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OUDE EN NIEUWE STEENEN
Bresdin me dit une fois, sur un ton d'autorité douce : Voyez ce tuyau
de cheminée ; que vous dit-il ? Il me raconte à moi une légende. Si
vous avez la force de le bien observer et de comprendre, s'il est basé
et s:il reste dans les limites de ce simple pan de mur, votre réve sera
vivant.'
Aldus Bresdin, die wonderlijke leermeester tot Odilon Redon,
zijn nog wonderlijker leerling, er nog aan toe voegende : Van est
là.'. Wie zelf al ooit eens een stadsgezicht met verweerde gevels, daken en schoorsteenen, gezien van uit een zolderraam, teekende of
schilderde, weet te goed van welke intieme grootheid en schoonheid
zulk een complex kan zijn. Het rart est 1.à.' kan in het beoogde verband gerust op den achtergrond blijven. Het gaat hier niet direct om
de kunst, maar om het observeeren van wat in de verhevenere en in
de meer domestique gedichten van steen, gedurende den loop van
de eeuwen, is blijven leven en naar gelang onze gemoedsstemming
zachter of pakkender tot ons spreekt.
Over oude gebouwen hangen nu eenmaal heel ijle hoezen, die
niet beletten de voegen te zien en te mediteeren over de menschen,
die in die oude woningen hebben gehuisd tusschen de meubelen, de
gordijnen en de gebruiksvoorwerpen van hun tijd. Menschen, die
even hartstochtelijk en/of even tam hebben geleefd als wij, doch die
zich zeker niet zoo hebben gehaast door de straten en over de wegen.
Inderdaad, zij hadden den tijd en hoe minder tijd zij later kregen,
hoe minder hun bouwsels ons nog even stil doen staan op onze wandelingen en hoe minder de steenen ons hebben te vertellen. De steenen spreken niet alleen over zichzelf, maar ook weer van de
menschen met hun zielen, met hun eenzaamheden en hun gezelschappelijke groepen, in hun vreugde en hun leed, geëncadreerd
door wat de mode van hun tijd hen deed dragen en die door een
subtiele keuze van snit en tint hun blijheid en verdriet op een profielégere wijze voor hun tijdgenooten hebben opgevoerd.
Hierin hebben zij het meeste verschild met de dieren die, in den
regel zonder kleeding, niet bijdroegen tot het cachet van een oude
stad, tenzij men zich verdiept in een studie over honden- of katten10 09

rassen en zou kunnen aantoonen, dat bepaalde katten- of hondensoorten niet mogelijk zijn geweest in het tijdvak door de verbeelding
opgeroepen. De kat zou nog het meest dier van alle tijden kunnen
zijn, daar de lust om haar op te smukken zich al lang gepaaid voelde
als ereen minimeus belletje aan een lintje om haar kleinen nek tingelde. Het paard en in zijn nobelsten vorm van verschijning, het ros,
was nog met de karakteristieken van het getuig getooid volgens het
seizoen.
Alleen de aap heeft op dit alles een uitzondering gemaakt en intiemere distinctieven verworven, maar hij is dan ook 'een afbeeldsel'
van den mensch, die het saltimbanqueste van denzelfden mensch
verdragen kan en wien het dragen van een tuniek, stevig ge-épauletteerd, en een kepi een tikje schuin op het hoofd, dat hem samen het
air geeft van een verclownden militair, niet misstaat. Hij wordt dan
een halve broer van het `bellemenneke', een haast vergeten straatartiest, die als homme d'orchestre met zijn Pan's fluit, hoed met
bellen, groote trom, bekkens en harmonica alleen in staat was een
pastorale d'été te spelen, die Honegger hem zou benijden. Maar dan
moest men hem zien voor de poëzie van een Latijnsch inschrift onder
een ouden gevelsteen, vóór de kleinere letters van de spreuk en de
grootere letters, die het chronogram vormen.
Niet alleen het kermisachtige, maar ook het voor de gewone
menschen zoo normalere leven met zijn soms zoo gesluierde verdrieten, als bv. de koestering van de wenschen van het kleine en toch
weer zoo groote menschenhart, heeft vóór en binnen al die dierbare
oude steenen geleefd. En die harten weer in de hulsels van de mode
van hun tijd en.... Maar zoo zou er geen einde komen aan de opsomming van de oude dingen, die men zou willen zien herleven naarmate een of meer onzer dierbaren, meer of minder gewichtig en
plechtig, daarin een middelpunt hebben gevormd. Zoo zal men
ook de grootheden van vroeger eeuwen, en voor den nieuweren tijd
van decaden, niet willen losmaken van het milieu waarin zij hebben
geademd en van de dingen, die hen welkom waren of die hen tegenstonden en die eerst in den nieuweren en nieuwsten tijd een aanvaardbare oplossing hebben gevonden.
En nu er puinhoopen zijn ontstaan, meer in de nieuwere dan in de
oudere gedichten van steen, is er wel aanleiding om den architectonisch georiënteerden kant van onzen geest zich even te laten vermeien in de dingen die komen zullen, indien naast de materiaalproblemen de kunstzin een geschikte evenwichtigheid hervindt,
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tenminste wanneer de levensvoorwaarden voor de menschheid over
een paar honderd jaar niet zoo veranderd zijn, dat al de steden voor
's menschen energie en levenslust overbodig zullen blijken.
Onder dit voorbehoud komt er eenmaal een dag, dat de nieuwe
bouwcomplexen uit de puinen zullen herrijzen en volgens de beproefde Europeesche methodes weer worden opgetrokken voor een
zoo ruim mogelijk aantal jaren. Dat daarbij de steenen gedichten uit
vroegere eeuwen zooveel mogelijk in hun ouden vorm worden gelaten of gerestaureerd, is om meerdere redenen te bejubelen, zachtjes
dan wel te verstaan in een glimlach van diep begrijpen. Al de door
den oorlog in hun tijdsontstaan geforceerde vindingen zullen worden toegepast en het schoone Limburgsche land wordt naast de
symphonieën in staal en beton der mijnen volgezet met missen van
kerken, aria's van villa's begeleid door `complaintes des pianos qu'on
entend dans les quartiers aisés (om het bij één titel van een gedicht
van Jules Laforgue te laten), ritournellen van scholen, impromptu's
van woonhuizen, marche-funélres van keeten enz.
Nieuwe straten zullen er komen en het is te hopen, dat de plaatselijke en folkloristische voorgeschiedenis zoo ruim mogelijk deelachtig wordt aan de benaming. Dan worden weer grondslagen gelegd voor de steenen poëzie van tientallen toekomende jaren. Dat
de jongere geslachten zich mogen gelukwenschen over de wijze,
waarop de voorgaande geslachten de poëzie van een stad hebben
begrepen, zoowel in den aanleg als in de benaming van de straten!
De oudere, noch de jongere geslachten moeten echter in de toekomst
nooit te lui zijn om de door de herleving van de plaatselijke geschiedenis ontstane straatnamen, die in epigram-vorm van zes of meer
lettergrepen een historisch feit inhouden, op te zeggen. Het moet
hun integendeel een eer zijn op deze wijze dagelijks de historie van
hun voorvaderen te belijden.
De stads- of dorpsgemeente zal het niet noodig hebben minder
honourable benamingen te releveeren en van de adviezen, die misschien spottende bewoners uit de naburige plaatsen willen geven,
behoeft geen gebruik te worden gemaakt. Het is niet noodig als gefopten door Uilenspiegel en dergelijken te worden vereeuwigd en
nog minder dit, in een goedlachsche bui tusschen een pot bier en een
goede sigaar, op schilden aan de straathoeken te laten emailleeren.
Plaats- of straatnamen geven is een ernstige bezigheid, waarbij een
breeden blik van een wereldkijk de intieme bekendheid van plaatselijke grootheden niet behoeft te benadeelen.
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Heeft men voor het nieuwe stads- of plaatsbeeld eenmaal de namen gekozen, die voor het uitbeelden van zijn locale geschiedenis
van beteekenis worden geacht, dan kunnen de architecten met de
sierkunstenaars naar gelang tijds- geld- en de andere omstandigheden, die van belang zijn voor het tempo, beginnen met den bouw en
de afwerking van de verfraaiing, met voor ieder plaatsdeel een geheel eigen cachet. Maar dit cachet mag naast een degelijkheid van
stijl zich gerust kenmerken door een levendigheid en een fleurigheid
van uitvoering doorsprankeld van een juvenielen geest, waarbij een
poging tot artistieke reclame voor plaatselijke renommées niet behoeft te ontbreken. Waarom zou iedere gemeente of onderdeel ervan niet haar slagzin hebben ? Wij zullen er hier geen suggereeren,
want de eene gemeente zou het zich tot lof kunnen aantrekken en de
andere tot smaad, zij het dan misschien in een uiterst lichten graad.
Bovendien mag men de plaatselijke genieën nooit de gelegenheid
onthouden zich eens te doen gelden op een wijze, dat het nageslacht
ter plaatse nog lang van hen spreekt.
Op deze wijze zou een provincie, een vliegend-rustend folkloristisch museum van den eersten rang kunnen worden, dat toch weer
van den anderen kant aan de modernste eischen zou kunnen voldoen. Dat naast tentoonstellingen van de vla in den loop der tijden
exhibities kon geven van den vooruitgang der administratie in de
agrarische bedrijven. Met een goedgeorganiseerd verkeersnet, taxis,
bussen, trams en treinen, die spontaan deelnemen aan de levendigheid van de vernieuwde nederzetting, zou een maximaal rendement
aan oud en nieuw leven kunnen worden bereikt en voor zoover het
de seizoenen toelieten het aspect van een exterieure, blijvende kermis.
Waarom zouden de verkeersmiddelen over een bepaald traject
niet voorzien zijn van ophemelende spreuken over de plaatsen van
het begin tot en met het eindpunt ? Te beginnen met de vroegst gecatalogiseerde dryaden en najaden, half historische persoonlijkheden,
heiligen en wereldlijke groote geesten tot op den dag van vandaag
en verwerkt in tweeregelige strophen tot de meest recente oliemythen e.d. (die het gebruikte materiaal aan hout, lak, plaat en
schilderwerk misschien wel voor hun rekening nemen), zou den lof
der contreien kunnen worden bezongen tot heimelijk en minder
heimelijk genoegen van alle minnaars van oude en nieuwe steenen.
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POSTZEGELS, GEVELSTEENEN EN PEPERKOEK

Eigenlijk is een gevelsteen in een huis wat een postzegel is op een
brief; alleen hij staat naar onderen in het midden van den gevel en op
een brief zou dat volgens de voorschriften van de P.T.T. natuurlijk
niet zoo mogen.
Men zou ook kunnen zeggen: een gevel is een steenen brief over
de affaires van het huis, over de opkomst, de glorie, het verbleeken
van den gang van zaken van een geslacht en de gevelsteen is het zegel, dat eens de karakteristiek van een pittoresken welstand weergaf.
Wat er van zij, of de gevel een brief is, dan wel de briefeen gevel, het
behoeft niet iets te worden als Berlioz's : la guitare est un petit orchestre en Wagner's minzame paraphrase : l'orchestre est une grande
guitare. En nu mogen wij niet meer afdwalen, een brief zonder postzegel is voor een al of niet philatelist een kleine teleurstelling, nog
meer dan een huis zonder gevelsteen.
De postzegel is een stukje poëzie — wij bedoelen het hier zonder
aan de subtiliteiten van de postzegeltaal te denken het is de bloem
van de enveloppe, terwijl de poststempel het aroma is van die bloem,
niet meer en niet minder. Daarom zijn ons de dienstcouverts van
welk departement, of van welke officieele instantie ook, zelden zoo
sympathiek als de couverts, waarop een minnende of een andere
hand zulk een rood, blauw, groen, paars of oranje vignetje plakte.
Dit zou men ook van den gevelsteen kunnen zeggen. Wij hebben
vaker voor een mooien gevel gestaan en genoten van de symmetrie
der bouwlijnen en de overige architectonische vindsels en wij misten
iets en wisten niet direct wat. Wij stonden daar voor de schoone
steenen schepping te peinzen en zeiden: en toch... en toch... tot het
in ons opflitste : en toch ontbreekt hier de bloem van den gevel, de
gevelsteen.
Wat is dan toch de magie, die uitgaat van den gevelsteen ? Velerlei. Het is o.a. het stukje geschiedenis, dat door onze voorouders in
ons is opgebouwd en dat wij nooit zullen kunnen verloochenen, ook
al stroomt er geen blauw bloed in onze aderen en zijn wij geen middeleeuwsche poorters meer, die in naijver op den adel hun fierheid
op hun degelijke kwaliteiten en prestaties in een quasi-heraldiek
—
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teeken wenschen vast te leggen. Want wat onze voorouders graag
hebben gezien, zien ook wij gaarne, al naar onze hedendaagsche opvatting van het leven. Of zouden wij soms het tegendeel willen beweren ? En wij kijken op straat, als het verkeer dit maar even toelaat,
ook eens graag over de hoofden der menigte heen naar boven naar
de ramen en de gordijnen die ons zulke lessen van huiselijkheid geven voor zoover wij deze waren vergeten en naar andere schoone
dingen, die niet nalaten zich nog eens te melden aan ons geheugen.
En dan zien wij stukje voor stukje, verguld en gepolychromeerd of
in natuursteen, dien heelen schat van gevelsteenen, die in den loop
der tijden uit ofjuister in de gevels van al die huizen, waarbinnen zoo
werd geijverd, is ontloken. En welke beelden, welke vernuftige
voorstellingen en welke aanmaningen tot arbeiden en niet vertwijfelen! Van welke bijzondere schoonheid zijn die steenen toch, ook
die, die niet voldoen aan de normen van een bepaalden schoonheidcanon?
Want wij zullen ons niet een kat wenschen, als de gevelsteen 'In
dye Catte' op de Rechtstraat no. 37 te Wijk ons eene uitbeeldt, wier
snor meer lijkt op die van een om den terugtocht van Napoleon uit
Rusland treurenden grognard, dan op dat nerveuse sprietenstelsel,
dan eene echte en onvervalschte kat nu eenmaal onder den neus siert.
En toch... dat steenen beest daarboven is ons zeer lief. Liever dan een
van de gemummifieerde katten uit het Oude Egypte van 700 jaar
voor Christus, al kunnen wij niet ontkennen, dat deze dieren na hun
dood toch nog wel erg hun best doen om met kattenlijkig aspect
zoo toucheerend mogelijk op ons gemoed te werken. Zeker, zij
werken nog tragischer op onze verbeelding — en zij waren toch zoo
lief in hun tijd, want waarom zouden zij anders door een sierkunstenaar uit die eeuwen zijn afgebeeld als een haar Mevrouw Muis
koelte-toewuivende slavin. De oorzaak ligt natuurlijk dieper; er
scheiden ons zes en twintig eeuwen van die siermummies en wij staan
nog te kort, niet alleen bij ons schijnheilig huisdier, maar ook bij het
peperkoeken beest, dat wij, indien het goed geprent was, in onze
jeugd bewonderden en dat in factuur uiterlijk zooveel overeenkomst
heeft met de imagerie van de gevelsteenen. Maar door den goeden
geur van den kruidigen koek verleid, bezweek onze bewondering
toch eindelijk voor die bekoring en aten wij de brave poes maar
liever op.
Daartusschen staan nog de katten op de oude Turnhoutsche kinderprenten, parmantig zittende op een lichtblauwe tafel, met melk10 14

in-koffie-bruine streepen over hun wit vel en turende met boterbloemgele oogen naar een even boterbloemgelen vloer. Helaas
haar snor is al weer even 'en brosse' als die op den gevelsteen en het
rijmpje van Hieronymus van Alphen, die anders zijn kat wel kende,
kan ons niet over die teleurstelling heenhelpen. Een bijzonder braaf
kind uit die dagen, toen de achternichtjes van deze dieren, zooals
moderne hout- en linoleumsnijders ze zouden doen herleven, nog
niet vermoed werden, zal zijn bespiegeling wel gevonden hebben in :

't Geduld is zulk een groote zaak,
Om in een moeijelijlee taak,
Zijn oogwit uit te voeren;
Dit zag ik laatst aan onze kat
Die uren lang gedoken zat,
Om op een rat te loeren;
Zij ging niet heen voor zij de rat
Had tusschen haren klauw gevat.
Nog eens, kat, men doet je onrecht ! En de beeldhouwer, èn de houtgraveur, èn de vormsnijder doen dit, met dat fijne spinsel onder je
neus voor te stellen als een verroeste hark, terwijl het toch je harp is !
De vormsnijders wisten het anders wel en werden om hun allure
van voorstelling door begaafde grafici gaarne benijd.
Bij dat opeten deden wij wel niet als die familie, die een reus van
een peperkoeken man zoolang had bewaard, tot hij begon te schimmelen en bij het verorberen van zijn nog te redden restanten begon
te schreien om het noodlot, dat den geliefden man trof. Wij deden
het zonder tranen en begonnen met de minder vitale deelen, redeneerend in ons egoïsme : dat de kat het wel zonder het reliëf van haar
haren kan stellen en eventueel ook zonder staart kan leven; dat de
ooren nu juist niet onmisbaar waren en dat de kat niet altijd op haar
teenen loopt. Daarna begon de groote strijd tusschen onze lust en
ons medelijden. Maar die geur van den goeden peperkoek en het
dier, dat toch al verminkt was, neen, wij konden geen half werk
doen en aten daarom de kat maar heelemaal op.
Eenmaal op, begonnen wij haar te prijzen. Zij was toch zoo mooi
geprent geweest en kwam uit die kleine gerenommeerde bakkerij
van Achter het Vleeschhuis, waar de knoopen op de jassen van de
peperkoeken mannen altijd zoo gaaf en aanlokkelijk blonken. Het
waren daar werkelijk meesterwerken in hun genre. De spaken der
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wielen van de koetsen, de streepen en de Schotsche ruiten op de
broeken van de galants — de modernste waren nog uit den tijd van
Alfred de Musset — lagen er in zulk bijtenswaardig reliëf op. Als kinderen apprecieerden wij dat prachtige prentsel zoo, dat wij er over
kibbelden, wie de mooist geprente mannekes had gehad.
Wij herinneren ons nog dat een herbergier op de Groote Gracht,
`dee ouch worm verkoch veur te vèsse' en die het café er zoo'n
beetje op aanhield om een paar kaarttafels van oude schoolkameraden gaande te houden, een stel van die prachtige peperkoekvormen
bezat en dat in leven een onzer bekendste grafici op die vormen
belust was. Toen hij den waard polste, of hij ze niet wilde verkoopen,
vroeg deze direct waarom hij daar zulk een belang in stelde. Omdat
hij ze zoo mooi vond, antwoordde onze kunstenaar. Zoo is het ook
met mij, zeide onze waard; ik ben geen artist en toch voel ik, dat dit
mooi is. Daarom zijn ze niet te koop en bewonder ik ze zelf.
Die vormen hadden, ofschoon ze zooveel gebruikt waren, toch
een benijdenswaardige gaafheid behouden. Het kan aan het deeg
hebben gelegen, maar naar het resultaat van het baksel te oordeelen,
kon men er even goed, als van de beroemdste etsen van Rembrandt,
spreken van diverse staten. Er waren er bij, die aanspraak konden
maken op den hoogsten prijs. De wetenschap is echter nog niet zoo
ver gevorderd of het heeft misschien niet zoo de aandacht van de
kunstminnenden getrokken, om die schitterende afgietsels als het
ware te vermummieën en na een zaligen dood aan de folkloremusea te legateeren. De mensch blijft echter een mensch en het
eerste en eenge verhevene doel van den meest Beau Brummel-achtigen peperkoeken man — wij hebben hier nooit de taai-taaie vrijers
bedoeld — is en blijft de afgrond, die achter onze tanden begint.
De meeste van die baksels waren echter niet van dien aard, dat
men daarover rouwig behoeft te zijn. Van vorm zoo flou-flou mogelijk, opgeblazen, een soort rebut zonder grafische kwaliteit en bekoring. Hun glorietijd is dan ook al lang voorbij. In de laatste jaren
lagen ze, als massawaar, met hoopen in de hoeken van de étalages :
soldaten en burgers, vrouwen en mannen, honden en hanen — de
katten niet te vergeten — alles lag over en door elkaar in de volmaakste wanorde. Alleen de contouren van het baksel wezen nog op
vorm van mensch en paard maar eenig détail was niet meer te bespeuren en het traditioneele, piëteitvolle bloemenstruikje tusschen
de hoeven van het paard kwam niet meer tot uitdrukking.
De tijd gaat ook zoo snel. Wie heeft nog den tijd om in de vitrines
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de `mennekes' in rijen op te stellen rond een met linten versierd
pronkstuk in grootte en afwerking ? Wij leven in den tijd van den
grijper en de peperkoeken kameraden van onze jeugd zouden — als
zij er nu waren — zonder respect voor hun historie en eenigerlei
kunstzinnige weergave door den grijper worden gestort in de uitstalkasten van de depots der bakkerijen en annexe bedrijven. Hierin
heeft de peperkoek het onderspit gedolven en roept hij niet meer als
vroeger gelijke emoties in ons op, als de gevelsteenen, die hun standing beter wisten te handhaven.
En onder deze 'navrante' tonen gaat ons St. Nicolaasliedje ten
einde.
RAVEL EN ZUID-LIMBURG
Nu de normalisatie van het Langwater een volgend werk is, dat de
Gemeente Maastricht als object van Werkverruiming zal aanpakken, hebben wij een oogenblik gedacht : wat zal onze arme plantensociologieën nu weer boven het hoofd hangen!
Wij herinneren ons de omgeving van het Langwater nog goed
uit den tijd, toen wij samen met een jeugdige schildersbent, ontloken aan de Zondags-schilderschool van het Stadsteekeninstituut,
onder de brillante en bezielende aanvoering van Graafland de streek
tusschen het Heugemerbroek en de zware canadassen in de weiden
achter de Céramique exploteerden op schildersschoon. De bekoring
wordt hier buitengewoon groot om 'band' in plaats van 'bent' te
schrijven, want zooals er toen al werd geschilderd, was het niet alleen een feest voor de oogen, doch ook voor de ooren, als je b.v. den
cobalt- of den emeralddrummer met zijn borstel hoorde roffelen
op het gespannen doek.
Het was toen een gebied, en bleef dit, dat nu niet bepaald een
weelderigen indruk maakte, in tegenstelling tot den Maasoever met
zijn prachtige wilgengroep langs de Kleine Weert en wat daartusschen lag en stond tot aan het kasteel Hoogenweert toe. Wij verdwaalden er bij gelegenheid wel eens, om er een veld met schoven
te schilderen of een stuk bieten met klaprozen en witte vlinders. Dit
deden wij als extra-nummer, nadat Graafland het beleg voor een
Heugemsch boerderijtje reeds had opgeheven. Door zulk een ijver
en liefde voor het schoone Limburgsche landschap was het ook
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mogelijk dat onze schilderkisten een omvang hadden, die de kleine
kinderen op den Heugemerweg aan den haal deden gaan. Wij zagen
er, geblakerd door de zon, misschien nog getourmenteerder uit dan
Van Gogh, zooals hij zichzelf voorstelt op zijn schilderij : l'Artiste
peintre sur Ia route de Tarascon. Eerst toen dat vluchten voor ons
een paar malen was voorgekomen, kwamen wij er achter. Wij
hoorden de kinderen elkander waarschuwen, wijzende naar ons :
loup weg, die vaange de kinder op !
Wel prettig, als je terwille van de kunst de kans op een zonnesteek
hebt geloopen, van de inspiratie en de transpiratie er niet meer kunt
uitzien als een dandy en je moet dan zooiets over je hooren. Het zal
wel gelegen hebben aan het ensemble van onze artistieke hoeden,
haardossen en dassen — een enkelen baard niet te vergeten —, die sommigen onzer veel deden lijken op zeer matig geciviliseerde Zigeuners.
Wij spraken over deze voorgenomen normalisatie met iemand,
die de situatie ter plaatse goed kende en meende, dat er niet veel mee
verloren kon gaan. Een tentoonstelling, als voor het behoud van de
ruïne Lichtenberg, behoefde er niet voor te worden georganiseerd.
Hoewel een tentoonstelling, hoe kunstminnende stadsgenooten en
landschap-architecten zich een verfraaiing van de terreinen aan het
Laagwater voorstellen, altijd zijn nut kon hebben. Wij namen dus
gaarne aan, getoetst aan onze eigen ervaring omtrent het onderhavige terrein, dat er niet veel valt te bederven, maar wij huiverden
toch even en dachten met angst aan een paar foto's onder het hoofdstuk Aesthetiek in Leclercq's 'Boomenspiegel voor den Wandelaar'.
Als onderschriften staan daar : Normalisatie van deze beek was volgens de cultuurtechnici onvermijdelijk..., en: ...maar waarom
moest het nu zóó gebeuren?
Dit : als het dan toch moet, waarom dan zoo ? deed ons grijpen
naar een boekje, waarin oude vindplaatsen van boomen, planten en
bloemen in het geheugen worden geroepen, waarover onze goede
Limburgsche lucht van voor haast tachtig jaar zulk een teeren lavendelblauwen sluier heeft geworpen, dat de exacte mededeelingen
schier aandoen als plantlore. Wij bedoelen den 'Guide du Botaniste
dans les environs de Maestricht' van L. Dumoulin, verschenen in
1863 . Behalve wat het bevat aan wetenschappelijkheid, die nog voor
onzen tijd kan dienen, stijgt uit dit boekje een kostelijk parfum van
bloemen en kruiden uit de oude doos, uit den tijd, toen nog langs de
wegen café's stonden, 'die luisterden naar de naam' van 'A la belle
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vue des Champs et des Prés' en wij, als wij wilden, konden verdwalen in 'Aux Champs Elysées'. En toen wij bij het doorbladeren héél
de poëzie van die bloemen onzer voorouders op ons lieten inwerken,
ondergingen wij plotseling een zeldzame bekoring. Wij lazen daar
o.m. :
133. Cyperus Fuscus, Souchet brun, Zwart Biesgras. Dans les
endroits humides du bois de Ravel...
142.1 Digitalis Purpurea, Digitale, Vingerhoedskruid.
Dans le bois de Ravel près de Fauquemont...
211. Impatiens Noli tangere, Balsamine, Springkruid.
368. Scilla Hyacinthus non scriptus, Jacinthe des bois, Boschjacinth, beide laatsten en nog meer anderen 'dans le bois de
Ravel...'
Naarmate wij dit lazen, ruischte de harde werkelijkheid zoo'n beetje
van ons weg en, als in droom, gleden wij al mee in de maten van
`Adélaïde ou le Langage des Fleurs', want de bloemen, die in 1868
daar in dat bosch bloeiden, zullen er in de schoone jaargetijden nog
wel floreeren. Welke dichterlijke en amoureuze verbeeldingen tegelijk riepen die plantennamen niet in ons op. De balsamine, in de
taal der bloemen het ongeduld naar de verhooring symboliseerend ;
de boschhyacinth, ons zeggende : de hoop, die gij mij geeft, verrukt
mij ; het vingerhoedskruid, ons beduidend, dat de schenkster haar
liefde niet meer kan verbergen, of aanmoedigt : verwerf de gunst
der vrouwen. Om het bij deze drie maar eens te laten. En de 'farceur'
Ravel zal, als in zijn muziek, in werkelijkheid tegenover deze bloemen-symboliek toch niet onsympathiek hebben gestaan.
Intusschen walsen wij op ons droom-circuit al uit de serre van de
sprekende bloemen naar het front van den eenerzijds zoo uitgescholden en anderzijds zoo hoog opgehemelden Boléro, die triomf
van het rhythme. Wij bewonderen nu eenmaal de weldoeners der
menschheid, plaatsen hen in onze harten standbeeldjes volgens ons
eigen formaat en in dit onvergankelijke werk heeft Ravel— ongeacht
wat boostongige melomanen, die overal naar muzikale farcen snuffelen, mogen beweren —, onbewust misschien, zich als zulk een weldoener doen kennen. Weldoener vooral van onze geplaagde huisvrouwen, die door de ruige tijdsomstandigheden, vanaf het hopeloos ontwaken tot aan den weinig rust belovenden nacht, overbelast
zijn met een lawine van zorgen, schier zonder einde. Te meer, waar
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de dienende geesten zoo zeldzaam worden en zich door de meest
aanlokkelijke advertenties met de subtielst uitgedachte teksten niet
eens meer laten charmeeren. Zoo zouden zij op vele plaatsen voor
alles alléén staan, indien zij den Boléro met zijn zoo uitzonderlijke,
waardeerbare eigenschappen niet tot hun beschikking hadden. Wij
hebben het in dit verband niet over de quasi-religieuze danserij, zooals het stuk in November 1928 te Parijs voor het eerst voor het voetlicht kwam, maar alleen over de muziek, over 'tin da capo perpétuel
d'une phrase toute chargée d'hispanisme' zooals Dumesnil er van
zegt en vervolgt : d'oU vient que l'auteur tire de tels effets de moyens
aussi prévus qu'une répétition obstinée scandée par le tambour ?
Cette phrase reprise ainsi sans modifications de rythme, mais dans un
changement constant de timbre, devient hallucinante'.
Hiermede komen wij in de richting, waar wij heen willen.
Er is een extra-muzikale kant aan dit werk en het is misschien niet
eens zoo merkwaardig, dat juist vrouwen daarover hebben geschreven, zoowel in binnen- als in buitenland. Het schijnbaar indolente,
maar innerlijk brillante poëem verdient alleszins en ten allen tijde
propaganda. Alsof er nog niet genoeg Bolérophielen zijn, zullen de
Bolérophoben smalen! Met dit al zijn er, behalve nog tallooze mannen, practisch haast geen vrouwen, die zich aan de bekoring van den
Boléro hebben kunnen onttrekken en de enkele vrouwen, die ons
vrij bits verzekerden, dat zij nooit of te nimmer onder de obsessie
van den Boléro zouden geraken, behoeven wij niet voor honderd
percent te gelooven. De haat, die in hun oogen flikkerde en de minachting, waarmede zij het woord `boléro' uitspraken, bewezen
maar te wel, hoe de célibataire Ravel het vrouwelijk gemoed haast
lancetachtig scherp had gedeerd.
Maar zij, die niet zoo afwijzend tegenover den Boléro stonden en
niet direct smaalden over de somnifeere werking, erkenden dadelijk de goede, wij zouden haast zeggen de therapeutische kwaliteiten
ervan. En daar is het in dezen tijd, nu er zooveel wordt gevorderd
van onze zenuwen, juist om te doen. Vraagt het deze eerlijke vrouwen eens, hoe zij den Boléro ondergaan en hoe hij hen vast en zeker
voor zich heeft gewonnen! Zij antwoorden u : ik zat, en heusch niet
mediummiek, in een heerlijken, luien stoel te praten met mijn handwerkje of ik probeerde een voorschotje te vangen op mijn nachtelijk
rantsoen slaap, voor zoover de diverse knaleffecten dit ons nog toestaan. Nu zullen zij u verzekeren, ik ben niet zoo'n muziekkenster,
maar toen de tierelantyrende phrase zich in zulk een liefelijk timbre
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als dat der hautbois d'amour transformeerde, kon ik niet meer anders dan gelukkig zuchten: Maurice, je me ronds, ik geef mij over,
ik aanvaard dat, ik aanvaard alles ! alles ! ! In glimlachende overgave
genietend, laten zij het innemende, aanzwellende geweld van den al
maar fanatieker roffelenden tamboer over zich gaan en verlangen
naar het zalige einde. Maar zij verlangen het in een héél trage doseering, haast wenschend dat het nooit moge komen. Wat haar allemaal door het hoofd en de leden schiet, begrijpen zij niet. Het is van
een vage zaligheid om zoo beaat mogelijk te glimlachen — en tevens
van zulk een mathematische stelligheid, dat zij dezen roman in tonen
niet een religieuzen inslag van een kerkelijk gezag, als een voorsmaak van een gelukkiger hiernamaals in zich kunnen opnemen.
Tot binnen de laatste maten de oplossing en het lang verwachte en
toch betreurde einde komt. Maar het is nog niet afgeloopen. Dan
digereert het muzikale intellect in het neuriën van de phrase nog geruimen tijd na en blijft de medicinale werking van deze muziek in
het gemoed van die haar dankbaar beleden schimachtig naborrelen.
En nog later op den dag of in den avond flikkert het effect van iets,
dat als een tonicum werkt, weldadig op. De oogen kijken met een
zeer bijzonder expansie-vermogen rond om anderen met het genotene te besmetten en deelgenoten te vinden in de vreugde van de
ondergane ontspanning.
Hoewel men zich deze zenuwversterkende kuur zelf kan laten
ondergaan met behulp van de grammophoon en daarbij — naast een
auditie, die meer voor een promenade-publiek bestemd is, maar die
wij minder aanraden — de keus heeft tusschen minstens drie magistrale uitvoeringen door orkesten met wereldfaam, zal het toch beter
zijn in een keuze uit deze opnamen het oordeel van den huisarts, resp.
een specialist te raadplegen in verband met het doseeren van de
rhytmische obsessie, die bij die uitvoeringen nog wel uiteenloopt.
De doktoren zullen u bovendien stellig niet ontraden de concerten
bij te wonen, waar gij deze geneeskrachtige muziek tegelijkertijd
ziet opvoeren en het telepathisch contact tusschen u en den drummer
wel directer tot stand kan komen. Eerst als gij volmaakt doordrongen zijt van wat deze muziek in u rechtzet aan datgene wat er begon
te verzakken en scheef te hangen, zult gij de verdere consequenties
van deze minuscule tonenretraite leeren aanvoelen, die zoo heilzaam is om dezen veel-vergenden tijd te doorworstelen.
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RIMBAUD, HET ADVERTENTIEBLAD EN IK

