Rembrandt met radheid en luchtigheid heeft gekeuveld, als een,
die het „Nil admirari" tot zijn liffspreuk heeft gekozen, maar
de diepten en afgronden, de hemel-hoogten en ver-gezichten
dezer geestes-paradijzen is Tangs-gegaan, onbewogen en onverstaagd, als een, die niet mee-vliegen, maar ook niet neervallen kon, daar hij was in eigen redeneer-droomen en hersenschimmen bevangen, — wie dat zeggen wilde, hij zwijge en
late zich bekeeren door dat eene stuk over Milton, waarin Huet
ook als tegenover die anderen begonnen was zijne gewone
kalmte en ingetogen manieren van gentleman en kritikus te
bewaren, maar langzamerhand, door de kriigshafte tonen van
dezen trompettenden politieken krijger wakker-geschaterd,
zijn bloed met het zijne voelt kloppen en warm worden, clan
door de herderlijke fluiten en liefelijke zang-wiizen des Britschen jongelings in nooit-geziene, nooit-gedroomde ochtendstonden en landweelden zich voelde binnen-leiden, tot hij eindeli* geheel overwonnen en tot nieuw licht herboren hulpeloos en ontgord zich laat meedrijven op dien wereldvloed van
phantasieen en klanken, waarin zich alle wereldgebeur van
mensche-ziele-leven en gods-almacht voor dezen Derden der
Zonen des Lichts had herschapen.
Zoo heeft Huet, — boven zeiden we het reeds —, onbewust
ons de nieuwe verten der Toekomst ingewezen. Maar het essentieele verschil van zijne literatuur-beschouwing met die
van den nieuweren kritikus is te vinden in beider verschillend Punt van Uitgang, Gene ging uit van historie en begrip,
deze gaat uit van het Woord. En z(5(5 komt men van zelf tot
een tweede verschil, kenbaar in beider verschillende methode:
die van Genen was ontledend en ontnuchterend, die van Dezen
is tot nieuw leven opbouwend en tot nieuwe droomen bedwelmend.
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AANTEEKENINGEN OVER HISTORIE EN LITERATUUR
I. GORTER OVER SHELLEY

Niet de onsterfelijke ziel des Dichters is het, die de maatschappijen der menschen beheerscht en kneedt als de gewillige
stof, waaruil hij eene eenheid formeert, die afbeelding is, schijnbaar van vergankelijke maatschappijen, maar inderdaad van
eene eeuwige wereld, geordend naar eeuwige wetten en waarheden; maar de maatschappij is het die den dichter bepaalt en
zijn werk tot een afbeelding van haarzelve doet worden.
Dit is de hoofdstelling, welke Gorter verdedigt en toepast in
ziin stuk, dat hij noemt „Kritiek op de literaire beweging van.
1880 in Holland" 9, maar dat hij uitgebreid heeft tot eene kritiek op bijna alle de hoofdmomenten. der Europeesche Literatuur. Het is echter niet deze hoofdstelling, die ik wil bespreken, ik stel haar slechts voorop om den nieuwen strijd te kenmerken, dien Gorter begonnen is, den strijd, waarin hij het
vergankelijke op de plaats van het onvergankelijke wil stellen.
Wat ik hier doen wil is Gorter te wijzen op eene groote onrechtvaardigheid, die hij bedreven heeft in zijne karakteristiek
van Shelley. En deze onrechtvaardigheid is geen detail van
ondergeschikt belang in zijne geheele beschouwing. Want
ieder, die, hetzij dan op Gorter's hetzij op eene andere wijze,
met hoop en geloof in de toekomst staart, wien zal hij beter
dan Shelley tot zijnen gids kunnen nemen? Maar wanneer hij
Shelley verloochent, dan beneemt hij zich den grootsten steun
en hij- sluit voor zichzelven de poorten en gangen af, door
welke de stem der orakel-geven.de Godheid tot den luisterenden sterveling kan doordringen.
Wat de blijvende plaats is, door Shelley voor altijd in de
Wereld-Historie ingenomen, dat zal pas in later eeuwen ten
volle kunnen worden bevroed. Maar dit is zeker dat hij en
Beethoven den over Milton en Bach loopen.den draad der Renaissance weder op geheel nieuwe wijzeIebben opgenomen en
in nu nog lang niet geheel waardeerbare mate de meer vermoede dan begrepen profeten der toekomst zi.in geworden.
Wie naar hen luistert, hij zal iets bespeuren van de nog onkenbare wegen, die de Godheid het menschdom op nieuw wil
doen bewandelen. Wie niet, die brengt zichzelf op een doodloopenden weg.
1) „De Nieuwe Tijd", Juni 1898.
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En zoo is ook de nieuwe strijd geopend. Het is niet de strijd
voor of tegen het Behoud van het reeds lang vergane. Maar de
strijd zal zijn tusschen — aan de eene zijde — degenen, die de
toekomst verwachten van het zichzelven doodende Begrip en
— aan de andere zijde — degenen, die de toekomst verwachten
van de leven gevende en kweekende Hoop en Geloof, die haar
eeuwig leven op nieuw hebben geopenbaard in de aanwezigheid der Muzen.
En nu Gorter's karakteristiek van Shelley. Ik kan hier niet
alles aanhalen wat Gorter zegt over deze schoonste figuur der
geheele nieuwere kunst. Ook niet hoe hij zegt dat Shelley verbonden is met den nieuwen bloei van Engelschen handel en
industrie. Maar ik geef hier alleen dit oordeel van Gorter over
Shelley's verzen: „Zij zijn zonder sterk verband met andere
menschen, zonder diepe kennis der wereld en der zedelijkheid,
die daaruit ontstaat."
Shelley's verzen zonder sterk verband met andere menschen.
Welk sterker verband met andere menschen bestaat er dan de
liefde? Zoowel de liefde tot een enkelen mensch, die den minnaar in die Rene het hoogste en schoonste doet aanschouwen,
wat voor den starveling aanschouwbaar is en in den minnaar
de drift verwekt om zich met dat hoogste en schoonste to vereenigen, als de liefde, welke den enkeling in zich zelven alle
lijden der geheele Menschheid doet mede 'Oen? En wie heeft
van deze beide lief den schooner gezongen en sterker getuigd
dan Shelley ? Wie heeft na Plato en Dante schooner van de
eerste liefde gezongen en gesproken; wie is, ontstoken door de
tweede dezer lief den, in edeler daden, in wijdluchtiger philosophie, in meer god-gelijke en menschen-en-werelden-scheppende beelding opgestaan tegen het Onrecht eener gansche
bestaande maatschappij ? Of ziet ook Herman Gorter in Epipsychidion niet anders dan de fijn-sensueele hemel-en-aardephantasieen, die de oppervlakkige lezer er in waardeert en niet
de mensch-aan-zich-zelf-ontvoerende Lief de, die naar het aanschouwen der hoogste schoonheid doet dorsten?
Hoe kan Gorter „die er kennis van de wereld" ontzeggen
aan den inderdaad heiligen dichter, die in zijn korte leven
wellicht nooit die kennis van de wereld en hare wegen heeft
gekregen, die gewoonlijk den echten dichter en wijsgeer
vreemd bliift, maar die in dat korte leven bewezen heeft door
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innerlijke aanschouwing en herinnering aan vroegere levens
gemeenzaam te zijn met de diepste geheimenissen der wereld?
Luister Haar zijne philosophie, zooals hij die redeneerend
heeft neergelegd in zijne „Defence of Poetry", waarin hij onwederlegbaar vaststelt dat al het goede in eene maatschappii
zijn oorsprong heeft in de poetische, dat is scheppende, kracht
der menschen, hoe alle kwaad en on.recht komt door het nietdoordrongen-zijn van eene maatschappij door die scheppende
kracht en hoe vooral nu — en nu niet minder dan in Shelley's
tijd — de practische kracht der menschen ver ontgroeid is aan
de poetische kracht en dat alleen wanneer dat geestelooze en
poezielooze gevaarte, dat de tegenwoordige maatschappij is,
eens weer doordrongen zal zijn van dien scheppenden zuurdeesem, alleen dan een betere tijd te verwachten zal zijn.
En ziet en hoort naar zij n „Laon en Cythna", zijn „Prometheus unbound", waarin hij niet meer philosopheert maar
beeldt, en waarin hij toch getuigt, niet van een maatschappii
„die het geluk aan slechts zeer enkelen gunt" maar van den
onbluschbaren hartstocht, dien hij had om de wereld te hervormen.
Maar wellicht heeft Gorter alleen in onnadenkendheid aldus over Shelley gesproken en zal een nader zich verdiepen
in dezen dichter den zanger van „Mei" wellicht tot een andere
beantwoording brengen van de vraag of de maatschappij de
Muzen, dan wel de Muzen de maatschappij moeten hervormen.
II. HOOREN EN ZIEN

Nu de dubbele strijd over Inhoud en Vorm, over Onderwerp
en Behandeling reeds sedert zoovele jaren volstreden is, is het,
geloof ik, geen gevaarlijke zaak, om, wanneer men eene Rembrandt-tentoonstelling heeft gezien, ook als gewoon mensch,
niet als kunst-criticus, eens iets te zeggen van wat men bij eene
schilderij te denken, ja, ik durf het zeggen tegen elken purist
in, te hooren krijgt.
Bij twee dezer stukken is het of niet meer enkel uwe verrukte oogen te zien kriigen de visioenen van dezen Amsterdamschen Ziener, het is of gij een oogenblik medeleeft met
dezen fiingevoeligen en teederen. mensch, of gij de enkele
stonden mede-doormaakt van verademing en verpoozing, die
den zachten held hebben verkwikt in den levenslangen strijd,
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dien hij moet hebben gestreden om de woorden van den weligen jonkman, dien zijn oudste portretten, tot den stoeren en
strijdhaften bijna-grijsaard, dien ons dat andere, hier aanwezige portret te zien geven.
Wat kon er bij dezen zeventiende-eeuwschen ,edelman naar
den geest, wonende in het boersch en burgerlijk Amsterdam
omgaan bij het hooren van muziek ? Ge ziet het in zi jn David,
harpspelende voor Saul. Gij ziet het hoe hier de gruwelijke
driften worden getemd in dezen ouden zenuwlijder en Jood,
hoe al de wanhoop, die dezen koning later zich in het zwaard
zal doen storten hier ontketend wordt en den geweldige overweldigt. Gil ziet het van welk een wereld van ziele-lijden de
ziels-gezonde schilder of wist maar ook hoe hij wist dat die
gansche wereld onder de macht staat van den knaap, die den
luisten greep in de harpsnaren weet te grijpen.
Een ander stuk is er, dat ons antwoord schijnt te geven op
de vraag: hoe dacht deze alkunstenaar met kleuren en lijnen
zich eenen almachtige met het Woord. Dat antwoord geeft ons
de Homerus-kop. Deze Homeros is inderdaad de man die alles
kan zeggen. Het is de man, die alles heeft gevoeld en om wiens
bewogen mond de naweeen en krampen van alle groote hartstochten zijnblijven hangers, de hartstochten van de Ilias. En
allermeest is het de Homerus van de Odyssee; de dichter en
verteller, die het slechtste woordie kauwt voor het lekkerste
banket, die al het kaas-en-melk-gerei van de Cyclopen-grot
stukie voor stukje weet te noemen, die zich verkneukelt in de
listen en gelogen verhalen. van Odysseus, die stap voor stap
Odysseus' voorzichtig en zeker voortschrijdend tot zijn einddoel weet te volgen en zonder overhaasting uiteenzet en verhaalt; het is de man, die alles in zijnbinnenste hoort wat hij
heeft gezien, maar zelf niet meer ziet, het is de absolute tegenvoeter van den schilder.
Men kan zeggen dat in dit stuk de Hollandsche schilder gelijk
Columbus de hem onbekende, andere halve wereld vermoedde,
de hem onbekende, maar vermoede woordkunst begroet.
Maar was hij dan niet de tijdgenoot van Vondel en Hooft?
J a, maar hij was het ook van Shakespeare.
Vondel en Hooft, Vondel vooral, zij hebben ons de Hollandsche taal overgeleverd in een rijkdom en sniidigheid, dat zi.i
ons nog in staat stellen daarmede de Augiasstallen van dufheld en bekrompenheid op hart-verkwikkende en verfris40

schende wijze schoon to spoelen, maar zij hebben ons geen
enkelen mensch nagelaten, geen.en mensch, wiens onbevredigde geestes-blik door tranen en glimlachen u bijbliift, als de
blik eens lotgenoots in de tragedie des levens, zooals de stem
en de oogen u bijblijven van Hamlet en Richard II en Antony,
den minnaar van Cleopatra.
En ziehier, deze zwijgende Hollander heeft ons zulke sprekende menschen gegeven.
Wie kan het eenvoudig-leuke, rein-dwaze gezicht van dezen
Jezus vergeten op wien de Pharizeeen en schriftgeleerden
aandringen om uit zijn mond de veroordeeling der overspelige
vrouw to vernemen ? Wie kan ziine mannen en vrouwen vergeten ? Zijne vrouwen, geene „ideate Madonna-typen" zijn het,
peen, maar het zijn figuren, uit wie straalt die bijzondere glans,
welken alleen de echtheid geeft, de echtheid van den schilder,
die niet schildert naar overgeleverde, bovenaardsch geprezen
ideeen, maar bij wien alle rijkdom opborrelt uit zijne innerlijke
vertrouwdheid met de diepste geheimenissen der natuur.
Want met Rembrandt en Shakespeare is hij begonnen, de
tijd der nieuwere kunst, der kunst, die in den dienst is van
geen enkele idee of dogma, die zelve doel wordt des levens, of
wel het enkele bronwater dunkt, dat den dorst kan verslaan,
den dorst naar het oneindige.
Wij vragen niet meer: welk leven maakt den mensch het gelukkigst ? welke staat of maatschappij is het die het best de menschen in zijn omheiningen opneemt ? welke godsdienst en welk
geloof voert den mensch het zekerst tot de eeuwige zaligheden?
Maar wij vragen : Leven, waar zit gij dat ik u omvatte en
Oneindigheid, die dit leven met uwe eeuwige wetten doordringt, waar speur ik u?
En geen Epicurisme is dit, dat slechts genot zoekt, en niet
vraagt naar de verborgene doeleinden des levens en de goden
verwijst bniten deze werkelijke en leven en genot-gevende
wereld, het is de onuitgesprokene, maar tot daden gekomen
filosofie der Lief de, die zoekt, maar niet vindt en steeds weder
teruzkeert tot het nimmer gevondene en steeds weer najaagt
het almaar wijkende en verder vluchtende en die weet dat niets
ledig van de godheid is.
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UIT: „BONDIGE HISTORIE DER HOLLANDSCHE
DICHTKUNST SINDS 1880"
HERMAN GORTER EN HENR. VAN DER SCHALK

Vergeten. Wie zou de maatschappij kunnen vergeten ? De
gansche maatschappij, waarin hij is opgevoed (zelf wist hij
dat niet) en die hem weer zou willen opslokken ? En wie zou
de historic kunnen vergeten en de mythologieen en ook den
godsdienst ? En alleen beseffen: de heerlijkheid der jeugd en
hare begeerten, en de zekerheid dat al die heerlijkheid het beginsel des vroegtijdigen afstervens in zich draagt en dat nooit
eene dier begeerten ook maar voor het kleinste deeltje zal
worden bevredigd. En wie zou die heerlijkheid en dat afsteryen kunnen zien in het opbloeien van menschen-volkeren met
hunne idealen en oorlogen, met hunne worstelingen en overwinningen of eindelijken nederlaag; — maar in het opengaan
der lente binnen eenige dagen, met het verduisteren van haren
allereersten en ongerepten lichtbloei binnen zoo korten tijd;
en in dat geziene niet meer menschelijks gebracht dan een
meisies-beeld, het beeld van een meisje, zoekende den reeds
door het licht eener vroegere lief de verblinden en op alleenzich-zelf-hoorende eenzaamheid belusten iongen god, en geen
andere heuchenis daarin gebracht dan die aan de verlokking
en verlustiging der dingen van begeerte, van bloeienden wasdom en van droef afsterven, in het kort aan alles wat kon besloten worden binnen een kort Mei-leven — wie kan met al de
lichtheuchenis van dit eene al dat andere vergeten ? Dat kon
Herman Gorter; en die heuchenis en die vergetelheid, hij heeft
ze nedergelegd in zijn Mei.
Zoo klonk dit lied, helder als de gorgel eens zang-vogels,
krachtig als de klok in de keel eens jonkmans, in de ongestoorde, ofschoon aandachtige menschen tot zich trekkende, eenzaamheid des wouds.
Dit was de stem van den man, die alleen naar zich zelf luisterde. Het was als een lichte, onbewogen plek in de stormomnachte atmosfeer, een plek waar de zon op den grond scheen
en het blauw van den ether nederblikte, maar daarom heen
joegen de zwarte wolken en huilde of triumpheerde de ontketende wind.
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En wie daarin vOOrging en heerschte, als god van den storm,
hij was het wien wij hierboven hebben genoemd.
En als het verwonderlijkste der wonderen die hij verrichtte
mag wel dit worden genoemd dat hij eene vrouw, eene hollandsche vrouw, wie dit stormen en laaien der hartstochten
beangstigde en verdroot, al kon zij er niet de machtige rhythmen en geestendans in miskennen, die haar toeklonk als verlokking en helsche muziek, dat hij die vrouw deed uitbarsten
zelve in een orgel-storm van verontwaardiging en tot een boetpredikatie in verbolgenheid of zij den stormwind tot stilte bezwoer, zoodat zij schier leek eene profetesse en eene zelve van
God begenadigde, maar het was inderdaad de hollandsche bezadigdheid, die door haar tot kalmte vermaande, en dat met
een waardigheid en een intonatie, waartoe slechts de bewondering voor den vijand zelven haar den opstoot gaf.
Nog even scheen zij, getuigende van haar eigen lijden en
zoeken, uit te bersten tot een frissche bron van gezang, tot een
levende beek of een effen stroomende rivier, die der oneindige
zee in den schoot ijit; maar eerlang werden die klare wateren
door het dorstig zand van betoog en abstracte redeneering verzwolgen, zoodat slechts droogheid vond, wie de richting van
haar stroompad volgende, ook verder-op aan de zelfde klare
waterers gehoopt had zich te zullen kunnen laven.
En voor het oogenblik worde, waar nog zoovele anderen
mede hadden kunnen worden genoemd, slechts van deze beide
enkelen, Gorter en Henriette van der Schalk, gewaagd, omdat
zij zelven nu bezig zijn de heiligdommen, tot welke zij eenmaal
waren toegelaten, in verbijsterenden waanzin te smalen.
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OEDIPUS
Reeds vroeger heb ik in dit tijdschrift beproefd 9 rekenschap
te geven van de groote aantrekkin.gskracht, welke de Koning
Oedipus blijvend blijkt uit te oefenen op lezer en toeschouwer
van alle tijden : nu zij het mij gegund het then gezegde eenigszins te kompleteeren en nader toe te lichten uit het karakter
van die eeuwige wereldmacht, wier inwerking en aanwezigheid wij alien gevoelen als een god in ons, schoon hij gaat gehjkende op den nacht, maar het ratelen van zijn pijlen in den
piilkoker laooren wij wel, en de klank van zijn pees bij het
ontspannen van den zilveren boog klinkt licht door het donker, hem den wreker, den toorner, den louteraar, den heeler
Apollo, die ook in den Oedipus de drijvende macht van het
drama is.
Onnoodig is het hier de geheele persoon van Apollo te bespreken. Genoeg zij het op te merken dat we hier niet te doen
hebben met den lateren eleganten zonnegod Apollo der Romeinsche en Fransche dichters; maar met den Apollo van
Homerus, der oude Grieksche Dichters en Grieksche Geschiedschriivers: Apollo, die den Python doodde, d.w.z. de wilde, den
mensch vijandige natuur overwon, maar ook voor dien heil•
zamen doodslag boete deed en zoo den mensch het voorbeeld
gaf tot ontzag voor al het bestaande, ook het vijandige; Apollo,
die op de plaats van dien doodslag het oude orakel der Moeder
Aarde zich toeeigende en maakte tot de Zeus' wil-en-raadslagopenbarende Pytho, zoodat het werd de mond eener ideale
wereldorde, de Pytho, die de gansche Grieksche geschiedenis
door den raad gaf tot statenstichtende, nieuwe landen bevolkende daad.
In hem dus erkennen wij de macht, die den mensch niet met
rust laat, die hem de natuur doet overwinnen, hem staters en
maatschappijen doet stichten, maar niet tot een eeuwig bezit,
want hooger dan aloude instelling en stichting door eeuwenheugende overlevering geheiligd, wil hii dat den mensch zij de
stem, die hem roept tot nieuwe horizonten van mogelijke landen en mogeliike maatschappijen.
Om van de andere schreden niet te spreken, die de mensch1) De Nieuwe Gids, Nov. 1896.
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heid deed, door deze godheid naar het duister der onbekende
toekomst henengelokt, is het niet of wij nu alien in grootsche
verhoudingen de menschheid een tafereel hebben zien afspelen en bezig zien met of te spelen, een tafereel, waarvan de
gang reeds in groote lijnen was voorgeteekend door den Ziener Sophokies, then hij het derde Epeisodion (vs. 1086-1109)
dichtte?
Gelijk Oedipus, eenmaal door Apollo genoopt de waarheid
op te sporen aangaand zijn eigen geboorte, zich niet door de
vrees van zijn beangste gade laat weerhouden, maar integen.deel in alien leugenschijn wegwerpende waarheidsliefde elke
mogelijkheid voor zijn afkomst bereid is vreugdevol aan te
nemen, zoodat hij zich zelfs in verblindenden overmoed den
Zoon van Tuche, het toeval, de goede geefster noemt, terwiji
hij weltevreden de maanden herdenkt, die hem van klein kind
tot man deden opwassen : „nu ik werd wat ik werd," zegt hij:
„nooit zal ik zoo iemand blijken te zijn die niet zijn afkomst
wil opsporen"; en den rei bevangt, door deze overmoedige
toespraak meegesleept, Dionysische verrukking; zij zingen van
een nachtfeest tot viering van den Kithairoon, het oord van
Oedipus' vondelingschap, tot viering van de nimf, die op Bergen door Pan of Apollo, door Hermes of Dionysos bezocht, zijn
goddelijke moeder werd: — zoo heeft de menschheid, eenmaal
door de bevelende stem der godheid naar het steeds wijkend
maar toch bereikbaar schijnend doel van bevrediging geroepen
om uit den schoonen staat der oude maatschappijen en godsdiensten te treden niet willen rusten, eer zij voortschrijdend
van ontkenning tot ontkenning ook zelf de Tuche haar moeder
noemde en de dichters, verlokt door het onzekere en duizelingwekkende van den chaos, waartoe alles scheen terug te keeren, prezen zich en de menschheid gelukkig dat zij den grooten tocht naar het onzekere Niets waren begonnen — maar de
menschheid ook van deze laatste verrukking bekomen, staat
van alles berooid, tastend in het duister en zoekt zich een
nieuwe baan om een nieuwe toekomst te gemoet te gaan, gelijk Oedipus in dit drama, blind en berooid, maar op zijn kinderen steunend bereid staat de wereld als zwerver in te gaan.