Mijn eerste ontmoeting met het Advertentieblad dateert uit den tijd
van vlak vóór het gaan naar de eerste klasse van de Lagere School.
Ik was toen al eenigszins ingewijd in de geheimen van de letters en
ik had, als een jonge kat, die men een spiegeltje voorhoudt, wel eens
naar den achterkant van die geheimzinnige teekens gekeken, om te
zien wat er zich bevond. Ik had een heel vaag besef, dat die teekens
iets inhielden, al vermoedde ik daarmede niet, dat zij voor mij nog
ooit iets zoo bijzonders zouden worden. Het Spa-A-boek met zijn
primitieve houtsneedjes had zijn eigenaardige bekoorlijkheden en
zijn wijsheid al voor mij ontvouwd. De poëzie van het prentje voorstellende 'De dauw Auw, au' met een opkomende, stralende zon
achter een heuvel met een kerkje er op, had reeds haar indruk op mij
gemaakt. Ik transponeerde het prentje in het Limburgsche landschap, zooals ik dat kon zien vanuit onze woning op den Meerssenerweg, wanneer ik op de marktdagen in den vroegen blauwen
zomer-zonnenevel de boerinnen van Amby met een korf boter en
eieren op den kop en de handen op de `tierteijen' heupen over den
Wittevrouwenweg zag dandineeren, in hun ballet tusschen `mèstem' en markt (de `mèstem' al of niet geïllumineerd met een doorzonde lolblom').
Het leeren lezen op school was mij danig tegengevallen, want het
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en dergelijks meer, bleek op geen stukken na zoo boeiend en op de
kinderfantasie inwerkend, als b.v. het begin der Zesde Tafel van het
Spa-A-boek, waar ik al had gelezen.
de spin — vlug — spek — een stuk — ja, brok.

Gelukkig waren wij bij ons thuis geabonneerd op het Advertentieblad en zoo kon ik, aldus mijn verdriet over de nuchtere letterlingen
der schoollectuur compenseerend, des Zaterdags tenminste staren
naar de attractieve letters, waaruit de kop van het blad was samengesteld. Hoe vaak heb ik toen niet voor de robuste naar alle zijden
geschaduwde letters met somptueuze witte biesjes, waaruit het
woord Advertentieblad bestond, zitten mediteeren. Zij hadden een
aparte bekoring deze letters in vol ornaat, waaraan ik nu nog niet
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ben ontkomen. Ze zijn mijn jeugdvrienden gebleven, al zullen kenners misschien hun prae-Morris-stijl hebben veroordeeld.
Het was of ik toen eerst goed voorvoelde, wat elke afzonderlijke
letter later voor mij zou beteekenen : een soort juweelen, waarmee
ik naar hartelust mocht spelen. De magie, waaraan Rimbaud zich
niet onttrekken kon, toen hij schreef:
A noir, E blanc, I rouge, U vert, 0 bleu: voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes:
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombinent autour des puanteurs cruelles,
Golfes d' ombre;

onderging ik op mijn manier, maar dan ook die van de medeklinkers, al zullen er zijn, die mijn leedwezen over Rimbauds uiteenzetting begrijpen, wanneer ik het niet met hem eens ben over zijn interpretatie van de A ; zij is toch ook de beginletter van een woord als
b.v. amaranth en de eindletter van den toonla, dingen die geen charogneuze bijgedachten toelaten. Hoe vaak heb ik zitten mijmeren over
de capitale D's en T's en over de slanke zwarte-zwanenachtige L,
alsof zij zoo pas uit een postzegel van West-Australië was komen
glij den !
Het bestudeeren van de koppen der bladen is overigens iets wat de
bestede moeite wel loont. In den kop van pronkletters, naar tendenzen van den tijd der oprichting, manifesteerde zich graag het karakter
van het blad en de eigenaars koesteren liefst een modern conservatisme, om dat eenmaal aangegane cachet te behouden.
Maar naast de letter is er ook nog de geest. Het was natuurlijk louter toeval, dat het Advertentieblad begon te verschijnen in dezelfde
maand, waarin het Second Empire ten onder ging. Zonder nu in een
enorm-grappige bui het eene als een consequentie van het andere te
laten beschouwen, is er in het Advertentieblad toch altijd iets geweest, wat zich gaarne koesterde in de stralen van een zon, die ook
te Parijs scheen, al heeft het blad daarmee in Maastricht nu wel niet
alleen gestaan.
C'est un oiseau qui vient de France, werd hier altijd graag gezongen
van hoog tot laag. De schaduwen van die Fransche vogels en meer
nog die van de Maastrichtsche duiven, uit Frankrijk terugvliegend,
schoven gaarne over haar advertentierubrieken en hielden er mede
dien serieus-frivolen geest in, die elke specifieke Maastrichtsche uitting, zoo typisch, aantrekkelijk en dankbaar maakt.
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Wie dacht weer niet aan het Second Empire, maar dan vertaald
in het dialect van de imagerie populaire van Epinal, wanneer het
Advertentieblad met Carnaval in een verdubbeld aantal bladen uitkwam? Tientallen figuurtjes verluchtten dan den tekst. Eigenlijk
was dat het Advertentieblad in zijn jaarlijkschen grootschen bloei.
Het had dan in zijn zwart en vroolijk rood een haast bibliophiele
allure, als ik met deze vergelijking tenminste de jagers op `exemplaires sur papier teinté caca d'oie (souvenir le roi Pausole)' niet grief.
Over de paginas cancaneerden de figuurtjes en silhouetten, waar-.
tusschen men nog vele tijdgenoten en afstammelingen van officieren der Grénadiers de la Garde impériale of ook al Guides en andere
magiërs met de tuniek en de épaulettes kon herkennen, alsmede
Marguerite Bellanger's met haar ideale taille en andere dames
Second Empire, die hun voetjes met een meer Constantin Guysachtige gracie lichtten. Verder zwermden er Colombines, Pierrots,
Harlequins en Dominos (ook de contramineuze zwarte), natuurlijk
niet zoo réveuse of rêveur als die van Watteau, maar wel veel korter
bij de pittige realiteit, die voor die groote dagen ook meer werd
gewenscht. Daartusschen daalde men zoo stilletjes af naar de opzichtelijk gebochelden en geneusden, zij, die meer gewoon zijn zich te
vermeien in het zingen van :
En jij moet niet zoo draa-haaien,
jij moet niet zoo schuddelen met ... enz.

om te belanden bij degenen, die zich in een niet nader aan te duiden
laken (ditmaal zonder bibliophielen inslag) hulden, maar die daarmede decoratief op een der beste stijlperioden van de modernste
ismen vooruitliepen.
Al deze figuurtjes waren dus verdeeld naar verhouding van de distinctie der 'gekkigheid' en eveneens de bijvermelde of afzonderlijk
aangeprezen menu's en puike dranken, die op een der eereplaatsen
in het blad de verhemelten van Momusinnekes en Momussen weer
op een andere wijze streelden en op gang moesten brengen, dan
waar men zich beter aangewezen achtte op het 'beer wie wien',
waarmede in den regel de berijmde advertentie, gewoonlijk beginnende met 'hop hop hop' en 'bei dee en dee moot geer zien' eindigde.
De verkoopingen op de laatste pagina hadden wel niet die variatie
van plaatjes met villa's, huisjes, boerderijtjes, paardjes, koetjes en
varkentjes met bijbehoorende boompjes en heggetjes, als de nieuws1024

bladen er Zaterdags vertoonden en die ook meer voor de buitengemeenten bestemd waren, maar de kop van den deurwaarder in diens
aankondiging van verkoopingen deed in volume niet onder voor
die van Victor Hugo. Dat manneke met zijn hamer was inderdaad
koppig.
Op zijn tijd kon het Advertentieblad het strijdtooneel zijn van
plaatselijk verschil van inzichten en ook van de concurrentie. Ik herinner me nog den strijd, die door een paar slagers in de kolommen
van het blad werd uitgevochten en die eindigde, nadat een der concurrenten had geadverteerd : 'Mijn toonbank is grooter dan des
stoffers groote slagerij'. Een betoog, dat door hen, die de partijen
van meer nabij kenden, wel aan de werkelijkheid was te toetsen.
Zoo konden bij verkiezingen en wrijvingen in het vereenigingsleven vaak meeningen, die zich in andere bladen geen lucht konden
verschaffen, van hun weeën bekomen in het Advertentieblad, dat
de liberteit hoog hield en zoodoende meer dan welk blad in stad en
omgeving de spiegel werd van wat er 'in 't groet Mestreechs hoeshawe (want dit is het nog, zelfs na den uitleg der stad) umging'.
Onze schoenmaker, een liefhebber van kanarievogels, die ook
wel eens gaarne filosofeerde en naar wie ik bij een dringende reparatie
wel eens kon zitten luisteren, als hij het had over de schakeeringen
van het geel en den zang van zijn vogels - zij hielpen hem wel eens
bij zijn demonstratie - en het adverteeren van die diertjes, zeide vaker : 'de gazet lees me veur 't nuijts, mér 't Advertentieblaad lees me
veur de advertenties'. Ik heb altijd met dezen populairen kijk op het
Advertentieblad kunnen instemmen en het nut van dit soort bladen,
naast die gemengd met nieuws of actueele artikelen, heeft voor mij
steeds onomstootelijk vastgestaan.
Zoo zijn dan door de kolommen van het Advertentieblad vier en
zeventig jaar lang de stoeten van honderdduizenden advertenties
getrokken in een bonte verscheidenheid van vroolijke, zakelijke of
droevige groepen en eenlingen. Vluchten in hooger sferen als de
ballontocht van kapitein Bunel in 1872 of van 'de Mestreechs geïnspireerde diechters', bals van alle mogelijke societeiten en vereenigingen, visschers- en `bookvinke'-concours, `optochte nao, door
en oonder langs de berg mèt ofzoonder concerte van de grenedeers',
opera's, poppen-exposities, modeshows, uitslagen van de bekroonde oplossingen van het Rebusraadsel in de Opregte Maastrichter
Almanak, waarbij in solemneele annonces de prijswinners werden
bekend gemaakt, die een portemonnaie in ontvangst mochten ne1025

men als het een man was en een zilveren vingerhoed, wanneer een
vrouwelijk wezen met den prijs ging strijken. Nog honderden andere soorten van advertenties passeerden de revue, al of niet typografisch geëncadreerd, maar de trouwe abonnés behoef ik deze niet
nader meer op te sommen.
En nu? Want ik moet eindigen.
Nu naar de honderd, naar het eeuwfeest! Advertentieblad, van
ganscher harte nog vele, vele jaren! !
MUZIKALE VOORUITZICHTEN
Wij hoorden dezer dagen in een uitvoering van de N.B.C. onder Toscanini het gesymphoniseerde Scherzo uit het strijkkwartet Opus 13 5
van Beethoven met dien drogen harden klank in de opname, waarvan de Amerikanen zoo heeten te houden, maar waaraan wij ons
zoo moeilijk kunnen wennen. Bij het hooren van zekere passage in
het begin, vonden wij het toch jammer, dat Beethoven niet heeft
kunnen luisteren naar Prokofieff of althans kennis heeft kunnen nemen van diens partituren. Wij dachten daarbij niet aan diens Symphonie classique, hoe musici en critici daarover ook mogen denken,
want ook wij hebben wel eens heimwee naar sommige dingen uit
de achttiende eeuw. Had Beethoven het geluk gekend Prokofieff
als voorvader te hebben zien bloeien in plaats van een aan muzikale
constipatie zeer onderhevigen Haydn, wat zouden wij thans kunnen
luisteren naar een nog genialeren Beethoven, naar een nog brillanteren héros de la Musique.
Wij kunnen ons tegen dezen heldengeest wel verzetten, maar wij
zullen toch, b.v. bij het hooren van zekere passages in het Andante
van zijn Vijfde, ons heel stiekum moeten bekennen, dat wij eigenlijk
zoo'n gevoel hebben, of wij zoo'n houten kindersabel, van twee
latten en een spijker vervaardigd, aan onze linkerzijde hebben bungelen en dan plotseling genegen worden dezen sabel te kruisen met
den min of meer eminenten degen of kris van den dirigent. Gelukkig, dat er ook nog ergens in onzen geest een Maitre Pierre uit het
Retable van de Falla huist, die ons tijdig toeroept : `Arrêtez, monseigneur Don Quichotte; vous détruisez ainsi toute notre fortune !'
Onder een zoo subliem mogelijk gecouveerden glimlach om onze
onnoozelheid laten wij ons kinderzwaard in zijn denkbeeldige
schede zakken en smoren wij den martialen geest, die over ons vaarIO26

dig werd, door zoo intens mogelijk te denken aan den meer wiskundigen kant der edele toonkunst.
Wij nemen natuurlijk gaarne aan, dat vele muziekliefhebbers
daar anders over denken, maar zij kunnen natuurlijk niet weten
waar wij eigenlijk heen willen, anders zouden zij allicht meer met
ons instemmen. Wij zeggen 'meer' met ons instemmen en niet 'volledig'. Want de meesten van hen willen inwendig wel nieuwere
klanken hooren, maar die ooren van hen zijn zoo weergaloos lui om
ze in zich op te nemen. Zij leggen ze weer liever - behoudens een
paar uitzonderingen in den lande, waarvan Maastricht er ook ééne
was - op de kussens van programma's, afgezet met tirlantijnen van
Bach, Mozart en zoovele anderen en sluimeren maar in. Zij durven
hun hart niet laten meestuwen, meehuppelen en meekloppen op de
waardige rhythmes der moderne klankconstructies, die toch de
overbrugging vormen naar die muziek der toekomst, die maar één
jubel om het leven is en van zulk een stralende, actueele oorspronkelijkheid, dat zij zich nooit meer tot een tweede weergave kan
leenen.
Het licht staat niet stil! werd den beroemden Engelschen landschapschilder Constable geleerd. Hij deed met deze uitspraak zijn
voordeel en zijn van gezeefde zon zinderend werk boeit ons nog.
Zoo is het ook of moet het ook zijn met de muziek. De muziek
staat niet stil en zij mag zich ook niet meer omkeeren naar den dag
van gisteren, laat staan naar de romantieken, naar achttiende eeuw
of tijden nog daaraan voorafgaande.
Men kan natuurlijk, voor zijn kippenhok staande en toevallig de
uitgezonden muziek van Rameau's 'la Poule' beluisterend zonder
gauloise bijgedachten, er toch inkomen, dat uit een achttiende
eeuwschen geest zulk klankbeeld kon worden geboren en het dan
ook met het tempo van dien tijd vereenigbaar achten. Maar het zal
geen toondichter van dezen tijd, aan wien de zakelijke Amerikaansche geest - die de dingen uitsluitend verslijt voor wat ze zijn - niet
onaangeroerd kan zijn voorbij gegaan, invallen, dat wat zijn moderne poules moveert nog weer te geven op een wijze, die bij Rameau in het kader van dien tijd thans nog zulke bewondering afdwingt.
Hij zal het niet anders moeten doen, om anders te willen zijn, maar
ook, omdat hij, indien hij maar een beetje op de hoogte is gebleven
van de bibliographie der hoenderteelt en de tijdsstroomingen, die
zich zelfs in dit haast microcosmische deel van het Geheel van Natuur en Leven hebben gemanifesteerd, weet, dat zijn klankbeeld dit
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alles mede moet herademen. Maar hij zal dan ook begrijpen, dat dit
met den dag veroudert. Als hij dit goed voor oogen houdt, zal hij,
als hij gecapaciteerd is gelijk Respighi, niet als deze in zijn suite les
Oiseaux' een 'La Poule' doen herleven, met een poot uit de achttiende en een poot uit de twintigste eeuw en dus geen moderne kip.
En dat is toch het minste wat wij van een modern componist in dit
genre verwachten.
Beethoven schreef ook muziek, die als een styleering van de natuur kan worden aanvaard. De friezen van zijn Zesde vertolken
landelijke emoties die in tijdsorde iets later vallen, dan die verwekt
in de cartons voor gobelins van Goya. Maar welk een onderscheid
dan ten gunste van den laatste. Welke oogen en vooral welke haren !
Welk een intens leven en bij sommigen : welk een interessante hel!
Wij kunnen er dan ook niets aan doen, maar bij het doorbladeren
van de partituur schemeren ons boven de overigens zoo levendige
nootjes zulke lieftallige slaapmutsjes en geen revolutionnaire vrijheidsmutsen en wij ontkomen tijdens de uitvoering niet aan het
verlangen, dat de een of andere welgezinde Dzjinn ons bij het nekvel
moge grijpen en ons plaatsen op de hellingen van den St. Pietersberg,
als daar in het voorjaar de westenwind over de pas bemeste velden
blaast, terwijl de geur van de uitspruitende groenten er al zijn aandeel in neemt.
Daár is de waarachtige muziek in de directste inspiratie. Daar is niets
van dat klassieke gezaag, maar de moderne wind, die den geest van
alle tijden eeuwen vooruit is en blijft. Daar zijn de moderne groenten, ware anthologieën van essencies uit natuur en menschelijk vernuft, dat bij is. Daar is de zon, die haar stralen slingert en daar is de
eeuwigdurende beweging van het water. Daar is de Natuur met de
grootste N. die er te vinden is. De Natura Artis Magistra. Wij zouden misschien gemakkelijker kunnen opsommen wat daar niet is,
maar wij hebben nu eenmaal opgenoemd het Grootsche en het
grootsche, dat daar verricht wordt en daar zetten we nu een punt
achter. Neen, wij doen dat anders, wij zetten er een gedroomden
paukerslag achter : timbale sec boum!
En nu staat weer in al zijn grootschheid voor ons, wat natuurmuziek kan zijn, want met zulk een paukenslag eindigt toch ook die
geweldige toonschepping geïnspireerd op de natuur der zee, die Debussy's La Mer is. Dat zijn geen aardige viool-rijmelarijtjes met
fluit- of hoboprentjes. Dat is muziek! Nu weten wij wel, dat het leven niet alle dagen de voorwaarden schept om dergelijke toppen
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van kunst te creëeren - wij althans kunnen daar geen twee jaren van
ons fugitieve leven meer aan spendeeren, gezien het tempo, dat ons
aanspoort - maar het moet toch niet uitgesloten zijn muziek te schrijven, neen, liever niet meer muziek schrijven, maar toch te doen klinken, die met roem mag heeten:
De Maasvallei.
Drie symphonische improvisaties.

I. Van de morgenschemering tot den middag met de visschers op de
Maas.
II. Spel der golfes, der zonnevonken en der rookpluimen van de
Enci.
III.Dialoog van den wind en de groenten op de hellingen van den
St. Pietersberg.
De laatste toon mag daarbij gerust ook : 'timbale sec boum' zijn, tot zoover willen wij een plagiaat van La Mer wel door de vingers
zien - dat geeft de muziek een bijzonder spiritueel cachet, wat aan
den geur van bovenbedoelden wind niets afdoet. Het kan zelfs het
eenige zekere zijn in het vele onzekere, wat nog gaat volgen.
Wij, met niet zoo'n heel klein beetje verleden, herinneren ons
nog best, hoe de Walen vroeger hier kwamen visschen en dan stoetsgewijze over de Walletjes trokken tot zij meenden de plaats te
hebben ontdekt, die zich het meest tot hun contemplatieve liefhebberij leende. Welnu, dergelijke stoeten moeten wij in de toekomst
kunnen zien trekken, maar dan niet met vischmanden en hengels,
doch met violen, houten en koperen blaasinstrumenten, met als
sluitstuk een grandioozen wagen vervoerende de contrabassen, de
harpen en het tinkelende en roffelende muzikale geschut. En deze
stoeten moeten zich niet meer bewegen naar de concertzalen, maar
naar buiten, naar de natuur!
Wij zijn nu toch wel een beetje op de zaak vooruit geloopen. Het
orkest, want de lezer heeft zoo stilaan al begrepen, dat daar een orkest op drift is, zal dat maar niet zoo in een-twee-drie kunnen bolwerken. Wij kunnen dat van de gevestigde, bezadigde orkesten
trouwens ook niet meer verlangen. Neen, ook wij hebben gezegd:
geeft ons de jeugd en wij zetten haar niet meer achter een muzieklessenaar, maar vóór een bloem, die rilt in den morgenwind, buigt
in den middagstorm en, eer zij zich sluit, weer heen en weer wiegt in
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het avondbriesje. Wij hebben onze strijkers-, blazers- en drummerklassen niet meer in een minder of meer ideale school, maar langs
`het ruischen van het ranke riet', onder het `parkweven', vooral in
den tonischen wind, die in het voorjaar over de pas bemeste velden
en de ontluikende groenten gaat. Dat is onze muziek, die der Natuur !
En later in het jaar, zie en vooral hoor ze daar zitten ,tusschen de
golvingen van de ruischende korenaren, zonder muziekpartij,
spelend een 1. vue, dat ontroert en doet verlangen naar meer, naar
meer in deze collectieve uiting van wat daar in de vibreerende harten omgaat. Zestig, zeventig, tachtig en meer leeuwerikken stijgen
daar dan al strijkend, blazend en drummend omhoog, op gevaar af
van door een zonnesteek te worden getroffen. Welk een jubel, schier
zonder einde!
En welk een verscheidenheid in de aanleiding tot een improvisatie! Wij zien het nieuwe orkest, gelijk wij dat reeds eerder wenschten, ook al opgesteld op de `Bleikerei' met het uitzicht op de Maas en
de Enci, een samenvatting van visscherij, landbouw, scheepvaart en
industrie. De dirigent heft zijn stok en al de verscheidenheden van
de gevoelens voor dit nobele, bezige vergezicht beginnen in het
magnifieke team van executanten te ruischen. De toehoorders
schijnen door deze massa-fijngevoeligheid toch wel eenigszins in
hun verwachtingen te zijn ontgoocheld en wij vragen ons even af
of het wel zoo gewenscht is de collectieve improvisatie met zulk
sereen ruischen te laten beginnen. De opmerking van Richard
Strauss — toch een practische kop — aan Stravinsky, toen hij diens
l'Oiseau de Feu' bijwoonde; 'Vous faites une erreur en commenÇant votre pièce pianissimo. Le public ne vous écoutera pas. Il faut de
prime abord le surprendre par un grand coup d'éclat. Alors il vous
suit et vous pouvez faire ce que vous voulez', speelt ons door het
hoofd. Daar zit inderdaad iets in, dat het overwegen waard is. In
plaats dan van het murmelen der Maas, zoo liefelijk kronkelend naar
de oude Veste, kan toch in al die geïnspireerden gelijktijdig opkomen en dat wijst weer op het voordeel om van jongsaf op elkaar te
zijn ingesteld dat er een boot fluit en daarmee is aan den practischen
wenk van Richard Strauss wel tegemoet gekomen. Liszt wist dit
ook reeds en wie goed luistert, hoort in den inzet van Mazeppa reeds
den héélen dans van Koning Katcheï uit Stravinsky's Vuurvogel.
Het kan natuurlijk gewaagd zijn, al dadelijk met dit experiment
voor den dag te komen. Maar Stravinsky, die wel eenig vermoeden
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moet hebben gehad welke heerlijke vergezichten zich nog voor de
muziek zouden openvouwen, geeft ons in Petrouchka een machtigen en weldoenden wenk. Inderdaad, het eerste publieke optreden
zal beter niet voor een vergezicht aan de Maas of van den St. Pietersberg kunnen zijn, maar op den hoek van het Vrijthof met een doorkijk op den Grooten Staat en wel met Carnaval. De enkele ongave
contoures, die zich bij dit eerste inspelen voor het groote publiek
nog zullen releveeren, zullen in de losgelaten massa uitbundige timbres, waartoe de bonte storm der gemaskerden zeker zal inspireeren,
niet zoo opvallen. En dezen muzikalen vuurdoop zal de nog enkele
schroomvallige improvisatoren een hart onder den riem steken en
hen binnen een minimum van tijd maken tot de vurigsten van de
natuurmuziek-enthousiasten.
Maar ook de actualiteit eischt de nieuwe muziek op en nu herinneren wij ons weer den glorieuzen optocht met veel vaandels, muziekkorpsen en transparanten, waarmede destijds de vermaarde duif
werd ingehaald, die zulk een fantastischen geldprijs won in Frankrijk. Binnen afzienbaren tijd zal te Maastricht een tentoonstelling
van werken van Vincent van Gogh worden gehouden en wat zou
dat een prachtgelegenheid bieden om de schilderijen van dezen op
zon en kleuren verliefde met al de bewondering, die dit machtige
oeuvre verdient, in te halen op de nieuwe muzikale wijze, die wij
zoo voorstaan. Wij hopen, dat daarbij de 'Tuin met Zonnebloemen'
en de 'Vazen met Zonnebloemen' mogen worden geëncadreerd
door groepen van het prachtige koper, dat zulke tonen van verheerlijking moge vinden, die dan een waardig onderdeel mogen vormen van deze manifestatie van kleuren en tonen, bewijzend, dat
onze heerlijke Limburgsche natuur niet heelemaal onverwant is aan
het zonnige ProvenÇaalsche land. Trompettisten, gij, bespelers van
het meest 'heroïeke' instrument en vooral gij, schuiftrombonisten,
gedenkt dan bij dien sprankelenden intocht, dat het geel voor Van.
Gogh de kleur der vriendschap, der genegenheid en der liefde beteekende en iets brillanters verlangt dan het rètteketèhtehtèh! rètteketèhtehtèh! van de oude garde !
Wij besluiten onze beschouwing over deze toekomstmuziek met
den nog vurigeren wensch, dat zich dit alles onverwijld en met spoed
moge realiseeren. De omstandigheden, ook in ons schoone, goede
Maastricht, zijn bijna ideaal. Opbouw overal, vooral het leggen van
nieuwe bruggen. Wie denkt hier niet aan Dnieprostroï van Julius
Meytuss: les premiers travaux sur le Dnieper, pose des premiers
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pilliers. Deze compositie is nog wel niet van alle oude smetten vrij,
maar toch, voor hem, die als kind met een schaar op de handvatten
van een stel ouderwetsche strijkijzers timmerde en daarbij kinderlijk-nadenkend stond te peinzen, heeft deze muziek iets van een
openbaring achter de nevelen. Wij hebben deze muziek niet in onze
jeugd of als nog minderjarige kunnen vernemen, wij werden nog
gefopspeend met Bach en consorten; wij zullen nooit zoo muzikaalgezond zijn als zij, die onmiddellijk met de natuurmuziek zullen
worden geconfronteerd.
Wij nemen aan, dat deze collectieve improvisaties niet altijd even
geslaagd kunnen zijn, maar er zullen zich gemoeds- en weerstoestanden voordoen, samen met gelukkige huishoudelijke omstandigheden, waardoor resultaten worden verkregen, die de verhevenste
volmaaktheid nabij komen. Tegenover deze geniale ontladingen
van collectieve inspiratie zal de oude muziek in het niet verzinken.
Op deze uitblinkers zullen de grammofoonplatenconcerns zich
terecht met ongeduld en enthousiasme werpen, in hun interesse om
zulke edelste muzikale uitingen den voorrang te verleenen en deze
omwenteling van de muziek zooveel mogelijk met hun kapitalen
te bevorderen en te ondersteunen. Zij zullen juichen in hun run om
dit fantastische, dit ongedachte, dit geniale, zoo zonder maat en tijd
en met zulk een horizon voor verbreeding van het menschelijk kunnen, tot gemeengoed te maken. Want dat is toch maar de muziek,
die ons zoo ultra-modern kloppend hart heeft gestolen!
Timbale sec boum! ! !

103 2

19 46

ONRUSTIGE GEBEENTEN
Het Reuter-bericht, dat Zondag, 9 December jl. te Madrid het gebalsemde lijk van de in 1802 waarschijnlijk aan arsenicum-vergiftiging gestorven vroegere gravin Cayetana Alva was opgegraven,
vervulde ons, eer wij nog verder lazen, direct met een elegische ontroering. Want, zoo heette het verder in dat bericht: de hertogin
heeft vermoedelijk model gestaan voor de beroemde portretten van
Goya (1746-1828), de 'la Maja desnuda' en 'la Maja vestida'. Voor
model gelegen zou hier overigens aannemelijker klinken. Het elegische van onze ontroering loste zich als een nevel van de overige
ingrediënten onzer bewogenheid en een artistieke vreugde, vermengd met kunstenaarstrots begon in de plaats daarvan ons gemoed
te doorgloeien.
Zeer terecht hebben de Spaansche Regeerders dat geïnspireerde
paar, de pittige hertogin of wie het was en den forschen schilder
met torero-allures de eer van den postzegel waardig gekeurd, toen
zij in 1930 de herinneringsserie bij het eeuw getijde van Goya's
dood tot uitgifte lieten brengen. En het is niet alleen de philatelist
voor wie deze zegels een ware oogenlust zijn. Het is de apotheose
van een onsterfelijken kunstenaar en een der even onsterfelijke Muzen, want dit soort vrouwen kan niet genoeg worden geëerd en tot
voorbeeld worden gesteld. Er zullen er misschien zijn, die met smalenden mond zeggen: Nou, die Maj a, met of zonder bolerootje aan,
heeft het maar wat gemakkelijk gehad met daar al rustend onsterfelijk te worden. Zoo zouden wij het ook kunnen, niks geen kunst
aan!
Zij vergeten, dat Francisco Goya een alles behalve gemakkelijk
heer was, ook al had hij palet en penseelen in de handen. En zouden
zij, verondersteld, dat zij al de gestalte hadden van zulk een kindvrouwtje — die toch het product was van een selectie van meerdere
geslachten, uitmuntend door moed, vroomheid en hartstochtelijkheid —, kunnen aanspraak maken op het intellect en den vrijen zin
met breeden kijk, waarvoor deze speelsch-energieke vrouw in haar
tijd beroemd was en die de extase van den tot de natuur-mystiek zoo
aangetrokken schilder zoo wist te doen kristalliseeren ?
-
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Wat er van zij, zoolang er in 's menschen ziel iets blijft trillen voor
de Romance van het Schoone, zal zij dit grandiose paar in glimlachende overweging gedenken.
Maar Reuter, die eer voor het sensationeele dan voor het schoone
ontvankelijk is, bericht voorts, dat de hertogin op 4o-jarigen leeftijd
onder geheimzinnige omstandigheden stierf te Madrid. En dat men
nu wil nagaan, of nog sporen van het vergif te vinden zijn en zij werkelijk het model van Goya was. Toen de doodskist geopend werd,
bleken beide voeten van Cayetana te zijn afgezaagd. Slechts een voet
lag in de kist.
Tot zoover het bericht.
Onze elegische en overige ontroeringen moesten bij het lezen van
het slot plaats maken voor de de volgende ontboezeming, die wij
niet konden verhinderen te slaken: 'Daar heb je het gedonder! Ook
háár gebeente kan niet tot rust komen, evenmin als dat van haar
superben onrustigen schilder.' Want toen op 13 November '888 de
grafkelder, die te Bordeaux de lijkkist van Goya bevatte, op last
van den consul van Spanje werd geopend, teneinde de illustere resten van den Spaanschen hofschilder over te brengen naar het vaderland, bleek het, dat behalve eenige kleinere botten, ook de geniale
schedel was verdwenen. Die lag er dus niet meer naast, als het voetje
bij zijn duquesa, hij was er eenvoudig niet meer.
Wat een sympathie van bijkomstige omstandigheden nog na den
dood tusschen het zoo gezond-vibreerende model en den zoo gezond-pulseerenden kunstenaar-aanbidder !
Wij hopen maar dat de resultaten van het onderzoek der overblijfselen van de eigenzinnige hertogin haar eeuwige rust niet verder
mogen vertroebelen en dat de zwartste wroeging moge komen
over den onverlaat-verzamelaar van beroemde botten, die naast
Goya's hersenkamer misschien ook nog het hertoginnenvoetje als
pronkstukken van zijn sinistere collectie met welgevallen gadeslaat.
Wat nu het onderzoek zelf betreft : dit zal dus tweeledig zijn. Ten
eerste : of nog sporen van het vergif worden aangetroffen. Laten wij
hopen van niet. Want om welke dramatische Spaansche raisons en
door of voor welke mededingster ook, de sportieve en brutale hertogin uit dit tranendal mag zijn weggewerkt, wij maken ons liever
wijs, dat zij een arsenicophage was en dat een te voortgezet gebruik
van arsenicum er de schuld aan had. Dat zij dit voor haar tochten in
de bergen, al of niet begeleid door haar artist, noodig achtte, of ook
al om de frischheid en gaafheid van haar charmes dát te doen behou-
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den, wat tot het dompteeren van haar athletischen, maar niet altijd
even standvastigen schilder wel noodig zal zijn gebleken. Voor ons
moet het blijven, of zij is heengegaan door harentwil en niet door
het ingrijpen van haar vijandige, duistere machten.
Ten tweede : of zij werkelijk het model van Goya was.
Wie haar beeltenissen in of zonder het gezelschap van Goya de
revue Iaat passeeren, kan zich niet aan een zekere teleurstelling onttrekken en evenmin aan de vraag : bezat de duquesa wel 'des seins
assez opulents' om de Maja desnuda te kunnen zijn? En moet men
dan niet met een stillen schuchter-open mannenlach erkennen, dat
zelfs de lyrische emotie van Goya daar, of het ontbrekende aanvulde
of een andere jonge vrouw uit zijn penseelen streek. En wanneer
men dan de ter zake kundigen moet gelooven, die veronderstellen
dat Donna Joaquina Candado tot model diende voor de Majas en
haar vormen confronteert met die der Maja desnuda, dan frappeert
daarbij wel dezelfde opulentie van vormen. Het vlamt als het ware
op voor onze verbeelding als een lichtreclame: je bent de buste van
de Desnuda of je bent ze niet!
Er is echter nog iets anders.
Zijn de beide Maja's wel dezelfde vrouw geweest ? Ook daaraan
wordt getwijfeld. Is de gekleede Maja niet iets ouder dan de andere ?
En ook al niet een tikje chragrijnig ?
Hoe dit zij, wij behooren in geen geval tot de beschouwers en de
critici, die als gewoonlijk, de Desnuda opofferen aan de Vestida,
maar houden het met Bertaux, die de eerste tegen de laatste verdedigde, zeggende : Certes, cette dernière est un morceau de maitre, et
rien n'égale l'audacieuse habilité du peintre á révéler les charmes
qu'il cache sous de traitresses batistes, à voiler sous de chastes, mais
trompeuses apparences, rappel ou le souvenir de la volupté. Les
deux bras levés et ramenés derrière la tête dans leurs manches jaunes,
la brune chevelure frisée qui se rebelle, font un cadre d'une incomparable harmonie au visage ardent et aux yeux prometteurs. Mais,
zoo gaat hij voort, l'autre Maja est peut-are Ie morceau de nu le
plus savoureux qui soit au monde. Petite, avec sa taille de guêpe, ses
hanches pleines, ces jeunes seins opulents et márs, ce n'est point une
beauté classique, ou s'incarne la vision d'un peintre tourmenté
d'idéal, mais c'est, cueillée dans la nature vivante et palpitante, une
fleur de joie et de plaisir dont l'arome pervers enivre, et que l'artiste
eut sans doute le bonheur de respirer aux jours amoureux de sa
jeunesse. Il en peignit l'image spirituelle et brillante dans l'allégresse
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que donne la pleine maitrise de la pensée et de l'outil, et jamais pinceau d'une touche plus légère ne fit chanter la lumière sur une chair
blonde plus voluptueusement abandonnée.
Deze woorden van Berteaux begeleiden onze gedachten, als zij
uitgaan naar het komende onderzoek, waar het voor veel van de nagedachtenis der hertogin en haar onsterfelijkheid zal zijn: to be or
to be not. En daarover zijn wij bedroefd, want wij koesteren niets
liever dan den ouden droom van een Desnuda met een hertoginnendiadeempje, dat zij plagend achter het kussen verborgen houdt. Al
zullen wij echter modern genoeg zijn, om ook deze droom te kunnen laten begraven en van alles ontdaan nog even bij de groeve stil
te staan, om dan zonder traan of lach om al dat aardsch komischweemoedige te verdwijnen. Misschien ook niet !
In afwachting van den afloop van dit testen van haar gebeente
blijven wij vastklampen aan de legende, dat het vleesch om dit beschadigde geraamte samen daarmede het verrukkelijke lichaam
vormde van haar, die zich blauw-bloedelijk noemde: Donna Maria
del Pilar Teresa Cayetana de Silva Alvarez de Toledo, duquesa de
Alba en die met een magnifieke, signoraiale fronsing van haar ravenzwarte wenkbrauwen in een crisis van intimiteit haar dertien jaar
ouderen lijfschilder kon toesnauwen: Francisco, donder op ! !!
Wat ons niet belet te wenschen: Cayetana, blijf onze Desnuda en
houd stand tegenover alle critiek !
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COMMENTAAR
VAN EEN DICHTER

1955

WOORD, KLEUR EN INSPIRATIE
Het overkomt mij vaker, dat ik mij betrap te zitten peinzen voor een
vel helderrood, rose of oranje papier en dan in de diepte van die
kleur meen te verzinken. Ik tracht daarin het uiterste te benaderen,
maar, terwijl dat rood, rose of oranje in mij doordringt en zich rond
mij optrekt als behagelijke bloem-ijle muren, vooral als de kleuren
in het volle zonlicht tot hun hoogste schittering worden opgevoerd,
kan ik mij toch nooit de verzekering geven: nu heb je het eindpunt
bereikt en voel je je bevredigd. Er is over mij intussen wel een toestand gekomen, dat ik mij afvraag : ben ik dan toch maar een vleesgeworden kleur? Dit gaat zo een tijdje door. Ik verjong er bij en
voel mijn 'achtenswaardig' hoofd weer worden tot dat van een
cupido, wiens 'gouden' krullen echter even zovele vraagtekens zijn.
Daarna word ik deze contemplatie moe en berg ik de mysterieuze
kleuren weer op in hun portefeuille tot een volgende keer. Want
naar die volgende keer verlang ik reeds, al weet ik, ook dan zal ik
evenmin voldaan worden.
Tracht ik naar het punt van uitgang bij dit mediteren, dan dringt
zich de behoefte op, dit enigszins te doen in tijdsorde en rijzen uit de
dageraad van mijn kindzijn het eerst het hemelsblauw, het weidegroen, het wit van de madeliefjes en het geel van paardebloemen en
boterbloemen. Die bloemen bekijken mij meer als kinderogen van
de aarde en dienen zich nog niet aan als kleuren op zichzelf. Dat doen
de kleuren eerst in de vormen door mensenvernuften en -handen
gemaakt.
En daar is dan vooreerst en voor altijd het Rood, gewoonlijk omlijst of versierd met goud. Mijn eerste ontmoeting met het fameuze
rood en goud heb ik vastgelegd in mijn gezicht 'Pacific', verschenen
in 1946. Met de volgende passage :

Ik stook niet jeugd, mijn achterkoppling houdt
de koppling van een meisje in rood en goud,
als eerste ontmoeting met een meisjesschoot
teer gedrapeerd in 't aangebeden Rood,
onsterfelijk als de Zon, waar 't vermiljoen
warm contrasteert met 't plantvlees koel en groen.
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wordt de blonde vrouw in rode jurk voor het eerst, als binnen een
kader van poëtische mémoires, hier in de miniatuur-vorm van het
kind, door mij vereeuwigd, na in andere gedichten al vroeger en herhaaldelijk te zijn verheerlijkt, gescholden of betreurd.
De volgende ontmoeting met rood en goud, die in mijn dichtwerk bleef nagloeien, waren de vaantjes in rood met goud omzoomd en gebruikt bij de feesten in de parochie.
Maar nu verschijnt het Rood en Goud in de vorm, die mij het
liefst bijbleef. Het is het prachtige rood, bedrukt met gouden sierletters en het verguld op snee van de platenboeken, meestal geïllustreerd door Gustave Doré. Het zijn vooral 'Moeder de Gans', de
`Fabels van Lafontaine' en 'Baron von Mn.chhausen', veel later gevolgd door 'Duizend en één Nacht'. Met hun folio-statigheid doemen zij zelfs nog decenniën later in mijn dromen op, héél groot van
formaat, met het kind gegroeid tot mansgrootte.
Dan volgt de uitgelatenheid van de rode rokjes met gouden galons der zg. Tyroliennes en Italiennes bij de Carnavalsvieringen.
Toen ik voor het eerst Verlaine's `Liturgies intimes XII: Juin' las,
struikelde ik bijna over de regel:
Mois de jésus, mis rouge et or, mois de l'Arnour

Deze versregel hield mij vast en liet mij niet los. Eerst toen ik weer
op een rood-en-gouden Kind het gedicht `Juni-Weelde', voorkomend in mijn bundel: 'De Bruid der Onbekende Zee en andere gedichten' (1916) had geschreven, voelde ik mij er van bevrijd.
Voorlopig eindig ik maar met de etiketten van de grammofoonplaten. Deze konden met hun prachtige, diepe kleuren en hun rijke
gouddruk soms zo mooi zijn, dat ik op een gegeven ogenblik boos
werd op de Columbia-Maatschappij, wijl zij voor haar dansplaten
zulk een magnifiek purperen etiket gebruikte en deze verhevene
kleur niet had gereserveerd voor de door mij zo geprefereerde moderne symfonische muziek. Ik ben er toen wel niet toe gekomen
daar iets over te dichten als de 'Woede om een aardbol zonder
Kemp-land', die mij werd ingeblazen door de afwezigheid van het
Kemp-land aan de Zuidpool, waarop ik als kind zo trots was en
waaraan ik zo gehecht bleef. Het rood-en-goud etiket op de grammofoonplaat legde ik echter vast in het gedichtje:
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Ik hoor in rood Ravel en eer ik het merk
bol ik mijn wangen en bugel ik mee
met onvolkomen glans, maar even sterk
een der fanfares uit Daphnis en Chloé.
't Is uit. Ik glimlach om mijn prille waan
te menen, dat ik fel heb meegedaan.
Wat is dit nu ook eigenlijk geweest
wel anders dan een kort en simpel feest,
te blazen voor 'n denkbeeldige compagnie,
als ik in vermiljoen de dingen zie?

Is het vooral het vermiljoen in zijn puurste en lichtste verschijning,
dat het mij aandoet, er zijn nog andere kleuren en nuancen. In het
begin van mijn poëtische levensgang schreef ik in het gedicht :
`Droomtover' uit 'Het Wondere Lied' (1914)
Zij doen mij denken aan roos-ogige bruiden...

In dit woord 'roos-ogige' is meer liefelijkheid geconcentreerd, dan
een werkelijkheid kan doen ontbloeien. Het begrip roos gegraveerd
op de idealisering van een paar vrouwenogen, liet een ogenkleur
ontstaan, die haast geurig aandeed en de quintessence inhield van het
hele gamma rozeroden, in de schaduwen gearceerd met antilopenbruin en avondblauw.
Al dit rood werd in het jeugdtijdperk van mijn poëzie vaak en
gaarne begeleid door het purper, meer in het bijzonder het `pourpre
riche' uit de ceramische industrie. Ik beschikte in mijn dichterlijke
werelddelen al gauw over purperen oceanen met aansluitende
zeeën, rotskusten en tronen in tempels. Er gebeurden purperen daden en de ronddolende gedaanten in purper spraken een purperen
taal. Het was groots, maar dwaas zo `Fou de la Pourpre' te zijn.
Dat ebde wel stilletjes aan weg, maar de combinatie rood en
purper bleef favoriet en zo kon ik er ongeveer vijf en twintig jaar
later in `Dalia's' (Transitieven en Immobielen, 194o) nog getuigenis
van geven, zij het in bescheidener verhoudingen:
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Vandaag wiegt rood en purper naast elkaar.
Ik zie dit gaarne, al valt het mij steeds zwaar,
wanneer ik dan het meer met effen groen
van simpel kruid en gras moet doen.
Ik streel het groen als vrouw een mannenhand,
alle dagen purper en rood is soms boven mijn stand.

Van purper naar donkerrood is niet ver. In 'Avond' (Stabielen en
Passanten) heet het :
Om dat huis staat Donkerrood-van-de-heiligen...

Ik herinner mij nog goed, hoe het huis van een overwegwachter in
de buurt van Valkenburg was omgeven door een perk met een rand
donkerrode anjelieren, die een rol speelden in de inspiratie. Het was
een broeiendhete zomeravond en al donker, met onweer op til. Ik
hoorde de kinderen in het huis de rozenkrans meebidden. Er waren
vermoedelijk nog meer omstandigheden, nu vergeten, die er toe
leidden, dat het gedichtje in zijn geheel aldus luidde:

Om dat huis staat Donkerrood-van-de-heiligen.
Die bloemen zijn zeker gewijd.
Zij zullen het huis beveiligen
en de kinderen gebenedijd.
Hun heilige linie luistert
in de lucht zo zonder licht,
waarom God nu zo duistert
Zijn violet gezicht.

In 'Avondstilte' met dit begin:
In de avond komen nog wat vrouwen
uit lila stof gevouwen
langs het raam.

kan ik mij nog altijd de drie jonge dames gekleed in diverse nuances
van die kleur voorstellen. Het was in de strengste tijd van de slanke
lijn en door het kapstokachtige vertoon in de schouders en de bustes
van hun mantels, deden hun haast irreële figuren eer aan als gevouwen uit stof, dan als doorleefd in vlees en been. Zij eerbiedigden de
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verstilling van de avond en hun hoofden leken zonder bijbedoelingen te staan op hun halzen, die met de contouren van haren en hoeden vervaagden naar de nacht.
Waar het niet mijn opzet is het spectrum systematisch af te werken, sta ik met 'Buitenkant' ineens in het groen van een 'groene'
stilte :
Het land ligt in langere horizontalen
al naar het licht van de stad vervloeit
en uit de verspreide verkeersvocalen
een groene stilte groeit.
Een reuk van gemalen bloemen staat
aan iedere kant van de lemen straat.
Zulk 'een groene stilte' kan op het land vrij gemakkelijk worden
medegeleefd, als de mensen en het vee stil worden en de vallende
nacht het grijsgele web van de wegen verdoezelt.
Hoe koel en kalmerend het blauw ook vermag te werken, er zijn
toch talloze blauwen, die mij vermogen te boeien en door een samenleven van enkele seconden, of één meer, met mijn geest een
persoonlijk aspect krijgen. Bv. het volgende 'Gelukkig blauw' :
Er is op straat wat blauw verloren

onder de grote blauwen van de dag.
Het wordt als hoor ik kinderkoren
achter een blauwe vlag.
Ik zie me nu in de ruiten staan
vergulder dan ik naar huis ben gegaan.

Dat die blauwen op straat niet altijd 'gelukkig' zijn, het gedichtje
`Turkoois en de Maan' staat daar voor in:
Ik zie de smeltende maan

weerkaatsend in de blauwe glansen
van het natte wegdek, al naar mijn gaan,
traag en gekarteld dansen.
Mijn vriendenhart is iets gebeurd.
Om een scheiding wordt hier gerouwd.
Er werd niets geslagen en niets gescheurd,
maar Turkoois is gisteren getrouwd.
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Het hemelsblauw, hoe gewoon ook door het dagelijks aanschouwen
er van in een kwantiteit, zo eeuwig als de ruimte rond de aarde,
wordt wel bijzonder, als het zich in het gelijknamige gedicht openbaart in een mantel en aldus begint te klinken:
Alsof zij om haar blauwe mantel naar de hemel gaat,
zo treedt zij met haar voetjes op de grijze straat.
Alsof zij wordt de draagster van de zevenkandelaar
stipt goudlicht in haar ogen en op haar haar.
Waarom ik bij zo'n blauwe mantel aan de hemel denk
en zie van uit haar ogen een Godsgeschenk?
Er bloeit nog ergens diep in mij verloren
een bloem van kinder-hernel-lore-lore.

Al stond in het origineel:
zo treedt zij met haar voeten op de grijze straat.

Sedert een verpleegstertje tegen mij zei : wat hebt u brede voetjes !
verzet zich mijn gemoed er tegen, bij schonen het toch wel iets grove
woord 'voeten' te bezigen. Vandaar. Overigens moet de draagster
van deze blauwe mantel over bijzondere geestelijke capaciteiten
hebben beschikt, dat zij in mijn poëtisch onderbewustzijn om haar
blauwe mantel naar de hemel kan gaan. Haar keuze van een zo mystieke blauwe kleur voor haar bovenkleding zou kunnen wijzen op
een predispositie voor het Eeuwige, die ook wel parallel zal lopen
met haar karakter van een evenwichtige voornaamheid, misschien
iets te koel aandoende. Maar het draait uit op een bloem van kinderhemel-lore-lore (alsof een lore nog niet voldoende was), — zo ongeveer het beeld vertonend van een folkloristische rei van minuscule
kinderen om een grote korenbloem met een druppel dauw in het
hart, waarin ik Orion of een ander sterrebeeld nog op een microscopische wijze kan zien weerspiegelen. Het Tijdelijke schijnt het intussen te hebben verloren tegen het Eeuwige.
Als in mijn gedichten éne kleur aanleiding heeft gegeven tot
weetgierige belangstelling bij lezers, dan is het volgens de beginregels van 'Idealen' wel deze :
De dag staat zo strak en zo inkoop-blauw
en zilver over de dingen geklokt.
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Ik herinner mij nog de chef van een inkoopafdeling, wiens weetgierigheid uiteraard door dat inkoop-blauw werd geprikkeld. Op een
desbetreffende vraag, moest ik hem toch aanmanen niet te lichtvaardig over die tint te denken en hem waarschuwen, dat het opkomen
der symptomen van inkoop-blauw bij de dames wijst op een heel
gevaarlijke en ingewikkelde toestand, in het critieke stadium misschien wel even gevaarlijk als de weersomstandigheden gunstig tot
het doen vóórkomen van bepaalde plantenziekten. Ik maakte hem
duidelijk dat dit enerverende blauw de winkelenden, vooral in de
inkoopweken met mooi weer, tot opgetogen huppelingen kon aanzetten en dat de kalmering daarvan altijd een dure aangelegenheid
werd.
Intussen roepen weer andere kleuren de treinlampen op :
Mijn vrienden de lampen op de perrons

met hun groene en rode gezichten.
Handen kan ik hun niet geven,
maar zij hebben toch het leven
van op de stations.
Dat is héél even een glas-in-loodje van het verkeer.
Het gamma van de avond-blauwgroene hemels vindt in 'Vrijdagavond' weer een completering van zijn nuancen, waar het luidt:
Op de stad staat in licht aquarium-groen
een sikkel licht te drijven.
Er volgt een 'Zaterdagavond' met een zeer eigenaardige variëteit
van kleur:

de kleur van de dienstmaagden,
die de avond zo ruit...
Het doet denken aan iets uit 'de goede oude tijd', met de bekoring
van oudgekleurde prenten, maar toch onder het 'changeant van een
moderne lucht' en zich verdiepend naar de variaties van een goudbronzig phloxenrose tot een pasteltintig pauwblauw.
De poëtische gebruikskleuren zijn niet altijd even gedistingeerd.
Bewijs: dit citaat uit 'Affiche' (Fugitieven en Constanten) :
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...staat nu een houten kolom,
waarop geplakt in rot papier
van het gemeenste lila-blauw
Het moet me toch wel pijn hebben gedaan, een tint zo society-teer
als lila-blauw onder de invloed van zulk een omgeving aan te treffen.
Niets aan te doen, de realiteit van de suggesties moet ook haar beloop
hebben.
In 'Groen' klinkt het bijna als een vaarwel van een militair, mijn
Ik wil wel vertrekken uit het groen
Gelukkig zie ik reeds wat verder in 'Iris'
...hetzelfde blauw
in de ogen van die soldaat
en in die van die jonge vrouw
en het natte dek van de straat.
Dit is wel Venus en Mars of maar de animerende uniform onder de
martiale, voor niets terugdeinzende ogen. Daar hoort passende muziek bij en dus klinkt het tot besluit
Het is ook het blauw van een mars
uit vernikkelde trompetten
en dat tempert met zijn koeler, zilverig ritme weer het onderbewuste, dat zich in die ogen heeft kunnen vormen.
Er is maar één Enig Vermiljoen en ik kan het haast niet anders dan
met een hoofdletter schrijven. In 'Confectie' gebeurt het zonder
hoofdletter — de handel mocht er de prijs soms om verhogen — maar
het is het echte, het vermiljoen in de zonneschijn.
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Ze keken in de diepe lucht
en vroegen elkander wat te doen.
Toen sprak de vader met een zucht
aan zijn pijp: kleed het kind in vermiljoen.
Doe het vermiljoenen schoenen aan,
zet het op een vermiljoenen hoed
en laat het in het geloven gaan:
dat de zon is goed.