1901
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TERUGBLIK OP 1901
Een groote waarheid diep doorzien en doorvoeld te hebben:
wanneer men dat als de gave van een iaar voor zich zelf mag
opteekenen, dan kan men zeggen dat zoo'n j-aar niet vruchteloos voorbij is gegaan. En ik wil dit jaar niet tot een einde laten
komen voor ik er dit van getuigde : het heeft mij zoo'n groote
waarheid diep te doorzien en te doorvoelen gegeven. En die
Waarheid is : het Protestantisme is als geesteliike wereld-macht
niet dood, het leeft. En dat het leeft, dat heeft de kunst mij
bewezen.
Op Goeden Vrijdag hoorde ik in de Ronde Luthersche Kerk
de Johannes-Passion van Bach. Hoe grootsch en eenvoudig
tevens is dit alles, zoo was mijn steeds levendiger besef onder
het aanhooren van dit sobere verhaal door den Evangelist uitgesproken, bij den beurtzang der ieder met hun eigen menschelijke stem sprekende personen. Maar ook: „wat zoekt gij
Loch menschen, naar een drama, naar een epos. Hier zijn beiden, drama en epos vereenigd, geen terugroepen van niet meer
uitvoerbare hulpmiddelen en vormen. Dit is de kunst, die mij
noodig hebben."
Maar een oogenblik zette de kroon op alles. Het was dat,
waarin verhaald wordt hoe Christus van den olijfberg afdaalt,
zich aan de soldaten overgevende. Dan hoort men tusschen de
orgelmuziek, die door Naar rhythme den voetstap weergeeft
van den ten grootsten offer gaande, op eens de stem der Christen-vrouw in eeuwige berusting, in hemelsche blijheid zingen,
(pier gezongen door onze groote Hollandsche zangeres) „Ich
folge define Schritte". Het was mij duidelijk, als er ooit een
godsdienst geleefd, geleefd heeft vooral in ,de harten, in de
harten der vrouwen, dan is het deze, die zoo eene vrouw laat
zingen. Een geheel Christen-leven, zooals dit ten alien tilde
als hoogste ideaal is nagestreefd, ligt in deze weinige sobere
woorden, in deze weinige maten. Dit is de hoogste kunst. Zi.jheeft het onzienlijke zichtbaar gemaakt.
26 Dec. 1901
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UIT: „IS PINDARUS EEN VERHEVEN, DIEPZINNIG EN
DUISTER DICHTER ?"
Het is nu eenmaal een aangenomen zaak: Pindarus is een
verheven, een diepzinnig en een duister dichter; en de peer
van Gelder schrijft in zijn om zoo vele andere redenen zoo
voortreffelijk boek 1) de gangbare meening, niet van de deskundigen, maar van de menschen, die er wel eens van gehoord hebben, na. Daarom vind ik het wel de moeite waard
eens een andere opinie daar tegenover te stellen, in de hoop
dat iemand, die het beter weet, in dit mijn schrijven aanleiding
vinde om mij terecht te wijzen.

Ik geloof dat ik, wat ik weet van Pindarus, het beste samenvat door hem te noemen kernachtig en klaar-beeldend, kernachtig in zijne spreuken en raadgevingen, klaar-beeldend in
zijne tafereelen.
Laat ik het u duidelijk maken door een voorbeeld.
Pindarus heeft een zege-lied te maken voor Hiero, koning
van Syracuse. De renpaarden, door hem naar Delphi gezonden, hebben eldaar in den Pythischen wedren den prijs gewonnen. Schrik niet, lezer, gij krijgt geen „aristocratische
verheerlijking" te hooren „van den sport en van de overwinning van ren-paarden." 2) Die overwinning is slechts een aanleiding : de goden hebben Hiero rijkdom gegeven — dus kan
hij- paarden houden; de goden hebben hem geluk gegeven —
dus heeft hij gewonnen; twee redenen dus om te zingen van
menschen-geluk en goden-gunst. En op vele manieren had
Hiero beiden en beider afwisseling met hun tegendeel ondervonden. Hij was een machtig heerscher over een groot deel van
Sicihe met de hoofdsteden Gela en Syracuse; hij had de stad
Aetna gesticht aan den voet van den berg van dien naam en
van die stad zijn zoon Deinomenes tot heerscher gemaakt. Zijn
voorganger had de vrijheid der Hellen.en van het Westen, die
van Sicilie en gandsch Onder-Italie, verdedigd tegen de bar1) Dr. H. van Gelder, Algemeene Geschiedenis I. Groningen, J. B. Wolters 1903.
2) p. 442.
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baren die van het Westen kwamen opdringen. Hij zelf had de
barbaren verslagen, die van het Noorden kwamen opdringen.
Zoo leefde hij dus in den gunst der goden aan den voet van
den Aetna, dat tastbaar bewijs van den machtigen thorn der
goden, immers door het gewieht van den Aetna wordt Zeus'
groote vijand, een van degenen, die tegen zijn ionge macht
waren opgestaan, de Gigant Typhoios ondergehouden en durig
gemarteld.
Pindarus schreef voor koor of — laten wij liever het Hollandsche woord gebruiken. — voor reien. Reien moesten in
danspas tredend, met begeleiding van either en fluit, zijn woorden zingen, niet met onzen galmenden langgerekten zang,
maar met dien gedragen spreek-toon, die maat hield met het
hef fen. en nederzetten der rhythmisch zich bewegende voeten.
En den danspas der rhythmisch tredende iongelings-gestalten,
gij ziet hem, den gedragen-sprekenden klank der jeugdige
stemmen, gij hoort hem door den toonval der Grieksche woorden heen, wier metrum moeielijk en lastig te onthouden valt
als gij beproeft ze of te teekenen naar een schema van versvoeten, maar dat leeft als gij het leest en u laat gaan op het
kort-lang en lang-kort en lang-kort-lan.g-lang en hoe het meer
door elkaar is geslingerd, der zingende en sprekende, maar
vooral sprekende Grieksche woorden zelf.

Hoort nu in mijn Hollandsche woorden hoe Pindarus zijnen
rei laat spreken van dit alles, niet in algemeene begrippen maar
in klaar-gebeelde tafreelen.
Eerst stelt hij ons duidelijk voor oogen het onderscheid tusschen. Zeus' begunstigden en hen, die hij haat, en wel dat onderscheid verzinnelijkt in de verscheiden uitwerking op beiden
van Apollo's gaaf en die der Muzen: de muziek van either en
luit, die alle wildheid temt, alien opstand tegen Zeus' heerschappii nederwerpt en stichtster is van evenwicht en eendracht.
Eerste keer.
„Gouden luite, gemeen bezit van Apollo en de viooltiesbevlochtene Muzen, naar wier bevelen luistert de voettred, de
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inzet der feestviering, en wie de zangers gehoorzamen, wanneer gij, getokkeld, aanheft de dansleidende zangwijzen.
Op Zeus' scepter slaapt de adelaar, die de vlugge vlerk aan
weerszijden. neerstrijkt,
Eerste tegenkeer.
de koning der roofvogels: een zwarte wolk goot gij hem over
den krom-gebekten kop, een zoeten kluister van oogleden; hij
nu duttend, schurkt den zachten rug op, door uwe slagen ondergehouden. Want ook de geweldenaar Ares, het scherpe spits
der speren verlatend, wordt in het hart verkwikt door sluimer ;
de schichten der zangkunst betooveren ook het middenrif der
goden, door de wijsheid van Latona's zoon en van de diepgegorde Muzen.
Eerste Toezang.
Al degenen, die Zeus niet bemint, zij gruwen als zij den gaim
der Pieriden hooren, op aarde en in de ontzaggelijke zee en
ook wie in den vreeseliji.en Tartaros ligt, de vijand der goden,
de honderd-hoofdige Typhoios : wien eertijds de Kilikische,
veelnamige grot deed opgroeien; nu echter drukken de zeeomheinden heuvel-klingen boven Kuma en Sikella zijn harige
borst neer; een hemel-zuil houdt hem, de besneeuwde Aetna,
die door het gansche jaar voedster is van nijpende sneeuw;
Tweede Keer.
uit wier krochten loutere bronnen van ongenaakbaar vuur
worden uitgebraakt; rivieren vergieten op de dagen eenen
stroom van rook; maar in de nachten draagt de roode, wakkelende vlam stee pen met geraas naar het diepe wak der zee.
Dat gedrocht (is het dat) de vuurstroomen -uitbraakt; een wonder is het om te zien, een wonder ook om te hooren van degenen, die er heengingen,
Tweede Tegenkeer.
hoe het gebonden is in de zwart-beblaerde kruinen en het
grondvlak van den Aetna in zijne oprijtende legerstede, die
hem den ganschen er-op uitgestrekten rug port."
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En verder gaat de dichter voort op de godengunst, reeds door
de overwinning te Delphi gebleken:
7
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„Voor scheep-varende mannen is hoogste geluk dat, als zij
de vaart beginners, een gunstige vaarwind waait; want waarschijnlijk is het dat ze dan ook een goed eind, de behouden
thuisreis, erlangen. Deze spreuk, (toegepast) op deze omstandigheden, brengt de gedachte mede dat deze stad (Aetna) ook
verder beroemd zal zijn door kransen en paarden en gevierd
met zangerige feesten.”
Is dit geen eenvoudige redeneering, die al pratend van het
een op het ander komt ? Want of aldus of door de overbruggingen der fantasie komt Pindarus van het eene tafereel tot
het andere, of tot eene bede of tot eene verstandige, bezadigde
raadgeving, niet schuchter, maar gedragen door de goede en
edele gezindheid, die het lot der vorsten niet benijdt maar gevaarlijk vindt, daar het open staat voor aller oogen en bedilzucht.
Zoo is b.v. het slot van dit lied:
„Het gehoor der burgers wordt onmerkbaar bezwaard door
het goed, (dat gezegd wordt) van anderen. Maar toch beter
benijd dan beklaagd, laat niet of van het schoone. Richt met
rechtvaardigen roerstang het yolk; smeed de taal op logenloos
aanbeeld."
Ik geloof dat men uit zulk een plaats eer het bewijs van Pindarns' eenvoudigheid, bon.digheid en kernachtigheid kan halen
dan de beschuldiging van duisterheid.
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UIT: „IS HOMEROS EEN ONZEDELI JK DICHTER?"
Wat is dan Loch de Moira?
Zij is het onuitsprekelijke — maar als men iets van haar zou
willen zeggen, dan zou men het aldus kunnen doen.
Zij is die achtergrond, dat verste verschiet, die binnenste
diepte, dat grondelooze licht, weggedoken achter de verschiinselen daarbuiten, opgerezen tot het hoogste uitspansel-in-rust
van de altijd zwierende hemelen onzer ziel; zij is dat eindpunt,
waarin schijnt samen te vallen de hoogste rechter van binnen
en — misschien — de hoogste richter daarbuiten: zij is die
evenmate en dat evenwicht, waartoe zich alle verschil en overeenstemming, alle strijd en alle liefde schijnen op te lossen;
die kern van de wereld en van het ik, dat de mensch voelt onbewust — en dus is een voelend wezen; en dat de mensch —
als hij het wist met voelende bewustheid, dan ware hij een
al-wetend god.

UIT: „DANTE'S SENSIBILITE"
Dit gedicht 1) is geen weefsel van mystiek noch ook van
dogmatiek: het is een gedicht van de diepste menschelijkheid;
al dat andere is vorm, is middel; het eenige, waar het gedicht
voor leeft en van leeft, is de Lief de, van welke Plato heeft geprofeteerd in de diep-spiegelende zeeen van zijn proza; de
liefde van het Christendom (ik spreek hier niet eens van de
altij d onbegrepene liefde van Christus zeif) maar die Christelijke liefde, ontdaan van al hare spookachtigheid en geestesarmoede, want gestijfd met de het gansche gebouw stuttende
pijleren der de menschelijke ziel en de wereld omvattende,
doorschouwende, afmetende en afwegende filosofie; de liefde,
die afdaalde tot de die ten der Hel, des Haats en der Verachting, en opsteeg tot de hoogten der hemelen en der zichzelven
neerwerpende, biddende Vereering; die God en alles omvat,
maar nooit haar eigenlijke kern en oorsprong verloochent,
welke was de liefde voor eene enkele, voor Beatrice.
1) Dante's Divina Comedia.
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UIT: „FREDERIC MISTRAL"
Provencaalsch en Fransch, beiden zijn het talen in het groote
Frankrijk gesproken, maar elk van beiden heeft haar eigen
karakter — heeft dus ook niet elk van de beide volksstammen,
die zich daarin uitspreken, zijn eigen aard?
Wie, die de Fransche taal leert kennen of hij heeft haar lief
gekregen? Poetisch is het Fransche yolk — Toch is de Poezie
niet haar eigenlijke uiting. De Fransche taal is de taal van het
Proza, maar van het gevleugeld proza, dat, uitgevlogen op de
arendswieken van geestdrift en overtuiging, met arendsoogen
de zon der waarheid in het aangezicht kijkend, de volkeren
overwonnen heeft, en aan zich verbonden houdt door liefde.
Het eigenlijk beeldende en zingende missen we in den
Fransch-sprekenden Franschman, vinden wij eerst in den Provencaal. En dit karakter heeft Mistral eerst tot zijn recht doen
komen.
En dat gebeurde eerst in de 19de eeuw en dat kon eerst in
de 19de eeuw gebeuren. Want eerst in de 19de eeuw is het
Fransche yolk tot besef van zijn eigen aard en waardigheid
gekomen.
Ik kan niet beter doen dan een beschouwing overnemen,
welke ik onlangs in den „Mercure" vond en waarin Theodore
Aubanel het verschil kenschetst tusschen de hedendaagsche en
de voormalige Provencaalsche poezie. „Artificieel, conventioneel, subtiel, gecompliceerd in het werk der troubadours, bij
wie het gevoel met moeite heenbreekt door het gouden kuras
van literaire cultuur, wordt de liefde eenvoudig en echt bij de
felibres. Dit verschil laat zich licht verklaren uit de verschillende milieu's, waarin op een of stand van zes of zeven eeuwen
van elkaar, de Provencaalsche dichters hebben geleefd. De
troubadours zongen voor een aristocratie, de aristocratie die
hen deed leven, en zij bezongen slechts de schoone vrouwen
van hoogen staat, wier naam ze zelfs niet dorsten uitspreken;
de felibres zongen voor het yolk. — Bij de Provencaalsche
dichters van heden is de liefde die, welke het yolk kent en
gevoelt; zij is wars van alle verfijning en opsmuk; zij speelt
niet met woorden, nog veel minder omwolkt zij zich met duistere beelden."
Men spreekt veel van vooruitgang, heden nog meer van
evolutie, en roemt daarbij dat juist de 19de eeuw daarin zoo
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sterk is geweest. Een ding heeft zij ons zeker gebracht, — en
is dat niet iets heel bijzonders ? — zij heeft den mensch nader
tot den mensch gebracht. Zij heeft allerlei belemmeringen uit
den weg geruimd, die ons van elkander scheidden, gedachtenspinsels eerwaardig misschien door ouderdom, of liever door
oude diepe inzichten daarin neergelegd en bewaard — maar
van vele dier inzichten was slechts de doode vorm, het omhulsel overgebleven. Zoo was die vorm langer geen passend kleed,
maar een lomp geworden, waar mee men niet beter kon doen
dan haar weg te gooien. Dit alles is toch en bliift toch de roem
van de groote revolutie, van de 18de Eeuw als voorbereidster,
van de 19de Eeuw als voltooister. En zie, dat werk heeft zij
niet enkel volbracht door gewelddadige omverwerping, door
verstandelijke ontnuchtering. Men kan, geloof ik, zelfs twee
stroomingen in deze groote beweging waarnemen, van welke
de eene louter ontnuchterend werkte zoodat weldra, — vooral
in het alles tot zich trekkend middenpunt, de draaikolk van
het gansche Fransche yolk, Parijs —, de geesten zich voelden
ontdaan, beroofd van het schoonste — het noodzakelijkste —
wat de mensch kan hebben — de ander rustiger, vruchtbaarder werkend in de kleinere centra, in de schoone oude steden,
in de heerlijke landouwen — waar de mensch sterker bleef
voelen en steeds sterker ging voelen de gehechtheid aan de
moederaarde, de verwantschap met de tooverachtige rijke omgeving; met de goddelijke kracht, die schuilt in de natuur, de
onuitputtelijke in gaven voor dengene, die haar lief heeft en
tracht te begrij pen; met de goddelijke kracht, die schuilt in het
menschelijk bedrijf, dat de gaven der natuur wil zich ten nutte
maken op menschwaardige wijze. En om ons nu te bepalen
tot het schoone Provence, zoo ergens, dan is ook daar zeker
het verleden niet dood. Doet niet elke plek ons hier denken —
vooreerst aan de Oudheid, die hier voort blijft droomen, in
haar renbanen en schouwburgen, eenzaam wel-is-waar en verlaten, maar soms toch oplevend en ontwakend uit de eeuwenlange droomen, wanneer een schoon yolk van het heden ze
weer tot het tooneel van eigen wedkampen en spelen maakt?
Leeft hier niet de herinnering aan den tijd van vorsten- en
edelen-macht in schoone bouwvallen op schier ongenaakbare
rotsen, aan duizelingwekkende steilten — niet de herinnering
in menig zangerigen naam van beek en dal aan Laura en haar
zanger Petrarca ? Leeft hier niet het oude geloof in sagen, die
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verhalen van heiligen zelf, die deze of gene plek betraden en
voor goed heiligden door wonderdaad of geloofskracht, maar
voor alles leeft hier niet het schoonste menschenras, dat in
Jong bloed en levende schoonheid van de deugd der vaderen
getuigt?
En wie dit Heden en Verleden nader en in onderdeelen wil
leeren kennen, hij leze het werk van Mistral.