En van zulk een vermiljoen heb ik afscheid moeten nemen! Wel
zeer ernstige motieven moeten het zijn geweest vaarwel te zeggen
aan de geliefde schilderkleuren en niet aan het vermiljoen, alleen en
toch ze zijn er in 'Staking' :
Ik weiger verder vermiljoen te strijken
met een penseel op een stuk doek.
Ik weiger verder cobalt te gebruiken,
omdat ik in de streken vrouwen zoek.
Voor haar nu ben ik tot niets meer bereid,
hoe het me ook om die mooie kleuren spijt.

Al ben ik nooit onverzoenlijk geweest, hier heb ik voet bij stuk gehouden en het contact tussen mij enerzijds, en penseel en verf anderzijds is niet meer tot stand gekomen. Wat er soms omging in mij, als
ik de restanten van mijn schildergerei weer eens terugzag, laat zich
begrijpen uit 'Penselen-gezang' (Bloemlezing Kleine Liederen) :
Vroeger zong ik bij mijn penselen
en treurde om de koelheid van 't blauw,
om te glimlachen weer bij roden en gelen.
Maar vroeger was er de Vrouw.
De penselen rusten diep in dozen
of zijn al lang verkocht
en met hen ging dat rusteloze,
dat innige dag- en nacht-altoze,
dat ik zo gaarne mocht.

In een van mijn vele bespiegelingen over bloemen, waar ik begin als
volgt :
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Ik luister naar een bloem en hoor ze niet.
Ze staat maar voor de zon en ziet
niet, hoe ik haar zo lang beschouw.
Voor wie is zij zo blauw?
Zij wenkt wat in de wind en' t is voor geen.
Voor wie is zij zo stil?

vraag ik mij af aan het slot :
Hoe komt het toch, dat ik alleen
aan rode bloemen voelen wil?

Rood is voor mij nu eenmaal de kleur, die in de puurste staat de
meeste bravour, magie en intensiteit bezit en zich het minst met
andere kleuren associeert. Zij leent zich als verwante van het onvervangbare bloed, nauwelijks voor verwatering of verdunning, overgang en samensmelting met andere kleuren en tinten. Zij is zo
exclusief en straalt zo over alles heen, dat haar sterkte in majesteit
haast die van de zon benadert en zij ook de felheid van het licht het
best trotseert.
Met alleen aan rode bloemen te willen voelen, kom ik vanzelf tot
een uiterste selectie, die het aanzien van mijn smaak verhoogt en deze
een apart cachet geeft, zonder daarvoor de andere naar rood trekkende tinten en al de overige kleuren minder te waarderen.
Hoe ik zelf denk over rood, is mij al lang bekend, maar de dichterlijke vervoering van de stilte staat in het gedichtje 'Scharlaken', beginnende met :
Rood komt op me af

doet mij besluiten met deze vraag :
Hoe denken de katten over rood?

Mag deze vraag in eerste gedachte iets komiek aandoen en het de een
of de andere litteraire grappenmaker door het hoofd flitsen: daar is
zeker een zwarte kat door zijn tuin komen gelopen en heeft eens
even met haar rood tongetje gelikt bij het zien van een vette mus of
een dito spreeuw, zo meteen ook een punt achter zijn inspiratie zettend, mijn vraag heeft in al haar diepzinnigheid mij laten zitten
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wachten op het antwoord. Mijn ogenstudies hebben zich niet uitgebreid tot die van de katten, misschien wel wijselijk overigens, zodat
ik nog altijd rustig een antwoord van de specialisten onder mijn lezers kan afwachten.
Vind ik het jammer, dat mijn vriendelijke kattenvraag niet door
deze soepele beestjes kan worden opgemerkt, mijn bezielde medezusters en- broeders nemen er op hun beurt geen notitie van, wat
mij daar plotseling overkomt:
ROOD I

De mensen zien het niet , hoe ik blijf staan
voor een bijzonder rood. Ik kan er niet vandaan.
Het wordt al groter naar ik het bekijk.
Het wordt al dieper naar ik meer wijk.
Rood, waarom zijt gij geen wezen, niet vrouw, noch man,
maar dat ik toch mijn bleke handen geven kan?

Maar ik word ouder:
ROOD II

Het wordt mij een kwellende gedachte

al te oud te zijn voor rood.
Op platen zoek ik of oude mannen in 't rood daar wachten
op de dood.
Er zijn er nog wel met rode dassen
op verbeeldingen van de Eerste Mei.
Is de strijd van de klassen
in deze vorm ook al niet voorbij ?
Er zijn er nog wel met rode linten
om een strooien hoed,
maar stro staat niet meer bij mijn tint en
ook niet meer bij mijn gemoed.
Er is over heel mijn wezen een stemming van vilt,
die ik nooit heb gewild.

Op de kwellende gedachte in het begin van dit gedicht moet eens
maar onverbiddelijk het 'Adieu, mijn Rood!' volgen:
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Ik zeg het Rood adieu met al mijn ogen
en buig mijn oudere schedel langzaam naar
dat stip van tijd, waarheen ik word bewogen,
sinds ik zag' t Rood voor' t eerst zo wonderbaar.
Ik weet nog goed, wier benen het drapeerde
en welke geur mijn kinderneus snoof op
en dat 'k die eerste vrouw nog meer vereerde
om 't strelend spelen met mijn kinderkop.
Het Rood ben ik gevolgd door al mijn jaren
en opgemonterd ben ik het nagegaan.
Ik liet het immer met het zonlicht paren
en 't hielp mij steeds in 't weren van de maan.
Maar van de stoet der mannelijke gedachten
zie ik het eind thans naderen zeker-traag.
Ik sta hier op dat stip van tijd te wachten
en weet het kan... het kan ook nog vandaag.
In hoever de poëtische kleur de overhand kan hebben op de realiteit,
bewijst
SIGARETTEN, MIJNHEER?

Ik word gezogen
naar de haven in die ogen
van dat meisje uit een smalle straat
en voor de wimpers, die de randen sieren,
denk ik aan blauwen van de glazenieren,
eer ik begrijp, waar het om gaat.
In mijn dichterlijke verstrooidheid meende ik daar een ogenblik te
staan voor 'La belle Verrière' van Chartres, tot de woorden, die de
heren rokers toen in verrukking brachten, nl. het voor mij zo ongenadig prozaïsche: Sigaretten, mijnheer ? mij de betovering in elkaar
boksten. Dat was zéker een vleesgeworden kleur !
Blauw kan ook formaat hebben en zelfs zeer groot zijn. Luistert naar
het begin van deze `Blauwte' (Transitieven en Immobielen) :
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Een groot blauw wandelt om de aarde

en ik wil mee, maar hoor met pijn
een stem, die wel haar sympathie niet spaarde:
eerst als uw schoenen blauwe bloemen zijn!

De glazen muiltjes van Assepoester kunnen moeilijk aparter zijn,
alleen zwaarder.
Tot nu toe heb ik het zwart, als afwezigheid van alle kleur, niet gememoreerd. Een titel als die van mijn bundel 'Standard Book of
Classic Blacks' houdt vanzelf alle lof in voor alle matte en diep-fluwelen zwarten. Maar heb ik mezelf in verband met mijn zwarte
kledij niet tot een Zwarte Man, de Man in 't Zwart of de Vriend in 't
Zwart gepromoveerd? Of deden dat die andere vleesgeworden
kleuren, als, in alfabetische volgorde, Amaranth, Bleu de France,
Chaperon Vert, Turkoois, de Vrouw in 't Speelgoedgroen, Zonnebruintje en Romanie, wier

-

beeld blinkt al kleiner tegen de donkeren
met een varkenskleurig emaillen flonkeren.

als ik haar in het gedicht `Tzigane' ongekleed in de verte onder een
laaiende zon zie verdwijnen met haar Zigeuner ? Gaf de tint van het
textiel, dat hun schoonheid omhulde niet de 'toon' aan bij het verlenen van hun Muzenaam? Gewoonlijk wel en daarom kunnen het
Blanke Kind, de Donkere Anonyme der Jasmijnen, de Muze van de
Tulpenboom en Pompom-Anadyomène, haar vermiljoenen kleedje
met witte noppen ten spijt, hier niet als kleurrepresentanten de revue
passeren.
Anders is het al dadelijk met Amaranth, zo verwant met de Amaranth, die reeds ten tijde van Esopus naast de Roos opgroeide en de
Roos zo gelukkig prees om haar schoonheid en haar geur. Waarop
de Roos antwoordde : Amaranth, ik heb maar een korte tijd om
te leven en dan verga ik, ook als niemand mij plukt ! Gij, nooit verwelkende bloem, bloeit altijddurend en leeft steeds in jeugdige frisheid.'
De natuur springt echter soms zonderling om met haar kleuren en
zo is het dan ook gekomen, dat ik in mijn 'Trilogie rond Amaranth',
bestaande uit 'De Namiddag van een Stille Katholiek', de 'Elegie om
het verlies van Amaranth' en de 'Forensen voor Cythère', al naar gelang stemming en luim deze Muze glorifieer, als

Amaranthe Venus...
...mijn anthocyaan verlangen...
de Nymf in het voedzaam Paars,
dit laatste een plagerijtje op de overeenkomst van haar amaranthe
garderobe met de tint van rode kool.
Maar het alfabet staat niet stil. Hier is al de B van Bleu de France.
Ik kan er zeer kort over zijn met het volgende gedicht:
BLEU DE FRANCE EXIT

De bijen ruisen om en in de
urntjes van de bloesem der ligusterstruiken.
Ik denk weer aan de urn, waarin zich bevindt de
as van mijn gedichten om Bleu de France. Ruiken
in gedachten aan dat verbrand papier
bij deze zon en deze bloesemzwier
van geuren? Merci! Ik peins voor 't etiket
en voor de urn, die 'k na mijn dood hoop bijgezet,
als de herinnering aan deze blauwe plaag,
in' t Letterkundige Museum van Den Haag.
De C van Chaperon Vert dient zich al aan. Maar Chaperon Vert
omhult een te groot leed, dat zich niet door de mooiste kleuren, de
verrassendste bloemen en al wat Zuid-Limburg aan liefelijks voortbrengt, laat verdoezelen. Mijn bedoeling ooit een 'Tombeau de
Chaperon Vert' te dichten, heb ik nog niet kunnen verwezenlijken.

Pen, schrijf met muziek en met muziek alleen...
Telkens als ik kwam, waar ik deze Tombeau wilde oprichten in de
nabijheid van een Mariagrot, overweldigde mij een huivering om
een profanatie. Ik kon het er alleen tot een paar minuten stilte brengen. Ik kon er gedenken en zag de muziek, die mijn ontroering
wilde benaderen, door het stille dal zweven als herfstdraden in de
zon... En al beloofde ik mij toch terug te komen om de 'Tombeau'
in verzen te doen verrijzen, ik had te gaan. De eeuwigheid stond
tussen ons!
Het alfabet wentelt voort. Niet alle letters voeren een kleur mede.
Eerst de T brengt er weer een aan, maar dan ook een hoofdkleur, in
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aanzienlijkheid weinig minder dan Amaranth. Het is Turkoois, de
Turkoois, wier benen sedert het verschijnen van mijn 'Forensen
voor Cythère' wereldliteratuur werden, al mis ik hun vermelding
als zodanig nog voorlopig in de Encyclopedieën der Wereldliteratuur.
Met een overloop even tijd voor de v van de Vrouw-in-'t-Groen.
Ik retireer op het koffer van mijn vlammen,
waar ik weer plots-ontroerd turkooizen plooien
in rangschik, ze teer samenvlij met mooie
sluimer-pastellen, waarbij het speelgoed-groen
van het Land van Valkenburg en vermiljoen
uit menig fraai dessin van vroegere lusten
in sympathieke contrasten schijnt te rusten
naast het nog ongelaurierde amaranth
bij het lustren sienna-goud van zonnebrand.
De z brengt een einde 'Van Amaranth tot Zonnebruintje'. Maar
welk een! Het is de meest begeerde van alle kleuren en de tint van
een devies : Overal Zonnebruin! Onzeggelijk, welke muziek van
het lichaam uitgaat door deze kleur ! Iets, als een liefelijk oeuvre, dat
alleen een verstandige, sterke Zon aan kan. Harpspelen met haar
stralen en er mede dichten op de huid. De verzen komen wel zo
dicht bij elkaar te staan, dat het laatste vers de voorgaande onleesbaar maakt, maar dit is juist het kenmerk van de echte poëzie. Zij is
er; hoe zij er is, komt er niet op aan en de zoekers van het Ware, het
Goede en het Schone vinden de weg wel in deze doolhof, die ons zo
roerend geleidt tot achter de Dood.
Mijn laatste kleur zal daar op aansluiten. Hier is zij als
ZWART-BLAUWE PUNT-POORT IN HET HEELAL

Het is weer nacht in mijn mond.
Ik heb sterren gegeten
en ben, als altijd, die grote daad terstond
vergeten.
Nog is er vuur van in mijn ogen.
Ik kan er mijn vingers van zien,
tekenend met grote bogen
de rondvaart van de machine
1053

mijner ziel tot waar die verdwijnen zal
door een zwart-blauwe punt-poort in het heelal.
Na deze Finale van 'Een Bloemlezing uit mijn Kleine Liederen' zoals Adriaan Morriën die zo zinvol heeft geplaatst in de uitgave van
G. A. van Oorschot, Amsterdam, zeg ik mijn droom, een vleesgeworden kleur te zijn, vaarwel. Moederlijk-teer vlij ik hem tussen de
favoriete vellen gekleurd papier. De portefeuille gaat dicht en blijft
dit !

MIJN LIEVELINGSBOEK ?
De vrede van mijn stille werkkamer en mijn, behoudens het gezang
der vogels, nog stillere, kleine, wilde tuin is gestoord, sinds mij de
vraag werd gesteld: Welk is uw lievelingsboek ?
Ik herhaalde die vraag in het bijzijn van mijn boeken en het leek
mij, of zij allen met een rechterwijsvinger op hun borst — in dit speciale geval eigenlijk op hun rug — wezen, als wilden zij zeggen : maar
dat ben ik toch!
Zo eenvoudig is het niet, ik weet dit te goed. Ik kocht boeken, die
ik nooit las. Zij kunnen toch moeilijk aanspraak maken mijn lievelingsboek te zijn. En waarom dan de zovele half of gedeeltelijk gelezen werken ? Bij sommige soms om hun uiterlijk schoon van band
met gouddruk ?
Is er wel noodzaak mij uit te spreken voor welk boek ook ? Ik
word niet gedeporteerd naar een ver eiland ergens in de Stille Oceaan, met als enig gezelschap tien boeken en tien gramofoonplaten.
Ik kan blijven schrijven in mijn stille werkkamer met het uitzicht
op mijn nog stillere kleine, wilde tuin, voor zover ik niet luister naar
de gezongen sterke verhalen van de vogels.
Ik werd echter zo welwillend gevraagd en anderen zijn mij voorgegaan. Laat mij beginnen een kleine keus te doen uit de boeken,
door mij het vaakst gelezen of om bijzondere omstandigheden als
lectuur bevoorrecht.
Welk boek zou ik bij brand of calamiteit het eerst redden ? Ik weet
wel welk, maar is het daarom mijn voornaamste lievelingsboek ?
Zou iemand mijn keus doorgronden, wanneer ik bij een dergelijk
ongeluk, na het eerst mijn cahiers gedichten vanaf 1909 te hebben
gered, grijp naar de `Histoire de l'imagerie populaire flamande' van
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Em. van Heurck en G. J. Boekenoogen, verschenen in 1910 ? Het
gaat hierbij om de kostelijke reproducties van kinder- en volksprenten, de gekleurde vooral, dus eigenlijk om een prentenboek. Hij,
ondergetekende, kan zich maar niet ontdoen van zijn kindertijd;
zijn hele werk is een prentenboek, wat wonder als soort zoekt soort,
prentenboek zoekt prentenboek. Daar zijn er, die zo denken, of zij
gelijk hebben, daarover een andere keer. In de ulevellen-rijmpjes en
in de gedegen tekst vindt een al te nieuwsgierige er wel zinspelingen
op.
Mijn lievelingsboek is dus een prentenboek. Dat is 'The Story of
Peter and the Wolf' bij Sergei Prokofiev, illustrated by Alan Howard toch ook! Het wordt zeer dikwijls uit de kast gehaald, ook,
als er geen muziek van te beluisteren is aan de radio. Maar dit ligt
o.m. aan het plaatje, waar de vogel van terzijde naar achteren kijkt
en de kat van terzijde naar voren en dat komt zeer vaak voor in mijn
stille, kleine, wilde tuin, behoudens dan de gezongen sterke verhalen
en de lentezieke coupletten van de vogels.
Een prentenboek, een muzikaal dan, is ook: 'La Musique des
origines á nos jours', uitgegeven door Norbert Dufourcq. Dit is nu
mijn meest gelezen boek. Er liggen kleurige leestekens in bij de levensbeschrijvingen van Guillaume de Machaut, Mozart, Berlioz,
Chopin, Fauré, Debussy, Roussel, Ravel, Stravinsky e.a.. Als ik dit
boek open, waait, regent en fonteint de muziek er uit voor mij, zowel de Westerse als de Oosterse.
Voor mij staat Watteau in een grensgebied tussen muziek en
schilderkunst. Voor mij heeft hij geschilderd met zachtroodlila,
blauw van TIndifférent' en boomgroene muziek en ik voel mij door
een parklandschap begeven, wanneer ik Charles Kunstler's boek
Watteau l'Enchanteur' lees en herlees. Ook zonder dat ik er de inspiratie vond tot mijn 'Forensen voor Cythère' in het air uit 'Trois
Cousines' van Dancourt, nl. :
`Venez dans l' fle de Cythère
En pèlerinage avec nous;
Jeune fille n' en revient guère
Ou sans amant ou sans époux;
Et l'on y fait sa grande affaire
Des amusements les plus doux.
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is het een van mijn liefste boeken en bijna 'het lievelingsboek'. Ik
kan nu eenmaal zo moeilijk beslissingen nemen. Niet alleen Watteau's' l'Embarquement pour Cythère' doet mij de lectuur van zijn
leven zo genegen zijn, menige geste in zijn `Fêtes Galantes' is mij zo
dierbaar en vertrouwd, dat ik deze levensbeschrijving telkens en
telkens in handen neem en mij aan het einde van zijn leven de tranen
in de ogen komen, als bij Chopin's Mazurka, op. 17 nr. 4 of bij de
Sarabande uit `Pour le Piano' van Debussy of bij de 3de `Gymnopédie' van Satie.
Bij de literatuur is het het boek van André Maurois : Ariel ou la
Vie de Shelley, dat het mij aandoet, het bij herhaling te lezen. Al
weet ik uit andere comptes-rendus beter over een meer reële Shelley,
deze `biographie' blijft mij toch favoriet.
Er zijn nog andere dichters, bij wie ik vaker bepaalde verregels
opzoek, bij Shakespeare, Keats, Mallarmé, Verlaine en zovele anderen, ook uit deze tijd. Ik citeer nog alleen uit een gedicht dat mij
mee van het allerliefst is, uit Lorca's 'la casada 'de Ontrouwe
Gehuwde' :

Zonder zilverlicht in hun kruinen
zijn de bomen gegroeid
en een horizon van honden
blaft heel ver van de stroom.
en verder :

De zwaarden der lelies vochten
met de nachtelijke bries.
Om deze versregels zo volkomen mogelijk te genieten, lees ik ook
de overige van het gedicht zonder enig voorbehoud. Het komt mij
zelfs voor, dat de 'zwaarden der lelies' partij hebben gekozen voor
de Ontrouwe Gehuwde en de 'nachtelijke bries' voor de onstuimige
Zigeuner. Waarom zouden zij anders vechten? En al beweert Cardamientj e, dat de kleur van de liefde tegenwoordig groen is, ik houd
het met de kleur van de naaidoos 'een grote, van strogele taft', die de
Zigeuner de Ontrouwe cadeau deed.
Ik zou echter niet die vreemdeling in de werkelijkheid zijn, die ik
ben, wanneer ik het sprookje niet diep genegen was. Dat wil niet
zeggen, dat ik direct met een ander van mijn lievelingsboeken,
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Perrault's Contes de Ma Mère 1'Oye' er tussen uit zal gaan. Integendeel, ik ben niet overal even verliefd op de tekst, of op de plaatjes erbij, maar één passage uit 'La Barbe Bleue' zal mij vooral blijven
boeien en doen peinzen :
`Anne,ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?'
Et la soeur Anne répondait : Je ne vois rien que le soleil qui poudroie, et l'herbe qui verdoie.'
Soms besluipt mij de gedachte : is deze daad van de zon, al die zonnestofjes uit te stuiven over de grote groenheid van de planten, die
zonder meer maar `verdoiene, niet een volkomen weergave van
hun machteloosheid ten opzichte van het levende vlees, dat zich
niet kan weren tegen de zon, die verwekt en de aarde, die onderhoudt,
maar die beide toch, vooral het vlees van de mensheid in zijn verlatenheid op kritieke momenten laten omkomen?
Ik wil de zon en het gras niet zo zwart-licht en zwart-groen blijven
zien, want... luistert, daar komt muziek!
`Et ils (Haroun, Giafar et Massrour) allaient poursuivre leur chemin, quand ils virent s'avancer sur le pont un magnifique cortège,
comme n'en peuvent d'ordinaire déployer que les rois et les sultans.
Et des crieurs á cheval le précédaient, qui criaient : 'Place á notre
maitre, l'époux de la felle du puissant roi de la Chine et de la file du
puissant roi du Sind et de l'Inde
Et á la tête du cortège sur un cheval qui portait sa race dans son
allure, caracolait un émir ou, peut-être, un fils de roi, dont l'aspect
était brillant et plein de noblesse. Et derrière lui, immédiatement,
s'avangaient deux saïs qui conduisaient, par un licou de soie bleue,
un chameau merveilleusement harnaché et chargé d'un palanquin
ou étaient assises, une á droite et l'autre á gauche, sous un dais de
brocart rouge, et le visage recouvert d'un voile en soie orange, les
deux adolescentes princières, épouses du cavalier. Et le cortège se fer-

mait par une troupe de musiciens qui jouaient sur leurs instruments aux
forrnes inconnues des airs indiens et chinois.
Dit is nu de 'ooi Nacht, waar ik vooral van houd. Het is de inleiding tot THistoire du cavalier derrière qui l'on jouait des airs indiens
et chinois', zoals die in de vertaling van Dr. Mardus voorkomt in
diens 'Le Livre des Mille Nuits et Une Nuit', zij dit dan ook in zestien delen.
Ik weet, het is niet de orkestbezetting van de 'Chinese March' uit
Stravinsky's 'the Song of the Nigthingale', dat ik bij de lezing van
deze cortège achter de letters hoor klinken, zelfs niet het meer inge1057

houdene orkest uit Rameau's Indes Galantes', maar ik blijf het toch
gemakshalve West-Europees horen tussen wolken van Oosterse
sluier-kleuren en de geuren van de mol Nacht-sfeer.
Is dit livre' in zestien delen eigenlijk een lievelingsboek te noemen? Krijg ik het wel onder mijn arm?
Nu ik toch in het Oosten ben aangeland, denk ik aan een boek,
dat ik gemakkelijker kan dragen dan deze 'ooi Nacht. Het is Dr.
Margouliès : Anthologie raisonnée de la Littérature chinoise. Dit is
nu werkelijk het boek ,door mij zo gefrequenteerd, wat betreft het
poëtische gedeelte.
Hoe vaak las ik onder het hoofdstuk lettrés en retraite' niet Tinsomnie' van Fang Yue:
Qu' est-ce qui cause l'insomnie?
Quand on vit en retraite, on a encore plus de préoccupations.
Je trains le vent, songeant que les grues auraient froid;
Lorsque j' entends la pluie, j' ai pitié pour les fleurs.
Si les herbes s'étendent, elles génent la marche du promeneur,
Si le sable s' écroule, il enconibre la barque de p'éche.

of onder het chapiter 'la Mort' de 'Tombeau du musicien Yang Pien'
van Houang K'ing-kien:
Un tertre haut de trois pieds d'un homme non titré;
Il ne parlera plus jamais comme autrefois.
Mille ans et dix mille ans vont passer la-dessus,
On ne connattra plus sa 'late ni ses airs.

of, om te besluiten, in la Nature' het gedicht lin aérolithe' van
Tch'en Yi-fei:
Pourquoi l'orme blanc s'est abattu ce soir?
C'est une pierre verte qui a fait tomber.
C'était peut-étre une étoile ivre qui s'est noyée,
Voulant étancher sa soif dans les eaux du lac.
Er zijn in deze Anthologie natuurlijk ook hoofdstukken, als `Amour'
en la Femme', maar ik ben al acht en zestig jaar en daarbij nog ziek.
Ik leg de hoofdstukken van deze genres liever in jongere handen.
Er bestaan behalve de Bekoringen van de Heilige Antonius door
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diverse schilders, ook bekoringen van ondergetekende, als het er op
aankomt zich uit te spreken over zijn lievelingsboek. Daar is een
boek over de lichtsymfonieën van Turner; een boek over liefde,
bloed en dood van Goya en dan 'de Tuin der Lusten' van Jeroen
Bosch. Dit laatste vooral blijkt een zeer ernstige candidaat en een
prachtig prentenboek. En het schaadt niet meer. Het is alleen jammer, dat ik te argeloos ben voor dat alles en ik al deze gekalmeerde,
propere naaktjes voor mijn ogen verdraag, in weerwil van mijn
neus, die mij suggereert, dat de ruige werkelijkheid toch nog iets
interessanter is en dat zelfs de grootste liefdes bijzonder aantrekkelijk werden naarmate zij meer stonken in de erogenische aromaten van dierlijke oorsprong.
Zou ik het toch maar uitverkiezen?
Wat zegt Daphnis en Chloé daarvan? Ook zij doen via hun dichter Longus aanspraken gelden en Ravel steunt ze muzikaal in bijzonder formaat. Mijn realiteitszin verzet zich tegen de woorden van deze
idylle en zelfs, hoe ongaarne ook, tegen de meeslepende 18e eeuwse
toe eeuw-muziek, waarop Ravel dat alles laat huppelen, glijden en
hemdje-schudden.
Nog even bestormen de diverse hoofdstukken van de reeds genoemde Anthologie de la Littérature chinoise mij, om het pleit te
winnen, maar ik ben intussen, na veel wankelen, tot de overtuiging
gekomen, dat ik eigenlijk geen lievelingsboek heb, wel wat lievelingsbladzijden in de diverse boeken over literatuur, kunst en muziek. Mocht ik op zekere dag dan toch naar een eiland moeten en
slechts één boek meenemen, wel, dan neem ik Dr. Mardrus' 'Le
Livre des Mille Nuits et Une Nuit' mee, al zijn het dan ook zestien
delen.
En hierna los ik mij op in een van de airs chinois achter de `Chevalier' daar op de brug te Bagdad en groet ik, als Fou-sheng sao-k'o of
Dichter van het Vlietende Leven - misschien wel eens 'een droevige
gast', maar niet te vaak - degenen, die dit lezen zeer!
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TOELICHTING BIJ 'HET ROOD
VAN HET JOODSE BRUIDJE'
Bij mijn eerste bezoek aan het Rijksmuseum, tijdens mijn verblijf in
Amsterdam, werd ik bijzonder getroffen door Rembrandt's
Joodse Bruidje. Ik kwam er zo herhaaldelijk voor terug en bleef er
zo vertoeven, tot een suppoost argwaan scheen te krijgen en blijkbaar
bevreesd werd, dat ik het doek uit de lijst zou snijden, zodra ik er de
kans toe zag. Hij stelde zelfs belang in mijn identiteit en moest zich
daarover wel zekerheid hebben verschaft, want naderhand liet hij
mij ongemoeid bewonderen zoveel ik wilde, al meende ik in den
vervolge een medelijdend glimlachje bij hem waar te nemen.
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DANKWOORD (OP DE BAND UITGESPROKEN
VOOR DE CONSTANTIJN HUYGENSPRIJS,
3o NOVEMBER 1956
Nu ik zelf niet kan komen, is hier mijn stem. Vooreerst om het bestuur van de Jan Campertstichting en de Jury van ganser harte dank
te zeggen voor de toegekende Constantijn Huygensprijs. Vervolgens om het hooggeachte gezelschap hier te groeten voor de betoonde belangstelling.
Er is mij verzocht iets te zeggen over mijn bekroning, maar dan
moet ik de muziek, de kleuren en de lettertekens even om mijn stem
laten komen, om mij die luister bij te zetten, die mij persoonlijk ontbreekt. De Muzen mogen dat ook doen en het mogen er zelfs meer
dan negen zijn, omdat wij in de moderne tijden met dit aantal niet
meer rond komen. Eigenlijk moet ik mijn bekroning delen met de
zon, zonder wie wij niets zijn, want mijn dichtwerk is niets anders
dan haar werk, even oud en even jong.
Ik noemde daar de muziek. Waar heb ik die het eerst ontmoet ?
Omstreeks mijn derde jaar liep ik op het terras van een buitencafé
plotseling naar de piano en begon daar, zo voor het vuistje weg, zeer
modern op te spelen. Toen werd ik door Cila, een buurmeisje, dat
veel met mij stoeide, bij mijn armpjes gegrepen en gezoend. Ik begreep, dat dit mijn eerste honorarium betekende en dat ik deze fugitieve wijze van betaling bijzonder attractief vond. Ik had de mond
van Cila tot dan toe meer bezig gezien met kersen, die haar broers
ons uit de bomen toewierpen en die wij eerlijk deelden. Maar de
vrouw als het valse geniepige vrouwtje zou ik eerst drie of vier jaar
later leren kennen, zoals nadien uit mijn lange gedicht 'Pacific' is
gebleken. Wat ik daar op de piano heb gespeeld was pure muziek,
de puurheid misschien te vergelijken met die van pure chocolade.
De derde grootheid, na de muziek en na de vrouw, de kleur,
moest nu komen en zij kwam al gauw in diverse invasies met kleurpotloden, pastels, waterverf en ten slotte met olieverf, voor zover
zij zich al niet had gemanifesteerd in regenbogen, lampkristallen en
geslepen spiegelruiten. Toch moest ik op i augustus 1936 het volgende dichten:

STAKING

Ik weiger verder vermiljoen te strijken
met een penseel op een stuk doek.
Ik weiger verder cobalt te gebruiken,
omdat ik in de streken vrouwen zoek.
Voor haar nu ben ik tot niets meer bereid,
hoe het me ook om die mooie kleuren spijt.
Op de grote drie : de muziek, de vrouw en de kleur heeft mijn dichtwerk in hoofdzaak gedreven, behalve dat er nog iets anders was : de
geest, die liefde onder alle dingen kruidt.
Laatst merkte een van mijn doordringendste lezers op : het is
merkwaardig, dichter, maar in Uw langer gedicht : 'De Namiddag'
schrijft U ergens: 'de achtste juli van haar ogen.' Dit heeft mij zeer
gefrappeerd, want op de achtste juli heb ik mijn vrouw gevraagd.
Ja, beste lezer, antwoordde ik hem, dit is U nu opgevallen, maar
zo krioelt mijn poëzie van duizenden détails, die pakken, voor iedere
leeftijd en voor iedere haarkleur — om het hier maar eens bij te laten
—, en de lezers doet zeggen: wat hij daar vertelt is iets uit mijn hart
en mijn geest en toch verrast het mij. Daarom raad ik U aan, leest
mijn gedichten, intens en intenser; komt er binnen, overdag en
's nachts, zij staan altijd voor U open, weert U er niet tegen. Ook al
fulmineer ik tegen de vrouw, ik schreef ook:
SYMPATHIEËN

Ik weet het, de vrouwen mogen mij wel.
Ik zong van het ei en zing van de keuken.
Het kleine wordt groot, wanneer ik vertel
't geluk van de huiselijke reuken.
Ik heb nog een ziel en die hebben zij ook
in de vaas van haar tors, maar de vaart
van woeste gedichten met strijd, vuur en rook
zijn niet van de bloem en haar aard.
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Zij weten, dat ik haar textielen bemin
en als mode-verzinner nauw heb gefaald.
Haar vraag houdt dan ook niets zonderlings in:
Wat heeft Kemp voor de boter betaald?

Kijkt nu niet te zeer van uit de hoogte op de boter, die P.K. heeft gekocht en de prijs, door hem er voor betaald! Maar kijkt, als U dat
niet reeds deed, Uw boter aan met de sympathie, die zij verdient en
rond de boter alle dingen van hoog tot laag, alle dingen van U en
anderen. U geraakt dan waar ik ook ben gekomen en de hele wereld
wordt een geschreven verfdoos en een geschilderde partituur en ...
neen ... Verder kan de wereld nu eenmaal niet reiken, want wij zijn
al weer gekomen, waar een dame kijkt in een heer en een heer kijkt
in een dame. Dan komt ons de zin van 'nog altijd meten zich begeerten en vaarwellen' weer voor de geest en wij zien ook weer, wat
wij gewoon zijn dagelijks te zien en dat is niet steeds zo poëtisch.
Maar nu wordt het mijn tijd om U vaarwel te zeggen en ik doe
dit met de laatste kleur uit mijn Engelse verfdoos, met :
ROSE MADDER

Eens komt het eind van al mijn mooie kleuren,
als nu, en dan de doodsdienst zonder fantasie.
Misschien dat rose en gele bloemen geuren
rond het kadaver van Pierre l'Englouti.
Geen witte, geen in lila, geen in blauw
en zeker geen met geuren van de vrouw.
Kom, kom, ik leef nu nog en wil
voor 't laatst eens kijken door mijn rose bril,
als toen ik mijn eerste boompje tekende
met meer dan rose appels naast een beek en de
kimmen van uit mijn kleine bed
hoorde in muzieken van oranje en violet.
Mijn tijd is om! Als alle wijzen en dwazen
moet ik gaan. Van heel het mensenspel
neem ik afscheid door mijn bril met rose glazen
en wuif ik de Grote Verfdoos Aarde en Zon voorgoed:
`Vaarwel' !
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GEUREN, KLEUREN, KLANKEN
`Les parfums, les couleurs et les sons se répondent' .
In het begin van de zomer van 1892 stond 'n jongetje van vijf jaar
vaker te staren naar het vergezicht van korenvelden, fruitweiden en
heuvelkim langs de oostrand van Maastricht. De zon rees traag in de
ijle nevel boven het dal. Binnen de sfeer van verpoeierde regenbogen
gingen boerinnen, met gevulde korven op het hoofd, heupedeinend
naar de markt. In het rijpende graan bloeiden klaprozen en korenbloemen.
Dit voor les couleurs'.
In de verte luidden kleine morgenklokken. Nabij floot een locomotief. De iepen langs de steenweg ruisten naast de altijddurend
lispelende canadassen in de weiden. Vogels zongen hun correspondentie.
Dit summier voor 'les sons'
Het klankdomein van de piano had het jongetje al vroeger ontdekt, maar de harmonica verafschuwde hij.
Tussen het graan rook hij de bittere reuk van de klaprozen en die
van de drogende halmen. In de weiden maakte zijn neusje onderscheid tussen de welriekende grassoorten en andere en in de tuin
snoof hij gulzig aan de geuren van de acaciabloesems en de rozen.
Dit voor les parfums'.
Maar het jongetje was nooit alleen. Hij had tot gezelschap altijd
zijn vriendinnetje, zijn
ROBINIA

Nog denk ik aan die verse dagen,
toen ik met Robinia bouwde een eigen huis
van stenen uit een bouwplaat bijgedragen,
gelegd tot kamers overkruis
en keuken voor haar klein fornuis.
Zij kookte, ik hield de kamers schoon
met bezempje van acaciablaren.
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Wij neurieden met en tegen de toon
en roken gaarne aan elkanders haren.
Haar vingertjes schiepen van wit zand
in vormpjes koekjes met een rand
rood brikken-gruis.
Wij gingen wandelen van huis,
luisteren naar de wind
rond de klaprozen tussen de korenaren
en roken weer eens aan elkanders haren.
Wij hadden nog geen kind.

Dit voor de kleine vrouw met háár geur.
En met dit viertal: 'les parfums, les couleurs, les sons et la petite
femme' in portefeuille, kon het kleine dichtertje zich nu voorbereiden op zijn later dichterschap. Met al de daisies for ever, 'die nog
altijd zijn voorliefde hebben (Adriaan Morriën), en al het andere
dat bloeit, geurt, kleurt en klinkt.
Nu moet ik veel overslaan om te vertellen, hoe ik tot het schrijven
van mijn eerste dichtbundel kwam. Wel merk ik even op, dat ik
tweemaal zou hebben gedebuteerd, nl. in 1914 met 'Het Wondere
Lied' en in 1934 (volgens A. Marja) met het boekje kleingedichtjes
`Stabielen en Passanten'. Maar 'het Wondere Lied' was toch het begin, al werd dit in 1916 gevolgd door 'De Bruid der Onbekende
Zee', waarom Carel Scharten mij als de eerste Nederlandse futuristische dichter begroette.
Nog kind was mij de poëzie van kinderrijmen als
Witte zwanen, zwarte zwanen,
wie wil mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten,
de sleutel is gebroken.
enz.

niet ontgaan. Witte zwanen zag ik gaarne in de ogen van de madeliefjes, zwarte zwanen misschien al in die van Robinia en om de gebroken sleutel bekommerden wij ons niet, want ons huisje stond
open voor iedereen. Behalve voor de marechaussees te paard, die
ons uit het koren joegen, toen wij er klaprozen en korenbloemen
plukten.
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De lagere school bracht geen poëzie bij. De Gedichten van de
Schoolmeester konden mij, die reeds de liedjes van de Luikse chanteuses had gehoord en 'gezien', want die zongen toen ook al met
hun benen, niet boeien. Wel de teksten van Zweedse, Ierse en
Duitse volksliedjes, aangetroffen in oude liedjesboeken.
Eigenlijk had ik een hekel aan de Nederlandse poëzie. Dit veranderde eerst veel later, toen ik bij toeval successievelijk tegen de
kleengedichtjes van Gezelle, de sonnetten van Perk en de 'Mei' van
Gorter aanliep. De volgende stap was Shelley's 'Prometheus unbound', Wilde's 'Salomé' en 'A House of Pomegranates', 'Hyperion' van Keats, waarbij de Watteau's van Verlaine aansloten. Even
daarna ontdekte ik Reclam's Universal-Bibliothek en Meyers
Volksbiicher. Een enorme poëtische ontploffing volgde. De hele
dichtliteratuur van alle tijden en werelddelen, voor zover in beide
verzamelingen aanwezig, werd aangeschaft. Van een poëzie-hatende ging ik ineens over op een poëzie-gulzige van universeel inzicht.
Begin 1910 begonnen mijn eerste gedichten, vooral sonnetten,
te verschijnen in de Limburgse Koerier te Maastricht, onder de rubriek : 'Verzen van Limburgers'.
Vervolgens kreeg ik in 1913 door tussenkomst van de kunstzinnige pater J. van Well S. J., met een paar collega's op zoek naar jong
talent en met steun van Noordbrabantse industriëlen, de gelegenheid rustig te schilderen en later te dichten. Als resultaat van een en
ander verscheen in 1914 mijn eerste dichtbundel, 'Het Wondere
Lied', niet gedrukt met klanken of parfums en gebonden in kleuren,
neen, hij kostte gewoon onkunstig geld, om met zwarte inkt op opdikkend papier tot zijn vorm te komen. Door meerdere lezingen
van pater van Well, goede aanbevelingen in kranten en tijdschriften
en veel propaganda, vooral in de onderwijswereld, gelukte het de
oplage, die ondertussen vermeerderd was, uitverkocht te krijgen.
De kritieken waren, inachtnemend de gewichtigheids-gebaren
van de geleerde besprekers, meestal behoorlijk lovend. De opbrengst
viel mee. Ik kon weer rustig voortgaan met mijn dichtwerk, toendertijd mijn ervaringen met `de Bruid der Onbekende Zee'.
Die zee had nog de romantische oppervlakte, als zeeschilders,
zeedichters en zeecomponisten het plegen voor te stellen. Niet die
diepte vol voortbrenging en vernietiging, waarvan de zee-huishoudkundigen berekenen hoelang de toenemende wereldbevolking er over zal doen ook dit voedselreservoir leeg te peuzelen.
Maar dit ligt ver beneden het niveau, mij door mijn aanleg voor1066

bestemd en waarop Baudelaire, naar mijn uitleg, de versregel
schreef, waarmee ik begon:
les parfums, les couleurs et les sons se répondent'.
Voor zolang ik nog duur, hoop ik deze staat te blijven behouden.
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EXPLICATIEF ACCOMPAGNEMENT VAN MIJN
`DROOM IN HET JEKERDAL'

Als dat over mij komt, is mijn eerste werk een blauwe bril op te zetten, naar de piano te gaan en er dan blauwe en zwarte toetsen te zien.
Dat hoort zo bij het preluderen van een nocture van een mijner
piano-favorieten. Nocturnes moeten nu eenmaal zwart en blauw
zijn, als in de natuur. Maar al spoedig verlies ik mij in een eigen improvisatie. Adieu Chopin of Fauré, daar is plots een blauwe deur gekomen en daar moet ik naar toe. Zij blijkt het omslag van een boek
te zijn. Dat omslag heeft toch de kwaliteiten van een deur, zij het
met een averechts naamplaatje, want op de binnenkant van die deur
staat, groen fosforiserend: D ROOM. Zo heten ze daar.
Ik ben dus in de goede sfeer en er niet onwelkom. Van links naar
rechts liggen de verblijven van de bloemen, de bomen, het speelgoed, de kinderen, de vrouwen, de dalen; van de suizelende nachtwinden, de litteraire vrienden, de Zon, de Maan en de sterren.
Waarom ik naar de zaal van de Dalen (het Maasdal, het Geuldal
en het Jekerdal) ga, is mij niet dadelijk helder en waarom ik daar de
uitgang neem naar het Jekerdal, blijft mij ook even vaag. Alleen,
dat jongetje, Folkertje, woont ergens tussen de Maas en de Jeker,
maar de luie Maas heeft zulk een brede toegang en ik ben vannacht
bijzonder gesteld op het intieme. Ook al zouden de canadassen
langs beide wateren even zangerig en heel-de-nacht-doorlijk ruisen.
Het contact van de Zwarte rijmen-meneer, alias De-Man of DeVriend-in-het-Zwart, alias de Zingende-Zwarte-Mijnheer, met het
Jekerdal is al heel oud. Hij heeft er nog met zijn broer en met Henri
Jonas geschilderd en getekend. Bovendien eindigt het Jekerdal naast
het Walletje tussen de Maas en het Kanaal, waar die oude accacias
hun takken, blaadjes en geuren boven de Jeker spreiden en nog
zulke aangename herinneringen rondwaren, vanaf Robinia tot...,
neen, dit mag ik niet schrijven. Maar die nog intens animeren liever
het Jekerdal te kiezen.
Zonder de Mijn Laura in Eygelshoven zou ik nooit de Man-in-hetZwart zijn geworden. Op een mijnzetel moet je liever geen lichtgrijze costuums dragen. Het kolenstof zet zich op de broek boven
de ronding van de kuiten en elders en dan doe je beter, maar ineens
als lievelingskleur' voor alle verdere costuums in je leven zwart te
kiezen; daar merk je het kolenstof niet zo op en het sympathiseert
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meer met de kolen. Dat heb ik ook gedaan. Er zwarte hoeden bij gedragen en zwarte dassen en dito schoenen.
Het lijkt absoluut onpoëtisch, maar toch sprak het zowel de Muzen, als mijn litteraire bekenden aan. Zelfs in de forensentrein voor
Cythère kon ik zo de ernstige noot in het fleurige gezelschap zijn en
groepeerde ik met de turkooize Turkoois reeds dezelfde kleurencombinatie, die de witte toetsen van mijn piano met de zwarte toetsen vormen, wanneer ik die bril met blauwe glazen opzet, zo begin
met een nocturne van Chopin en mij verlies in een eigen improvisatie.
Kent gij Folkertje ? Het laatst heb ik hem gezien met Carnaval, als
verkeersbrigadiertje onder medisch geleide van zijn Papa en niet in
het Jekerdal, maar in mijn werkkamer. Dat Folkertje is overigens al
mans genoeg om uit puur technische beweegredenen, de auto betreffend, met een haasje op stap te gaan, vooral onder de wijdte van
de maan en de sterren en omdat men in die sfeer ook met een haasje
kan vertellen. Dat schijnen de haasjes overdag niet te kunnen, maar
wie vertelt met een haasje, is er ook gauw het vriendje van en omgekeerd.
De nacht is natuurlijk nooit alleen en waar een dichter in de trant
van ondergetekende er heen gaat, mag het er toch liefst stil zijn. In
zulk een nacht, met zulk een maneschijn en zulke sterren moet er wel
een bruggetje zijn over de Jeker om nóg beter Gezelliaans-beleefd te
kunnen luisteren hoe het water ruist. Onbeleefd luisteren naar het
water en de grasjes langs de oever kan niet bestaan, dan doen zich het
water en de grasjes eenvoudig niet open en valt er niet te informeren
naar slaap in de wuivende pluimen. Alles is dan eenvoudig kapot en
er zijn geen boodschappen voor mij en voor niemand.
En toch komt het op die boodschappen zo aan. Gesprekken met
halmen zijn soms veel nuttiger en verhelderender dan die van Goethe
met Eckermann. En veel moderner. Zij weten zeer veel van veilig
verkeer, vooral als ze vlak aan de kant van de weg staan. Ook overigens trouwens; zij zijn immers de confiden van de glimwormen, die
ook al machtig veel weten van wat zich afspeelt boven en beneden
de modieuze groenlichtende hoedjes van hun hersentjes. Voor die
halmen is het iets onbehagelijks geen haasje meer in de maan te zien
en het wordt hun een grote troost, het beestje daar te zien aankomen
in gezelschap van Folkertje. Hun wereldje is weer rond.
De bijen hebben voornamen, vast en zeker. Of die nu allemaal,
als bij de vrouwen, eindigen op een a, durf ik niet te beweren. Van
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die dingen weet ik niet meer dan de pantoffeltjes aan de voetjes van
Folkertje. Maar op diens kleutergezag durf ik toch volhouden, dat
het zo is en blijven zal voor de gelukkige mensenkinderen, die zich
dit kunnen blijven realiseren. Ook slapende bloemen hebben voornamen, vooral in de maannachten. Ik vind het zo fijn van mijn
kleine vriend, het niet beter te willen weten dan het haasje, dat al de
ervaringen van Tante Maan in zich heeft opgenomen en zo een
trouwe verbreider blijkt van de leer van het `doucement, doucement, doucement pour cette nuit en pour toujours'.
Het is niet goed, dat het dichtende in de nacht alleen blijft, laat er
gerust wat beestjes komen om de nacht bewegelijker en minder statig te maken. Huppelende, stuivende beestjes, gevoel hebbend voor
poëzie en humor en voor dat iets, dat wachtend is om te ontmoeten
en actief met hen te zijn. Die beestjes zijn gekomen en met hen de zin
zich in gezelschap te verzamelen, hier onder leiding van Zijne pientere Groot-lobbesheid Teddy de Beer. Wat zullen wij samen spelen
en vertonen? Wij kunnen reidansen in de maneschijn of glimwormen, die verstoppertje spelen, uithalen of... maar hoofdzaak is, gezellig samen te zijn en samen te ademen in de sfeer van het Chopinblauwe licht binnen de nacht. Nu laten zien, hoe wij een mooie stoet
kunnen vormen, die de vergelijking met die van de menselijke carnavalisten aan kan. Wij hebben die blinkende instrumenten en
trommen niet nodig om te musiceren. Dat kunnen wij uit onszelf,
alles met o's voor de trommen, e's voor de trompetten, i's voor de
triangels, u's voor de fluiten en a's voor de namaak-voix humaines.
Wij beginnen met 'la Danse de l'Ours en peluche' van Louis Aubert
uit diens `Feuille d'Images'. Daarna wijst Folkertje ons wel de weg.
Haasje weet die trouwens ook. En komt de politie, wij houden even
In.

Kent gij de Perzische miniatuur : Eerste ontmoeting tussen de
Iraanse Prins Hoemay en Prinses Hoemayan, dochter van de Keizer
van China? In de droom verschijnt de Chinese Prinses Hoemayan
aan Prins Hoemay. Met zijn rust is het gedaan. Hij wordt op slag
verliefd en kan het niet meer uithouden. Hij verlaat zijn dierbaar
Perzië en trekt naar het Verre Oosten om de onbekende geliefde op
te sporen. Eindelijk ontmoet hij haar in een der tuinen van haar
Papa. Welnu, op zulke bloemen als in die Tuin der Tuinen van die
Vader-Keizer gelijken de Perzische bloemen in die tuin van Folkertjes Moeder en Vader, vooral nu ze in het licht van de volle maan
staan te wiegen en te knikkebollen. Niet als gevolg van het innemen
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van lenterules, neen, zuiver zo maar van pure gezondheid, waarop
door de bloemenverpleegster bijzonderlijk is gelet.
Als je weer thuis komt, of bijna, en weer graag binnen wilt zijn en je
hebt de sleutel niet, zul je moeten bellen. En het ene beestje belt anders dan het andere. Als je de Berendans in je poten hebt, doe je dat
natuurlijk plompjes en forser, dan als je maar pootjes hebt om een
menuet op de belknop te kittelen. Maar kom je laat thuis, ook al is
het bij volle maan, zul je het toch niet zonder verontschuldigingen
kunnen stellen. De Zwarte Mijnheer kan de zomernacht best mooier
hebben gevonden dan het bed en daarin een aanloopje hebben gezien
een klein letterfeest te organiseren, nadat Folkertje werd verloren en
teruggevonden, maar hoe moet hij zich als dichter verontschuldigen,
nu hem blijkt, dat hij dit alles maar heeft gedroomd?
Zal hij maar liever zijn blauwe bril weer eens opzetten, naar de
piano gaan, een nocturne van Chopin beginnen en zich weer verliezen in een eigen improvisatie ?
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VOORKEUREN
In mijn gedicht 'Verloren componist', voorkomend in de 'Bloem-

lezing uit mijn kleine liederen' (Van Oorschot, Amsterdam 1953),
vraag ik mij af: had ik dit alles niet liever in muziek gezet?
Nu weet ik wel: men kan de vingers van het mysterie der muziek
niet laten glijden in de handschoenen van het mysterie der lettertekens. Maar toch, de inspiratie uitgaande van die begaafde rivier, 'the
lazy Meuse' weleens genoemd, die uit Frankrijk komt en door
België en Nederland haar loop naar de Noordzee voortzet, zou een
andere voorkeur doen verwachten bij de door haar geïnspireerde
dichter, dan er nu te voorschijn zal komen.
Zij stroomt door een sfeer waarin het volop iooi-Dag is van kleuren aan bloemen en ruisende populier-harpisten, aan vruchten en
insekten, vogels en vlinders, verten van heuvels en velden en... laat
mij de hoofdzaak niet vergeten... vrouwen, die 'decoratieve' sterren,
en dit helaas niet alleen, bij zovele frivole uitstapjes met de letters
van het altijd getrouwe, tegemoetkomende en gedienstige alfabet.
Toch kan deze ruisende en veelal tere praal mij niet de emotie van de
voorkeur geven. Er is iets, dat mij niet meer met rust wil laten en
mij ondanks alle met letters geschreven kleurnuances, blijft trekken
naar wat de voorkeur moet zijn en niet kan worden 'overzongen'
door porseleinkleurige bloemen en regenbogen in de lichten van
deze tijd. Het is wat zich als voorkeur opdringt, zonder meer. Voor
mij is dit mijn gedicht:
'TEKENS AAN HET WERELD RUIM '

geschreven op 23 november 1951 en voorkomend in dezelfde
bloemlezing als boven reeds vermeld. In het volle besef van mijn
verworven weten en enigszins summier komen daar drie personen
in voor. Laat mij bescheidenlijk de 'Blanke Man' voorop schuiven.
Waarom zou dat de dichter niet zelf kunnen zijn ? Dan is er de 'Gele
Man' wiens flitsen ik steeds voel overschichten bij de langdurige,
thans nog dagelijkse lectuur van zijn poëzie in de schakeringen van
zijn ras. Zo graag had ik deze poëzie verenigd gezien in één machtige
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figuur, die ook teder kan zijn voor alles wat zijn ras betreft, maar die
misschien zijn tijd laat verstrijken en niet tot dat eenvoudige en toch
zo hartelijke eindresultaat kan komen, dat ik mij meen te hebben
verworven door de geweldige som aan belastingen, die ik de Zon
betaalde en nog betaal.
Op die Zon moest ik nog terugkomen, want zij lokaliseert het
wereldruim wel zeer bijzonder en haar invloed op de facetten van.
het Zijnde is wel onmetelijk, maar toch in al zijn grootsheid regionaal.
Rest de Zwarte Man, wiens uitstralingen nog niet met te stekend
en schroeiend reliëf rond het aardoppervlak kruisen. Ook hij is er
even intens en even edelmoedig, als de Gele en de Blanke, doch nog
niet zo verspreid in zijn communicatieve middelen. Hij zoekt nu
meer dan de Gele Man, die de situatie van de Blanke Man meent te
kunnen bepalen, terwijl hij gericht op de stuwender uitzendingen
van de Gele Man zich meer op de laatste oriënteert.
Zo werken wij, drie goede mannen, met onze dichterlijke vermogens in het wereldruim, onbekend voor elkander en toch gebroederlijk, alleen gehandicapt door de Zon, die met haar lichtval onze
ogen poogt te bedwelmen en te vangen.
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ENIGE NOTITIES TEN DIENSTE VAN EEN
SPREEKBEURT DOOR FRED VAN LEEUWEN
TE HOUDEN OP 18 MAART 1961 TE DEN HAAG
VOOR HET ALGEMEEN NEDERLANDS VERBOND
Zoals uit de bundel 'Au Pays du Tendre mosan' zal blijken, is het
Limburg van P.K. niet zo grensgevoelig als op de provinciekaart is
aangegeven. Het is zeker het landschap dat rond Maastricht ligt en
bij uitbreiding eer iets hoger-opgaande naar de bron van de Maas in
Frankrijk dan afdalend naar de Noordzee.
Het is in ieder geval hoofdzakelijk een populieren-weide-beemde-land met groepen zilver- en andere wilgen, geschikt om onder
het over de Maas hangende loof 'oordelen van Paris' te houden of
uit te spreken, al of niet in een bloementaal. Een en ander begeleid
door de zomermuziek van de Maas, de dan nogal dichterlijke en
keuvelende. Maar die Maas en dat Limburgse land herinneren zich
veel van oud-Griekse overleveringen, al zijn er boomsoorten van
Perzië en het Verre Oosten graag favoriet. Zo zouden de beoordeelde bevalligen evengoed kersen met een ziel kunnen zijn, dan de
stukjes vlees, zoals zij of die op de Burgerlijke Stand zijn ingeschreven.
Ik vind dit soms zo vermakelijk, het verschil tussen die Burgerlijke
Standsmuzen en de muzen, die mijn Limburgse landschappen verlevendigen.
Dat door de landschappen mijn schilder is heengegaan en ook
mijn ornamentist is zeker. Ik zou haast durven zeggen mijn regenboog heeft er ook boven gestaan. Maar dan moet ik oppassen met de
fiscus; die zou wel eens kunnen redeneren: als die regenboog Uw
eigendom is, zult U er ook wel inkomsten uit hebben getrokken!
Inderdaad, dat heb ik gedaan in de vorm van tantièmes van kleuren.
Alleen: die kleuren kun je niet uitgeven bij betalingen.
Het zal overigens niet zo gemakkelijk zijn, U nog veel onbekends
te vertellen. Ik blijf mij een verloren componist voelen, later onder
de goede leiding van Robert Graafland een schilder en uiteindelijk
de dichter P.K. Maar hoe de tonen, de geuren en de kleuren in hun
persoonlijke rhythmen over en onder elkaar zijn gaan zweven en
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`dansen', dit alles moeten mijn gedichten maar illustreren, doch niet
alleen de kleingedichten, ook die uit het `Pays (du) Tendre mosan',
die bredere 'velden' openleggen en laten aanschouwen.
Er is een toenemende voorkeur om in een stad, alleen met witte,
gele, oranje, rose en vermiljoene deuren en muren te wonen. Alleen
de huisnrs mogen in meigroen zijn.
Wat het lichter genre van oden aan het vrouwelijk schoon betreft, er is mij lang geleden, toen men mij vroeg, waarom ik niet
langer in Amsterdam (1915) ben gebleven, wel eens naar de oorzaak
gevraagd. Ik zeide toen, dat dit ook lag aan de meisjes te Amsterdam, die nog al lang waren, — toen langer dan in Limburg — en dus
ook langere benen hadden. Dat komt sierlijke benen niet ten goede.
Het kwantum lok-vlees verdeelt zich dan over een te grote uitgestrektheid, wat voor de innemendheid van de opbouw van kuit en
dij niet bevorderlijk is.
Daarop kreeg ik van de aanwezigen bij het gesprek te horen, dat
Limburg percentsgewijze over animerender beenwerk beschikte,
en de vermaarde portretschilder Anton van Welie, ook aanwezig,
wist mij zelfs te vertellen, dat naar het oordeel van de kunstenaars de
benen van de Venlose meisjes tot de mooist-gevormde van de Elf
Provincieën behoorde(n). Ik was blij dit van zulk een deskundige te
vernemen en zoveel begrip voor mijn eigen standpunt te hebben
gevonden.
Want men moet het 'vrouwelijk schoon' niet onderschatten in
het landschap en in dit geval in het Limburgse Maasland. Het zijn
niet alleen de canadassen langs de Maas, in de beemden en elders, die
door hun bladerengeruizel de sfeer geven, die een Limburgs dichter
dierbaar kan zijn. Ook dat wat de bodem der landstreek het naast is,
is van argumenteel belang en dat zijn, vlak boven het contact met de
voeten, de kuiten. Op een aantrekkelijke kuit moet een dichter
alexandrijnen kunnen schrijven, maar of hij zich in Holland alleen
maar kan bepalen tot maximaal vijfvoeters, dat is een kwestie die
hier niet aan de orde komt, in ieder geval hier niet urgent is.
In de inleiding tot het voordragen van gedichten bij de A.V.R.O.
heeft Willem Brandt gezegd, dat de dichter Pierre Kemp tussen
Noord-Nederland en de Vlaamse letterkunde staat, iets als : tussen
de beide groeperingen in staat Pierre Kemp, de Limburgse dichter
enz. enz. Het was op 20-1-1961, te (2.20) 14.20 bij het voordragen
van het gedicht 'Harmonie' door Anny Schuitema.
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Mocht U nog gegevens toegelicht willen hebben, ik houd er mij
gaarne voor aanbevolen. Nu moet ik mijn middagdutje gaan doen
en naar het overdaagse dromenland toe.
Met super-mosaanse dichter-groet en U alle succes wensend met
Uw voordracht,