TOT J. H. LEOPOLD
Dank voor zijnen „Cheops"

Als een groote dicht-gesluierde gestalte is uw koning Cheops
in ooze kunst komen te staan. Van weinigen wellicht zal hij de
aandacht trekken, weinigen wie hij zal doen stille staan en
lokken tot duiding des raadsels en dieper doordringen in de
geheimenissen des verbeelden.
Wel gelukkig, wien zulk eene gestalte de rust beneemt, dat
hij hem bootse, schikke de vouwen en plooien des sluiers, die
evenzeer verhullen als ontdekken de groote lijnen en trekken
van de leden en van het gelaat en van het gansche wezen; gelukkig, wien, ook dim gebootst en gehuld, zoodanig een koning
nog gewis niet de ruste gunt in deze dagen, waarin er wel zijn,
die den naam van koning en nog trotschere namen dragen,
maar geen die koning is.
Is het in den dood of in het leven dat de aldus bezochte en
verontruste ons den koning heeft te aanschouwen gegeven?
Of is zulk eene onderscheiding van luttel of geen belang voor
dengene, die hem zag opgenomen tusschen hen, wie ik niet en
wete of ik ze noemen moet de priesteren zijner hierarchie of
de gesternten van zijnen hemel, daar hij trad tusschen de reign
der hem z(5(5 na verwanten en tevens door zoo groote wereldruimten van hem gescheidenen?
Dank dus van hem, dien gij aldus bracht in deze dagen der
duisternis in landen des lichts en van nog dieper fonkelende
zon, dan die de zoomen verlicht, welke scheiden ter wederzijden de woestenij en het groenende land van het dal van den
Nijl.
Kerstmis 1914
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IN MEMORIAM G. W. DI JSSELHOF
overleden 14 Juni 1924
Zoo zijn ook deze twee lichtgrijze oogen voor altijd gesloten,
teederder dan welke van niemand uit onze dagen de oogen
deze voorbijgaande wereld hebben aanschouwd.
Want al mogen we met dankbaarheid getuigen dat nog zoo
menigeen van ons geslacht, waarvan er reeds zoovelen zijn
weggemaaid door den grooten Maaier, van zijne schoone gaven
door versche werken laat blijken. — in teederheid is Dijsselhof
zonder gelijke. Voor Dijsselhof's oogen, voor Dijsselhof's ziel
was de gewone dag, dien wij alien verduren, wij, die boven
water leven, te schel, te hard — zoodat hij 't onder water moest
zoeken, zooals hij dan ook placht te doen. Slechts daar in dat
wat tot nog toe alleen voor visschen-oogen scheen geschapen
kon hij vinden wat zijn oogen welgevallig was : al diezelfde
kleuren, welke ons groveren hierboven verkwikken en vermeien, hij vond ze daar, maar getemperd door het water en
door dat zachte maar intense licht, dat tot de diepten doordringt. Ik kan dan ook Willem Kloos' woorden tot de mijne
maken:
„Want alles is bij dag zoo innig met",
onder dit beding, dat ge „bij dag" heden opvat als gezegd van
het gewone daglicht in tegenstelling met dien in de diepten
dalenden, het leven der visschen en der schaaldieren en den
bloei van zeeplanten en koralen met goud- en zilverglansen
verlichtenden schemerschijn.
En wel mag ik hier bijvoegen dat niemand dan hij met teederder en dus met nauwkeuriger blik de werkelijkheid heeft
bestudeerd. En niet alleen met teederheid, ook met noesten,
stalen vlijt en — ondanks zijn broos en nietig lichaam — met
Herculische kracht. Dat wij hem zoo vroeg moeten derven,
hiervan is zeker niet de minste reden zijn rusteloos volgehouden en doorgezette arbeid.
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VAN VOOR „DE NIEUWE GIDS"
HET CANDIDAATSEXAMEN KLASSIEKE LETTEREN VAN
WILLEM KLOOS

In Juni 1884 deed Willem Kloos candidaatsexamen in de
klassieke letteren aan de universiteit van Amsterdam. Ik zie
ze daar nog zitten. Kloos, de examinandus, zooals van zelf
spreekt, met den rug, de professoren met het aangezicht naar
de hoorders toegekeerd. En ik had in eens het levendige besef
dat hier de rollers moesten worden omgekeerd : daar werd een
man, een nog zeer jonge man, ondervraagd, die de eigenlijke
hooge school vertegenwoordigde, die veeleer het recht had die
geleerden te vragen wat zij toch verstonden van die wetenschap, van welke zij de officieele vertegenwoordigers waren.
Niet omdat hij er zooveel meer van wist, neen, maar omdat hij
de eigenlijke geletterde was, omdat hij, als mensch tot de Oudheid gekomen was en deze hem reeds iets gegeven had, wat zij
dien anderen, ondanks jarenlange studie, steeds onthouden
had en zou blijven onthouden.
En dat hij- iets anders te brengen had, reeds had gebracht,
Kloos had dit al bewezen. Want hij, de viif-en-twintigjarige,
had toen reeds zijn Inleiding voor Jacques Perk's gedichten.
geschreven.
Professor Bellaar Spruyt moet iets dergeliiks als mij door
het hoofd gegaan zijn. Het is merkwaardig dat juist hij, de
man, dien wig het meest achtten van degenen, die daar achter
de groene talel gezeten waren, van wien we nu nog erkennen
het meest geleerd te hebben, van den gewonen weg der examinatoren of week en door Kloos op kalme en waardige wijze
daarop teruggebracht werd. Spruyt was de eerste aan. wien
Verdam, de praeses der fakulteit, het woord gaf.
En wat zei hij ? Hi' deed niet een paar gewone vragen uit
het hem toevertrouwde yak, maar — ik hoor het hem nog zeggen —: „Mijnheer Kloos, ik heb onlangs een boekje van u ontvangen, waarin u zegt dat de metaphysica een vak is, waarover men onder verstandige lieden liefst het stilzwijgen bewaart. U wil me zeker wel eens vertellen wat daarmede uwe
bedoeling was."
Waarop Kloos, vastberaden, antwoordde: „Professor, ik kom
hier om door u geexamineerd te worden in de geschiedenis der
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Grieksche philosophie. Wil u dus zoo goed zijn, mij over dat
yak te ondervragen?"
Spruyt voldeed aan Kloos' verzoek en deed hem eenige gewone vragen, die Kloos voldoende wist te beantwoorden. Verder ging het examen op de gewone manier. Kloos „reed" natuurlijk wel een beetle bij Prof. Naber, wiens college door
Kloos niet was gevolgd en die, zooals hij zelf zei, Tangs omwegen vroeg („nunc per ambages quaero") terwij1 Prof. Verdam zooveel mogelijk den examinandus gerust poogde te stellen door met het hoofd te knikken als het antwoord goed was,
waarover Naber zelf zijn slachtoffers altijd na beantwoording
in het onzekere liet.
Professor Karsten, de latinist, kwam toen aan de beurt. Hij
had uit natuurlijk medeliiden Kloos ook wel eens vriendelijk
toegeknikt, als deze den Griekschen Naber goed geantwoord
had, vermoedelijk, omdat hij van meening was, dat zijn knappe
maar scherpe collega het den zijn lesjes blijkbaar wel kennenden iongen literator wat al te moeilijk maken zou. En hij ondervroeg dus den examinandus gewoon-humaan, zooals het
des examinator's zedelijke plicht is om dit te doen. En zooals
dan ook professor Valeton voor Romeinsche geschiedenis en
antiquiteiten had gedaan.
Maar als een toppunt van humaniteit gedroeg zich Allard
Pierson, die Kloos rondleidde door de straten van het oude
Athene. Hij deed absoluut geen vragen, hij vertelde slechts,
alles in het kort beschrijvende, wat er in zoo'n straat te zien
viel, en als er dan aan het eind dier straat een hoek moest omgeslagen worden, om in een andere te komen, zei hij telkens:
„En dan slaan we rechts om en bereiken de straat (hij noemde
den naam) die zus of zoo werd genoemd. Niet waar, meneer
Kloos ?" Kloos zei natuurlijk iederen keer: „ Ja, professor!" En
Pierson, toestemmend knikkend, liet er dan op volgen: „Goed
geantwoord, meneer Kloos!" Waardoor Kloos natuurlijk, die
hier iederen keer geen grootere moeilijkheid voor den boeg
kreeg, dan het precies eens te zijn met den professor, die wist,
hoe het zijn moest, en die het hem dan voorzei, volkomen op
zijn gemak kwam, want hij voelde, dat de brave Pierson niet
tegen zijn toelating stemmen zou.
Het einde was dat Kloos „er door" kwam. Hij was dus candidaat in de klassieke letteren. Het „boekie", door Prof. Bellaar Spruyt bedoeld, was de uitgave van Jacques Perk's Ge57

dichten. In Kloos' Inleiding komt de zinsnede voor, waarop de
professor zinspeelde.
Na zijn candidaatsexamen bracht Kloos geruimen tijd in
Brussel door en daar dichtte hij in de eenzaamheid den
„Okeanos".
Met dit examen was Kloos' academische studie-tijd afgesloten. Maar dien studie-tijd kan men zoowel voor hem zelven
als voor menig ander als zeer vruchtbaar beschouwen.
Het is geen toeval, wat Kloos en Perk, Diepenbrock en later
ook Gorter tot de Universiteit bracht: het was de liefde tot de
Oudheid, een liefde die niet gebaseerd is op kennis, want deze
moest nog komen door de nauwelijks aangevangen studie,
maar op een voorgevoel, een geloof, dat daar in de Oudheid
jets to vinden is voor den wordenden dichter, wat hij elders
tevergeefs zou zoeken.
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BI J HET VERSCHEIDEN VAN JAN TOOROP 1)
Wanneer op den oudejaars-avond van 1929 de zon zal zijn
ondergegaan voor de weinige dan nog overlevenden van de
omtrent 1860 geborenen, zal zij eene halve eeuw afsluiten, aan
welker begin het er in Nederland uitzag als ware de Schoonheid de eenige godheid, aan wie de kunstenaar te offeren had.
„Schoonheid, wie U aanschouwde, leefde genoeg"
zeide Jacques Perk in het gebed, waarmede hij het verhaal van
zijn pelgrimstocht langs d.e aardsche paden, beschenen door
Schoonheid en Liefde, die zon en maan van het leven der ziel,
besloot.
Maar zoo Zon en Maan heure gangen langs onzen hemel
schijnen te gaan of daar soms zoo glorieuse wachtposten van
stillestand lijken in te nemen niet slechts om Onze wegen te
verlichten of om de menschen- en halmen- en blader-oogsten
tot rijpheid te stoven, maar ook om op nog verholener wijze
de gangen van den grond onzer aarde en hare wentelingen en
kringloop te richten en binnen bepaalde perken te houden en
wellicht tezamen met de gerichte nog ongeweten.e reizen door
de wereldruimte afleggen — zoo dus niet enkel de wisseling
der etmalen en der jaargetijden, maar verandering van nog
wijderen ommezwaai de wet van ons leven is, zoo is wellicht
hij die schoonheid en lief de dient, in dienst van in nog dieper
diepfe zetelende Macht, die door zoo schoone lokbeelden hare
anders ongewillige kinderen tot het door haar beoogde doel
weet te leaden.
En zoo een tijdperk in dienst der Schoonheid aangevangen,
behalve tot wellicht juist door dezen, tot anderen dienst ons
bracht, zouden wij dan, hoe zeer ook verwonderd, die leiding
niet dankbaar aanvaarden.?

1) 26 Febr. 1928. (Noot van de samenstellers).
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UIT: „ANATOLE FRANCE"

Anatole France, Les se pt femmes
de la Barbe-Bleue, Paris.
Waarheid, de zucht naar waarheid, dit is de onbaatzuchtigste, en toch de innerlijkste, toch de meest dringende van alle
menschelijke behoeften Zij is de eenvoudigste, maar toch ook
de machtigste van alien; zij is de drijfveer voor alle groote
daden, van alle kunst; zij breekt of de gebouwen der leugen,
al staan die ook ten top voltogen in den schoonsten schijn;
maar zij is ook de machtigste bouwmeester; zij is de eenige, die
mensch met menschen bindt; zij is het eenige Geloof. Ja, de
leugen is machtig, we mogen het ons niet ontveinzen; maar
daarom moet de strijd te he tiger zijn; daarom moet ieder partij
kiezen, niet vertrouwen op eene geheimzinnige kracht der
waarheid zelve — peen, zij kan slechts sterk zijn, wanneer zij
in ons, menschen, is; wanneer wij voor haar strijden, wanneer
wij haar verdedigen.
Hartstocht voor de waarheid is het wat Anatole France
voortdurend drijit, wat hem doet staan midden in den grooten
strijd. En die hartstocht voor de waarheid is geen hartstocht
voor een abstractie; waarheid is geen abstractie; zij is de God
in ons, die ons doet kiezen telkenmale dat er te kiezen valt;
want het zijn maar niet twee legerscharen, die tegenover elkander staan; telkens moet ge weten waar ge staat, moet ge
zien wien ge voor u hebt, vriend of vijand, en wien ge tot uw
vriend of vijand zult maken.
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Krijtteekening door Jan Toorop.

PO^ZIE

„A/00R WIE MAKEN WE TOCH ONZE VERZEN?” 1)
Voor wie maken we toch onze verzen ? Ze worden haast niet
gelezen, vraagt het maar aan uitgevers, aan boekverkoopers.
En die ze lezen, ze zoeken er dikwijls toch juist weer een ander
vermaak, een afleiding, een verpoozing, een verdooving in;
niet dal, wat we er zelf in hebben gelegd, waarom we ze juist
moesten maken : om het innigste, het smarteliikst, ook wel het
vreugden-rijkste van onze ziel er in to leggen, datgene waar
we eigenlijk al het andere voor zouden willen geven als het
noodig is ? Waarvoor dan toch het weergeven van die zeldzame
oogen.blikken van ons, waarbuiten de geheele wereld het wel
schijnt to kunnen stellen, welker wedergave bijna eigenlijk
alleen, onze lotgenooten, de manners en vrouwen van het yak,
werkelijk schijnt to interesseeren ? — En toch, ja ik geloof het
vast, wij zijn juist de eenigen, die zekerheid aan de menschen
geven, de eenige zekerheid, die in de wereld kan bestaan. 1)
16 Maart 1909

1) Uit „Aanteekeningen over Kunst en Philosophie".
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GODEN EN MENSCHEN

VOORSPEL

Als een schoon man, op een schoon paard gezeten,
Door 't strijd-perk heen-stapt, vaardig tot den striid,
Nog even ziet hoog zijn ionkvrouw gezeten,
Dan, slank vooruit gebogen, rent ten strijd,
Om geene vreeze denkt of dapperheid,
Geen acht slaand op alle angst- of bijvals-kreten,
Hopend alleen, dat lij wordt schoon geheeten,
Schoonst zich-zelf wetend in den heev'gen strijd;
ZOO hoop ook ik weinigen schoon te wezen,
Wanneer ik eenmaal striidend word gezien,
En niet om kracht of moed te zijn geprezen,
Wen 'k neder-sla wat waard is velen lien,
Want eenmaal zal ook ik wel-wetend rijden.
Op het schoon ros van wijsheid, ree ten strijde.

63

GEZICHTEN

HERFST

En in de lucht des vochten uchtends hangers
De laatste dunne blaadren van het jaar,
Als in het zwarte takken-net gevangen
Met fijnen glans van kleuren naast elkaar.
Zoo louterde de pracht zich van den langen
En luiden licht-ti.id en de breede schaar
Van groen-gedoschte boomen, tot die bange
En teere licht-kleur van het late jaar.
Die blaadren schenen mij een vreemd gezicht
Van schoone zielen uit veel enge pijn
En god-gelijk genot al haast gevlucht.
Hun laatste middag komt met zomer-schijn
Van gouden stralen uit de hooge lucht
En drupplen tintlend in het laatste licht.
15 Nov. 1886

64

STEDEN EN MENSCHEN

EEN •STAD

Zooals men, gaande door een lange straat,
(Die, somtiids zich verbreedend tot een plein,
Of soms ophoudend, waar de bruggen zijn,
Van dit eind. van de stad naar 't ander gaat)
Zoo bont des avonds in den hellen schijn,
Die van het winkel-licht naar buiten slaat,
Elk mensche-popie ziet, dat gaat of staat,
Dat hoofd en schouders 't aller-lichtste zijn;
Maar op een brug van al de stad slechts 't groote,
Weg-doovende verloop met stippel-lichten
Der donkre single' al verder weg ziet wenden:
Zoo zie ik om mij de dicht-bij bekenden
Zoo licht, met de begrepene gezichten,
En ver de menschheid in haar donkre grootte.

GODEN

APOLLO

Apollo, licht-god, luchtig slaand de 'mite,
Ben ik wiens gaaf het gouden zon-licht is,
Goud-lokkig telken morgen treed ik buiten
Der zwarte nacht deizende droefenis;
Op mijne komst ontwaakt alle geluid en
_Nile couleur uit stille duisternis,
En alles, wat er spreekt en roept en fluit en
Stom leeft, ontwaakt in een verrijzenis;
En mijne luite is het heel-al; de tonen,
Die ik 't ontwek, het leven, dat 's nachts blijft
Stil-liggend leven; van der goden schoone
Gaven is geen, dan die door mid beklijft.
En schoonst geluid en licht is wat opdriift
Van 't denke' en stemmen mijner liefste zonen.
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„O DURIGE EEREDIENST”

0 durige eeredienst van kleine plichten
Gepleegd naar 't levend voorschrift van den drang
Van mijn verlangend hart, waar dag niet lang
Nacht veel to kort voor valt, kon 'k in 't verrichten

op dat denkbeeldig altaar, waar als lichten
Uwe oogen zijn, mijn zielsnood stijgt als zang
Van al onzichtbre kooren en uw wang
En heilge slaap veel heilige gezichten
Vervangt en dierder onder 't welfsel staat
Van mijn vervulde ziel dan in een kerk
Van steenen bouw al' kostbaarst kerksieraad
Maken elk daadlen tot zoo'n innig werk
Dat wat nu, ach, is schijn van vluchtige uren
Een hemel werd, die de eeuwen kon verduren.
21 Maart 1900.

Aan mijne allerliefste Didin.
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AAN MIJNE VROUW

En komt dan al mijn denken niet tot u
Weerom ? Gelijk aan 't zalig nest onttogen
Wel d'adlaar eenzaam heenstreeft door d.en hoogen,
Dan valt terug in 't hangend broed-nest luw,
Dat hij zich daar het nestlijk thuis vernuw.
En zoo ook ik, daar 'k heenvlieg door de bogen
Der wereld, lokking wel voor zoekende oogen,
Is 't dat 'k wat anders zoeken zou dan u?
Want, daar ik heenstreef door de wijde lucht,
Wat anders zoek ik dan het zonne-Licht,
Moeder en bron-aer van al warmte en Leven
Moederlijkst mij daar het mij heeft gegeven
In uw jonkvrouwlijk, moederlijk gezicht
't Moedertje mijn, bij wie ik 't al ontvlucht.
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0 met een muur van min zal 'k u omgeven,
Met wouden, golvend onder lente-wind,
Zooals men op berg-hellingen ze vindt,
Waarop de luwtjes en de koelten streven,
aden, door geen wet hun voorgeschreven,
aar ditt-op jagend, naar elke is gezind,
Als wie in droomen na-loopt wat hij mint,
Door de eigen poopling van zijn hart gedreven.
En op den hoogen berg-top, wat staat daar,
Met kronklende armen als in arm begeeren,
Met ritslig loover, als uw zijig haar?
Een boom: zoo gij — maar niet in eenzaamheid,
Daar zich om u als een vast bol-werk vlijt
Mijn lief de sterk, als enkel 't sterke en teere.
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Nu komt de toekomst als een stormwind aan, —
Een lichte bries, verlucht'gend ons de haren,
En waarvan de aadmen ons de leen aanvaren,
Een laafnis en een troost in 't opwaart-gaan,
Wiji we op den strijdkar als gegrondvest staan
En naar het wijken van de wereld staren
En hoe de wolken neevlend ons omwaren,
Wij stadig stijgend op onzienbre baan.
En schijnt gij nu bij wijlen nog to zwijmen,
Toch voel ik vaster staeg u tegen mij
De lieve leden drukken, zij aan zij:
Dan, daar wij saam ontwaken in landouwen,
Van nu nauw droombre schoonheid, tend dan gij me'n
Glimlachje toe, wegsmeltend in 't aanschouwen.
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NOVEMBER-NACHT

Machten der natuur en zuivre luchten, —
Zee-wind, die u over vlakten spoedt
Van 't bewogen water, gouden gloed
Sparklen.d op den dag-vloer, en geduchte
Nacht-stem nader-razend, — en gij, zuchten,
Hangend zacht in 't pijnwoud in de goeddoende erinnering aan 's Zomers zoet,
Wachtend weer de wek-stem tot genuchten;
Zij mijn woorden wekstem tot u alien,
Komt, verzaemt u boven donkre stad,
Doet uw teerste krachten binnen-sluipen
Doet uw liefste dauwen neder-druipen,
Hoopvol, vol erinn'ring op wie, nacht-omvat
Neerligt, speelnoot-zieltjen van u allen.
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GELOOVEN

Wanneer ik nu in de oude bladen lees
En zie het wonder beeld-werk van die tijden,
Die nog voor 't heil-begeerig oog belijden
Een g'looven, dat hoog boven werelds vrees
En hel en dood en wat het meeste dees
Tijden onteert : kil onverschillig lijden
Van weedom, hief tot 't hoogste heil verbeiden,
Des dervend nu doolt menig hart als wees;
Dan voel ik in wie nu dichtste bij mij woont
Al schijnt ook de aard van heiligheid verlaten
En 't schoonst verjaagd door ongeloof verwaten,
Dat toch de God, die in het diepst hart woont,
Nog niet verscheidde en licht me in ziele-pracht
Een eenzaam wacht-vuur, rondom donkre nacht.
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MAART

Houdt ge u zoo dom nu, gij stokstijve boomen
Die staat zoo stevig in den starren grond,
Of gij niet meer de stein der lucht verstondt
En nauw nog voelt den wind nu door u komen,
Terwig als even maar zich ondervond
Die leven-wekkende adem aan te stroomen
Die draagt en plooit Lent's slippen en haar zoomen,
In wat verrukken deedt ge uw hulde kond!
Daar ge u omlooverdet van top tot teenen,
't Van stemmen in u leefde, een licht krioel,
Terwiil ge in bloesempracht u uit woudt weenen.
Hoe dan mijn ziel, blijft gij te lang niet zwijgen?
Daar ik in u een lente ontwaken voel,
Die, als ze in zang oprees, deed de andre nijgen.

10
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ZANGEN VOOR HELOIZE

TOT DE DENNEN

Groene, stille Dennen om mij heen,
Als een koor van troostend, lieve vrouwen
Gij, die ziet hoe ik nu angstig ween
Hoort wat 'k lief wel Fen' toe wou vertrouwen
Hoe te weenen aan een schouder zacht
Rijkst mij waken kon van alle menschen,
En te zien in jonger oogen pracht
Soms het liefst wel is wat ik kon wen.schen;
Hoe mij komt als droom uit ver verleden
Stille boodschap van een werklijkheid,
Hoe ik hoor met stille stappen. treden.
Om mij Een' nu zelve in eenzaamheid;
Hoe zij koestren kwam met stille zorgen
Mij nu in dees stille schemering,
Waarvan sporen bleven wel te morgen
En de lieve, stille erinnering.
En een stonde dan van stil begrijpen
Zonder woorden veel of praten luid,
Stonde, troostend nog, wanneer komt nijpen
Later nood en stralend stralen uit
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In een tijd, als enkel het herdenken
Mij nog rest van vroegrer droomen schaar
En uit nieuwen dag mij niet meer wenken
Lieve beelden met hun licht gebaar.
Dennen, die mij ziet zoo ernstig aan
Met uw droeve trekkers, onbewogen,
'k Meen, nu heeft mij Eene ook we l verstaan
Tot wie zacht mijn stille woorden togen.
Wellicht heeft zij ook nu zulke trouwen,
Die het weten wat haar harte spreekt,
Die haar zacht in vragende oogen. schouwen
Als gij stil mij in mijne oogen. keekt.
Boodt uw zustren in dat verre land
Dat z'haar troosten als zij stil mocht lijden
Of — wat 'k liever had — met lief verstand
Haar de schaarsche vreugden blijvend wijden.
j uli 1907
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GODEN-GELEIDE

I
Ik voel 't, ik ben het dichtste bij de goden
Van wie nu leven op deez' donkere aard'
Ik zag het meest in 't zonlicht, op de zoden,
Hun witte voeten, tweezaam of geschaard.
„Maar hoe," zoo vraagt gij : „leerdet hun geboden,
Gij nietig kind van oudren onvermaard?"
Gij kondet, woudt gii, lettend hoe zij nooden
Hun lokstem hooren, die geen wordt gespaard.
Hoort gij het niet ? Zij lokken to aller wegen,
Meest als ge u nachtlijk nederlegt to rust.
Heeft het dan altijd rondom u gezwegen?
Heeft u nog nimmer een goden gekust?
Is dan uw slapen een gestadig dood-zijn?
Gewis. Hoe anders kondt gij nooit genood zijn?
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II
Maar toch, ja Een', die kon er meer van spreken.
Ziet hoe ze zich verdringen om haar peen,
Zij weet het zelf nog niet, zij ziet er geen,
Zij weet alleen hoe somtijds plotseling weken
Haar smart en kommer, of in 't oog haar keken
Wel hemel-oogen, dat midde' in geween
Een nieuwe dag in haar to klaren scheen:
Zij weet nog niet wie zonden 't godlijk teeken.
Nu komen zij tot mij dat ik haar zegge
Wat heerlijk goden-heir rondom haar waakt,
Waar dat zij staat, waar zij zich neder-legge;
En toch maar noode heb ik haar aangeraakt:
Een handdruk slechts. Nu volgen zij mijn gangen,
Een geur van haar is rond mij blijven hangen.
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TOT DEN GESLUIERDEN ZOMER

Wat wilt ge, o Zomer, 't aanzicht niet ontblooten,
Maar schuilt en houdt den sluier voor die oogen,
Die ons to aanschouwen nimmer nog verdroten,
Hoe vaak ook hun beloften ons bedrogen.
En schoon ook sours die plooien het gedogen
Dat ooze blikken langs uw leden schoten,
Wat troostten ze oogen, die niet drinken mogen
Stroomen, die u uit de open oogen vloten?
Vertoon u Zomer, laat de macht'ge plooien
Der slui'ren, die voor 't geestesoog verdonkren
Der godheid beeld u niet tot voorbeeld strekken.
Onthoud ons de gena niet van uw trekken
Zoo niet bij dag, bij nacht uw oogen flonkeren
Grauw zijn de schoonheen, die uw leden tooien.
j uli 1907
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BRIEVEN AAN EENE ONBEKENDE

De verre wind, die over de aarde ruischt,
Het smachtend ritslen fluisterend door de blaaren
Die van geen zwijgen weten of bedaren,
Daar eene ziel, begeerend, in hen huist,
Hoe worth dit een op Bens met wat er huist,
Diep in mijn ziel: begeerte om op to varen,
De vlakten ver, verschieten to overstaren
Tot waar dit land de luide zee ombruischt.
Dan niet tevree met trekken over golven,
Die brachten, ach ! wellicht naar schooner kust,
Tot lichter glans van wereldsche tooneelen,
Met and'ren geest in schoonst verzaam to deelen
— Tot scherpsten strijd in strengste tucht gerust, —
De diepste kern den wereld-schijn ontdolven.
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Licht, licht, licht! U roep ik aan,
0, daal neder op Een, die in 't duister
Ligt en benauwd wordt door nachten, die gaan
In benauwenis heen zonder luister;
Luister, die welven kon over haar heen,
Zich tot hemel voor lichte tooneelen,
Dampkring van strokende luchtjes voor leen,
Die zoo moe zijn en vragen dit streelen.
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Blij, blijde ? Ja blij ? Want geen echo riep
Mij mijn stem weer terug, then ik riep, then ik liep
Door doodschheid van eenzame dalen, en kant
Van rotsen., en ledige zalen en wand,
Toen. — gruwbaarder nog — door wouden zoo teer,
Door verblijven. zoo schoon, zoo lokkend van veer,
Toen ik riep, then ik riep, door den ruischenden nacht,
Toen ik sliep, then ik sliep met mijn ziel op de wacht,
Toen het riep, then het riep, o, zoo ver uit het diep,
Uit het diep van het woud en 't al duidlijker riep,
0 geen echo, geen echo, maar menschlijke stem,
Toen het riep en het riep met al lieflijker klem
Van woorden, van snikken, van preveling zacht,
Van juublin.g heel even, van menschlijke klacht,
Van tonen, zoo innig, — een menschelijk lied,
Geen echo, geen echo — een zelfwellend lied!

GODEN

I
Tot Andre de Ridder

„Nu laat de goden rusten; om u henen
Zie 't leven van den dag, uw mede-mensch,
Den held van dezen tijd". . . Ware ik een mensch,
Zoo 'k dat niet zag? En had ik niet een steenen
Hart in mijn borst en niet een dat kon weenen
En zingen, zingen naar mijn harte-wensch
En van wie om mii leeft: mijn mede-mensch,
Kon 'k aan zijn klacht, ziin vreugd, het oor niet leenen?
Maar uit de diept' der oogen, uit de sproken
Der spraak, licht me andre vonk, luidt me andre klank,
Als godheid kwam uit zee-schuim opgedoken,
Dat, als ik hef tot haren lof den zangk
Of komt een god mii helle kondschap spreken,
De wereld en Naar schijn rond mij verbleeken.
Jan. 1915
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11
Dies, als een Arkadisch herder droomt gij mij,
Die loert op nimf of vlugge herderinne,
Die hij mocht, snel ter voet, tot minne winnen?
Of daar hij staart op verte in mijmerij
Of veld-goOn lokt met ruischpijp en schalmei?
Ja 'k loer, la 'k blister! — Open staan miin. zinnen
En 'k zin op min van schuchtere godinnen —
Zoo leen' m'heur gunst en preutsche jokkernij.
De wereld is mijn woud. En zoo ik jage,
't Is 't edel wild van menschelijk geslachi,
En vooglaar ben ik niet van n.achte-galen.
Mij lokt het lied van wie hun leed verhalen
Met menschen-stem de menschelijke klacht —
Zoo zij mijn woord hun trooster in hun plagen.

Januari 1915
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OUD- OF NIEUWER-WETSCH
Tot den ouderen oriend, die meent dat hjj
te ouder- of ik te nieuroer-metsch ware.
Ik volg geen nieuwe wet noch gii eene oude.

Er is maar een wet, die den kunstenaar dringt.
Het is de wet, waardoor de vogel zingt ...
Stil, Zon stelt dien wet, die zendt zijn gouden
Licht-stralen door de nieuw-beblaerde wouden.
Ach! 't is zoo kort maar dat een vogel zingt,
Dra, als in 't nest zich 't nieuw gebroed verdringt,
Dan zwijgen de ouden als bij winter's koude.
Maar Ons, wie meet den mensch toe de saizoenen?
Niet zon of maan, of nieuw-ontbloeide gaard,
Of starren, die der nachten trans festoenen.
En tOch, zij ziin 't, ontbloeid aan donkere aard',
Die, starren, aan onz' horizont verschijnen,
Ons trekkend, doen onze ebben vloeden deinen.
22 j anuari 1918
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NIEUWE ZANGEN VOOR HELOIZE

DE MARMER-TREDEN DER ONTMOETING

Met blanke treden stijgt de trap omhoog
Naar waar gewerd gena mij van uw oog,
Waar voor u zelf niets wachtend, ge onverwacht
Mij reddet uit mijn donkren lijdens-nacht,
Wektet me uit slaap tot zang en lichte wake,
Mii, stommen, nieuw-begiftigdet met sprake.
0 dat voor alien, die dees stoepen treen,
Zoo'n lichte morgen van gena verscheen!
Dan werklijk wend de menschheid nieuw geboren,
Mocht elk uit oogen dees genade gloren.
Dan wis verstomde de gemeene klacht,
Dan rees de morgen uit den donkren nacht.
Zoo niet, blijf, Hoop, den armen menschen lichten,
Blijf, Hoop, hun oog op zulk een morgen richten.
7 Mei 1917-28 Sept. 1919
In den Kon. Schouroburg to 's Gravenhage
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NACHT

Ik wilde wel dat deze woorden drongen
Tot u nog voor den nacht en dat zij zacht
Ook door den nacht als vooglen voor u zongen;
Ge weet niet: is hun tang geneucht of klacht?
't Werd stil in huis en de een na de aer versterven
De stemmen al van 't verre stadsgedruisch.
Aleen, aleen, zoo gij, zoo ik, al zwerven
Wel verre onze gedachten all' van huis.
Zij keerden weer. Nu weten zij verhalen
Van verre schoonheid, van der wereld pracht.
Houdt aan, houdt aan, o klacht der nachtegalen
Gij uit zoo heet wat diep stil in ons smacht.
En als het morgen-licht dees klacht doet stom zijn
Gij weer verkeert in 's !evens lief en leed,
Moog dan een heuchenis u nog rondom zijn
Aan iets verhulds, waarvan de nacht slechts weet,
Dat slechts te nacht door 't donker peen kon breken.
Staat niet de maan te nacht in teedre pracht
Maar moet, wanneer zij blijft, bij dag verbleeken?
Ai weet, half mij, heel u gold deze klacht.
25 J uni 1919
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ZONNE-ZANGEN

REIZEN

Ligt aan de tint des gronds verscheiden verve,
Hangt aan het licht der zon verscheiden aard
Der menschen ? Dan, o laat mij, laat mij zwerven,
0 laat mij dolen, dolen Oost-, West-waart.
Hoe zoude ik in dit eenzaam kluisken derven.
Kennis dier alien, die in weelde-gaard'
Of woestenij van stad of zand-zee erven
Des levens vonk, uw gave, o Moeder Aard',
Uw gave, o Vader Zon. 0 laat mij drinken
Den blik van oogen, zwart, bruin, hemels-blauw,
0 laat mij diep in kelk van stem wegzinken,
Daar puren ziel als bie puurt honig-dauw...
Ach, oov'ral beedlaar zijn, slechts gaven gaeren?
Geen stem doers helder zijn, geen smart-blik klaren?
15 Maart 1919
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TOT DE ZONNE-STRALEN
Voor Marius Bauer

Die gevel-toppen gunt uw zachte schijnen,
Dien eeuwig weer in ons to wekken lust,
Der schoonheid pelgrims, de' eeuw'gen trekkens-lust,
Zon-stralen, gij, 't zij, waar in de woestijnen
Of land-, of zeee-vlakten en eindloos deinen,
Uw rustloos licht op leege leegten. rust,
't Zij gij de heil'ge kracht of 't teeder kwijnen
Van uwer liefste kindren schoonheid kust,
Geen nieuwe staten stichtte ik, want ze vallen
Luchtiger dan kaarthuizen in elkaar;
Geen nieuwen gods-dienst veste ik : als zeep-ballen
Spatten hun wetten, kerken en autaar;
Maar aan der schoonheid heemlen helpt mij bouwen,
In eeuwig smachten heur gestalten schouwen.
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HOOP, GELOOF, LIEFDE

HOOP

Watts heeft haar geschilderd als jonge
teedere vrouw, geblinddoekt, neergezegen op een aardbol, waar rondom de
waterers van een zondvloed stijgen. Zij
houdt eene luite, waarvan de snaren
alle op een na gesprongen zijn.

0 sluit mijne oogen. Bind den blind-doek stijf.
Hoe luttel geeft de wereld mij gerief.
Wat was al weeld', die 'k gulzig door mijne oogen
Op lichten morgen blijd heb ingezogen
Bij wat 'k nu hoor, het troostend zoet gefluister,
Dat tot mij komt, nu blind-doek maakt dit duister?
Mijn voeten scheurden steenen; 'k durf niet meer
Ze op blooten., harden bodem zetten neer.
Toch komt het water tot de teen mij wassen,
'k Zie rondom mij de wijde eenzame plassen
Waar vlucht ik heen nu 'k eenzaam neergezegen
Geen doel meer weet, waar voerden de open wegen?
En aan de luite, die mij blij beg'leidde
Slechts een snaar rest mij van vier, waarbij zeide
Mijn stem mijn lied'ren, aan een stem gepaard,
Die wegstierf verre door de wondergaard'.
Toch driift die een' de wind tot fluistren aan
Doend' verre, verre, scheemring opengaan.
Ik ben de Wanhoop niet, ik ben de Hoop.
Mijn zustren doolden of mij, bij den loop
Der arme menschen-kudden over 't vlak
Der god-verlaten aard. Toch, voel ik, brak
De bond nog niet met haar, die gloeiend zong
Van Lief de en Haar die tot Geloove:n. drong.
12

89

't Schijnt nu zoo ver, de tijd, waarin wij wisten
Van geen vertwijf ling, uren, die wij kwistten
In kinder-beuzlarii. 0 kon het zijn
Dat beetre zorg niet had gedoogd dit schein?
Maar 'k hoor, o 'k hoor uit duister zoeten zang
En tot een nieuw verschiet dringt wondre drang.

GELOOF

Ach! daar mijn zuster smeekt dat men haar binde
Den blinddoek, die haar de oogen beide blinde,
Is zien voor mij het eenge, wat ik vrage.
Hoe kan het anders daar ik liefst mij wage
Op toppers en aan randen van afgronden
En duizling en gevaar alleen mij monden?
En 'k heb gezien. 0 was het dan in droom,
Die weer gevaagd werd door den grooten stroom
Van dag-licht, dat verblindde, niet verlichtte?
Toch kan ik anders niet dan de oogen richten
Op wat mij blindt. Zoo streef ik dan als de arend,
Die wieken rept, in 't blindend dag-licht starend.
Schoon soms mij lauw omvangen blauwe nachten,
Die koesteren en kweeken weer mijn krachten,
Mij laves na het daag-lang zonne-zengen
Bij maan en star-schijn de oude droomen brengen,
Toch smacht ik ook bij schoonsten nacht naar Dag —
Van 't wreed licht dat ik in vertwijfling zag.
Toch kende ik tijden ook van slavernij,
Toes mijne leden kleedde grauwe pij,
Ja, wreeder smaad, de kakel-bonte rokken,
Die 't vuig gespuis to mij waart moesten lokken.
Of daar ik, wreedst lot, onder vreemde vanen
't Vijandig heir naar vriend den weg moest banen.
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0 'k hoor het fluistren en het zuchten wel
Der lieve Zuster. 'k Voer haar eens ter wel,
Die ons gedrieen in haar waatren bade,
Die ruischen.d klaatrend oar en mond verzade,
Dat wij ons schikken weer tot de oude dansen
In schoonste naaktheid onder zonne-glansen.

LIEFDE

Mijn hart is gloeiend. 'k Kan niet het lieven laten,
En wie niet lieven, hen alleen kan 'k haten.
En zoo 'k te veel heb lief gehad, te meer
Zal Hij van schuld me on.theffen, wien ik eer
En groetnis bracht, wien 'k zalfde en wiesch de voeten,
Daar Hij het leed der armen kwam verzoeten.
En liikt nu de aarde 't rijk van Haat, wat nood?
Bij duizend moedren kiemt in donkren schoot
Des levens kiem. Zij zullen 't Leven geven,
Bij de' eersten kreet van 't kindje in vreugde sneven
Zoo heur de dood mocht slaan, daar al te teer
Voor wreedste vreugd heur lijf had geen verweer.
Bij duizend moed'ren rust aan warme borst
De zoete vrucht, door leed in hoop getorscht.
Mijn zuster wist heur zachtkens toe te fluisteren
Wat zij in wake en slaap hoopvol beluisteren:
„Uw kindje vindt, wat u in leed ontging.
Hoor, moeder, hoor wat ik, de Hoop, u zing."
Bij duizend moed'ren stoeit om moede knie
Der dartlen drom. En in die spelen zie
'k in 't klein verbeeld reeds al der wereld strijden
Hoe om 't bezit in lief de en haat zich scheiden
Partijen. — maar het voorspel ook van drang,
Die drift en tochten opstuwt tot gezang.
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En zingend zien zich knaap en maagd ontsluiten
Den wonder-tuin in ver verschiet, waar buiten
Wij zijn gehoan door wonder wreed bevel.
Die zelfde ban beval ons trits: „Verzel
Bij beurten, soms gedrieen, hen, die samen
Of droef gescheiden lijden in uw namen."
13 Nov. 1919
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Op welken tak zal nu mijn lijster poozen,
Dat alle knoppen springen uit, all' rozen,
Die denken dat het nu al zomer is
Of dat ten minst de Lent' gekomen is,
Daar zulk een Balm ze wekken zal uit zwart
Van takken kaal en uit het boomen-hart,
Dat kloppen zal zOo luid door dat geluid
Dat het moet persen al zijn vreugden uit
In wonderbloei, zooals nog nooit gedroomd
Door dichter is in droomen, ongetoomd,
In tooverpracht, als nooit nog werd gebeeld
Voor minziek vorst, wien dienstbaar was al weeld'?
En zal het zijn waar over woud en duinen
De wilde zee zijn stormen wil bazuinen
Maar toch zal stil zijn om die jonge stem,
Die wilde dieren ternmen kan, ook hem?
En zal het zijn wanneer de volle maan
Niet meer alleen wil in het lucht-ruim staan
Maar dalen komt als zilvren nacht-godin
Te drinken van nabij die klanken in?
1) Voor eene zangeres, die zingen zal op een plaats, den Dichter onbekend. (Noot van de
amenstellers).
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En als — nog grooter wonder — 't boeren-volk
De visschers, la de stroopers, van zoo'n tolk
Aanvaarden willig zang'rige vogel-leer
Die harde harten murwt tot ootmoed teer?
En zal het zijn wanneer een. Sperwer oud
Zijn winter-nest verlaat tot nacht-vaart stout
En leggen of zijn oude sperwerstreken?
0 lieve Lijster geef uw Sperwer teeken!

9 Jan. 1922

VERGEET MI J NIETEN
Tiert welig ongekweekt vergeet mij nieten
Soms stampen wij met moeite ons heuchnis in
Plots blijkt hoe diep 't zaadjen kon wortel schieten
ZOO heuchnis die ons niet wil uit den zin.
25 j uni 1919
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NARCISSUS OF WATER-SPIEGELING

IN AMSTERDAM

Waar water is worth alles opgetild.
0 zie die waatren eens rechtlijnig schieten
De brug door tot zoo weelige verschieten
Dat graft-laan lijken gaat een woud-laan mild
En midde' in stad als eenzame woud-stilt'.

Wat zoo de leste wolkjes daarin lieten
Voor donkre diept' heur lesten blos verschieten
Eer nog een huivring over 't licht vlak rift?
De hemel kijkt tot onder in de stad.
De hemel kijkt weer uit de diept' naar boven,
Alsof de stad haar fondamenten had
Ver in het diep der hemelsche licht-hoven.
ZOO strekk' mijn ziel der wereld tot een bad,
Welks waatren niet haar hemel-lichten dooven!
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OP WESTERVELD

VOOR LOUIS COUPERUS

Zoo keert hij dus tot Moeder Aard' weerom,
Die fladderde in het zonlicht Om en Om,
Die aan de afgron.den zich to wagen dorst,
Die rustte zacht aan heil'ger Moeder borst,
Die Opwaakte in den morgen, als het licht
Hem Opriep tot zijn een'gen menschenplicht.
Nu viel hij mede in d'algemeenen dood.
Wij leggen dankend hem aan Moeders schoot.

19 Juli '23
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TOT DEN BLINDEN DICHTER PENNING
op zijn 83sten verjaardag 10 November 1923
Oude vriend, Wiens leven Licht is,
Daar uw geestes-oog gericht is
Op de bee den van 't verleen —
Beelden, niet van hout of steen,
Beelden uit uw ionge dagen,
Toen uw stralende oogen zagen
Met den blik, dien lie de stuwt —
Blik, die niet den arbeid schuwt,
Arbeid, die u won het brood,
Dierbren schutten moest voor nood.
Eerst aan 't donker van uw nachten
Wist to ontwinnen gij de krachten;
Later then uw donkre dagen
Donkrer dan uw nachten zagen,
Dolft uit donker gij uw lied,
Licht en heul voor hem, die ziet.
Want de meesten ach! die zien
Laten. 't leven achtloos vlien,
Achten niet op weenende oogen,
Die hun daden troosten mogen,
Achten niet op vreugd of smart
Van een ander dan him hart.

Maar een enkle, blinde, gij
Zet alle eigenzucht op zij,
Reddet uit uw levens nood
't Wel en wee, dat Tangs u vlood,
Dat gij zwoegend moest doorleven,
Om het oils tot schat to geven.
En dank ik u nu daarvoor,
Denk: door mij spreekt heel het koor
Van wie ver verspreid nu dwalen,
Maar wie troostten uw verhalen.
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MIJNE MOEDER, DE ZEE

Nog roodde er iet na van de Wester-pracht,
Die troost van 't zonne-scheiden, weer geleden.
Reeds gloeide er in de hoeve 't licht zoo zacht
Van huiselijke lamp en avond-vrede.
Reeds werd er blozend door de Maan gewacht
Al trad zij voort met aarzelende schrede
Dat zij in 't donkey van den vollen nacht
Moch toonen 't naakt van zilver-witte leden.
Maar mij, die snelde voort door duinenlaan.
Kon 't lokken niet van sullen huis-vree kluisteren,
Noch deerde 't dat ik Maan ach! zag vergaan
En wolk-wand kwam haar voor mijn oog verduisteren.
Mij trok slechts dat ik aemloos mocht verstaan
Wat M o e d e r-Z e e mij zingen zoude of fluisteren.