DRIE BROUILLONS IN PROZA

DICHTERSCHAP

Het is niet gemakkelijk iets te zeggen over de groei van een dichterschap. Vooreerst moet dat dichterschap er in de kiem aanwezig zijn.
Rijmvaardigheid kan wel worden aangeleerd; hoogdravendheid en
dichterlijke vaart zijn nog in circusformaten aan te kweken, maar
als je geen rood, of welke kleur ook, in je oren, je ogen, je neus, je
mond en in je handen hebt, kun je die er niet doen uitbrengen. Als je
de zon of den Zon van harte detesteert of er van houdt is nog veel
met een dichterschap mogelijk, want het gaat hier altijd om de
directe contacten met de natuur en haar verschijnselen en niet om
die begeerte naar grootheid, ontstaan door de grootse internationale daden van anderen met het A.B.C.
Een goed dichterschap bestaat uit veel eenvoud, wat weer niet een
taalmuziek hoeft uit te sluiten. Men redenere niet : omdat het geel,
oranje, rood, paars en blauw puur zo mooi zijn, zal ik er wat vuilwit bijmengen om het wat artistieker cachet te geven. Onze mooie,
kostbare a's, e's, i's en al die andere sonore klinkers, behoeven niet
verlept op het schrijfpapier te komen, wijl dit ontwereld-smartelijker zou staan.
Een goede dichter blijft zich dus zelf, vanaf zijn eerste speelgoed
tot aan de moderne lijkenverpakking en -verzending ten tijde van
zijn overlijden.
In de loop van zijn leven groeit het dichterschap wel, als een groter
of kleiner uitdijend heelalletje. Moet er muziek bijkomen, die komt
wel langs zijn goed opengezette oren! Moeten er kleuren zijn, hij zal
ze zien komen en zelf op enig materiaal aanbrengen, al of niet ter
ondersteuning of variëring van zijn woordtechniek. De textielindustrie zorgt tegelijkertijd voor de nodige engageante modellen
en dessins, als zijn handen en vingers een overbehoefte hebben be1076

vallige vormen waar te nemen en de tijd ontbreekt om dit in marmer, brons en ander materiaal te bereiken.
Ook gedichten verdienen aangenaam gezelschap, maar dan moeten ze inderdaad aangenaam en welgevallig om te zien zijn. Geen
etsen, houtsneden met zwartwitte hemelbestormingen, — het onweder boven Toledo van El Greco moet uitzondering blijven —, geen
landschappen met stormluchten als verbrande dweilen, geen interieurs met gordijnen en tapijten, geschilderd met vaal mensenbloed en doodsattributen of wat ook, dat doet griezelen. Evenmin
zullen gedichten moeten worden gerangschikt tussen producten van
die akelige literaturen en vooral dat wat er na een paar wereldoorlogen is bijgekomen.
Het valt geen textiel-concern in, dergelijke dingen tot uitdrukking te brengen in modedessins. Wie loopt er nu in een moord, in
een beroving of in een van die doodsmisères, die zo schromelijk
worden overdreven terwille van een nog schromelijker levensbeschouwing.
Zolang de aarde niet één grote boerderij wordt en zolang de praktische wijsheid van de nog steeds ontbrekende opperboer niet maatgevend is, zijn deze dingen een ramp voor elk dichterschap. Dichterschap moet groen zijn. Meigroen van loof en gras, en deze nuancen
moeten bij hun wording om onze gedichten staan.
Laat er naast de gele, rose, oranje en vermiljoene bloemen van
onze jongste rijpe jaren later wat lila, mauve en paarse bloemen bijkomen, een goed verstaander weet het zijn partner-dichter wel
duidelijk te maken hoe het leven behaaglijk moet worden gehouden
tot het inderdaad, tegelijk met het dichterschap, op is.

HOMMAGE Á JOSEPH, MALLORD, WILLIAM TURNER

Lausanne-Time
Sinds ik deze stad zo zag, gebeurde het dat deze stad in een tijd veranderde. Die tijd was er een van overal, waar de zon in het westen
ondergaat en waar markante kerktorensilhouetten de vermiljoene
en gele sfeer dat cachet geven, wat zich bij mij vastzette, ergens onder mijn haren en sedert 'Lausanne-Time' werd genoemd.
Of mijn voorhoofd nu werkelijk een café was geworden en er
over mijn ogen een uithangbord hing, waarop met letters in de tint
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van een ondergaande zon achter populieren te lezen stond 'Lausanne-Time' ? Wat komt het er ook op aan! Of er in de voorgrond in
een wat schemerig straten- en parkduister vele mannen en vrouwen
zich verdrongen ?! Wat doet het er toe! Ik begrijp alleen, dat zij,
hoewel onvolkomenen van het Geluk, geluk bedrijven om die
oranje en gele muziek onder de teer-blauwe avondlucht en dat is
toch genoeg. Het is meer dan dat, het is de aanloop om in mijn denkbeeldig museum, een modern dan, dat leeft en niet vermummiet,
een ereplaatsje te zoeken om, wanneer deze Lausanne-Time-stemming soms te lang achterwege blijft, daar te zoeken en mijn oude
ogen het likeur van deze behaaglijke tinten in voldoende mate toe
te dienen. Als dat gebeurt, is dat mij aan te zien en mijn huisgenoten
eerbiedigen dit. Toen mij dit de eerste keer overkwam en zij mijn
extase merkten, vroegen zij mij wat mij mankeerde. Ik antwoordde
alleen: 'Lausanne-Time !' En nu nog, als zij niet weten waar ik ben
op een wat grauwe donkere dag en ik peinzend voor Turner's Lausanne zit, zeggen zij, misschien een beetje spottend 'Lausanne-Time',
`Lausanne-Time', 'Lausanne-Time'.
Zij moeten dat wel driemaal zeggen. Een eerste keer om Joseph,
Mallord, William Turner, die tot zulke kleurvervoeringen in staat
was.
De tweede keer om Debussy, die zulk een groot bewonderaar was
van Turner en dit herhaaldelijk en eminent in zijn muziek bewees
en. • •
ten derde male voor mij, de dichter van zon en licht en... hun man
en vader!

WIJ ZE VAN WERKEN

De inslag van de inspiratie op mijn dagelijkse tijd, het slapen inbegrepen, is er een van een vier en twintig uren in een boomgaard aan een
vijver, op zijn beste in het lauwste van het begin van de lente tot het
begin van de winter. Maar met de herfst is het niet afgelopen; ik ben
namelijk sterk vooruitziend, zelfs met mijn oude, miserabele ogen.
Want om die vijver staan boekhandels, textielzaken en winkels van
speelgoed, verf om kleuren te mengen, bladmuziek en gramofoonplaten, dameshoedjes, enz. enz. enz. En zou die vijver te klein worden om al deze zaken in zijn spiegelend oppervlak weer te kaatsen
wel, dan vijver ik er maar zoveel vierkante meters bij, als er nodig
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zijn om al die etablissementen het volume te verschaffen, dat aan
mijn dichterlijke aspiraties kan voldoen. Natuurlijk zijn er knoppen
bloesems op die boomgaard geweest en later vruchten. Doet zich
echter het geval voor, dat de behoefte aan knoppen samen valt met
de beste stand van de vruchten, een goed dichter is nu eenmaal niet
konsekwent. In een minimum van tijd zijn alle vruchten naar de
veiling en strelen zijn gammele ogen een weelde van knoppen, die
hun rose en witte zakdoekjes nog niet hebben ontfronst om hem
goede morgen toe te wuiven.
Winter of zomer, de geëigende temperatuur om te dichten is voor
mij steeds 2I graad Celsius geweest. Het is aan de produkten te
merken, wanneer de heersende temperatuur daar zoveel mogelijk
aan beantwoordde. 214- graad is een waarde van lieflijkheid, waarover de zon niet altijd haar beheerstheid bezit. Bij 24 graad is de
niet te sterke wind een muziek, die het kortst bij harpen, iets verder
van de houtblazers staat en liefst zo ver mogelijk van de solo-violen,
die ik detesteer over een oppervlakte nog groter dan mijn dichterlijke boomgaard, annex uitdijende vijver en al wat er om heen staat.
ni graad is ook de gevoeligste sfeer voor de kleuren, die boomgaardelijk-verliefd de lucht moeten sieren met hun borduurderijen.
En wat nog van de geuren te zeggen met die ideaaltemperatuur ?
Doch een dichter mag vooral niet bang zijn om zichzelf tegen te
spreken, dat is iets wat hij gemeen heeft met de hele schepping, die
ook al nergens consequent is. Om het formaat daarvan uit te drukken gebruik ik 'consequent', wat wereld-deel en internationaler
lijkt dan `konsekwent', meer geëigend voor de bekende vaderlandse
bodem.
Schreef ik vroeger gaarne met kleurinkt of kleurpotlood, rood
als het over de liefde ging die niet platonisch was ; blauw over het
universum waarvan nog niet bewezen is of het platonischer is dan
platonische liefde; geel als ik het had over Vriend Zon, eigenaar van
de grootste mondiale inrichting om vrouwelijke bekoorlijkheden
het ras bij te brengen, dat zij blijkbaar zo node missen; met Amaranthe stift als het ging om Amaranth; met Turkoois als het de uitbeelding van Turkoois betrof, en met groen als de Vrouw-in-het-groen,
die specialiste in 's dichters polygamie ervan gnuifde. Maar weg met
al die mooie kleuren! Mijn ellendige ogen eisen nu al weer zwarter
zwart, al heb ik nog geen lust met Requiem's te schrijven.
Dat de uren van de nacht geheel ongebruikt aan mijn poëzie zouden voorbijgaan, durf ik niet te beweren, want in die uren wordt
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meer over mijn discipline beschikt dan mij soms welkom en lief was
en is. In de zomernachten had ik de gewoonte tegen de bomen van
onze laan te wuiven en mijn rechterhand daarbij buiten het raam te
steken. Dan voelde ik soms gedichten komen en zich hechten aan de
toppen van mijn vingers. Echter scheen er dan ook de kans te bestaan dat een of ander zeer late juffrouw, die zich nog in dit nachtelijk tafereel bevond, mijn gedichten-spinnerij voor een groet, aan
haar faculteiten gericht, kon aanzien en dat moest in ieder geval
worden vermeden en voorkomen. Dat zulks mijn nachtprestatie
niet ten goede kwam en er een necrotische aangelegenheid van
maakte, wie zal dat, zich beheersend, in deze huishoudelijke aangelegenheid kunnen ontkennen!
De dichtoefeningen in de vroege morgenuren in bed vielen niet
onder deze wijze beperkingen. Als ik maar in het donker rijmde en
men niet wist, wat ik eigenlijk deed, dan ging dit wel. Toch bracht
dit nog zoveel nervositeit mede, dat ik het maar liever naliet. Zelfs
mijn systeem van bolero-therapie bracht hier geen uitkomst.
Tot de normale dichturen reken ik van half elf tot half twaalf in de
voormiddag. Van te voren ben ik wel eens naar mijn schrijftafel gegaan en heb ik enige regels van de ochtenduren neergelegd, regels
die ik door herhaaldelijk prevelen heb aangehouden en onthouden.
Dan volgt van half twaalf tot zestien uur een dichtpauze, verkort
door een middagslaapje. Het gebeurt echter, dat het half vijf in de
namiddag wordt en dat er van het dichtbedrijf nog niets is gemerkt
die dag. Het komt zelden voor en dan ontstaat de vraag : half vijf en
nog geen gedicht ? Deze vraag is ook als titel boven een dan toch
nog gekomen kleingedichtje gebezigd.
Tegen half zes is deze dichttijd meestal voorbij en wordt gewoonlijk gepauzeerd tot in de avonduren, meestal tegen half negen tot
maximaal tien uur. Gewoonlijk wordt dan nog eens overzien, wat
er in de loop van de dag is ontstaan, wat daarvan tot een volgende
dag blijft liggen en wat in het album gaat.
Ik beschouw mijn kleingedichtjes als postzegels, die ik in een album plak voor ik ga slapen. Mijn verzameling bestond naar de jaarnummering op 3o juni j.l. uit 61154 nummers. Elk nummer is mij
een dierbaar grafiekje met wat romantiek, wat kleur en overigens
met dat 'iets', waardoor ze hun aantrekkelijkheid hebben bekomen.
Tijdens het schrijven heb ik zeer veel naar de radiomuziek geluisterd, wat aan de dichtsfeer ten goede is gekomen en waarbij,
naast de meer gangbare favorieten, o.a. Boieldieu, Grétry en Méhul
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mijn intiemere vrienden zijn, naast de algemeen bekende grootheden. Harp- en pianomuziek omlijsten mijn rijmerij het aantrekkelijkst. Symfonische muziek doet dit wel, maar het geroffel en gedoffel van de slaginstrumenten kunnen mij niet bekoren. Het gedaver hindert mij en ik moet dan ingrijpen om niet te worden ontwijd. Zo verloopt mijn dichtdag in de regel, want waar ik de goede
uren van slaap en dito droom wel weet te waarderen en niet overbijdig beschouw in mijn dichtindustrie, meen ik toch ook eindelijk
in de vier en twintig uren eens niets te moeten presteren en het zo
te moeten inrichten, dat ik de volgende vier en twintig uur deze
wijze van werken weer kan voortzetten.

TER TOELICHTING BIJ 'DE NAMIDDAG
VAN EEN STILLE KATHOLIEK'
Om de titel De Namiddag van een stille Katholiek goed te verstaan,
zou het misschien geschikt zijn, tijdens een reeks van mooie zomerdagen, als het weer zich bijzonder leent tot het vellen van Parisoordelen, de oevers van de Maas op te zoeken. Daar in de schaduw
van een groep zilverwilgen of canadas-populieren te liggen luisteren naar het ruisen van deze 'luie rivier' — 'the lazy Meuse', zoals
Bernard Newman, die haar loop beschreef, haar noemde — en enige
verzen ter verpozing te lezen.
De titel moge om zijn vroomheid niet afschrikken. Er zijn in dit
gedicht `aanknooppunten' bij Debussy's Prélude a après-midi d' un
faune in aansluiting op Mallarmé's gedicht en het oordeel van Paris.
Toen door Amaranth en Turkoois mede werd overwogen, hoe
dit fraaie tafereel te noemen, werd hun goedkeuring verworven
met de betiteling De Namiddag van een stille Katholiek en niet met De
Namiddag van een katholieke Faun, verondersteld, dat de laatste
levensvatbaarheid heeft te bestaan. Dit 'stille' niet in de betekenis
van 'stiekeme', maar wel in de royale zin van 'stille weldoener'.
De Namiddag is het eerste gedicht van de Trilogie rond Amaranth,
waarvan de Elegie om het verlies van tien kilo sex-appeal en de Forensen
voor Cythère de beide overige gedichten zijn. Waar de titel van de
Elegie voor bijzonder delicate oren wat onwennig en te weinig subtiel kon klinken, werd er, zonder voorkeur overigens, ter keuze nog
de meer bedeesde titel van Elegie om het verlies van Amaranth als
variant gecreëerd.
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De in De Namiddag voorkomende benaming 'cle-Vriend-in-hetZwart' of ook wel de 'Man-in-het-Zwart' vindt haar aanleiding in
de kledij van de dichter, die altijd rigoureus in 't zwart is; zeer in
tegenstelling dus met zijn fleurige inhoud (van zijn schedel wel te
verstaan).
Het eveneens in dit gedicht voorkomende liberty-Kleed', heeft
niets uitstaande met iets als een liberty-schip'. Is wel bedoeld als een
jurk, gekocht in een Amsterdamse zaak, die al jaren de naam
liberty' voert en wier exquise modellen en dessins van de zomercollectie de dichter vaker heel zachtjes hebben doen zingen voor
haar etalages.
Vooral de dialogen wemelen van détails, 'steekjes onder water'
enz.; door de kenners van de schonen, die voor model 'stonden',
gemakkelijker te appreciëren.
Tenslotte is voor de dichter vooral De Namiddag - maar ook de
beide overige gedichten - onderbewust tevens een zo groot mogelijke 'Hulde aan de Maas' geworden.
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BEGELEIDENDE BRIEF BIJ DE
`KLEINE SUITE VOOR KAREL REIJNDERS'
Maastricht, 13 april 1954.
Hooggeachte Heer Reijnders,
Verontschuldigt mijn beknoptheid. Uit het bijliggende zonderlinge
Paas-geschenk zal U blijken dat ik toch aan U denk, al is het soms
wel wat in de stijl van onze correspondentie. Misschien dat de term
`Margaritismen' enig commentaar behoeft. Ik ben nl. al langer bezig
met een suite, die als variant op Debussy's `Children's Corner',
`Margaret's Corner' zal heten. Zij wordt geschreven voor een correspondente, die als kind liever Marguérite heette, dan zoals zij
heette. Er wordt dus in een Margarietsfeer geleefd, doch ik kan
aannemen dat U die sfeer ook niet onbekend is. Hoe ook, bij het
leggen van het gedicht `Margaritismen' dan, dacht ik plotseling aan
U en Nijmegen. Ik heb er zelfs een ogenblik aan gedacht 't een
Nijmeegse suite' te noemen. Maar ik moet beknopt zijn.
Aanvaardt dus of bedeesder, gelieve U dus dit Paas-geschenk te
willen aanvaarden in de geest, waarmede het werd geschreven en
beleeft met de Uwen een Zalig Paasfeest en een prettige Paasvacantie
Hartelijke groeten aan U allen !
Pierre Kemp
Nu zal ik ons aller Ferdinand toch met een 'Maastrichtse Suite'
moeten bedenken, vindt U ook niet? Iets zo tegen Pinksteren a.s.

P.S.
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KEMPITER GEHEEL DE UWE
Motto: (K.R.)... Ik heb in ieder geval niet de verwachting teleurgesteld,
die de goede s.j.'s in 1913 van mij hadden. (28.6.1959)

Aan het poëtisch atelier van de dichter P.K. is een gerenommeerd
verzendhuis van brieven verbonden. Deze epistolaire eetwaar wordt
door tal van relaties in den lande zelfzuchtig opgepot, maar enkele
genereuzer zielen hebben van hun voorraad wat brokken voor algemene konsumptie afgezonderd. Het verjaarsmenu, door ons uit
deze ingrediënten samengesteld, met gedichten van P.K. als entremets, moest aldus wat toevallig en hybridisch uitvallen. Voor keus
en schikking der gangen, met moedwillige vermenging van wat er
aan jonge en belegen brokken voorhanden was, dragen Harry G. M.
Prick en Karel Reijnders de volle verantwoordelijkheid, gelukkig
gerugsteund door het konsent van de dichter zelf. De namen der
kontribuanten en de initialen waarmee ze aan het begin der fragmenten worden aangeduid, gaan aan het briefmaal vooraf, bij wijze
van voorspijs indien men wil.
Gustave Asselbergs
Fernand Lodewick
F. van L. : Fred van Leeuwen
K. M.
: Karel Meeuwesse
: Harry G. M. Prick
H. P.
K. R.
: Karel Reijnders
A. de R. : Adriaan de Roover
: E. F. Tijdens
E. T.
L. T.
: Lambert Tegenbosch
G. A.

:

F. L.

:

(E. T.)... Als bijlage tot mijn brieven ging vaker een los nummer van
`Maatstaf' mee, waarin 'de Namiddag'. Maar het schijnt, dat de
dames zoveel lof aan hun schoonheid moeilijk kunnen accepteren.
De oprechtste onder hen schrijven, dat zij het gedicht niet begrijpen
of verstaan en doen er, als zij getrouwd zijn, de groeten van hun
man bij. (23.11.1954)
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(L. T.)... (geschreven in dank voor een gedichtje op Kemp's 74e
verjaardag)
Hij, die beweert
`ik heb de jonge dichter aangetroffen
slapend op zijn lier
in droom van luchtig plezier'
zou als journalist wel boffen,
maar moet nog geboren worden.
De dichterij brengt groot vertier,
de mannequins bewegen zich met zwier,
soms met opgefleurde knieën en tenen,
doch altijd met zingende benen,
gaan ze weer slapen in Tederland.
Ze dansen eerst op het rozemos,
wenken details met wuivende hand
en samen met de dichter: 'Dag, Heer Tegenbosch,
aanvaard dit kleine rijm-cadeau
uit onze zaak: 'In de kleine Watteau' ,
wij zijn met ons allen nog in orde!' (4.12.1960)
(E. T.)...

Dank voor Uw briefje en mijn excuus, dat ik onder deze
mij onbekende omstandigheden U tot een inspanning heb gedwongen. Ik hoop met U, dat U weer gauw op de been moogt zijn en dat
U de studie van het slaapkamerplafond kunt beperken tot de normale bezintijd voor het normale opstaan, maar ook niet langer.
Want in onze prozaïsche tijd kunnen wij ons haast niet meer de luxe
permitteren om van uit een gedwongen bedrust op te zien naar een
plafond vol mythologische landschappen met sierlijke paviljoenen,
van waaruit Venussen en Adonissen zo dadelijk een sprong zullen
duiken in ombloemde bassins. Deze eeuwige jeugd is ons door het
moderne leven nu eenmaal ontfutseld en wordt door de gekwelde
kunstenaars van deze tijd niet meer geapprecieerd. (19.3.1955)
(K. R.)... Ik moet hier eindigen. Het bed wuift in mijn richting en ik
zal hebben te gehoorzamen. Ik heb het nu in de dromen al zover gebracht, dat Debussy, Ravel e.a. erin optreden en soms met mij vertellen. Ik neem aan, dat dit een gevolg is van mijn intens lezen over
muziek, maar het is wel interessant. Ik herinner me het laatst met
Ravel over rode kool te hebben gehad. (9.3.1952)
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(E. T.)... In de nacht van Woensdag op Donderdag heeft nog altijd
en voor deze gelegenheid en brief 'het oudste kind' een aardige
droom gehad, volgens de aantekeningen aldus:
Met Folkertje op de arm gewandeld, hem alle bloemen en beestjes
van het Jekerdal laten zien. Hij had een tak bloesems in het rechterhandje. Toen wilde hij parforce van mijn arm.
Waarom zeg ik niet.
Toen hij op de grond stond, zat ik ineens voor een kleine lessenaar
in het dal met de bloemen en begon ik gedichten te schrijven.
Wat ik schreef zeg ik niet.
De beestjes waren weg met Folkertje.
Maar plotseling stonden Mamma en Pappa van Folkertje naast
mij en vooral Mamma keek ernstig : waar Folkertje dan wel was ?
De dichter : is Folkertje weg ? Als ik hem heb verloren, zal ik hem
ook zoeken en weer vinden!
En ik weg.
Alle bloemen en alle beestjes zochten mee en nu hadden we Folkertje gauw gevonden. Folkertje weer met zijn bloesemtak op mijn
arm.
En ik verheugd : Hier Mamma en hier Pappa is Uw Folkertj e weer
gaaf en heelhuids terug!
De droom was uit. (2.12.195 s)
(E. T.)... Enige weken geleden vertelde mij een van mijn zonen, dat
hij Folkertje naast U in de wagen had zien zitten en U de brug
(welke komt er eigenlijk niet op aan) had zien oprijden. Dit heeft
naderhand de volgende poëtische neerslag gegeven:
Folkertje kijkt door de ruit van de wagen
naar de wereld, waar zijn vader hein in rijdt.
Alles suist op hem af tot zijn behagen,
als de ene straat na de andere in hem glijdt.
Nu heeft hij zijn ogen vol huisjes en bomen
tot in de diepste hoekjes staan
en dat houdt maar niet op, er komen
nog altijd nieuwe aan.
Zij dansen en stoeien er in, tot hij
spijt krijgt van wat hij vroeg.
Vader, schei uit, het is genoeg!
Er kunnen er geen meer bij!
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Op zoek naar een titel voor dit gedichtje, dacht ik aan: ...en Polkertje slaapt in..., maar ik wend mij toch liever tot Uw autoriteit,
of deze titel zich wel leent met de gewoonten van Uw kleine man.
Misschien hebt U dezer dagen wel eens eventjes een ogenblik om
over zulk een 'gewichtig probleem' na te denken. (3.11.1955)
(A. de R.)... Mijn vrouw had schroefjes gekocht in een papieren
zakje. Mijn tweede zoontje schudde het zakje leeg op de tafel, begon
de schroefjes te tellen en speelde er mee. De lucht was vers blauw
met flinke witte wolken. Ik merkte dit zelfs op de blinkende schroefkopjes en schreef mijn gedichtje. Waar ik de rode vogel vandaan
haalde ben ik vergeten. (15.6.1956)
(K. R.) ... Wat de 1. 2. 3. 4 postzegels betreft, ik had toen ik mij tijdens
mijn oogziekte zo verveelde de gewoonte aangenomen, van postzegels kastelen en boerderijen (een vorm van topographie dus) uit te
leggen op mijn bureau. Groen was bos, blauw water, rood baksteen,
bruin heide of zo iets, enz. enz. Zo kon ik in die droevige maanden
mij toch met iets bezig houden. Ik had natuurlijk nog meer 'spelletjes'. Welnu, die boerderijen en kastelen en die bossen en vijvers
heb ik nu opgegeven en U op de enveloppe al een gedeelte van mijn
onroerende goederen geschonken. Dat is wat anders, dan dat ik zou
veronderstellen, in de Heselaan komen ze niet tot vijf! Nobele vent
die P.K. (1.6.1954)
(K. R.)... Van die mooie Nieuwjaarsbrieven bewaar ik er nog een
viertal uit mijn jeugd, wat een goud! wat een rozen en engeltjes!
Echte Kempiaantj es. (5.1.1956)
(K. R.) ... Waarom worden geen Nederl. kleingedichten op de postzegels afgedrukt ? Met opbrengst voor de levende dichters. (8.9.1954)
(A. de R.)... Zeven is niet magischer voor mij dan welk cijfer ook.
Maar 7 komt voor in het godsdienstonderricht, in 'ooi nacht. Het
is soms meer dan de 3 van de Drieëenheid en dei van God de Vader
of van andere hoge pieten. Denkt U ook maar eens aan de 7 zeeën
uit de sprookjes of de formule van 'achter zevenmaal zoveel landen
(of bergen)'. Mijn lievelingscijfer is de 4, vervolgens komen de 2, de
5, de 7, de i, de 3, de 8, de 6, de 9 en, minder kan het niet, de o.
(15.6.1956)
1090

(K. R.)... Toen ik gisteren gebruikelijk op mijn nest zat om het nog
gebruikelijker 'eitje' te leggen, kwam ik tot het volgende resultaat:
R.V.