Egmond-Binnen
Zat. 4 Oct. '24
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NACHT

Zijn het uw zoomen of uw borst-sieraad?
Is het het flonkren van uw licht-groene oogen?
Is het het ruischen van uw weidsch gewaad,
Daar gij op verren pelgrimstocht getogen
De donkre kusten van ons land langs-gaat?
Is het het zwoegen van uw fel-bewogen.
Boezem, die hijgend op en neder gaat
Daar lichte droomen door uw ziele togen?
0 Moeder, Moeder, 'k kan u niet verlaten,
'k Mag niet zoo ver zijn in de vuige stad,
Daar gij uw wiege-lied en teedre maten
Aan 't doove en stomme en blinde strand verspat.
0 Moeder, 'k weet : gij hebt mij uitgelezen
Om van uw lief de en lied de mond to wezen.
Bergen aan Zee,
Nacht 4 Oct. '24
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OUDERDOM

Hoe moede wordt miin oog, zoo het niet mag
Uitrusten in de diepten van Uwe oogen,
Ook zoo de blikken van die oogen vlogen
Naar verten, waar miin blik niet volgen mag.
Hoe moe worden mijn voeten, zoo ze mogen
Niet loopen waar aan 't einde van hun loop
Zij dan tach eindlijk werden niet bedrogen,
Maar vonden wat hun spiegelt vOeir de Hoop.
Hoe moe worden miin ooren, zoo zij hooren
Wel liefelijken maatslag en geluid,
Zoo uit dier klanken zee niet springt to voren
Wat hun de'-alleenigst zoeten troost beduidt:
Dat ik u leiden mocht door schoonste dreven
Die waren saam ons beider oogen-lust
Waar ik u mocht aan 't schoonst lot overgeven
En gij mij leggen mocht tot laatste rust.
1 Aug. 1924
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HET GEWETEN 1)

Voor L. van Deyssel

Lief de is de lucht, waarbij 't geweten leeft:
Ze is iets dat doet wat zonlicht doet voor bloemen
0! voor al 't schoonst, waarop onze aard' ma g roemen,
Al wat haar donkre, al-zwangre schoot ons gee t.
0 kondt ge tellen wat (lair, zonloos, sneeft,
Al wat de Nornen tot verstikking doemen —
Schaarsch bleek de kelk, waar om de biekens zoemen,
De halm, die, zongekust, in 't koeltlen beef t.
't Geweten is de wonder-bloem die lang,
Ja maanden, jaren, kwijnen kan, haast sterven,
Schijnt alle sap en levenskracht to derven
Dan plots ontluikt, ontluikend 't hart maakt bang,
Waarin z'haar wortlen heeft, haar moeder-aarde.
Heil! wie die bloem als liefsten schat bewaarde.
N acid 8-9 Sept. 1924

1) Niet de Erinys van het berouw, noch de Eumenide, die afschrikt, maar de kracht tot
besluiten en oordeelen in leven en in kunst.
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VOOR MI JNEN 63sten VER JAARDAG

2 Dec. 1924
Geen klacht om 't vlieden van de snelle jaren,
Noch zelfs om 't naadren van den zwarten dood.
ZOo min als, stralend goud door gouden blaeren,
De zon treurt, daar zij zinkt in 't gloeiend rood.
Slechts Eene weet, daar andren op mij starers,
Meelijdend, met mijn eenzaamheid en nood,
Slechts Eene weet wat heuchnis ik mocht garen,
Wat gouden oogst dit gouden jaar mij hood.
't Verga me als hem, die op de zwarte zee
Den ganschen nacht gekampt heeft met de golven,
Dan wetend 't eindlijk naderen van 't land,
Bij 't eerste licht, dat over 't zee-vlak glee
De schuimpracht ziet, waaronder hij bedolven
Dra vredig aanspoelt aan 't gewenschte strand.
Nacht van 30 November op 1 Dec. 1924.
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HET VREDE-KLEED

Vol wondre droomen hangt de blauwe nacht,
Die soms zich plots tot witte wolken ballen,
Die op ons neer in dwarrel-vlokken vallen
En is ontladen gansch die woll'ge vracht,
Dan dekt deze aarde een fijn, wit laken zacht,
Waarop in 't eng begrip van stad en wallen
ZOO rein de stemmen door de luchten schallen
Dat ze ons vergeten doen all' doffe klacht.
0! nu op 't ruime veld aan bergen-glooiing,
0 waar deze aard het kleed der onschuld waard,
Wij, menschen, waardig op dat wit to treden!
Maar ach! in sinjd slechts vinden wij de ontplooiin.g
Van al de krachten van der menschen aard.
God, geef mij strijd, die voegt zoo witten kleede.

13 Maart 1925
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NA HET WEDERZIEN

0 zie mij aan rechtuit ! 't Zal u niet deeren
Indien mijn hart met
wat daarin woont
Zich aan uw teeder-speurend oog vertoont.
0 laat uw blik er dalen, 'k zal niet weren.

a

Zal alles stallen uit. Niets zal u keeren.
Niets zal daar zijn ook wat een smet verschoont:
Wie dorst zich roemen van geen smet bewoond?
Maar zoo ge er dookt, ge zoudt to rijker keeren.
ka zoo er paarlen schuilen in dit diep,
fief is omdat uw blik tot groei ze riep
In de effen moederschelp van mijne Ziel.
En zoo gij bleeft uw blikken van mij wenden
Uit vreeze dat mijn schande uw schoon zou schenden,
Mijn eelst kleinood bleef wat van u daar viel.
8 Juli 1925

14
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„GE DENKT. . ."

Ge denkt: „Mijn vogel moet in 't donker leven
Want anders zingt hi' niet. Ik zal met zwart
Zijn kooi behangen, dat ziin licht-ziek hart
Door de eeuwige begeert' naar lief de en leven
Tot zoet geklaag, tot zoet gespeel gedreven
Staeg zingend uit zijn teedre liefde-smart,
Al vogelen, zoo ziende als blinde, tart.
't Zal zoet geioel in dees contreien. geven."
0 moei u niet. 't Zal u zoo makklijk lukken.
Dees gansche wereld is me een donkre kooi,
Zoo niet uw liefheid mag mijn wereld smukken
Zoo niet uw blik mi.in hemelen vermooi
Laat vrij mij vliegen over land en zee
Mijn donker neem 'k, waar gij niet meevliegt, mee.

21 Juli 1925
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„O, ZOO GE WIST. . ."

0! zoo ge wist wat zoo trekt mijn verlangen
Naar uw zoo jeugdig, Loch diep ernstig hoof d.
Niet dat de lust der ieugd de rust me rooft
Dat 'k kussen zoude 't dons van uwe wangen
Noch dat ik zocht een voorwerp voor mijn zangen
Daar maagden-eer wel dichtren roem belooft —
Neen! wat zoo onverdoofd mijn hartstocht stooft
Houdt gansch mijns !evens wil en drang omvangen.
Herinnert ge u hoe 'k eens in schertsend dicht
Van duif u sprak, die over 't zakkend water
Met groenen tak de goede boodschap bracht?
Die waart, die bleeft gij mij, zoowaar 'k in dicht
En leven zij van die leugen hater.
Gij hemel-licht mij in der wereld nacht.
Nacht 3-4 Aug. 1925.
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AMSTERDAM IN AUG. 1925
Voor de nagedachtenis
Tot mjjn vrienden
van Jan Veth, den redder
E. en J. Erens
van ons stede-schoon.
in Limburg vertoevende.

Onzichare banden houden mij gebonden
Aan dierbare Amstelstad, waar 't zwaar geboomt'
Zoo glorievol de grachten nu omzoomt
Dat 't is me of beter zij mijn droom verstonden
Dan heure zustren van de wouden-gronden
Dezen, wier lokken-pracht zoo welig stroomt
Tot waar in 't steep-omwalde water droomt
Het hemelbeeld, door onrust soms verstonden.
En Rembrandt heerscht van de Amstel tot aan 't I J,
Die eens in donkren joden-hoek gezeten
Zijn edelst werk verknipt zag en versmeten.
Of is dit slechts een Ole fantasii
Van een, wiens oog, verteederd door Diens droomen
Diens schoonheid ziet onze oude stad doorstroomen?
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ZONDAG OP DE KEIZERSGRACHT
MAANDAG OP SCHIPHOL

Verwonderd niet om 't snorren der motoren
Noch slimme vondst hoe men het meeste moordt,
Noch hoe men vlugst vliegt over landen voort
In vaartuig, dat de stile der lucht komt storen
J a durft de bolle borst des storms doorboren
Zoodat ge nauw meer 't lied des leeuwriks hoort
Of 't mind're broedsel, dat door Lent' bekoord
Zacht tjilpt en fluit boven nog kale voren,
Grijpt zoeter wonder me als 'k in 't hart der stad
Aan trouw gehoede haard te zaam mag vinden
Drie naar verscheiden aard gelijk-gezinden,
Die speuren ieder naar verholen schat,
Die luisterden hoe toners samen klonken,
Hoe zielen hoopten in leeds zee verzonken.
Door J. F. L.

OF:

Grijpt dieper wonder me als 'k in stil vertrek
Zie bij het zuivre licht van noorder-hemel
Den kunstnaar, die, mijdend het stad-gewemel
Niet laat te volgen goddelijken trek
Om slechts gehoorzaam aan der schoonheid wetten,
Zijn landschapsvisioen op 't doek te zetten.
5 Maart 1926
Schiphol
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HERMAN GORTER'S UITVAART

op
WESTERVELD
19 Sept. 1927
De roode vaan woei over zijne baar
En roode bloemen ook Om-lagen haar,
Waarbij niet kwalijk enkle witte voegen,
Die niet slechts van den vrede tuignis droegen,
Die hem gewerd na levenslangen strijd,
Maar eer nog van de witte teederheid
En 't smetloos hart waar welders Wilde tochten
Die niet in lief de en zang slechts uitweg zochten,
Maar drongen hem to vlien van 't menschgewoel,
Dat hij aan woud en zee den dorst zich koel',
Den dorst naar eeuwige, als der sterren, wetten,
Waarnaar hij mocht der menschen leven zetten.
Haarlem, 20 Sept.
1927
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NIEUW AMSTERDAM

In jonge wijk van de oude stad gekomen
Waar eindloos straat aan nieuwe straat zich reit,
En langs de banen steenloos geplaveid,
De nieuwe waagnen zonder paarden stroomen,
Gevalt mij vaak een vreemden droom to droomen
Door een verwisseling van tijd en tijd,
Dat zii, die 'k ging door 't lange leven kwijt,
Mil konden hier, weer le-vend, tegen komen.
Ja, als ik zie in Babyloonsche maten,
'De menschen-nestjes staaplen zich tot straten
Naar de eeuw'ge drang van liefde en leed gebood,
Is 't mij als deelde ik in der toekomst groeien,
Als kond ik nog in de oude liefde bloeien
Met wie vOOr mij naar 't scheemrig rijk ontvlood.
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DE MEEUWEN
(Op Schoumen, roaar veertienduizend meeuroen
boven hunne broedende reijfies ologen 1 Juni 1929)

De Meeuwen, niet door zwaarte aan de aard' gebonden,
Door wind en eigen wiekslag licht getild
Wat is 't waardoor zij toch den trek weerstonden,
Die hen mocht voeren wild op tochten wild,
Dat zij, door stormen varend en door stile,
Met blik en suave' licht en lucht verslonden
En in de zoete waatren en de zilt'
De nooddruft van hun leege magen. von.den?
't Is dat elk, wiekend, tuurt op zijn drieeenheid
Van eitjes met de zwarte en grijze kleuren,
Waarover 't wijflen witte vlerkjes heenspreidt
Bebroedend met een zorg door niets to steuren
Wat houdt voor hen der wereld heil besloten.
Tot 't kopjen komt het dopien openstooten.
1 Juni 1929
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AFSCHEID
17 Maart 1929

'k Heb afscheid van het levee nu genomen.
a wist het oogenblik dat zon en maan
Tezamen langs den hemel zouden gaan
En alles ging als ik m' had voorgenomen.
Nooit bloosde 't licht zoo ernstig achter boomen,
ZOO helder gaf nooit alles to verstaan
Hoe het voor andren ging weer open gaan —
En verre zag 'k den Rijn lichtspieglend stroomen.
Uw oude huis zag ik met kale ramen,
De luiken open — alles ongetooid.
En zacht, herdenkend, noemde ik dierbre namen.
Zoo verre voelde ik al wat ooit vermooid
Mijn Leven had. Ik dacht: 't waar wel gedaan
Kwam nu de dood, genadig, mij verslaan.

15
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KLACHT OVER KAREL VAN DE WOESTI JNE

Ontbind uw lokken, Moeder Vlaandren, nu
En sleur ze in '1 slijk om op den Zoon te weenen,
Die wist zoo wel met uw stem te vereenen
Zijn lage stem tot klagend lied om u.
Want strijder, lijder reeds in vredes-tijd
Was hij. Toch wachtte 'm feller strijd te strijden,
Toch wachtte hem nog wreeder leed te lijden,
Toen hij zag uwen heil'gen schoot ontwijd.
Maar wee! ook lente en bloesem-prachten te eeren
Hij kon 't — en al wat weeld' van herfstliik ooft
Aan graegen mond en graeger hart belooft.
Hoe dra moest zijne lente in herfst verkeeren!
Zijn zomer was 't toen 's vijands ijzren drommen
Zijn beurt-gesprek 1) met eens-gezinden vrind,
Wediivrend bei wie meest zijn yolk bemint,
Deden voor donder van 't kanon verstommen.
Nu staan wij leeg. Verlaten lijkt het land,
Want hij stierf Jong, schoon hij reeds vroeg moest leeren
Hoe lichaamsleed en ziekte's boei bezeeren —
Drukke op zijn graf het Noord aan 't Zuid de hand!
31 Aug. 1929

1) Met beurtgesprek wordt bedoeld het boek „De Leemen Torens", eene briefwisseling
tusschen Herman Teirlinck en K. v. d. W. afgebroken door het uitbarsten van den oorlog.
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JUNI-NACHT

1k wil alle geluiden. hooren

Van den nacht, van den Juni-nacht.
Wat komt eerst ? Het geluid van den toren?
Stil, hoor hoe dat vogeltje smacht.
Dan hoor ik geblaas van katten
En keffen, ver hondengebas.
Wat bergt de stad al schatten
Meer dan 't vlak van de golvende plas.
Paarlen van 't diep — o, wat oogen
Die sluimren of droomloos zien
De beelden van waarheid en logen,
Die de dag, onafwendbaar, kwam Bien.
Was het donker ? Doodstil? Sliep ik even?
Met tjilpen de dag begint.
Wilt gij, nilt gij, gij moet u geven.
De nacht stierf. 't Weldig leven verwint.
1930
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ONZEKERHEID

'k Wil weten of gij nog leeft, of de lauwe
Winden, die 's avonds bewaaien mijn wang,
Nog op hun dolingen onder de blauwe
Luc ten zongen voor u hunnen zang,
Zeggen. de woorden, die ik in hun mond leg,
Fluistren. al 't lieve, dat ik hun zeg.
II
0 was ik doof ? Of hebben de dingen
Nieuwe stemmen sinds ik u ken?
Heb 'k ooit zoo de nacht hooren zingen,
Als ik alleen op u wachtende ben?
En toch is het herfst en geen vogelen spreken
Dingen die me eens onuitsprekelijk leken.
III
Ja, onuitsprekelijk tot ik u zag,
Tot me open oogen en ooren in en,
Tot de dag Licht werd met uw lach,
Tot mijn zinnen de scheemringen vingen.
Van een Keller en lichtender aard',
Waarvan uw wezen eene afstraling waart.
IV
0 leeft ij nog ? De Zee heeft u gedragen,
Uw schip kon weer gemeerd zijn aan mijn kust.
1k telde zeven, nogmaals zeven. dagen,
En zeven nogmaals maar ik kreeg geen. rust:
Want welke stemmen vliegen door de luchten,
Van uw Staat bracht geen stem mij de geruchten.
27 Sept. 1930
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HET JOODSCHE BRUID JE
„Look at that tenderness"

Zie naar de teederheid, die smeult in de oogen
Waarmee de bruidegom de bruid beschouwt
De jonge maagd, die schijnbaar onbewogen
Bedremmeld schier den man zich toevertrouwt.
Zie naar de wilding in die sterke handers
Waarmee de man, die 's levens ernst bevroedt
De diep-beminde, in hartstochts laaiendst branden
Voor toekomst's nacht en dreigement behoedt.
0 zie naar 't waas dat alles houdt omwonden,
De stille pracht van 't kleur-doorgloeid gewaad.
Hi' weet voor 't leven haar aan zich verbonden,
Die, nauw bewust, 't al wachtend naast hem staat.
28

Sept. 1930
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WAAR STA IK?

GEDACHTEN-BOUW

Wat voorbeeld had ik om het plan to maken
Voor bouw, die al mijn den.k.en herberg hood,
Niet die bevolking als in kerker sloot,
Maar, vrijheid latend haar voor al haar taken,
Haar wassen, tieren liet in slapen, waken,
Haar voorbereidt voor levee en voor dood,
Waar milde zon haar heilge straal in schoot,
Bouw, dien de schouwer Hoch de bouwer wraken?
Wat anders dan ik van mijn moeder kreeg:
dit lief de- en licht-begeerige geheel,
Dat, doel-geschikt tot in zijn minste deel,
Niet is mijn Ik, maar waaraan 'k niet ontsteeg
Ook zoo mijn vragen door al wereld-zalen
Naar waarheid ha end, hunkerende dwalen.
Dec. 1930
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IXION
of
DOOLLEER
Moderne Techniek en
Wereldverkeer.

Uit wolk-pracht werd 't Kentauren-yolk geboren,
Wolk-pracht, waarmee 't begeeren werd gesust
Van hem, die op de schoonheid was belust
Van haar, die door den hoogsten god verkoren,
Tezaam met hem uit eenen scam geboren,
Co zijne sponde in zijn macht'ge armen rust,
aar, schier verscholen achter wolken-kust,
Olympos rijst in 't smetloos blauw verloren.
Maar hier op aarde heerscht nog 't rustloos kroost
Dat, niet tevree met rappe paardenvoeten,
In altoos radder rennen zoekt zijn troost,
Door wolken boort en diep in de aard' gaat wroeten
Hun vader moet op 't rad de wijsheid leeren
Dat sterv'ling voegt aanbidden, niet begeeren.

Ixion, koning der Lapithen, werd in de onderwereld aan een eeuwig draaiend rad van
vuur geketend, tot straf dat hij zich beroemd had op zijn vermeende verovering van Zeus'
gemalin, Hera. Maar Zeus had hem een wolk in de gedaante van Hera to omhelzen gegeven
en uit deze verbintenis waren de Kentauren ontsproten. (Noot van de samenstellers.)
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UIT: DRIE VOGEL-SONNETTEN

K. L. M.

Het is voorbij dat onnavolgbaar schenen
Der vooglen vluchten over zee en land.
Log was de mensch, hoe heerlijk ook de beenen
Heffen 't slanke lijf tot godgelijken stand,
Hoe mild weeld' strooien de armen om hen henen,
Of knellen teederliik in lief de's band.
Ik heb 't beleefd. Het wonder is verschenen:
De mensch kan rijzen tot aan dampkrings rand.
0, mag ik duiven noemen, die zoo zwieren
Den vrede brengend tot de verste kust?
Of zijn het eerder havikken en gieren,
Botvierend aan begeerte en wreeden lust?
Nooit rees de mensch of mee rees boosheids macht.
Stil dus, mijn ziel, spreek van dees zege zacht.

23 j anuari 1933

16
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CARMEN SAECULARE
Oproep tot bijmonen van de uitvoering in het Vondelpark op 9 Juni 1933, rvaar door vierstemmig koor
het Carmen Saeculare van Horatius, op muziek gezet
door Alphons Diepenbrock, roerd uitgevoerd.
En weet gij niet dat zevenhonderd vrouwen

En mannen zullen zingen 't i ubellied,
Waarin de dichter bede en dank uitgiet
Over de zevenheuvlige landouwen,
Waar hij der zonne licht op stad mocht schouwen,
Wier macht wild verder dan 't verschiet,
Dan welke schooners Zon noch zag noch ziet —
Waar goden, menschen stede- en veld-vree bouwen?
In Vondels park en in de al-oude taal,
Ook Vondef lief, laat onze vriend ze zingen
Daar, waar zijn schreden door de beemden gingen.
Stroomt, volk'ren, saam tot deze tempelzaal,
Waar beuk en eik tot achterdoek zal strekken,
En menschenstem bij wolk den weergalm wekken.
Juni 1933
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UIT: DRIE MEI-GEDICHTEN

3i M:EI '33

Weer is voorbij der nachtegalen maand,
Der meerelen, die van het levee zingers
Toch in hun tongval tot beseffen dwingen
Dat niets van al dit schoone is stille-staand,
Dat alles is in gauwen gang vergaand.
En bij het zien van al Mei's lieve dingen.
Was het mij niet of peen mijn krachten gingen?
Heb 'k niet dees Mei mijn laatste maand gewaand?
Het is voorbij. Wij treen in 't Juni-woud,
Te donkrer om het hooge hemel-licht
En waarin al het lent-werk is verricht.
Wij zien niet meer het schrale winter-pout.
Nog eenmaal Levens voile weelde omvangen
Die ooze Borst ontpers de zomer-zangen!
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HEIN BOEKEN ALS DOCENT