Mijn zichtbaar ik trekt door de straten.
De groene lucht van zomer zeeft

de stadsreuk door en de gelaten
minuten, als daarin stilte zweeft.
Ik loop met die lucht een vers te schrijven,
maar uit de ruiten kaatst mijn grijns
met sprongen op de donkre schijven,
honend mijn dichterlijk gepeins.
Zie hem daar weer zijn rijmen telen!

Welk nummer heeft al de R.V.
en 't percentage glas-juwelen
is dat niet acht en negentig en twee?
R. V. is niet K. v., doch K. R. v., korter R. V. (18.8.1952)
(K. R.)... In 1958 heb ik 376 gedichten geschreven, in 1957 377; het

gaat dus in 'dalende lijn'. (31.12.1958)
(F. L.)... Vandaag schrijf ik, hoop ik, mijn 365e versje van dit jaar in.
(19.12.1958)
(H. P.) ... De stand is op heden 61235. (25.10.1961)
(E. T.)... Het is U misschien niet ontgaan, dat er bij mijn gesprekken
naar mijn kant wel eens afwezigheden ontstaan, die ik mezelf maar
half ofniet bewust ben en die ik, als ik ze aan me ontdek, ijverig poog
te corrigeren. U gelieve mij daarvoor wel te willen excuseren, gewoonlijk overkomt mij dit als ik in de geest tegen een paar opkomende versregels aanloop. (17.8.1953)
(K. m.)... Want mijn bibliografie is mijn hobby. Iedere titel is een
zeldzame postzegel en ik, eenvoudige dichter, ben niet minder ijdel
als alle dichteren altegader. (24.12.1960)
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(K. R.)... Overigens ben ik in volle leg, maar een kip van ± 800
maanden is er geen van i000 weken, vooral nu er om redenen van
vervoer wordt gestreefd naar vierkante eieren, iets dus als = in
plaats van 0. Als ik nog plaats overhoud op dit vel laat ik er een van
mijn wat sombere productietjes volgen. (volgt een gedicht, waaronder :) gelegd 14.7.1953. Met dat van vandaag loop ik nog onrustig
in het rond. Verwacht het in de namiddag na uitslag van de Tour de
France. (15.7.1953)
(K. R.) ... Dank ook voor Uw goede wensen voor mijn leg. Sedert ik
weer wat kan zien en doen heb ik zeker zeventig eieren gelegd, wat
natuurlijk minder is dan een kip, die zich voelt en een eredoctoraat
te wachten staat. En con brio x 66 levensjaren is er aan gewerkt.
(7.10.1953)
(K. R.)... Ik voel mij echt over mijn verwekkingsperioden in meerdere opzichten heen, ook al heb ik iemand geschreven, die mij
vroeg, waarom de lectuur van mijn gedichten, in tegenstelling met
die van anderen zich zo vers blijft lezen. Ik heb hem geschreven, dat
mijn gedichten daar vandaan komen, waar de kinderen vandaan
komen en dat is toch wel de 'first class' gelegenheid om iets goeds
tot stand te brengen. (25.3.1959)
(H. P.) ... Geesteskinderen zijn voordelig in het beheer. Zij eten niet,
zij drinken niet, zij hebben geen spijkerbroeken nodig en geen, de
naam schiet me nu niet, jawel toch binnen : petty-coats. (i5.9.1960)
(K. m.)... het leven rolt niet als dat van Poot misschien zo rustig
voort, gelooft U mij vrij. Vooreerst de durende hinder met mijn gezichtsvermogen en daarna en dit vooral de demonerie van mijn
dichterij. Want, of het de leeftijd is of wat ook, het dichten begint
een plaag te worden, omdat er zulke donkere idees om ontsluiting
vragen. En dát eerpof ik : ik laat balletmuziek over die afgronden
ruisen en geef niet toe aan die opwellingen van solferachtige origines. Ik wil mijn blijmoedigheid en vreugden in en aan en om de
schone gestalten niet prijsgeven en ik verdedig ze op mijn manier,
maar het of dat kost, neen, geen bloed, maar ik voel me toch aangetast en dat mag geen kans krijgen. (24.12.1960)
(F. L.)... Jammer, dat nog geen pensioenregeling voor dichters be1092

staat, zoals ze dit daar met hun 35 landen in Venetië hebben besproken! Ik ben nu al aan 't dichten vanaf 1909 en in 1953 is het gat nog
niet gestopt ; ondertussen 44 dienstjaren; heten ze dat niet `frohnen'
in het Duits? In ieder geval heb ik het langer volgehouden dan de
Muzen, waarvan de meest getrouwe het niet verder bracht dan tot
17 jaar. Zij werd daardoor eigenlijk een soort overkoepelend orgaan
voor andere Muzen, iets als de oud-Egyptische voorstelling van het
firmament, U misschien bekend. (28.10.195 3)
(A. de R.)... De beantwoordingen van Uw vragen zijn niet zo compleet, als U zich dat hebt voorgesteld. Ook moet ik over vele dingen
zwijgen, die ik vijftig jaar na mijn dood misschien zou kunnen beantwoorden, als ik er dan nog toe geoutilleerd was. Neem echter in
het algemeen aan, dat mijn gedichten en gedichtjes nog veel autobiografischer zijn dan zo dadelijk opvalt. In dit opzicht ben ik misschien niet een moeilijk dichter. (15.5.1956)
de R.)... Ik sta 's morgens op om half acht. Luister tussen 9 en 10
uur naar de symfonische muziek van de beide Belgische omroepen.
Dan haal ik een cahieromslag vol blaadjes papier met poëtische notities uit een bureaulade en leg er een of meer droomnotities van de
afgelopen nacht bij, als die er zijn. Vervolgens loop ik die notities
door, voeg er hier en daar iets aan toe en als de poëtische vonk wil
ontspringen, welnu, dan heb ik weer een gedichtje gevangen.
Heb ik er een op die manier verkregen, dan zeg ik : de dag is weer
goed! Komt er die dag geen tweede meer, dat is niet erg, het is er,
dat is de hoofdzaak voor die dag. Verder op de dag wordt een en
ander op zijn poëtische waarde genoteerd, wat ik heb gehoord, gezien of gevoeld en soms geroken. De smaak telt bij mij ongeveer
niet mee : ik vind eten vernederend voor zulk een grote 'geest'. Om
dezelfde reden drink ik geen geestrijke dranken, wel water, zoals de
dieren in het algemeen.
De kleine gedichten worden na keus gedirigeerd naar tijdschriften
en dan later met andere, niet aan tijdschriften doorgezondene in
bundels gepresenteerd. Zo probeer ik een variant te krijgen op
Poot's: 'hoe genoeglijk rolt het leven van de landman heen'. In
mijn geval van de genoeglijke dichter, en kom ik weer op de 'blijde
dichter', die ik zo graag wil zijn, ook als ik verdriet heb, wat dan niet
grauw is als een achterbuurt, doch meer de kleur heeft van rouwirissen. (30.5. '956)
(A.
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(A. de R.)... Heb ik U geschreven, dat ik als kind een tochtje op de
Rijn maakte, daarbij nieuwsgierig tussen de leuning van de boot
gleed en gelukkig nog tijdig door een van mijn ouders op het laatste
ogenblik werd gegrepen en niet met al mijn toekomstige gedichten
in de Rijn verdween? Had ik misschien de Lorelei even onder de
waterspiegel naar mij zien wenken? Of misschien een andere — lei?
(23.10.1956)
(K. R.)... Mijn ziel aan de Duivel verkopen, kan ik ook niet meer.
Dat heb ik al eens gedaan, toen ik nog klein was. Ik wilde ze hem
geven voor een, wat toen meer mode was dan nu, aardig gepolsterd
kind en een omvangrijke verzameling van rare postzegels. Wat een
vernuftige combinatie! Helemaal niet gek ! Als de duivel daarop
was ingegaan, zat ik nu met een niet meer zo aardig gepolsterde
oude vrouw en een postzegelverzameling van stijgende waarde,
mits de Duivel mij echte had geleverd. Misschien is hij er niet op ingegaan, omdat hem de tijd ontbrak ze voor mij bij elkaar te stelen,
of ook wel, 'de ziel van den dieje krijg ik toch wel, daar zal ik mij
niet nodeloos druk voor maken'. De kapelaan, bij wie ik die prachtprestatie biechtte, begon te stotteren van overdondering, toen hij
mij voor zoiets de absolutie moest geven. Kort voor zijn dood (hij is
een paar jaar geleden, 8o jaar oud, als pastoor gestorven) is hij nog
eens bij mij thuis geweest, maar ik heb altijd aan zijn ogen gezien of
menen te merken, dat hij de geschiedenis met de Duivel nog niet
was vergeten. (2-5.12.1954)
(K. R.)... Het meisje (in Pacífic) was van Belgische nationaliteit en
haar vader een hoofdconducteur van de Grand Central Beige, de
Maatschappij, die vóór de Ned. Spoorwegen naar en van Maastricht
met Belgisch materieel de spoorlijnen bereed, die Zuid-Limburg
met 't Belgische net verbonden, vandaar op pagina 20:
Een blond, vals vrouwtje heeft toen niet gezegd:
Mijn laatste reis heb ik hier afgelegd
en morgen speel ik in het buitenland,
gekoppeld aan een andere jongenshand,
daar Pacific.

Dat buitenland was 'Hasselt', de hoofdplaats van de Belgische pro-

vincie Limburg en om compleet te zijn, het meisje heette: Eugenie
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Lion of Lyon. Dat een goed kind naar zijn/haar vader aardt, bewees
zij blijkens het gedicht wel. (20.4.1947)
(A. de R.)... Ik heb Uw Woordschurft' met belangstelling gelezen
en krijg de indruk, dat U zeer verkwistend met Uw dichtmateriaal
omgaat. U hebt daar stof in verwerkt voor wel zes bundels. Ondergetekende is met deze dingen zuiniger geweest en ik heb nooit meer
genoegen gekend, dan toen een criticus schreef: 'hij, de dichter, gebruikt in zijn kleine gedichten taal, die je zo uit de mond van kinderen op straat kunt oprapen'. Vooral interesseert het mij, dat ik in.
U ook een treindichter kan begroeten. Ik heb in die 28 jaren forensen-rijderij ook veel opgemerkt langs de lijn en ik acht het niet uitgesloten, dat ik in die tijd kinderen, die eerst in een kinderwagen
buiten in de zonneschijn lagen, twintig of meer jaren later naar de
kerk zag rijden om te trouwen. Van het aantal kippen of varkentjes
die zekere boeren bij hun veestapel hadden, zagen wij het gaan en
het komen, ofjuister het komen en het gaan. Want het is nu eenmaal
een levenswet, dat wij eerst komen en dan gaan, dit laatste meestal
rijk aan ervaringen. U moet echter geen 'luie' dichter blijven.
(30.5.1956)
(A. de R.)... Ik ben de stad en de techniek inderdaad niet vriendelijk
gezind. De steden zijn meer opeenstapelingen van smerigheid dan
op het land, waar het economische rendement van het vuil vele
percentages hoger is, dan bij de luie stadselementen. Het geknars,
gerem, gedaver van de techniek zult U ook wel niet zo boeiend vinden, veronderstel ik.
De locomotieven is iets anders, dat zijn oude jeugdvrienden en ik
betreur het, dat de romantiek van die rookmonsters vrijwel aan het
verdwijnen is. Nu rijden stukken chocolade en zeep met een sleep
wagens over de rails, maar het eigen leven, dat van een locomotief
uitging, is vrijwel verdwenen. (15.5.1956)
(K. R.)... Voor het dossier van Romanie bied ik U wel mijn excuses
aan. Ik werk traag tegenwoordig, ben niet zo bijzonder fit. Nu U
dat zo zegt of vraagt, of een dossier een kusje op de rug is ? herinner
ik me, dat ik laatst op een postkantoor was en een heer daar een dame
voor het loket zo maar op de rug kuste. Ik begon er om te glimlachen tot ergernis van de overige mensen uit/van het wachtende
publiek. Opeens zegt een geërgerde oude dame tegen mij : moet U
1095

(of u) daar nu om lachen, dat is toch maar een eenvoudig endossement ! En de andere aanwezigen knikten bevestigend. Ik was werkelijk verlegen met het figuur door mij geslagen. (2.11.1955)
(K. R.) ... Mijn boosheid zou misschien wat gezakt zijn, maar Uw
veronderstelling, dat ik het nuttige met het aangename zou hebben
verenigd, door aan de onderneming (de steenkolenmijn waar P.K.
een administratieve functie had. — K.R.) tijd te onttrekken om mij te
ontlasten van mijn inspiratie, beslist, dat is nooit gebeurd en dus niet
`zindelijk gedacht'. Overigens, op de mijn is alles zwart, behalve het
schrijfpapier en dat lokt geen inspiratie uit. U zoudt ook wel kunnen
veronderstellen, dat ik mijn gedichten schreef op de rug van de een
of andere schone, als preludium of finale van een endossement.
(4.12.1955)
(K. R.)... Aan Uw opgewekte brief merk ik wel, hoe goed U dat
alles heeft gedaan en welke zout- en zongehalten er van invloed zijn.
geweest. Wat ik u vooral heb benijd, is wat U zo innig noemt : hoe bevallig heeft dit jonge goed voor onze ogen gewiegeld, bruin en rank.
Dat schuldeloos als wijlen Eva vóór de beet, moet ik U echter cadeau
doen. Dat heeft Satie in zijn Gymnopédies er ook niet bij bedoeld.
Ein Tor ist immer willig, wenn eine nrin will. In beurstermen te
vertalen: een tor is altijd willig, als een torrin prijshoudend blijft.
Toch mag ik die nrinnen wel, liever dan dat nu uitstervende type,
dat een hand voor de bips houdt en zegt, hoe schoon is een kuis
geslacht. Waarop de slager dan antwoordt in 't Maastrichts : hawt
God veur auge en 't haand veur eur k..nd.
Zo iets loopt er ook door tussen de Muzen en daar moet je dan
mee dichten. Ze geven je ook nog valse voorlichtingen over hun
collega's en dat komt de rijmen-productie wel eens niet ten goede.
(10.9.1956)
(K. R.) ... Wij zien normaal te weinig mensen-naakt, waardoor ons
de verschijning er van frappeert door driestheid of belachelijkheid
of wat ook; maar eigenlijk harmonieert alle naakt van de mens met
alle naakt buiten de mens door zijn natuurlijke omgeving. (6.4.1952)
(K. R.) ... Niet dat het vrouwen-vlees, zoals Breitner dat schilderde,
mij bijzonder interesseert; integendeel, de kleur was te correct en de
vrouwen niet gemeen genoeg van karakter en instelling. (11.5.1958)
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(F. van L.)... Sedert 'het ontdekken van de kuit', zoals ik dit deze
dagen aan de radio hoorde noemen, hebben onze lieve poezen veel
van hun intimiteit moeten prijsgeven en in de regel kwam daar te
voorschijn, waarop het merendeel heus niet trots behoeft te zijn.
(29.3.1961)
(F. van L.)... Marc Bohain van het Huis Dior belooft ons uiterst
korte rokken van de zomer 1961 en wat moet ik nu weer voor bril
opzetten om dat artistiek en naar waarde te gouteren! (1.1.1961)
(F. L.)... (na opgemerkt te hebben dat te veel steeds dezelfde versjes
van hem voorgedragen worden...) Dat broertje van dat kinderhemdje in zonneschijn is volgens de natuurlijke gang der dingen,
een broer van een bakvishemdje en uiteindelijk een grote 'wijze'
broer geworden van het volwassene en complete exemplaar, dat
tot ons aller genoegen door de Schepper werd gecreëerd.
(23.12.1955)
(H. P. )... Nu zal ik U eens gauw uit de droom helpen, waarin U de
Venus anadyomène van Rimbaud heeft gebracht. Laat mij echter
eerst even vaststellen, dat alle vrouwen van klein tot groot, van oud
tot jong `Pom-pom' zijn, wat zich het minst aan de frontzijde manifesteert. Dit alles zonder van Pompomisme te spreken. Van de
andere kant moeten wij de klankkleur niet vergeten te beluisteren
en zo kan het voorkomen, dat de pompom op een blauw kleedje
anders klinkt dan op een rood. In ieder geval verdient rood hier
weer de voorkeur, niet het rood van bloedworst of van de nationale
kleuren in de vlag, ook niet van rozen en kersen, enz., neen, het gaat
om het magnifiekste rood, dat bv. de CIBA heeft weten te brengen.
Naarmate nu de distinctie van de Pompom meer in het geding
komt, zal zij zich niet tevreden stellen met een unieke kleur over het
hele stofveld, of liever stofveldje, want de Pompom mag niet al te
zeer zijn gedrapeerd, anders verliest het zijn anadyomène karakter,
wat juist zo de aantrekkelijkheid verhoogt. Bij uitspraken van het
gerecht (de justitie) wordt met deze factor ernstig rekening gehouden.
Zoals U ziet, ben ik goed in staat in een moderne encyclopedie
het artikel `Pompom' voor mijn rekening te nemen.
Het gebruik van Venus anadyomène door Rimbaud is in zekere
zin tweeslachtig, in ieder geval niet juist. Chassérieau, een bekend
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Frans schilder uit Rimbaud's tijd, heeft een Venus anadyomène geschilderd, die wat kort van benen was. Dit heeft hij misschien met
opzet gedaan, omdat de benen der Griekse vrouwen, zeker enige
eeuwen vóór Christus, niet zo gracieus lang waren als die van onze
tegenwoordige schonen. De benenkultus, die er bij de Grieken op
intensieve manier bestond in die tijd, was toch weer anders dan de
tegenwoordige. (...)
Om nu kort te zijn : aan dat `anadyomène' is vermoedelijk de
Griekse Sappho, die alles, maar dan ook alles van de vrouwenbenen
wist, debet. Ik heb eens tegen een huidspecialist gezegd: hoe kleiner
broekjes, hoe groter eczemen, wat overdrachtelijk weer betekenen
kan dat èn door kousen èn moderne kultuur de benen hun expansie
in mannenogen-bevredigende vorm hebben gekregen. Wij moeten
nu wel oppassen, dat wij niet in het overdrijfelijke vervallen, maar
dat is nog een kwestie van eeuwen en wie weet, welke oorzaken dan
het `sempre avant? van onze moderne zorgendeelsters-onderdanen
deze laatste niet een halt toeroepen, tot heil van een subliem 'in res
medio' wat de pompoms betreft.
Hebt U gedurende mijn schriftelijk betoog de zee niet horen
ruisen, althans het schuim er van? Ik hoop het vurig, want dan zijn
wij plotseling ineens waar wij wezen moeten. De Grieken spreken
of spraken niet van Venus, maar van Aphrodite en daar zijn wij in de
kern van het vraagstuk. Vénus anadyomène moet zijn Aphrodite
anadyomène oftewel: de Aphrodite uit het schuim der zee geboren,
of iets korter: de uit het schuim der zee geborene. Het is eigenlijk
simple comme bonjour, als alles bij die grote en grootse Grieken! !
Om nog even op Pompom-anadyomène terug te komen (hebt U
bij het lezen van mijn betoogje niet gedacht aan Ravel's Boléro, die
ik zo juist aan de radio beluisterde?) De Pompom uit de Engelse
verfdoos droeg bij haar openbaring aan mij een rood (mooiste CIBArood) kleedje met witte noppen, die iets heelal-aandoenlijks aan
haar pompom-meuse beaux gestes gaven. Na haar afsterven zou
men misschien gaan denken, nu zal het bij de dichter wel per aspera
ad astra zijn; dit is niet het geval. Ik hoop Pompom-anadyomène
niet in de Hemel te ontmoeten. Aan haar verblijf op aarde heb ik
genoeg gehad. Amen.
Met de uitgelezenste anti-Pompomale dichtergroeten...
(i.7.196o).
(A. de R.)... Welke precies omlijnde betekenissen de kleuren bij mij
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hebben weet ik niet juist. Het zal wel het een en het ander kunnen
zijn, maar toch gaan de kleuren vooral uit van de grondstoffen hunner samenstelling, omdat ik jaren lang geschilderd heb. Op Uw
vraag kunt U gerust besluiten, dat de kleuren in mijn poëzie in de
eerste (hoewel niet enige) plaats een picturale functie hebben, al doet
de muziek als kleurbestanddeel ook nog vage aanspraken gelden.
Ik wil niet zeggen, dat de la paars zou zijn, en/of de do rood, maar
geheel zonder hun invloed is het niet bij mij. Ik heb U meen ik reeds
geschreven, dat ik liefst componistenlevens lees, vervolgens die van
schilders en dan eerst die van literatoren.
Dat ik wit niet bijzonder sympathiek ben heeft niets met communicantjes, kersebomen en/of witte bruiden te maken. Mijn mindere
sympathie is een schilderkwestie. Mijn leermeester de Limburgse
schilder Robert Graafland (1876-1940) leerde mij, dat wit geen
kleur was en mijn gebruik van zuiver wit voor sterk-verlichte wolken de oorzaak was van mijn kalkkleurige wolken op mijn buitenstudies. Hij toonde mij aan, dat het wit wat ik zag beter was weer te
geven met het helderste citroencadmium of een zeer minieme toevoeging van rode oker aan het kalkwit van mij. Dit heb ik ook gaan
inzien en me in de toekomst gehoed voor wit, dat volgens hem geen
kleur was. Evenmin was dit het geval met zwart. Wit en zwart waren geen kleuren en de diepte, die men kreeg door bijmengen van
zwart gaf een dode tint. Zijn bezwaar heb ik weten op te vangen
door in plaats van zwart een menging van gebrande Sienna met
Pruisisch-blauw of donker ultramarijn te gebruiken. (15.6.1956)
de R.)... Dit (Avondbloemert) is ontstaan op een avond, toen ik
door de mei/juni-weiden heb gedoold, en het donker was geworden,
eer ik het wist. Alleen het wit van de duizenden wilde (witte) margerieten, hier noemen wij ze pinksterbloemen, lichtte nog uit boven
het gras. Ik wandelde meestal alleen en 'vol gedachten', zoals dat
heet, en dan kan het minste gerucht, zelfs van een windje, dat eventjes waait mij danig opschrikken. Er moet toen iets zijn geweest,
waarvoor ik inderdaad lichtelijk schrikte. Ik zag de witte bloemen
plots in zulk een aantallen en ook als mij vijandig voor mij met het
gevolg dat ik in die avond bang voor witte bloemen werd. De belichting speelde daarbij ook een rol en gaf aan het geheel de fantastische contouren, welk ik soms wel liever mis.
Een bepaalde verklaring waarom ik van wit minder houd, heb ik
dus niet. Ik zie liever rood, dit in ieder geval, hierbij denk ik niet aan
kleuren in de politiek. (15.6.1956)
(A.

1099

(K. R.) ... Wel, eigenaardig dat de Russen, volgens de Tijd van 20 december 1951 hetzelfde woord hebben voor rood en mooi. Dat wijst
op een hoge orde in woordopvatting, die geen zijbeuken nodig
heeft om naar het centrale punt te wijzen. (22.2.1952)
(H. P.)... Als voorhoede laat ik U hierbij toekomen de titel van een
wel niet Frans werkje over parfumerie, maar een uitvoeriger, dat
zeer grondig is en toch ook levendig, want het is een studieboek meteen en zo charmant mogelijk voor het schone geslacht. Het is van
Paul Jellinek: Die psychologischen Grundlagen der Parfumerie,
met als ondertitel `Untersuchungen liber die Wirkungen von Gerchen auf das Gefiihlsleben', Dr. Alfred Hthig Verlag, Heidelberg
1951. Als U bij de lezing niet voorzichtig is, loopt U kans zelf een
parfum te worden en te vervliegen, ergens in de nabijheid van een
mooi regenboogkleurig wolkje. Maar tegen dit noodlottig voorval
kunt U zich verzekeren bij Lloyd's en misschien ook elders.
(12.12.1958)
(A. de R.)... U, die maar de helft van mijn-leeftig heeft, hebt de ervaring van het toenemend ruiken (stinken) met-het vorderen van de
leeftijd nog niet kunnen ervaren. Men zegt van een zeer ernstig
zieke wel eens: hij ruikt naar de schop. Dat kan ook van vrij vitale
ouderen evenzeer worden gezegd.
Bij het verlaten van het moederlichaam komt men daar geparfumeerd uit. Dat duurt echter niet lang. Het hoogtepunt van zijn
reukorgaan bereikt men in het bekende: dat ruikt naar een... van
duizend weken. En daarna gaat het berg-af. Zo bereikt men de 50,
de 6o, de 70 en dan is er geen uitstel meer, dan gaat men, als zij die
stinken min of méér, maar toenemend toch, stinken voor het afscheid en de lopende decompositie van zijn corpus. (28.1.1960)
.