TON KOOT

HEIN BOEKEN ALS DOCENT
Is het te verwonderen dat Hein Boeken, die den omgang met
natuur en menschen op zoo byzondere wijze kon genieten, er
behagen in schepte een deel van zijn laatste levensjaren aan
jonge menschen te geven?
Zelf song, verwonderlijk Jong en frisch van geest, met telkens oplaaiende onverwoestbare geestdrift stond hij, de zeventigjarige, als een voorbeeld van gezonde strijdvaardigheid
tegenover ons. Het leven der Ouden kende hij als weinig anderen, doordat hij dit niet louter bestudeerd had, hij had het
mee doorleefd, mee bezOngen, zOOdanig, dat hij vele van onze
moderne handelingen als deel van een mythe zag en er zoo een
heel aparte bekoring aan wist te geven.
Een les — het woord klinkt in dit verband haast schoolsch
en kaal — werd hierdoor niet alleen voor (ins, maar ook voor
hemzelf een genoegen. Zijn lief de voor de Klassieken kon zich
hier voor den volwassen leerling, die bij hem de studie in de
oude talen kwam opvatten, uiten, terwiji dit tegelijk gelegenheid hood tot ontplooiing van zijn dichterlijken zin.
De eenvoudige verhaaltrant van Xenophon's Anabasis, waar
de beginneling toch nog tallooze malen over struikelt en dreigt
verstrikt te worden in de onvermoede opeenhooping van grammaticale moeiliikheden,wist hij door zijn, haast jongensachtige,
belangstelling voor de afgelegen dagreizen, avontuurlijke
schermutselingen en spitsvondige variaties der krijgs-werktuigen en -formaties tot een levendige beschrijving te vormen
naar welker vervolg men den komenden keer verlangend
uitzag!
Fiinties peinzend woog hij lastiger vertalingen, zooals die
der liefdesbrieven van Oenone en Paris (Ovidius), uit. Hoe
vreemd zoo'n strophe in zijn omzetting op het eerste gehoor
ook klonk, treffend dichterlijk bleek deze bij nader beschouwen als Boeken ons eenmaal beter de sfeer had doen inleven
aan de hand van tallooze eigen aanvullingen of van Tennyson's Oenone.
Waren we, samen lezend, opgegaan in Cicero's uiteenrafeling van Catilina's geraffineerde intrigues, hadden we diens
klemmend betoog, om met rake progressieve beschuldigingen.
Catilina's daden aan de kaak te stellen, gevolgd, dan gingen
127

we „ter afwisseling" Shakespeare's Coriolanus of Julius Caesar lezen, om een ander beeld te krijgen van Rome.
Homerus' Ilias gaf herhaaldelijk aanleiding tot geestdriftig
verhaalde uitweidingen, die de ingewikkelde zinsconstructies
en moeilijken vorm deden vergeten en het levende beeld op
den voorgrond plaatsten. Waar de verhouding van Goden tot
menschen werd aangeroerd diende Shelley's Prometheus ter
aanvulling, waar Agamemnon bij Aulis een hinde schoot en
zich het ongenoegen van Artemis op den hals haalde, werd
Goethe's Iphigenie auf Tauris te voorschijn gehaald en we
gingen niet verder alvorens de geheele geschiedenis ons begrijpelijk en helder voor den geest stond.
Waar Apollo's priester Laokoon de Trojanen waarschuwt
voor het Houten. Paard en de beide slangen over de golven
komen aanscheren om hem te doen boeten, daar wordt Lessing's Laokoon nageslagen. Een volgende keer ligt dan een
afbeelding op tafel gereed om te laten zien hoe Hagesandros
en diens zonen de Laokoon-groep kunstzinnig tot beelden
hieuw.
Zoo werden urea tot avonden, lessen in de Klassieke letteren
tot wandelingen door de wereldlitteratuur. Van verstarring of
eenzijdigheid geen sprake. Waar mogelijk werd verband gezocht met het heden en vergeleken.
Dan was het weer zijn beurt om te vragen en te luisteren.
De hartelijke en beminnelijke mensch Boeken had open belangstelling voor al wat rondom hem en ons omging. We voelden ons daardoor niet enkel leerlingen, we werden zijn genooten, die hem telkens weer gelegenheid boden om zich in de
Ouden te verdiepen, maar die ook voor hem de aanknoopingspunten met het maatschappelijke leven, het moderne wereldgebeuren, vormden. Sterk geinteresseerd, maar ook heel ver
weg, kon hij onze inzichten op en aandeel in het leven beluisteren.. Zijn streven tot aanpassing gaf dan soms aanleiding tot
de kostelijkste momenten, want omgeving noch kleeding konden toch den Arcadischen herder, die hij was, vermommen.
De herleving van de lichaamscultuur, zooals die in de ieugdbeweging wordt aangemoedigd, had natuurlijk zijn intense belangstelling en was een gereede aanleiding .om op den onversaagden moed van Leander te wijzen, die elken nacht de Hellespont over zwom om zijn geliefde Hero, Aphrodite's priesteres, te bereiken. En dit bracht hem op Byron, die in zijn be128

wondering voor de Hellenen dezelfde prestatie verrichtte in
zeventig minuten tijds, wat Boeken den wenk ontlokte om
vooral toch eens naar de Egelsche zee te reizen en dien zwemtocht over de Hellespont dan niet te vergeten! En zoo kwamen
we er weer toe om in een verloren uurtje Byron's Mazeppa te
lezen!
Toen ik hem eens, na het behandelen van een uitvoerige beschrijving van een Romeinsch tentenkamp, uitnoodigde een
groot modern jongenskamp te komen bezoeken, vond ik aan
het einde van den kampeertijd een brief, waaruit bleek, dat hij
tegen het vallen van den avond op een of andere wijze was
binnengekomen juist then de iongens hun potjes gingen koken.
Hij gaf dat op de volgende wijze weer : „Waarde Vriend, Op den
der en Augustus heb ik 's avonds onder zeer dreigende wolken
door het kamp gezworven en de wachtvuren zien ontsteken.
Ik heb je niet gevonden, maar ook verzuimd naar je te vragen. .
Wie meent, dat Boeken bij zijn lessen zou terugwijzen op
zijn publicaties, waar toch de vertalingen van Thucydides,
Plato, Dante, Apulejus, zijn vele mythologische sonnetten en
het dramatische gedicht Helena er hier alle aanleiding toe gegeven zouden hebben, die miskent schromelijk de bescheidenheid van den dichter! Het meerendeel van dit werk zou eerst
na zijn verscheiden te onzer kennis komen en uitteraard dubbele bewondering wekken. Zijn nobele eenvoud en ongemeene
bescheidenheid uitten zichwel eens op de les als de onbevangen
leerling, char waar de Klassieke tekst meer dan een vertaling
mogelijk maakte, vrijmoedig en niet zonder eenigen trots zip
eigen lezing plaatste tegenover die van den leermeester. Diens
bezonnen meening en ervaren wijsheid werden over het hoofd
gezien en met vuur en energie het kleine vondstje verdedigd.
Maar als dan zachtmoedig, half lachend, klonk: „Och, op mijn
autoriteit hoef je het niet aan te nemen; ik geef mijn meening
graag voor een betere, dan werd le ineens heel klein en rees
daar een onaantastbaar bolwerk van bescheidenheid voor
je op.
Boeken's Wile gave voor het vertalen, in het byzonder uit
de oude talen., weer te geven, zou hier te ver voeren. Wie
zich daarvan zelf wil overtuigen leze „Lucius Apulejus' Herscheppinge of De Gouden Ezel", een werkje van ingewikkelden Latipschen zinsbouw en gekunstelden verhaaltrant. Boe17
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ken's omzetting daarvan is door meer dan een deskundige een

meesterlijke en kunstrijke prestatie genoemd. Maar is het te
verwonderen dat Boeken die taak verstond? Geloofde, neen,
leefde hij niet met zijn verheven geest in de wereld der mythologieen? Was hij zelf niet als een boschgod, die verbaasd en
onwennig tusschen ons voortstapte, onwennig in zijn modern
omhulsel, verbaasd om ons nuchter reageeren op de sprankelende poezie uit zijn klassieke wereld? En vormde juist deze
laatste niet de schakel tusschen zijn en Onze wereld?
Nooit zag ik hem prachtiger in zijn klassieke gedaante dan
op dien avond van den 2den December then hij- op mijn kamer
les kwam geven.
Bij het lezen van den eersten zang van de Ilias, waar Homerus de godin smeekt den wrok te zingen van Achilles, die aan
duizenden Grieken zooveel smart veroorzaakt heeft, then begon het vreemd genoeg in December — te onweren. Het
donderde, de bliksem spleet met ontelbare vertakkingen de
diepe duisternis en de regen stroomde, pletste neer. Toen moesten de gordijnen opzij, de verandadeuren wild open en met
vrij uitzicht op den telkens lichtenden hemel, terwiil de avondkoude en het geroffel van den donder de kamer vulden, begon
Boeken met machtige stem in prachtig rhythme de verzen te
zeggen, waarin. Chryses door Agamemnon beleedigd wordt en
met een krachtig woord weggezonden. Als ware hij Chryses
zelf, herinnerde hij Phoibos Apollo aan de offers, welke hij hem
gebracht had, aan de rookzuilen van vette schinkelbeenderen,
die voor hem ten hemel waren gestegen en aan de tranen zoo
veelvuldig geplengd — en smeekte hij om wraak.
En terwiji buiten het noodweer zijn hoogtepunt bereikte,
verhaalde hij- met verheffing van stem, hoe Apollo het gebed
van Chryses ;verhoorde en negen dagen lang met zijn zilverbeslagen boog de scherpe pijlen van verderf door het Grieksche kamp zond en hoe altijd door de brandstapels bezig waren
te branden van lijken.
Hij vond het een prachtigen. avond, door Apollo begunstigd.
Meermalen bracht hij dat later in herinnering. Niets onechts
was in hem wanneer hij, wat roij nuchter en gewoon achtten,
met den luister om of van de mythologische wereld. En steeds
minder verwonderen we ons om zijn argeloos maar overtuigd
geloof, integendeel, juist hierom hielden we meer van hem.
Amsterdam, 2 December 1935.
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AANTEEKENINGEN

AANTEEKENINGEN
KUNST EN MAATSCHAPPIJ

Door geschiedenis en mythe vindt de mensch zich zelven
terug.
Het raadselachtige „Ken u zelven", voorschrift van den
Pythischen God, moge luttel sap hebben om den mensch tot
nieuwe-werkelijkheid-stichtende daadkracht te sterken : het
bliift de onafwijsbare eisch, dien 's menschen diepste wezen
hem stelt (zich zelven te kennen in de geschiedenis), zoo dat
hij, alle kleinzielig gewik en geweeg van belangrijk of onbelangriik omtrent gebeurtenissen en toestanden van zich afschuivend, terug-wil en terug-moet naar de gangen en lanen,
de wouden en woestijnen des Verledens en daarin zoekt en
vindt wat hem eigen is en weerklank wekt in zijne ziel, dat
niet de stroomen en stranden der toekomst in hun zinkend
avond-licht, waarheen hij- lijdelijk kan afzakken, hem meer
troosten of verschrikken in hun noodlots nadering dan hem
lokkend terug-roept de eeuwig jonge Dageraad, die in lichtende heldhaftigheid oprijst van de stille sponde des gestadig
maar eindeloos verdorrenden en vergrijzenden Verledens.

1902

WAT IS HET KENMERKENDE VAN DE GEHEELE
GODENWERELD?

Een sterk besef van de geweldige, haast ontembare machten
zoowel in de natuur als in den mensch. Deze alle heeft Zeus
getemd. Daarom is hij zoowel de Dag — tegenover de Nacht
en den Chaos
maar ook de Dag in het heldere menschenhoofd; de mensch
die de natuur heeft overwonnen en bedwongen: die zijn eigen
driften heeft bedwongen, niet gedood.

133

MEMORANDA VOOR HELLEENSCHE WERELD:
1. Bij ons is het straffen van misdaad (moord enz.) vooral
uit eigenbelang om de veili held te verzekeren door vrees tot
straf. Bij Hellenen de belee lgde godheid te wreken, de wraak
van den god overnemen.
1912

De dwang het eigenlijke Franksche yolk aangedaan bereikt
zijn toppunt in Lodewijk XIV. Maar het is het geweld dat
Lodewijks monarchie der menschelijke natuur aandeed, dat
den grooten strijd deed beginners. De politieke geschiedenis
moge verhalen van Lodewijks strijd met zijn grooten vijand
Willem van Oranje, zijn eigenlijke vijand was de Germaansche vrijheidsgeest, in slaap gesust niet zoozeer als wel gewelddadig in werkeloosheid gekluisterd bij de mannen van zijn
eigen land. Maar in Engeland was de geest wakker en werkzaam. Lodewijks eigenlijke tegenvoeter is de eenvoudige burgerman John Milton.
Lodewijks ideaal van een gansch yolk, slechts handelende
voor en door zijn vorst, was geen gril of een ingeving van (een)
heerschzuchtig of eigenzuchtig gemoed. Het was dit evenmin
als zijn weidsche en zijne Koninklijke macht verzinnelijkende
bouwwerken te Versailles.
Wie ze daarvoor houdt begrijpt Lodewijk XIV niet, evenmin
als hij Milton begrijpt, die in diens schildering (voorstelling)
van de hemelsche paleizen slechts eene schoone, op geen werkelijkheid gebaseerde droom eens dichters ziet en niet de afbeelding van de oneindige ruimten en heerlijkheden der menschelijke ziel, die, zelf koning, de wereld en zich zelve recht,
handelend over zichzelven en het al.
Terwiji L. XIV in den aardschen luister van zijn Taleizenbouw de hoogheid van zijn koninklijke waardigheid trachtte
te verzinnelijken, schaarden zich voor Milton's geestesoog de
slagorden zijner hemelsche scharen.
***

Heeft het Fransche yolk in de negentiende Eeuw niet de
grootheid bereikt, die het zich in de voorgaande eeuw had ge134

droomd en zijn de vruchten van zijn worsteling meer ten goede
gekomen aan de andere volken, het is omdat nu eenmaal de
droom altijd de verwerkelijking overtreft, het is omdat men
nooit voor zich zelven, altijd voor anderen strijdt.
* * *

Het fransche esprit is den franschen van alle eeuwen eigen.
Het weegt op tegen de Italiaansche gratie. Het is een eigen
rhythmiek. Vandaar dat fransche proza zooveel mooier is
dan de poezie.

KUNSTGESCHIEDENIS
Wie is Loch het eerst op de gedachte gekomen om literatuurof in 't algemeen kunstgeschiedenis te schri jven ? Dit is Loch
eigenlijk, zou men zeggen, de „omgekeerde wereld". Gewone
geschiedenis toch, geschiedenis van krijgsbedrijven en van —
nu ja, van alles, daar zijn de geschiedschrijvers Herodotus en
Thucidides — en de Egyptische en Assyrische koningen op
hunnen monumenten zeggen iets dergelijks — zegt ge heel
naïf maar ook heel nadrukkelijk, mee begonnen, opdat de
heuchnis der gedane zaken niet verloren. ga.
Maar literatuur- en kunstgeschiedenis — het zijn eigenlijk
monumenten van monumenten — want een lyrisch gedicht,
wat anders is het dan een. monument — een voor de eeuwigheid —, het zij met of zonder pedanterie gezegd — opgericht
monument van een ziele-toestand van mid.
Waartoe nu nog weer voor zoo'n monument een nieuw monument gemaakt?
Ja, maar men heeft zoo graag „wetten" willen bedenken of
uitvinden, die het literair of eigenlijk het geestelijk leven der
menschen beheerschen. En. ja men heeft dus die gedichten
willen gebruiken niet als monumenten maar als documenten
net zooals Prof. Weber in de diepte der zeeen van de Indische
Archipel allerlei schaal- en andere zeedieren heeft opgevischt
om de wetten te weten te komen naar Welke de diersoorten
zich uit elkaar ontwikkeld hebben.
1912
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Moeten dichter en redenaar, de beiden, die evenzeer in de
taal hun middel van uitdrukking vinden, ook beiden evenzeer
hopen de gave der welsprekendheid ontvangen te hebben en,
zoo ontvangen, Naar te ontwikkelen ? Of moet de dichter, wel
verre van den redenaar te slachten, die de gangen van zijn
ploeg langs de rechte voren van den akker zijns breins zocht,
zijn geest als het braakland laten liggen, waar regel- en voorloos de distel en de papaver en de welige koekoeksbloem opspruiten, geduldig de verrassingen wachten.d die de donkere
moederaarde zijner fantasie in het licht der wereld zal op doen
stijgen?

God vinden wij als r e c h t e r in ons binnenste, als s c h e pp e r in de gansche organische n a tun r, (ook in ons eigen
binnenste, onzen geest) —: vinden wij hem ook in het gansche
beloop der dingen?
Het noodlot (de natuurwetten) vinden wij in de stoffeliike
wereld, organische en onorganische natuur, vinden wij het ook
in ons binnenste?
Is God almachtig?
Het eenvoudigst antwoord geeft hierop het veel-godendom:
p een.
Een ontwijkend antwoord geeft hierop de voorstelling van
God en Duivel; de Duivel, wren God gedoogt, en zelfs noopt,
hem te bestrijden.

25 Juli 1903
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BRIEVEN

BRIEITEN
HEIN BOEKEN AAN ALPHONS DIEPENBROCK
9 Jan. 1895
— — . Ik heb veel moeilijkheden wat het gewone leven betreft, ik weet niet hoe het verder met mij gaan zal, maar ik voel
in mijn binnenste een goddelijke rust en kracht en die zullen
mij, geloof ik, wel door alles heen helpen en de Muze verlaat
mij niet.
WILLEM KLOOS AAN HEIN BOEKEN
7 Juni 1914
. . . — Maar ik ben nu eerst met wat anders van le bezig,
met de vertaling van Thucydides, nl. 't tweede boek, dat mij
voor cursorische lezing wel wat aantrekkelijker lijkt dan het
eerste. Ik begin, — zoo is mijn plan — de vertaling te lezen en
teeken daar alles in aan, wat mij niet volkomen helder lijkt.
Ben ik daarmee klaar, dan neem ik mijn Grieksche Thucydides
en zal de moeilijkste plaatsen vergeliiken met het origineel, om
dan mijn conclusies te maken.

Nu zal ik je mijn indruk vertellen : Ik wist om je de waarheid te zeggen eigenlijk weinig van Thucydides af, d.w.z. ik
had hem sinds mijn studenten-tijd nooit meer ingekeken. Hetgeen ook natuurlijk is, want zooals ik nu eenmaal ben, trekken
de Grieksche dichters mij meer aan, Aeschylus, Euripides,
Kallimachos, en Plato, die eigenlijk ook een soort van dichter
is. Maar nu ik die vertaling lees, voel ik toch iets in mij bewegen, dat gewoonlijk heel stil blijft maar van tijd tot tijd
merkbaarder wordt, zoodat ik dan bijna evenveel pleizier heb,
als van de lezing van een Tragicus. Met heel zijn sober-drogen schrijftrant is Thucydides toch klaarblijkelijk een groote
mensch-kerel geweest en staat hij reuzen-hoog boven den mij
toch lief-blijvenden, kinderlijk-gemoedelliken. Herodotos.
WILLEM ROYAARDS AAN HEIN BOEKEN
Amsterdam, 25 Juni 1914

Beste Hein, Dank le wel voor het sonnet, waartoe de door ie
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bijgewoonde voorstelling van „Midzomernachtdroom" je geinspireerd heeft. Ik heb bij de instudeering van dit stuk zoo
dikwijls aan je gedacht en mij den tijd herinnert, dien wij
samen in Amsterdam — in mijn tweede „Sturm and Drang"periode — doorbrachten. Toen wij gedichten van jezelf en
Kloos en van Shelley en Keats lazen en zegden en in mij het
rhythme geboren werd voor al mijn toekomst-verlangens en
toekomstplannen, waarvan ik er nu in de laatste jaren eenige
in vervulling heb zien gaan en enkele heb mogen verwezen.lijken. Hoeveel ik daarvoor verschuldigd ben aan jouw beleering en hoe groot iouw invloed is geweest op mijn vorming,
weet iij misschien zelf niet eens goed. Daarom is 't miij altijd
zoo'n vreugde, als jij de onder mijne leiding tot stand gekomen
voorstellingen meemaakt en er behagen in schept, zooals met
Vondel's „Adam in Ballin.gschap" en nu weer met deze Shakespeare-komedie. Ik hoop dat le in Amsterdam zijnde, mij weer
eens komt opzoeken. Ik gaf je indertijd Claudel's „Annonciation a Maria" mede. Heette het niet zoo ? Las le 't ? Zou jij geen
lust hebben 't voor mij te vertalen? 9
HEIN BOEKEN AAN ALPHONS DIEPENBROCK
(Na de bijwoning van een concert)

16 April 1917
— - . Nu op mijn ouden dag sta ik steeds meer verstomd voor
de verwonderlijke waarheid dat de mensch niet genoeg heeft
gehad aan de taal en zelfs niet aan dat allermooiste instrument, zijn eigene stem, om wat in hem gebeurt te uiten. Als
kind was ik tamelijk onverschillig voor muziek, later vond ik
het dikwijls wel heel mooi, maar dat zij jets bepaalds in miin
leven is geworden is eerst sedert 4 iaar en wel het eerst door
het slot van eene sonate van Mozart. Zij staat in de Edit. Peters
als No. I. Er staat boven Allegretto, maar na eenige reprises
(ook eene in Minor) verandert het zoo geheel van karakter,
wordt het zoo jets dieps dat ik nooit geloof dat dat slot ook nog
als Allegretto kan worden gespeeld. Dit stuk geeft mij iets, wat
ik nergens anders, zelfs niet bij Beethoven heb gevoeld. Ik heb
er wel eens anderen naar gevraagd, maar nooit ander ant1) Hein Boeken was met de vertaling van Claudel's „Misterie" gereed, den 29sten Aug.
1915, met de copieering ervan den 29sten Febr. 1916. Het stuk werd, onder Royaards' leiding,
opgevoerd in den Stadsschouwburg te Amsterdam, den 26sten Dec. 1920. (Noot van de samenstellers).
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woord gekregen dan „Ja, dat is ook wel mooi". Het geeft mij
hetzelfde als wat ik heb gevoeld bij de allerlaatste zangen van
Dante's Paradiso, maar die heeft ook haast niemand gelezen.
HEIN BOEKEN AAN DEN HEER EN MEVROUW
JHR. MR. H. LAMAN TRIP

Amsterdam, 12 Juni 1921
- - - . Heeft de Juni-aflevering van de Nieuwe Gids u reeds bereikt, voornamelijk over Diepenbrock ? Van Deyssel vertoont
zich daarin in jonge kracht. Het is een beminnelijk en geestig
stuk, geestig, zooals hij alleen kan wezen, niet vernuftig, maar
voortgestuwd door een inwendige lach.
AAN DEZELFDEN

Amsterdam, 1 Aug. 1921
- - - . Dikwijls denk ik : waarvoor publiceer ik eigenlijk ? Als ik
wat maak, denk ik altijd : dit is nu het mooiste wat er ooit geschreven d.w.z. doorleefd is. Dat is geen ijdelheid of hoogmoed, maar een zoete waan, die mij het scheppen mogeliik
maakt. Ik doorleef dan zoo mooie toestanden, waarin ik liefst
de geheele wereld zou willen doen deelen. Het is dus wel een
uiterste dat ik nooit iets ervan merk dat iemand iets meevoelt
van wat ik heb doorleefd.
AAN DEZELFDEN

Amsterdam, 10 Maart 1922
- - - . Ja, ik heb zeer genoten van van Deyssel's afscheid aan
den grooten Bolland. Dit en zijn beide stukken over Diepenbrock 1) hebben mijn hart verwarmd. Vergun me dat ik in verband met die stukken. even (iets) over mijn eigen werk zeg en
wel over den derden der 3 zonsondergangen. . . Er is in den
laatsten tijd meermalen gespot met mijne opdrachten. Ik draag
nooit een vers op zonder geldige reden. Waarom dit aan v. D.
met die herinnering aan Diepenbrock ? Ik had dien 9den
October 's ochtends een gesprek gehad over Bolland's toen nog
versche rede, waarin hij zich ook als conservatief liet kennen.
Toen bij het zien van die roode spoedig verbleekende en ge1) Alphons Diepenbrock was den 5den April, 1921, to Amsterdam overleden. (Noot van
de samenstellers.)
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heel verdwijnende wolken dacht ik aan de schoone wieken, die
de menschheid vroeger droegen (de ideeen van 't geloof enz.) —
had then eerst boven dat sonnet willen zetten : „na 't lezen van
Bolland's redevoering". Doch then ik van Deyssel's stuk las,
waarin hij zich in tegenstelling met Diepenbrock openbaart als
een die oog heeft ook voor het schoon van het He en, van den
van goden, van dogma's ontdane en ontnuchterden tiid — heb
ik er het nieuwe opschrift bij gezet.
(Bedoeld sonnet luidde:
DRIE ZONS-ONDERGANGEN

III
Diepenbrock herdenkendee
Voor L. van Deyssel,

En de Avond, volgend op den eeuwgen tocht
Zijn heer, den Zon, liet vliegen witten veder,
Die afgedankt, hem niet meer dienen mocht,
Doch lang na-gloeide nog in afscheid teeder.
Dan, daar 'k vergeefs hem aan 't uitspansel zocht,
Hoe zwol, door-schuim-licht, donkrend blauw de zee der
Nacht-diepte en stroom en branding boven breeder
En breeder breidend strand van wolken-bocht.
ZOO laat de Mensch wel teedre schijnselen zinken:
De veedren van de wieken, die hem droegen
Over de afgronden van zijn dolingsbaan.
Maar van wat zon mag hij den lichtstraal drinken?
En, daar nacht-golven boven hem saam-sloegen,
Tot welken morgen mag hij nieuw opstaan?
Laren, 9 Oct. 1921)
HEIN BOEKEN AAN ANDEREN (Meest jeugdige en oudere vriendinnen)
Amsterdam, 11 April 1922
. Steeds meer heb ik behoefte om de uren dat ik niet dicht

1)
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Ingevoegd door de samenstellers.

te vullen met muziek, want juist omdat ik niet muzikaal ben,
brengt de muziek mij in eene voor mij nieuwe wereld.
- - - . Ja, mijne 3 uren les in de Hollandsche letterkunde — Ik
behandel nu op een van die uren mijne eigen verzen, niet omdat ik ze mooi vind, maar omdat ik er van alles bij kan vertellen, vooral filosofie: Weet le wel dat Dante's Gedicht de
lofzang is op de „Vrije Wil" en ik geloof dat ik de eenige
mensch ben die dat weet en de Vrije Wil is God. (heelemaal
geen katholiek dogmatisch geloof).
Amsterdam, 30 juli 1922
- - - . Graag lees ik nog eens met je van Don Juan Belvedere.
Die 12 sonnetten moeten we eens lezen als we geheel frisch zijn
en niet door andere gedachten ingenomen. Dan zullen die goden
niet problematisch voor je blijven. (Als ik nog eens een Zaterdagavond mag komen, wil ik graag de huishoudelijke hoodschappen doen, daarvan heb ik veel ondervinding.)
Ik ben nu deze dagen geheel ingenomen door al wat Fransch
is. Sedert verleden Maandag heeft 't me te pakken. . . Wat een
heerlijk donkere dag vandaag — C'est bon pour rever de verdures lointaines. — Het Fransche yolk is het grootste yolk, omdat het altijd zich gewaagd heeft aan de verwezenlijking van
zijn droomen. Doet het Russische yolk nu ook zoo jets? Het
heeft er wel wat van.
Amsterdam, 14 Dec. 1922
- - - . Weet le nog dat ik op mijn laatste bezoek zeide, dat mij
iets voor den geest zweefde dat ik wilde zeggen . . . . het is dat
ik telkens met le had willen spreken over die W e t van het
verflauwen der goddelijke machten—waarvan gij dezen zomer
eenmaal reptet — ik houd wel van zulke goden-gesprekken —
al houd ik niet van algemeene waarheden, want dat zijn altijd
tegelijk onwaarheden.
Weet je dat gisteren (13 Dec.) Sint Lucien-dag was — kept
gij Santa Lucia ? Ik kan le daar heel veel van verhalen, het is
de heilige, die ik het meest vereer en zij is ons het meest nabij,
wanneer wij haar het meest behoeven, nl. in deze donkere
dagen. Zij is mij dezer dagen in persoon verschenen.
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SANTA LUCIA
verschenen te Amsterdam, kort voor haren naamdag.
Tot Grete Lilja

In winter-nacht verscheen Lucia klaar
Met blaeren-kaarsjens-krans op 't blonde haar,
Met lichtjen, stralend over schaal vol brooden. —
zoo kwam zij leenigend der armen nooden;
Zoo kwaamt gij Ons, die hongren naar gezangen,
Met eel gebaar, werend al wild verlangen;
Zoo kwaamt gij ens, dorstend naar oogen blauw,
Die stralen onder zacht-gewelfden brauw;
In 't sneeuw-wit kleed de rijzige gestalt,
Dat daar om neer in teedre plooien valt;
Met toge en brood van zang en liefde-woorden,
Met zachten blik, als Heilige uit het Noorden.

Kortenhoef , 2 Aug. 1923
Vita! dono terribile de Dio, (Leven, verschrikkelijk geschenk
van God) dat zijn woorden van D'Annunzio waaraan ik vandaag telkens mod denken.
- - . En al ben ik oud, ik heb nog zoo'n behoefte aan geven.
Verdoe ik niet mijn leven ? Vandaag ben ik hierheen gefietst,
eerst naar het Kalfje, Ouderkerk, Abcoude, Loosdrecht en nu
zit ik hier in Restaurant Ruimzicht. Ik kijk over de weiden.
- - - . Ik voeg hierbij een gedicht dat ik Dinsd.morgen voltooide, maar begonnen was na het Open-Lucht-Spel Zaterdag
op den Waterberg.
TERUGBLIK
Twee malen voelde ik meer dan ooit de lent
Dit iaar: het eerst was then ik las te Gent
Mijn eigen werk; toen 'k voor mij vreemden drom
Mij voelde of 'k naakt door klare waatren zwom:
Mijn rhythmen; of ik telkens weder dook
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In nieuwe schoonheid, die condom me ontlook
Als schuim en vlok wanneer een zwemmer springt,
Hals over kop diep in het water zinkt,
Weer opduikt, dan met nieuwe krachten klieft
Den vloed, dien als zijn element hij lief t.
Dien dag had ik de lente opnieuw zien tooveren
Een wondergroei van plots ontloken looveren
Om Brugge's eeuwig Jong' toch oude pracht,
Waar lijkt de steen gegroeid door Schoonheids macht
Om 't liefst van menschgedachten weer te geven,
Geloof, hoop, lief de in stomme steenen leven.
En mij ach! was dien dag de lent verschenen
Als heuchenis uit ver verleen aan Eene
Van wie zij in die nieuw ontloken pracht
Den lack, de stem als vlak nabij mij bracht
Dat 't was me of 'k hoord' haar lippen woorden spreken,
Die konden macht van tiid en dood verbreken.

July '23
Kortenhoef, 2 Aug. 1923
Dit is een vervolg op mijn brief. 's Avonds fietste ik tusschen
Kortenhoef en Bussum en zag toen dezen Zonsondergang.
Als zwierende komeet met lichte lokken
Voltooide nu de Zon zijn aldaags gang
0 alle wolken waren witte vlokken
Of englenvolks verlichte wang en wang
Wist nieuw heil hij aan 't donker rijk te ontlokken,
Dat zonder hem 't al drong ten ondergang?
Volk onder zijns lichtwillens juk te jokken
Dat zuchtte zonder hem in knechtschap bang?
Zoo zij mijn dag onder de dagen een.
Die niet als de andren glorieloos verduistert
Maar lichtend neerstreeft naar de Westerkust
19

145

Dit is geen bee van lagen hoogmoed kleen
Noch die zich wou van aardschen glans omluisterd
Maar slechts zich won door godlijk geven. rust.
2 Aug. '23
Weesp, 4 Aug., zonder jaartal
Een lelieblad, dat omklapt door den wind
Dus niet de rust van de andre lelien vindt.
Want leliebladen moeten liggen plat
En blijven drijven waterpas op 't nat
Een enkel lelieblad dat vangt den wind.
En welk blads lot zoudt gij verkiezen, kind?
Amsterdam, 16 Dec. 1923
We zijn weer in de „donkere dagen". Wel gelukkig degenen
bij wie, in die duisternis, de vlam der fantasie te Keller licht
uitstraalt. Gelukkig en gezegend de mistige noordzee-kusten,
zoolang ze nog bevolkt zijn met wezens, bij wie die vlam in
den boezem brandt.
20 Jan. 1924
- - . (hierbij) een afschrift van het Sonnet tot Bakchos. Ik ben
le we! dankbaar dat le me noopt dat over te schrijven — en ik
voeg er het voorgaande aan toe, waar het tweede zoo nauw er
aan verbonden is. Ik schreef 't je al, vergeef me de herhaling
— maar het is zulk een wonderlijke gewaarwording voor me
weer in dien Zomer van 1907 verplaatst te worden. In eene
wolk van bedwelming heb ik toen die reis gemaakt en het
was niet de bedwelming der jeugd — want ik was 45 jaar oud;
ik had alles genoten en geleden wat een man genieten. en
Eiden kan en door bijzondere gebeurtenissen, meer geleden
dan de meeste menschen ondervinden — toen zich plotseling
door eene bijzondere betoovering uitgaande van dat meisie, de
wereld in ongekende schoonheid en grootschheid aan me openbaarde. Zijn die verzen maar enkele druppelen, die de wolk in
me heeft achtergelaten ? Kan niemand daardoor een vermoeden krijgen van wat ik heb doorleefd? Welnu laat dan die verzen vergaan — Of anders, ik zou ze wel heel graag herdrukt
zien. Want als ik ze overlees of copieer komt de oude bedwel-
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ming weer op en denk ik: wellicht zal nog eens iemand, dit
lezend, herleven wat ik doorleefd heb. Ik heb deze verzen 1)
vroeger wel eens aan enkelen voorgelezen, die wel eenige ontroering lieten maar 't valt altijd zoo moeielijk de menschen eenige uiting te ontpersen.
I
GRANVILLE
„La belle Pastorelle"
En in het donkre stadje in nauwe straat,
Van hier tot daar verlicht uit helle ruiten
Van winkels vol met waren, en er buiten
Rood slacht-vleesch hangend en grof bont gewaad,
Daar ging een ronde kinder-rei op maat
Van 't oude liedle: een ging op beurt er uit en
— Mooist herderinnetie dat kiezen gaat —
Gaf Wang en mondje aan knaap er te vrij-buiten.
Ze kregen mij in 't oog, daar 'k eenzaam stond
Te kijken naar dit zangrig spel. Van de ouderen
Kwamen toen twee, mij noodend in heur bond.
Ik kwam. Dra was er eene, die mij wond
Ronde armpjes henen om mijn hals en schouderen,
En warme lipjes voelde ik op mijn mond.
II
Van dit lief teeken vol en vol verlangen
Naar kus op kus en kussen van een mond,
Die gansch den drang van mijn rijk hart verstond,
Trad 'k door een kloof, een van die wondre gangen,
Die van dit stadjen voeren tot der zangen
Al-zwangre moeder, Zee, die op dien stond
Met half-geloken, lispelenden mond
Der starren blikken voeld', de verre, bange:
1) „Zangen voor HeMize". Augustus 1907. Verschenen in de Nov.-afl van „Elsevier's
Maandschrift". (Noot van de samenstellers.)
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„0 Bakchos, Bakchos, 'k kan uw dienst niet laten,
Die me over zee noodt, nachtlijk, staag geziene,
Bakchos, lakchos, hoe, hoe kan 'k u dienen?
Rijk-gevend god, wat kan mij 't leven oaten,
Als ik uw wijn niet schenk? Voer me over zeeen
Door allen wellust peen, door alle weeen."
23 Oct. 1924
- - .. . Van Deijssel, iemand wiens ziel ik beschouw als een
oceaan, die door eene verwonderlijke, goddelijke macht gedreven steeds bezig is, — anders dan de aardsche oceaan, — uit
eigen beweging al zijn mysterien met de grootste nauwkeurigheid aan ons te ontsluieren. Zoo in de diepten ook monsters,
draken, haaien zijn, wat nood ? Zonder dat zou 't geen oceaan
zijn.
27 April 1924
- - - . Dit gesprek liet mij zoo onvoldaan, — over mijzelven.
Want wat ik zeg kan niet anders dan gebrekkig zijn, daar ik
met weinige woorden wil zeggen, wat voor mij ondervindingen
zijn, die ik heb doorgemaakt. Hiertoe behoort het lezen van
Dante's Comedia. Dit werk heeft me niet voorstellingen of
leerstukken van buiten aangebracht, maar me doen ontdekken
wat in mezelven, wat eigenlijk in ieder mensch is.
— - . Wat 't andere punt, waarover we spraken, betreft: de
scheiding van den mensch in lichaam en ziel — deze is voor
de praktijk dikwijls noodig. Deze is ook niet maar eene uitvinding van het Christendom. De menschen hebben die scheiding altijd gemaakt, de Grieken en de Heidenen evengoed als
de Christenen. Ik zou haast zeggen alleen aan de beeldende
kunsten en aan de muziek is het gelukt den mensch niet aldus
te verdeelen, maar hem als een geheel te zien. Bovendien moet
je niet vergeten, dat de Grieksche wijsbegeerte bepaald vijandig was aan de Grieksche kunst.
Ik hoop dat deze zoele lente le alle wijsbegeerte moge doen
vergeten. Muziek en beeldende kunsten zijn de eenige mensch waardige bedrijven. Wij letterdienaren en dienaressen zijn de
ongelukkigste wezens, daar wij door ons middel, of instrument,
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de taal, altiid ook teen onzen wil naar het afgetrokkene weer
(worden) neergehaaId.
Nogmaals, ik hoop, dat de zoele lente ons daarvoor behoede.
21 Juli 1924
- - - . Hoe ouder ik word, to meer wordt het leven der vogelen,
vooral der zangvogelen miin ideaal en zoek ik hun voorbeeld
to volgen: hoe weinig voorwerpen bergen zij in hunne nesten!
Veere, 14 Aug. 1924
Je kunt op deze kaart niet zien dat de grond (van die kerk)
alleen nog maar van wit zand of leem is, — dus van alles ontdaan. Die vierkante vensters dateeren van den tijd toen er een
hospitaal in de kerk was van 4 verdiepingen, gemaakt door
Napoleon. Het heele koor is roeg.
Dat vind ik de groote vraag van ons geestelijk leven: „hoe
krijgen we die schoonheid weer nu dat Geloof voor goed voor
ons weg is ?"
a vind het hier steeds schooner, ook de ontzaggelijke luchten, gisteren met de geweldige buien en heden weer blauw met
stille witte wolkgevaarten.
De zware Zeeuwsche paarden (die Boutens ook ergens
„Zeeuwen" noemt) geven een onmisbare sleutel voor zijne gedichten.
IN DE VEERSCHE KERK
In leege hal, waar op de'ontvloerden grond
Geen spoor meer is van bank, altaar noch zerken,
Noch langs kolommen van de wonderwerken
Waarmee dees kale tempel vol eens stond,
Toen opwaart de vereende schare zond,
Die meende zoo zich zaligheid to werken
Op aard' verbeeld door 't hemel-beeld der kerken,
Gebeden.-preevling met gewill'gen mond —
Daar peinsde ik op de wisseling der tijden,
Hoe hier vermeetle hand omsloeg en stiet
Wat zorgzame oudren eens geloovig bouwden —
[49

Hand van wie meenden zoo zich te bevrijden.
Weet dat in wat die woestheid overliet
Mijn oog den geest der eeuwge schoonheid schouwde.
Veere, 18 Augustus 1924
- - - . Je raad om een sonnet op de Middelburgsche markt te
maken heb ik terstond opgevolgd. Zie hier achter.
Heden storm, doch het gezicht hier van den toren is nog
nooit zoo mooi geweest, ieder oogenblik anders van zon-effect
en golf slag. Een uitstap naar Florence vind ik geheel overbodig. Hier voel ik Mies me verwant, 't zee- en landschap en
de menschen. Spoedig zal ik je meer schrijven. Nu haast ik mij
weer tot het schouwspel van lucht en water met donder en
bliksem.
DE MIDDELBURGSCHE MARKT.

Venus op alle treken uitgeslapen
Gelijkt de zee, haar oorsprong, die niet rust
Voor hij van alle land de zoomen kust,
Maar tot het fijnst kantwerk van bochten, kapen
Het al te ach! argloos Zeeland heeft herschapen.
En schijnt het soms dat de eb zijn werklust sust
Zoodat hij nederzinkt tot loome rust
De vloed herscherpt in elken golf zijn wapen!
Venus verzon in Zeeland vond op vond,
Om hare dochtren gracielijk te sieren.
Ge weet niet wat ge meer vondt: zwart of blond?
In 't oog ontstak zij zwarte en lichte vieren
Dees gaf zij schalksen, genen teedren mond
Zoo ging in Zeeland Golf-geboorne vieren.
Amsterdam, 27 October 1924
- - . Men moet het leed zeer zeker niet zoeken en toch is het
meestal een vruchtbaarder bron dan geluk. En leed komt niet
al.leen uit rampen van buiten, maar even vaak uit conflicten
in een mensch of van een mensch met anderen. Een juisten
blik te slaan op die conflicten is plicht, daarom is on-vrede wel
eens noodig, maar om door dezen tot v r e de te komen.
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22 Febr. 1926

Ik vind het zeer verwonderlijk dat, hoe minder ik van het
leven nog te verwachten heb, ik het toch juist des te belangrijker en ernstiger vind. Gisteren ging ik naar de duinen, naar
Bentveld en Zandvoort, want ik hecht steeds meer aan de Topica, de kunst om de juiste pick te vinden, waar ik mijne gedachten moet uiten en ik had het plan om in de contrei, die
mij al gewijd was door herinneringen van mijne prilste kinderjaren., iets te schrijven over mijn vader. Maar then ik er mij
toe zette, voelde ik dat de tiid nog niet gekomen was — en
mijne gedachten richtten zich plotseling op den 70sten verjaardag van den bouwmeester Berlage. Ik heb then loopende
van Bentveld naar Zandvoort en daar langs het strand dit sonnet gemaakt.
Het is ook gewekt door de bespreking in den Raad van de
laatste week: hoe kan het schoon van enkele oude gevelties
bewaard blijven in een levende, groeiende stad?
DE BOUWMEESTER
Voor Dr. H. P. Berlage

Daar 't menschen-beeld in eenen vorm blijf t duren
En stadig volgt een zelfden even-maat
(Dien 't meest ge leest in 't god-gelijk gelaat,
Waar vonken fonkelen der eeuwge vuren
En schijnen gansche naar die wet te sturen,
Die door de gangers der gestarnten. gaat)
toch staag zich omslaat 't wisselend gewaad,
Welks wijzen nauwlijks eenen jaar-kring duren
Hoe zwaar is de arbeid van wie meet het kleed,
De vormen zoekt die aan dat wezen passen,
Waarvan — roie is er die de maten weet,
De wet, waarnaar diens leden, krachten wassen?
Den Meester meen die voor gezin en yolk
Het dak dekt dat diens drang en nood vertolk'.
Bentoeld-Zand000rt
21 Febr. 1926
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Amsterdam, 21 April 1927

Gisteren zag ik „Antigone". Er is wel hard voor gestudeerd
— dat is merkbaar en het doet altijd goed zoo'n stuk, waar zooveel in zit te zien en te hooren ; maar wezenlijke talenten ontbreken. De muziek was zeer bescheiden. De koren zijn altijd
een heksen-werk. Als men bedenkt dat daarvoor eigenlijk
noodig zijn 24 mannen die kunnen zongen en dansen tegelijk
— en dat hier waren Brie jongelingen die noch dansten noch
zongen maar stil stonden, sprekende tegen of op de muziek.
En toch kwam er nog iets van terecht.
Postscriptum

Je zult misschien uit wat ik over de Antigone zei opmaken
dat ik zou concludeeren : 't ware beter niet zoo iets te beproeven. Neen, dat concludeer ik niet. Het geven van zoo'n uitvoering heat toch tengevolge, dat men beseft dat dit treurspel
vol leven is, hoewel zoovele eeuwen oud. Het opvoeren is een
onbereikbaar ideal — maar wanneer het alleen bij lezen en
bestudeeren van die stukken blijft dan komt men toch tekort.
Verhagen doet een goed werk door hier zijne moeite aan te besteden.
19 Juni 1927

De Iris van Perk moet je, a tete reposee, eens goed overlezen.
Ik geloof dat juist dit stuk het sterkste bewijs van Perks sterke
oorspronkelijkheid is. Hij heeft het metrum en zelfs eenige
woorden van the Cloud overgenomen ; maar de Iris geeft de
verbeelding van de lief de van Iris en Zefier, twee wezens door
P. geschapen, en dit is eene geheel nieuwe schepping. Bovendien is Perk's voorbeeld, Shelley's Cloud, door Kloos terstond
als zoodanig, als voorbeeld, in de uitgave vermeld. —
Amsterdam 15 Juli 1928
- - - . In mij zelven kampen levenslust, misschien levenskracht ? met besef van sterfelijkheid. Ik stel me zelf dikwijls
de vraag : moet ik niet zelf zorgen voor mijn naam als schrijver, dan weer de zucht om alles van me zelven met me zelven
te laten vergaan. Want onzin. is 't de aandacht van anderen
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Foto Jan P. Stribos

Op excursie met de Ornithologische Vereeniging
, ... de tocht over de Zeellwsche waterers, 't zien van het stadje
Zierikzee, met 't haar bewonend onhedorven slag van menschen, de
vogelen op drain en groene harshen — dit alles lieeft me weer een mienwen blik op de wereld gegeven, wellicht meer clan een reis langs den
Rijn of door een met touristen georneerd berglandschap.(Uit een brief van 5 Juni 1929)

voor mijn werk te vragen terwij1 ik zelf troost alleen zoek
bij werk dat zoo verre boven mij staat, ik bedoel de groote componisten.
Ik vind muziek de eenige troost!
Ik schrijf dit niet om „opgewekt te worden", ik vind het
leven schoon en sterven lijkt me steeds weer „wegvliegen".

Amsterdam, 5 Nor. 1928
- - - . a tracht zoo veel mogelijk tot me zelven te komen in den
waren zin, maar dat lukt me nooit. Ik voel in me twee sterk
tegen elkaar strijdende principes — een sterken levensdrang
— drang om zooveel mogelijk nog kennis te nemen van het
leven rondom me - verre en nabij - ik vind zelfs het leven
interessanter dan ooit. Aan den anderen kant de behoefte om
tot mezelven te zeggen: het is nu genoeg geweest, en stil te
blijven staan en zitten — te droomen, want dat is toch het
eenige wat voldoening geeft en een gevoel van weelde.
Zoo heb ik tegelijk behoefte aan omgang — en kom ik er
niet toe dien te zoeken.
Maar het is me niet te doers om een vertoog over mezelven
en mijn stemming te houden, — alleen om wat van me te laten
hooren. Ik hoop dat je heerlijk met je werk bezig bent — dat
is het mooiste — dan kan men zich niet verplaatsen in iemand
die in eene onvruchtbare eenzaamheid leeft — en zich toch
niet onvoldaan gevoelt.
P.S. Faddegon heeft mij zeer mooi, kunst-rijke (in echten
zin) vertaling voorgelezen van Oud-Indisch gedicht, - groot
werk -, verschiint eerdaags. 1)

19 Jan. 1929
— . Het is zulk een ontstellende gewaarwording, het ouder
worden: eigen tijdgenooten te overleven — of ook van levenden vervreemd te worden. — door jongeren als oud te worden
beschouwd en toch het leven rondom, zoo ver en toch zoo nabij
als zoo'n geweldigen stormenden oceaan om zich te weten, te
hooren, — te zien!
1) De schrijver doelt hier op: „Gita-GOwinda". Pastorale van Djajadewa, uit het
Sanskrit in Nederlandsche verzen overgebracht door Dr. B. Faddegon. (Verschenen bij C. A.
Mees, Santpoort; 1932.)
20
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Is schoonheid het eenige masker, waaronder die groote onbekende ons op zoo'n wijze nader komt, zich aan ons merkbaar
maakt, dat we iets van zijne diepten besef fen?
6 December 1931
— . Ik voeg hierachter mijn antwoord op eene enquete vraag
van Prof. J. H. Scholte. Ilc heb reeds bericht van hem, dat hi'
het eene belangrijke bijdrage vindt. Dat doet mij pleizier, niet
zoo zeer omdat het mij vleit — maar omdat ik voel dat het mij
gelukt is in weinig woorden te zeggen wat ik voor Goethe's
natuurbeschouwing gevoel.
1k geloof dat wie in Goethe gelooft ook gelooft in dat gene
wat als tegenwicht kan dienen tegen al de reactie die zich
overal laat gevoelen.
WAT HEBT GIJ TE DANKEN
AAN GOETHE?

Vraag wat ik dank aan de Zon: niet kon ik beter dan zwijgen,
Daar ons leven alree 't eigenlijk antwoord u gaf.
ZOO min kan ik bereeknen wat ik moet danken aan Goethe
Van wat mij straalt uit den Dag, ruischt door de zalen der
Nacht.
Heilige Schepping, o kom, waar Vader en Moeder in leven
Aarde en Zon tegelijk. Lief de maakt alles tot Een.
Nacht van 2-3 Dec. 1931
1 Januari 1932
- - . Nu ik heb gelukkig niet te klagen, ik zou al heel ondankbaar zijn als ik over mijn eigen lot ontevreden was — vooral
omdat ik nog kan werken en nog wat voor anderen kan zijn.
Dezer dagen geniet ik ook zeer van mijn vrijheid — d.w.z. dat
ik geen lessen hoefde te geven, hoe prettig ik die ook vind. 1k
kan nu in de Russische taal studeeren want juist als t a a 1 is
dat zoo iets interessants als ik nooit vermoed had dat bestond. –
Amsterdam, 5 Aug. 1932
— . Wanneer ik mijn eigen levenssfeer bij een tamelijk wet
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gemeubileerd vertrek mag vergelijken, moet ik helaas van mijzelven getuigen, dat terwiji ik wel eens het gevoel had van
daarin een schilderij to zijn met eigen kleur en stemming, ik
tegenwoordig besef daarin niet anders dan een spiegel to
zijn . . . . niet naar wat uit eigen bron welt, dock slechts het
daarin vallend licht weerkaatsend.
En al heel dikwijls wordt het daarinweerkaatste zwerk, naar
het voorbeeld van het dezer dagen heerschende weder na
oogenblikken van wonderschoone en tooverachtige lichtheid
door plotseling opgekomen wolken betrokken.
8 September 1932
- . Ik vind het mooi als iemand de inspraak van zijn hart
volgt ook al is die inspraak negatief.
Dat is toch eigenlijk het eenige blijvende in den mensch, het
eenige wat vasten grond geeft. Het is dat waar de menschen
al die fantasieen om hebben gemaakt van God en Hemel en
Hel maar dat toch juist z on der dat alles voor mijn gevoel het mooiste is.

cv
De vogels vliegen hoopvol naar het Zuiden
De vorst ontvliedend, volgend op die vlucht
Niet maar alleen hun ingeboren zucht,
Maar ook den Voorman, leidend zijne luiden,
Die weet zoo wel zijn volkjen to beduiden
Hoe men het veiligst voortvaart door de lucht.
Zoo vormt een vlugge V die vogelvlucht
De bolle baren klievend van de buien.
Hen zag ik veilig liggend op de vloer
Bij 't haard-vuur, meeziend met de teedere oogen
Van Haar, die 'k wist dat alle wijsheid had
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Mijn Moeder, op wier stem ik mede voer
Al landen overziend van uit den hoogen,
Den zomer zoekend uit mijn winterstad.

5 Dec. 1932

Dit is een herinnering
aan 2 Dec. 1865

(In deze, als brief verzonden, „herinnering" aan zijn vierden verjaardag, schreef de
Dichter alle letters „v" met rooden inkt. — Noot van de samenstellers.)
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VERTAALDE GEDICHTEN

SMAAL NIET OP HET SONNET

Smaal niet op het Sonnet : kritikus, ge hebt't voorhoofd gefronsd
Niet achtend op zijn rechtmatige eer : met deze sleutel
Ontsloot Shakespeare ziin hart: de melodie
Van deze kleine luite verlichtte Petrarch's wonde;
Duizendmalen deed Tasso deze fluit weerklinken;
Camoens gebruikte het om eens balling's smart te leenigen;
Het sonnet glansde als een vroolijk mirte-blad
Tusschen het cipressenloof, waarmede Dante kroonde
Zijn zieners-voorhoofd : als 't lichtje van een gloeiworm
Vertroostte het den zachtzinnigen Spencer, die geroepen werd
uit het sprookies-land
Om voort te zwoegen door donkere wegen; en als een zwarte
wolk
Viel rondom het pad van Milton, dan in zijne hand
Werd het een trompet, waaruit hij blies
Ziele-aanvurende wijzen, — helaas! te schaarsche!
Wordsworth
Uit het Engelsch.
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LIEFDE'S PHILOSOPHIE
I
De bronnen gaan op in de stroomen.
De stroomen in den Oceaan;
De winden des Hemels huwen voor eeuwig
In een zalig gevoel;
Niets in de wereld is eenzaam;
Alle dingen door goddelijke wet
In Eenen geest komen samen en vereenen zich,
Waarom ik niet met u?
II
Zie de Bergen kussen den hoogen Hemel
En de golven omvatten elkaar;
Aan geen zuster-bloem werd het vergeven
Werd haar broeder versmaad door haar;
En het zonlicht omhelst de aarde
En de maanstralen kussen de zee:
Wat heeft al dees zoete arbeid voor waarde
Kust gij niet mij?

Shelley
Uit het Engelsch.
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MIKROKOSMOS
(De wereld in een klein bestek)

Ik ben van de aarde, ik ben koel en zwaar
Traag-zinnig, oud-gestemd, schoon toch gansch jong
Er staat een gouden herfstboom in mijn ziel
Welks takken alien ruischen een „vaarwel".
Ik ben van 't water, ik ben koud en nat
mijn stijve flegma is als bevroren tranen
Mijn winterjolijt tiert sterk maar haastig
aan vollen disch met wijn en wild gebraad.
Ik ben van de lucht, ik ben licht en blijd,
1k ga als in bestendigen lente-tijd
Wat lange was verwaarloosd en verslonsd
Herrijst frisch en groen met het gestoei der winden.
1k ben van het vuur, ik ben droog en heet,
Van zomerzon die van geen ondergang weet.
Wel mag ik mij verwonderen dat zij niet heeft verbrand
mij zelve met alle mijne elementen.
E. A. Karlf eldt
(Zweedsch dichter, die woont le Leksand.)
Uit bet Zweedsch.
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HET HOORN-GESCHAL
(Geheel vrije Bewerking)
Les Cors, Musique de Deodat
de Severae, texte de Paul Rey

0 Hoort de hoornen schallen door het woud!
Herten en harten huivren bij dien klank,
Die de' een vervoert, maar de anderen maakt bang,
Want Lief de en Dood in kleuren van mid goud
En klaren dag, dus in accoorden oud,
Rezen uit eeuwen, reeds verschemerd lang.
0 laat daar boven jubelen uw zang
Daar Echo ver der hoornen klank na-bauwt.
Voor wien, o Lieve, klinken deze tonen,
Der hoornen en wat uwen milden. mond
Ontspringt, naar het het hart ten lippen dringt,
Daar onder hen, die nu deze aard' bewonen,
De nuchteren, wel schaarsch is wie 't verstond,
Daar 't huivrend lied van lief de en dood gij zingt.
Uit het Franseh.
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AANROEP VAN DE ZIEL VAN PROVENCE

,,Ziel van mijn land, gij, die u stralend openbaart in zijn taal
en in zijn historie: gij die, wanneer de baroenen van Picardie,
Alemagne en Bourgondie, Toulouse en Beaucaire omsloten, van
overal opriept tegen de zwarte ruiter-benden de manners van
Marseille en de zonen van Avignon;
„Gij, die door de grootheid van de herinnering onze hoop in
't leven houdt; gij, die trots dood en doodgraver het bloed der
vaderen nog heeter en nog schooner doet opleven in de jeugd:
gij, die de zoete minnezangers inspireerde en de stem van Mirabeau als den Mistral deedt bukferen;
„Want de golfstroom der eeuwen en zijn stormen en verschrikkingen, zij mogen vrij de volkeren dooreen mengen, de
grenzen uitwisschen — de Moeder-Aarde, de Natuur, voedt
staeg haar kroost met dezelfde melk: haar stoere borst zal altijd
aan den olijfboom de fijne olie geven;
„Ziel van lang-her wedergeboren, jeugdige, trotsche ziel vol
levenskracht, die hinnikt in het gedruisch van Rhone en
Rhone-wind! Ziel der harmonieuse winden, en der zonnige
bergplekken, vrome ziel van het vaderland, u roep ik aan! belichaam u in mijne Provencaalsche verzen."
Frederic Mistral
Uit het Provencaalsch.
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HET RUND

U min ik, vroom rund; zachtkens doet ge een gevoel van
kracht en vrede bij me binnenstroomen, gij die plechtstatig als
een monument, de velden overschouwt, de vrije en vruchtbare,
0 gij, die u bukkend tot het Ink, tevreden het naarstig werk
der zondige menschen mee-draagt : hij hitst u, noopt u, en met
den tragen lonk der geduldige oogen antwoordt gij.
Uit het breede neusgat, het vochte en zwarte, dampt uw
geest en als een blijd lied, verluidt uw geloei in de klare lucht;
en in de strenge zachtheid van het ernstig oog vol donkerdiepe
kleuren spiegelt zich breed en kalm het goddelijk stilzwijgen
der groene vlakte.
Giosue Carducci
Uit het Italiaansch.
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DE ZENDINGS-GRAVEN

Door den mensch vergeten,
Herdenkt Natuur ze, met hare onstuimige tranen.
De houten paten verliezen naam en dagmerk met de jaren,
En molmen, verrot.
De Padre daar
Op des Heiligen dag, van een avond-dienst keerend,
Zette voor iedere onbekende ziel een kaars brandend,
Met gemompeld gebed.
Glim-wormen, zij gloeiden —
Vreemd, spookachtig glansend door het eenzaam duister,
Wiens namelooze stof merkte elke flauwe licht-gloed —
Bekken.eel, vermolmend gebeente?
0, de dooden wisten het!
De dankbare Dooden, ver opgeroepen uit ledige ruimten, —
leder bij het nietig vonkje, dat hem dank gaf,
Waakte, den ganschen nacht lang.
Nora May French
Uit het Amerikaansch-Engelsch.
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A. K. TOLSTOI
I

Mijne klokies,
Bloempjes van de steppen!
Waarom kijkt gij zoo naar mij,
Donker, donker blauwe?
En waarom toch luidt gij wel
Op dees blijden Mei-dag,
Tusschen 't ongemaaide gras
Schomm'lend met uw kopje?
II

Pijlsnel draagt mij voort mijn paard
Over de open vlakte.
Ach! hij trapt u onder zich
Kneust u met zijn hoef.
Klokjes, mijne klokken
Bloempjes van de steppen
Ach! vervloekt mij daarom niet,
Donker, donker blauwe!
Uit het Russisch.
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LEED
door
A. K. TOLSTOI

Niet als Gods Donder heeft het leed geslagen
Noch als log rotsblok is het neergesmakt
Als kleine wolkjes heeft het zich vergaderd
Met wolkles wend de klare lucht betogen
Het zaaide voort maar als een Nile regen
Motregen fiinties druppend in den herfst.
Maar 't zaait maar door gestadig achter een.
En dan hakt het zonder bedaren
Zonder ophouden, zonder vermoeienis
Zonder einde hakt 't, zonder verademing.
Het drong binnen in den forschen ionkman.
Het drong in hem als een koude rilling
Eene koude koorts-rilling
Als een slaperigheid, als geeuwzucht.
Genoeg, leed, den eik te breken takle na takje,
Hem blad na blad leeg te plukken!
Maar anderen overkwam een gelukie:
Het Leed sloeg neder op hen als een orkaan
't Wierp neder de eiken, tak met wortel, plots.
(6 Maart 1928)
Uit het Russiscb.
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TOT DE JEUGD

1 Ik raak in verrukking door u, jeugd. Gij gaat altijd, zelf stilstaande. En gij gaat steeds vooruit, waar u iets groots wacht.
2 Ik wensch niet to denken aan wat later met n gebeurt, dat
na verloop van vele lenten en zomers, uw vlucht zal worden
tegengehouden.
3 Maar zoo lang de jeugd Jong is, doyen aan den hemel geen
sterren, verdrinkt de zon niet in het water — alien en alien
worden lentisch en overal!
4 Ik kijk in de voile oogen: daarin is een stroom, maar in den
stroom onweer. Maar in den storm zijn koornbloemen ontbloeid, daarom ken ik geen verdriet.
5 Zoo zing ik dat ook gij gaat zingen, o verrukkelijke jeugd.
Zoo donderend barst ik los in Hoera, dat zonder opstanding
het gisteren sterft. Ik stoot een piek in het morgen, verheerlijkend uw „heden".
Igor Sever janin
Uit het Russisch.
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Het werk uit den pier geboden bundel, bijeengebracht door
Mel. H. M. Boissevain, Mel. Henriette Mooy en den Hr. Ton
Koot, werd verzameld opdat er, in ruimeren kring dan tot nu
toe, belangstellin.g zou ontstaan voor den letterkundigen arbeid van Hein Boeken.
Zooals den welwillen.den lezer uit de opgaven in de Inhoudslijst blijkt, werd de stof, die zooveel mogelijk chronologisch
gerangschikt is, gekozen deels uit reeds gepubliceerde bundels, uit opstellen in verschillende tijdschriften, deels uit ongepubliceerde gedichten, prozastukken en aanteekeningen.
Met groote erkentelijkheid zeggen de samenstellers dank
aan de verwanten van den Dichter, — die het verschijnen van
dit boek mogeliik maakten. —, aan vrienden en belangstellenden, voor de hartelijke hulp, hun verleend.
Veel schoons helaas, waaronder de in het prospectus aangekondigde vertelling, moest, terwille der beknoptheid, terzijde gelaten, doch dit vele blijft, wachtend den dag, waarop
de meer algemeene erkenning van Hein Boeken's groote en
zeldzame waarde voor de Letterkunde, dd. voor het geestelijk
leven van ons yolk, een complete uitgave zijner werken zal
noodig maken.
Amsterdam, Maart 1936.
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SYNOPSIS

HEIN BOEKEN, (Dr. Hendrik Jan Boeken), geboren den 2den
December, 1861, to Amsterdam, overleden aldaar, den 19den October, 1933.
1887 Eerste verzen in „De Nieuwe Gids".
1894-1897 Toekomst. Proza. Twaalf, in „de N. G." verschenen,
opstellen. Gedeeltelijk in handschrift. Eigendom den Heer
S. L. van Looy, Sythoffs Uitgevers Maatschappij, Leiden.
1895 Goden en Menschen. Dichtbundel. Uitg. W. Versluys, Amsterdam.
1898 De Historie van Floris en Blanchefloer, in dichtvorm; met
2 lithografieen van M. Bauer. Uitg. S. L. van Looy, Amsterdam; thans overgenomen door Sythoff's Uitgevers Maatschappij, Leiden. Uitverkocht.
1899 Proefschrift ter verkrijging van het doctoraat in de Klassieke
Letteren. „Adnotationes ad Apuleii Metamorphoseon.Lib.X.1.”
1901 Lucius Apulejus' „Herscheppinge of de Gouden Ezel", vertaald uit het Latijn. Uitg. W. J. Thieme en Cie., Zutphen.
1902 Aan mijne Vrourv. Dichtbundel. Uitg. W. Versluys, Amsterdam.
Helena. Dramatisch gedicht.
I. Lakedaimonische Maagden.
II. Wapenstilstand of Trojaansche Vrouroen. Uitg.
W. Versluys, Amsterdam.
III. De Krijgsgevangen Vrourven. Niet gepubliceerd.
1906 Dante's Hel, in proza overgebracht en met een Inleiding voorzien. Uitg. Wereldbibliotheek, Amsterdam. (1935, — vijfde
druk.)
1908 Dante's Louieringsberg, in proza overgebracht en met een
Inleiding voorzien. Uitg. Wereldbibliotheek, A'dam. (1935, —
vierde druk.)
Giosue Carducci. („Mannen en Vrouwen van Beteekenis.")
Uitg. H. D. Tjeenk Willink en Zn., Haarlem.
171

1909 Dante. Het Paradijs, in proza overgebracht en met een Inleiding en Aanteekeningen voorzien. Uitg. Wereldbibliotheek,
A'dam. (1935, — vierde druk)
Gabriele d'Annunzio. („Mannen en Vrouwen van Beteekenis.") Uitg. H. D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem.

1910 Frederic Mistral. („Mannen en Vrouwen van Beteekenis.")
Uitg. H. D. Tjeenk Willink & Zn., Haarlem.
1915 De Konde, die kroam tot Maria, Misterie in vier Bedrijven
met Voorspel. „l'Annonciation faite a Marie", door Paul
Claudel. Vertaling. Han.dschrift. Eigendom Mej. Henriette
Mooy.
1916 Denys l'Auxerrois en Hertog Carl von Rosenmold uit „Imaginary Portraits" door Walter Pater. Vertaling. Handschrift.
Eigendom Mej. H. M. Boissevain.
1920 Verzen. Uitg. P. N. van Kampen en Zoon, Amsterdam.
1908-1924 Thoukudides' Navorschingen. In samenwerking met

Mej. H. M. Boissevain. (De Peloponnesische Oorlog van 431
tot 411 v. Chr., in acht deelen, met Nederlandschen en Griekschen tekst. Uitg. J. W. Boissevain en Co., Haarlem. Niet meer
in den handel.)
1925-1932 Plato. Het Gemeenebest. In samenwerking met Mel.

H. M. Boissevain. (Verkorte bewerking. Niet gepubliceerd.)
1885 - 1933

Sonnetten.

Van 1893 of tot Oct. 1933, bijna onafgebroken lid der Redactie
van „De Nieuwe Gids"; voorts publicaties in het weekblad
„De Kroniek", in „Elsevier's Maandschrift", „Groot Nederland", „Vlaamsche Arbeid", „De Socialistische Gids", „De
Ploeg", „Leven en Werken", „Ons eigen Tijdschrift" „Nieuwe
Rotterdamsche Courant", „Algemeen Handelsblad", enz.
Van de talrijke, niet in druk verschenen vertalingen, dienen
nog vermeld : een fragmentarische „Agamemnon", een niet
voltooide „Odyssee" en die van een tiental gedichten van
Shelley, waaronder: „Ode on the West Wind", „The Cloud"
en een complete „A d o n a i s".
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Afkortingen:
N.G. = De Nieuwe Gids.
Hs. = Handschrift.
*) Met welwillend verleende toestemming van den uitgever, overgenomen.
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