(A. de R.)... Ik ben dus geen 'problemenman', zoals U dat noemt en
zet me inderdaad 'schrap' wanneer iemand er iets dergelijks in zou
gaan zien. Spelerijen wil ik wel in mijn poëzie. Bv. de klinkers
a. e. i. o. u. en alles wat klinkt in de taal, kan ik tussen mijn vingers
laten glijden in de zon, of het juwelen zijn en die waarden bleven zij
behouden. Legt U de klemtoon gerust op de 'intuïtie'. (30.5.1956)
(A. de R.)... Meer dan veertig jaar geleden raadden mij de Jezuïten,
die zich erg voor mijn gedichten interesseerden aan, niet te wachten
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op de inspiratie, maar 's morgens beginnen te schrijven, denkende
`1' appétit vient en mangeant'. In het boek van Paul Collaer : 'La Musique Moderne, 1905-1955', Elsevier-Bruxelles 1955, staat op blz. '63
hetzelfde, als uitspraak van Stravinsky, die er nog bijvoegde, als je
eerst gaat schrijven, wanneer je werkelijk geïnspireerd bent, zul je
het niet tot een voldoening gevende en van betekenis zijnde productie brengen (iets zo ongeveers). In dat boek van Collaer staat op
pag. 113 nog een kostelijke uitspraak van Paul Dukas: 'Paul Dukas
exprime l'attitude du musicien franÇais en ces termes: Il faut savoir
beaucoup et faire la musique avec ce qu'on ne sait pas'. Verandert U
de `musicien franÇais' in `poète' en wij zijn er werkelijk. (30.5.1956)
(K. R.)... Ik heb nu meer dan ooit spijt gehad, dat ik niet componist
ben geworden. Had ik niet iemand ontmoet, die een broer had op
een kerkconservatorium en mij van de toonkunst een Himalayabeeld ophing,misschien kunnen brengen tot een verinnigde Erik ,S‘tiekt_ij,..át \is in de muziek nog geen kleinigheid.
(23.11.1949)
(K. R.) . . . Edoc Edele de goedheid willen hebben bij een
toekomstige gelegenheid het adres zo simpel mogelijk te willen
formuleren ? De hele avond heeft de most honorable P.K. staan te
sidderen/sudderen (in Sittard), als hij muziek in de verte hoorde, van
angst, dat de postharmonie of welke harmonie of fanfare dan ook de
feestvierende dichter, na kennis genomen te hebben van de bedoelde
enveloppe, een serenade zou komen brengen... en hij heeft nooit
iets in de fles of in het sigarenkistje. Want je kunt als je iemand een
serenade komt brengen, hem toch geen grammofoonplaat laten
horen, zelfs al was het om de serenaderenden maar te laten horen,
hoe het moet. Die mensen zouden terecht zeggen: M'nheer, er zit
meer muziek in ons, dan in U met Uw knekelenkistje incluis. En
aangezien ik zelf dichtede: dat de nobelste mensen zij zijn, die in
koperen buizen blazen, heb ik mijn troef afgegeven, eer het spel
begon. (5.12.1952).
(K. Re)... Toch troost de muziek enorm, dat ondervind ik al weer op
het moment, dat ik dit schrijf. Muziek staat het verst van de onderlinge vreterij, waarmee ons onze geboorte heeft beschoren. Een
schilder, een beeldhouwer zit nog vast aan de vreetvormen der
schepselen, maar de muziek is nobel. (2.8.1954)
I IOI

(E.T.)... Bijgaande lijst van Record Master Folklore bevat weinig,
wat voor mij aanschaffings-aanlokkelijkheid bezit. Het enige wat
een kleine kans maakte is no. 20, Chinese classic. Maar toch zou ik
deze plaat liever eerst eens aan de radio horen, zoals ik dat meestal
doe, eer ik tot aankoop zou overgaan. Deze of gelijke platen heb ik
al meerdere malen beluisterd en dan troffen zij mij door hun inhoud,
maar om nu te zeggen, zonder deze plaat kan ik niet meer leven,
zover heeft nog geen exemplaar het gebracht. Meestal zijn de uitvoeringen te spichtig, of zoals de Fransen zeggen, te `grèle' van geluiden en dat ligt mijn Westeuropees gehoor niet. (4.11.1957)
(K. R.) ... De plaat met de Folies franÇaises van Couperin heb ik mij
gekocht. Op de hoes staat het volgende: The theme proper, upon
which the entire composition is based, is titled 'La Virginité sous le
Domino couleur d'invisible'. Wat ik vertaal: het propere thema,
waarop de gehele compositie is gebaseerd, is getiteld: als reeds aangegeven.
In de K.R.o.-Gids stond, waarschijnlijk overgenomen uit de Avroopgave: 'La virginité sous le domino couleur invisible', wat toch
weer enig verschil maakt, zonder die d'. (5.1.1956)
(F.L.)... Nu U toch dat werk van Ravel (bedoeld is 1,'Enfant et les
sortilèges, — L) bezit, moet U mij eens in de gelegenheid stellen tijdens
de Kerstvacantie om het eens te horen. Ik ben namelijk aan een gedicht bezig, waarin de jonge heldin Pom-Pom Anadyomène heet
en het gedicht ook wel zo zal komen te heten en dat ook in een tuin
speelt. Wel niet in een tuin vol van allerlei sortilèges, maar weer vol
andere geheimenissen. Als ik nu Ravel's muziek hoor, zal dat mogelijk mijn rijmen nog ten goede komen, ik vermoed dat.
Ik heb ook voor dat werk staan te weifelen, of ik het mij zou bestellen, maar ik val niet zo erg in gezongen grammofoonmuziek. Bij
mijn laatste bestelling heb ik de Trois Chansons de Bilitis van Debussy op het allerlaatste moment nog geschrapt en vervangen door
een orkestwerkje van Ravel. Indertijd liet ik Ravel's L'Heure espagnole op zicht komen. Het album werd me gestuurd, maar die hele
geestige en lichtzinnige zangerij kon me toch niet bevallen, al had
ik er gaarne het orchestrale prélude, dat een klokkenwinkel voorstelt, van behouden. Ik kan vooral niet tegen de wat schel uit de
platen klinkende sopranen en tenoren. (21.12.1 949)
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(K. R.)... Als ik het wel heb houdt U erg van Couperin. en Rameau,
iets wat ik trouwens ook doe, al kan het iets meer zijn in de richting
zoals deze componisten door Ravel en Respighi nog eens zijn omgetoverd. Maar er bestaat ook de luchtdoelartillerie-muziek van
Bartok, Hindemith, Prokofieff e.a. en deze zegt mij ook wat, al
neem ik ze tegenwoordig niet meer zo grif op in het overigense ralenti van aanschaffing voor mijn discotheek. En zo krijgt U naast de
suave muziek der klassieken in mijn werk misschien ook paukboksende rhythmen te horen, die de afkeer 'van vele lieve lezers'
(minnaars) 'van poezie' best begrijpelijk maken. (3o•9•1949)
(F. L.)... Zoals U weet ben ik Honegger altijd zeer dankbaar geweest
om zijn opinie over de Pacific, de paarden en de vrouwen (de vrouwen natuurlijk aan de staart van mijn citaat en zijn uitspraak).
(28-11-1955)
(r. L.)... Van de andere kant verwijder ik mij meer en meer van de
literaire kant der muziek, doordat ik mijn stilten niet meer zo gestoord wil zien door al of niet bel-canterende stemmen. Misschien
is de tijd niet meer veraf, dat ook ik als wijlen Li-ta-po langs een
manestraal bij volle maan aan de hemel verdwijn, al zijn de vooruitzichten daar op de maan ook niet meer zo kalmerend. Want in de
maan zit veel geld en de geldenaren popelen om het eraf en eruit
te halen en maar schrapen. Zodat er, om toch een rustige eeuwigheid
te hebben, niet veel meer zal overblijven dan het Niet. (6.11.1955)
(K. R.) ... Indertijd heeft Heijdendaal een of twee van mijn 'Liederen'
getoonzet en ze laten zingen door de Staar. Ook dat gedichtje, dat
eindigt, 'ik ben overal gek'. U weet wel, dat met die korven vol
zonnen. Ik vond het te dwaas, daar ongeveer 200 mannen te zien en
horen zingen 'ik ben overal gek' en ik ben niet naar de uitvoering
gegaan (+ 1936) (...) Eerlijk gezegd, laten ze het maar liever niet
doen. Ik houd overigens niet erg van echte liederen, op een paar van
Schubert, Fauré, Duparc en Debussy na. (20.2.1954)

(K. R.)... Nu U over literair bevredigd spreekt, denk ik er weer eens
aan, dat mij meerdere wegen ter bevrediging hebben opengestaan,
dan de meesten: de literaire bevrediging, de picturale bevrediging
en dan de algemene bevrediging, waaraan wij allen het leven 'danken'. Of zouden de literaire en de picturale misschien maar secun1103

daire vormen zijn van de algemene ? Maar dan zou men bij de laatste
een geweldige artisticiteit moeten aannemen, die uit de aarde nog
moeilijker aanwezig kan zijn, omdat er een partner bij behoort,
die weer zijn eigen sfeer (en welke soms) meebrengt. (9.3.1952)
(G. A.)... Maillol is geen heilige voor mij, maar wel de kunstenaar,
die de vier jaargetijden van de menselijke (vooral vrouwelijke) huid
zeer opwindend kan/kon volgen en er soms verrassende resultaten
mee heeft bereikt. Niet alles is even belangrijk, maar zijn Daphnis et
Chloé illustraties mag ik door hun vereenvoudigde begrenzingen
toch wel zeer. Bij zijn tekeningen waar de voeten overgaan in
ganzen- en zwanenpoten heb ik een onbevredigd gevoel. Maar verdeel ik zijn vrouwenfiguren in losanges' dan zijn er losanges' bij of
groeperingen er van, die eenvoudig verrukkelijk zijn, zoals hij ze
heeft weten te beleven, zo vibrerend-erotisch en toch klassiek-vandeze-tijd. (21.9.1961)
(F. van L.)... het is juist het gemis aan 'wangen-kunde' bij de meeste
van mijn lezers, wat mij zo grieft. In de toekomst moet gestreefd

worden naar meer 'wangen-nologen'. En niet alleen om bij Franse
lessen in het koren te assisteren, maar ook daarbuiten. Als wangenno-loog stel ik Renoir boven Maillol misschien en zeker boven
Picasso. (13.4.1961)
(A. de

R.)... Samen met Jonas en Grégoire schilderde ik reeds tussen
1906-1911 bij Graafland. Toen ik de ceramische industrie verliet,
kwam ik op eigen 'poten' op een empirische manier, om het eens zo
te zeggen. In ieder geval bij wijze van proef, buiten `amateursverband'.
Er was een vage relatie tussen Graafland, de leermeester en P.K. de
leerling, buiten het gewone leermeester/leerling contact. Graafland
zag wat in mij en iets anders dan in Jonas en Grégoire. Ik herinner
me nog, hoe wij naar opgave van Graafland onderwerpen te schilderen kregen en die zondags meebrachten. Daarbij was o.a. een
keer de overgave van een vesting (Maastricht of een andere). Het
overreiken van de stadssleutels door de overwonnen bevelhebber
aan de overwinnende legeraanvoerder, werd door de andere leerlingen zeer onderdanig voorgesteld; door mij als geschiedde dit
door twee vijanden-vrienden.
Graafland vroeg mij : heb je dat nergens gezien?
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Maar, mijnheer, dat is toch simple comme bonjour wat ik daar
geschilderd heb, antwoordde ik. Kan het eigenlijk in grote menselijkheid anders ?
Dan bij jij een genie, zei Graafland, waarop ik half spottend antwoordde: dat weet ik ook wel.
Eigenlijk kon hij mij niet zo goed hebben, maar als hij bezoekers
op zijn schildercursus meebracht, kwam hij toch altijd bij mijn werk
en vond er te prijzen in. Ik was echter geen ras-schilder, maar een
dichter-schilder. (23.10.1956)
(K. R.)... Om nu terug te komen op Finus [Finus M. P. Oosterhof,
P. K., die jongere broer van Sint Franciscus en Baudelaire. Een overigens
door P. K. dankbaar aanvaard artikel, in het tijdschrift Standpunte
VII (2 Des. 1952), blz. 106-116 — K. R.] Van Supervieille heb ik vermoedelijk niet veel meer gelezen, dan er in de bekende Anthologie
de la Nouvelle Poésie franÇaise van Kra staat. Hoe F. er nu aan
komt deze Jules S. tot een mijner voedstervaders te bombarderen
zal niet alleen mij een raadsel blijven! Mijns inziens ligt het begin bij
mij veel nader in Shelley, die weer een der bronnen werd voor
Gorter. Vondel, de zo geprezene en niet zoveel gelezene, stiet mij
af. Gezelle trok mij aan. Bij Gezelle vond ik ook ergens als motto : 't
Is folly to be wise'. De Engelse dichter, die dit schreef heb ik iets
meer nagepluisd en bij hem stiet ik op Shelley, tegelijkertijd verscheen van Shelley in Ned. vertaling bij de Wereld-Bihl. diens Prometheus Bevrijd, wat mij geweldig frappeerde. Mei v. Gorter vind
ik natuurlijk hier en daar wat men mooi pleegt te noemen. Maar al
dat ge-Balder enz. er in, lokt mij niet aan. (...) Wat de Bruid d.
0. Z. betreft, verwantschap ligt hier wel in Mathijs Maris' werk, bv.
zijn schilderijtje Siska, waarvan U een gekleurde reproductie vindt
in het boek van Croal Thomson: The Brothers Maris, London
1907. Studio-uitgave. Balder-Gorter in geen geval, nog eerder in
`La Dame Blanche' van Boieldieu. (8.10.1953)
(K. R.)... Ik lees nooit romans of romantiserende verhalen, ook niet
van buitenlanders. Dit kan een tekort zijn, maar buitenlandse dichters lees ik in stijgende mate. Ik houd mij overigens steeds aanbevolen voor citaties als dat van Vestdijk in Uw brief. Ik meen, dat
Scharten mij 'onze eerste futuristische dichter' heeft genoemd. Borel had ook waardering voor mij. Querido niet, althans niet in de
tijd van de Bruid der Onbekende Zee. Wat is dit overigens al lang
geleden, 1916! (3/4.12.1951)
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(A. de R.)... Wat er allemaal over mij is geschreven grenst in het
zachtste geval aan volkomen onkunde. De arme dichter bijv. die
kolen gaat hakken. Om bij te huilen. En U hebt gezien van het bedrijfsblad wat er van aan was. Maar ja, in dat handenwerk schijnt
voor de penmannen een bijzondere attractie te liggen; stel je voor,
een dichter vol rijmen met zon, moet daar in de zwarte mijn afdalen,
krijgt daar een steen op zijn body; zie eens hoe hij bloedt en het
kolengruis aan hein schittert ; nog niet genoeg ? Hij valt een schachtje
af, enz. enz. (23.Io.1956)
(K. m.)... Toch moest ik bij de keuze van dit blocje [Een van de
schrijfblokjes die de dichter gebruikte in de forensentrein van Maastricht naar Eygelshoven en terug. P. K. schenkt die blokjes wel als
een Kempiaanse ridderorde, een `Pour le mérite' aan degenen die
zich voor hem verdienstelijk hebben gemaakt. — K.m.] vanmorgen
even glimlachen. Waar het groene leestekentje er in ligt, lees ik:

en ik wil niet een neus als Dante
15-9-1939
En daar schrijf ik op 9-4-1957 het volgende gedichtje:
DANTE EN IK

Ik probeer op mijn eigen neus te fluiten,
het lukt mij niet.
Mijn motieven waaien wel naar buiten,
maar vormen geen lied,
geen arabeske, geen canzone
of vluchtiger, als deze tijd,
een hupse hulde aan een schone,
niet oud-gekleurd en meer bereid.
Zo gaat mijn dure tijd voorbij.
Dit is ook het enig verschil tussen mij
en die geniale Zanger der Hel,
want Dante kon dat wel.
9 -4-1 957
Ik hoop niet, dat U het wat al te oneerbiedig vindt (29.9.1957)
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(H. P.) ... Groeperingen van mijn gedichten tot lees-balletten is voor
mij niet nieuw. Het is met de balletten met mij zo : ik houd van de
ballet-muziek, de ballet-décors de thatre en de costumes, maar ik
geef niet om het gehuppel op de scène met de balletbeentjes of
-benen. (25.1.1959)
(F. L.) ... Indertijd las ik, dat Shelley zich voorstelde van zijn 'Prometheus Unbound' wel twintig exemplaren te zullen verkopen, al
achtte hij dit gedicht-drama wel zijn schoonste werk. Dit bracht
mij op het idee, er, gezien mijn mindere waardigheid dan Shelley,
een geestelijk negentiental op na te houden. (1.12.1948)
Maurois heeft zijn Ariëlistische Shelley bijzonder vernobeld, maar op bibliografische gronden van anderen (o.m. Amerikanen) zijnde afgegaan, ben ik later een Shelley tegengekomen, die
niet zo geheel en al adellijk tot afronding is gekomen. (5.3.1958)
(H. P.)...

(H. P.) Maeterlinck is nooit een beminnelijk mens geweest, naar het
schijnt. En als hij zijn zin niet kreeg, wilde hij daar wel om duelleren,
als in het geval met Debussy die aan Mary Garden voor de Mélisande-rol de voorkeur gaf boven Georgette Leblanc. (2.1.1959)
(A. de R.)... Indertijd heeft jan Engelman al eens ergens gewezen op
enige overeenkomst tussen gedichtsachtergronden bij Trakl en mij
en het veelvuldige Avond en Nacht bij ons beiden. Maar ik mis nu
eenmaal de Arthur Schnitzler-sfeer om het eens zo te noemen en de
gemakkelijke inslag tot zelfvernietiging (moord), die de Donau met
zijn bruggen in Wenen en Budapest vaker zo in opspraak brachten.
(15.6.1956)
(A. de R.)... (Kloos) heeft ergens een gedicht geschreven, dat begint :
Ik ben maar een arm jongetje, van God geholpen.
Deze dichtader had hij moeten exploiteren en ik weet zeker, dat
hij dan een waardig voorloper van mij was geworden. Maar in die
tijd moest alles van wit marmer en goud zijn, als aan de toonbanken
van de charcutiers, en bovendien nog zo voornaam-koud als de gedichten van Stefan George. (1 .io.1956)
(E. T.)... Hierbij met beste dank retour `La Roseraie du Savoir' en de
`Oud-Perzische Kwatrijnen' door Boutens. De Fransen zouden een
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`Roseraie du gai savoir' kunnen schrijven en hebben dat misschien al
gedaan en dat zou aannemelijker zijn dan deze Perzische beschouwingen, waarbij de tropische temperaturen te veel een rol hebben
gespeeld op de schedels, waaruit zij zijn voortgekomen. Lang na
Boutens dood heb ik van een zijner bekenden vernomen, dat mijn
kleingedichten tot zijn favorieten behoorden. Hij neuriede er voor
zich heen, glimlachte er om, maar erkende zich niet aan hun bekoring te kunnen onttrekken. (17.8.1953)
(E. T.)... Het weinige wat ik al van Dèr Mouw las, heeft mij steeds
vastgehouden en mij er aan verwant doen peinzen. (17.8.1953)
(K. R.) ... Toch moet men niet zo licht aannemen, dat er geen nieuwe
klank x gedachten-associaties mogelijk zouden zijn. Als de poëzie
was blijven staan bij de lyriek van de natuurvolken, zou men dat
kunnen ontkennen. Dit is echter niet het geval, niet alleen 'les idées
marchent' maar ook de heele poëtische boutique fantasque. Ik ben
dus niet blijven stilstaan bij dat, wat voorgangers hebben achtergelaten. Eerst als de Noord-Nederlandsche doodskisten-generaties
voorbij zullen zijn, zal beter mijn muziek om mijn gedachtengang
en vice-versa worden gewaardeerd, want ik ben het er niet mee
eens met die nuchterlingen-rijmers, die alleen een schrale berijming
en verdichting van hun nog schralere 'ideeën'-gang als je ware verkondigen en in de praktijk brengen. Mijn klinkers en medeklinkers
zijn de spelers in mijn letterorkest, 't zijn mijn kleuren van mijn
woordpalet, kortom de uiterlijke vertolkers van mijn innerlijke
mogelijkheden. (10'1.6.1948)
(A. de R.)... Ik heb niet persoonlijk opgemerkt, dat mijn poëzie van
enige invloed op de experimentele en semi-experimentele poëzie
zou zijn. Ik blijf van de muziek uitgaan, neem kleurenbaden en zie
dan mijn gedichten anders dan dingen van letters gebouwd. Toch
staan er tussen de regels overal vrouwenogen te staren, waartegen
ik mijn mannentong plagend uitsteek. (30.5.1956)
(A. de R.)... Ik heb Uw gedichten in `Woordschurft' nog eens gelezen en meen bij mijn eerste indruk te blijven. U zult later nog
beter dan nu ervaren, dat al die moderne dingen vergaan en men na
honderd jaar misschien niet meer weet, wat het eens was. Indertijd
hoorde ik eens Oud-Engelse liedjes en het viel mij op, hoe ver1108

ouderd zij eigenlijk waren. Na duizend jaren hebben onze vrouwen
nog dezelfde borsten en de andere interessante dingen, maar wie
weet dan nog van een claxon en de duizend andere dingen van ons
snelverkeer in alle opzichten. Daarom heb ik zo veel mogelijk alle
ustensiles liefst afgeschaft en mij tot het haast 'naakte' leven van alle
tijden bepaald. Maar de jongeren en jongsten hebben dit gemeen,
dat zij hun dichtmateriaal maar opeenstapelen en stapelen; trouwens
zij zien niet anders. Zolang zij niet tot het inzicht van FranÇois
Mauriac over het snelverkeer komen, zal dat zo blijven, trots al zijn
gemakken. Werkt mee ons langzaam te haasten! (15.6.1956)
(E. T.)... Gisteren ontving ik een exemplaar van de Biennales Internationales de Poésie `Un demi-siècle de Poésie', Tome III, waarin de
4 vertalingen van Sadi de Gorter uit mijn gedichten zijn opgenomen.
Zodra ik het deel heb opengesneden laat ik het U ook eens ter lezing
passeren. Ik sta er alfabetisch tussen Yayha Kemal en Hakushu
Kitajara in.

Maar nu worden mijn oogjes klein
en wil ik gauw in het Land der Dromen zijn.
Daar onderga ik vaker verjongingskuren,
die helaas niet kunnen blijven duren.
(19.10.1956)
(K. R.)... Maar mijn vrienden moeten mij bij mijn losten, als ik die
bereik, niets extra's doen. P. K. werkt alleen voor de eeuwigheid en
voor the happy few, die 'gevallen' hebben aan zijn poëtasterij. Hemel en aarde zullen voorbijgaan en zouden de Nobel, Goethe of
dergelijke prijzen dan blijven bestaan!? Als ik voor de dichtliefhebbers in 2551 nog maar zoiets kan zijn als Guillaume de Machaut
(13oo-1377) met zijn Peronelle voor ons, ben ik nu al meer dan tevreden. (3/4.12.195i)
(K. m.) ... In 1915 begon Pierre Kemp aan een groot dichtwerk 'De Tocht' ,

dat een pendant van Dantes Goddelijke Komedie had moeten worden, een
`Divina Comedia Kempesca', zoals de dichter eens schreef Hij herschreef het gedicht meermalen tot ongeveer 192211923. Aanvankelijk
werd de dichter op zijn tocht begeleid door de Deugd. 'De begeleiding
van De Deugd' — aldus Kemp in een brief aan Karel Meeuwesse van
13 april 1959 bevredigde blijkbaar niet op de duur. Er werd uitge—
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zien naar een andere kracht, die meende te zijn gevonden in de H.
Teresia van Avila. Van de nieuwe versie, geheel in terzinen, verschenen drie á. vier zangen in Roeping tussen E 1925 en 1927. Na die
vier inleidende zangen moest weer worden overgegaan tot de 'bestraffing'. Om nu de gegadigden op allerlei wijzen in openlucht of
kokers, grotten en holen te braden, ontbrak de lust. Wetenschappelijk waren we zoveel vooruitgegaan in de hellekeuken, dat deze
strafbereiding niet meer aantrekkelijk was. Bovendien annonceerden zich al de meer geestelijke pijnmixturen, die later zouden uitlopen op hersenspoelingen e.d. De aandelen in de 'braderij' zakten
steenvalsgewijze en er bleef voor de hele strafbeweging maar één
pot meer over en wel de doofpot. Ook de H. Teresia, die in sommige kloosterorden (mannelijke dan) weinig enthousiasme meer
kon opwekken, bleek niet te kunnen voldoen. Lang heeft de dichter
er over zitten na te denken, wat daar wel de oorzaak van kon zijn.
Later meende hij die te hebben gevonden in een boek over graphologie van heiligen door een Italiaanse pater geschreven en waarin uit
het schrift van de H. Teresia een neiging tot veelmannerij werd geconcludeerd. De dichter is natuurlijk blij daarin een excuus te hebben gevonden, dat hij zijn Moderne Goddelijke Comedie niet tot
een einde behoefde te voeren.

In een brief van 17 dec. 1957 schreef Kemp hierover nog:... met deze
laatste gidse [nl. de H. Theresia — K. M.] wilde het echter niet vlotten;
er was iets wat hinderde en ik wist niet precies wat. Pater Moretti
heeft mij echter in zijn boek `De heiligen naar hun geschrift' mogelijk op een spoor gebracht, n.l. dat de grote H. Theresia een aanleg
had tot veelmannerij. Maar ook de bestraffing van het kwaad gaf mij
moeilijkheden; je kondt de zondaars niet meer zo bakken en braden,
als Dante, die het zoveel gemakkelijker had. De moderne vernietegingsmethoden lagen me wetenschappelijk wat hoog. (17.12.1957)
(A. de R.)... Het is wel goed geweest, dat ik op mijn 'Goddelijke Comedie' niet ben doorgegaan. De moderne techniek is zo gemeen geworden in zijn misbruik als dat van zijn voorgangers nooit is kunnen
worden gezegd. (15.6.1956)
(A. de R.)... Wat U van Pacific veronderstelt [nl dat dit een van.
zou zijn], is grotendeels zo. Wat de vrouw betreft, haar verschijning wordt bepaald door haar geslacht; en dat ze

P. K. ' S sleutelwerken
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zich tegen onze inmenging verzet, ligt erg voor de hand. De hele
wereld is nu eenmaal aantrekken en afstoten tot in alle eeuwen der
eeuwen Amen. Met het zestigste jaar had het dus niets aparts te
doen. (15.6.1956)
de R.)... Ik laat U met gelijke post twee veteranen van mijn bundels toekomen. Hebt U ze dan is het nog niet erg. Het is 'Het blondere Lied' en 'De Bruid der Onbekende Zee'. Vooral over de kwaliteit van het papier aan de Bruid moet U maar niet het voorhoofd
fronsen. Het werd gedrukt in de eerste wereldoorlog, toen hier niet
veel keus meer was in papier. Maar ik ben ook erg gehecht aan een
aantal gedichten in beide bundels. De generaties van nu willen deze
bundels gaarne vergeten om diverse soms zeer persoonlijke inzichten, maar zij vergeten, dat, toen zij nog zuigelingen waren of nog
niet bestonden, ik al gebrandmerkt werd als de eerste Nederlandse
futuristische dichter. Aan... 'Oorlogspraeludium' in 'De Bruid...'
ben ik erg gehecht en trouwens aan meerdere in beide bundels.
(15.6.1956)
(A.

(H. P.) ... Uw citaat uit mijn 'A EIO U' doet me weer eens 'treuren'
hoe weinig deze bundel (De Bruid der Onbekende Zee) wordt gelezen, en er staat toch zoveel moois in; niet alleen het door U geciteerde lange lijnen regen-tweetal. Is AEIOU al moeilijk uit te spreken
voor een Nederlander, wat moet het dan zijn voor een Engelander
of een Americaan. (24.7.1960)
(H. P.) ... Aan het formaat van 'Droom in het Jekerdal' kan ik niets
doen en ik heb mij in de loop der tijden maar stilletjes neergelegd bij
alle formaten; daarbij denk ik dan aan die Spaanse heilige, een zekere
San Pedro (de achternaam ben ik kwijtgeraakt), die beweerde als
men, vooral vrouwen, van volwassenen tot de kleinste kleuters in
kleedjes van een zelfde dessin kleedt, allen tevreden zullen zijn met
hun lapje voorjaarsmode, ook al verschilt de oppervlakte nog al
danig. Vroeger dacht ik ook in verzamelde werken van één formaat,
maar dit is voorbij (7.4.1958)
(H. P.)... Ik heb inderdaad indertijd gezucht om die tien verloren
kilo-sex-appeal, iets wat toen geen zeldzaamheid was en dat mij,
simultaan als ik ben aangelegd, op meerdere 'plaatsen' en onder
meerdere omstandigheden heeft doen zuchten. Dat zich deze stem-

ming in de 'Elegie' heeft gekristalliseerd, was geen toeval; textiel als
aangeduid in de Elegie was de oorzaak ervan. Ik blijf het ook nu met
de vol-slanken houden en dit mag U gerust elders laten horen, dat
ik van dit standpunt niet ben te verjagen. Het komt er maar op aan
het vol-slanke divisioneel handig te verdelen, zodat de 'ogen' van de
gelukkige toeschouwer er met welgevallen op kunnen blijven
`rusten'. Het blijft in ieder geval een gezond standpunt te houden
van iemand zoals iemand is; dit is ook van belang voor het transitionele van de leeftijdswijzigingen. (23.2.1959)
(E. T.) ... Uw Goudzoeker in Griekenland heb ik voor alles de voorrang gegeven. Het boekje 'onderstreept' het verhaal wat U reeds
deed. Over een ding heb ik mij bijzonder geamuseerd. Op blz. 201
lees ik, hoe Schliemann op zes en zestigjarige leeftijd aan zijn beminde Sophia schrijft : 'Blijf de hele winter bij Kussmaul (hoe bestaat dit!) te Heidelberg, opdat je goed gezond naar Athene terugkeert..., dan krijg je ook het beloofde (loon francs voor elke kilo toename
in gewicht)...'
Gelukkig voor mij, P. K., is Schliemann geen dichter geweest,
anders was hij mij nog voor geweest in mijn 'Elegie om het verlies
van tien kilo sex-appeal'. Gelukkig heb ik ook nooit kunnen beschikken over zoveel geld, al weet ik dat Amaranth te trots was/is om
zich die Io.000 francs te verdienen. (5.3.1955)
(K. R.)... Ik overweeg al een Namiddag voor niet-katholieken en
een uitgave voor Sportfondsen en andere bladen. (2/5.12.1954)
[George Borrow, The Romany Rye (1857), is een zigeunerroman waarop P. K. door zijn korrespondent gewezen was in verband met het gedicht Tzigane (zigeunerriten in een haverveld). De
titel van Borrow's roman (`De zigeuner-Heer') was de naam die de
auteur zelf onder zigeuners droeg — K. R.]... Ik ben een ogenblik geschrokken over de titel 'The Romany Rye'. Ik dacht direct aan 'De
Zigeunerse Rogge' en vroeg mij af of ik mij niet had vergist met
mijn haver. Gelukkig zag ik in de dictionnaire, dat `Rye' het zigeunerse woord voor 'Heer' is (ik kende het wel als `rai', 'raf) en het dus
zal betekenen 'De zigeunerse Heer'. Want veronderstel eens, dat
wat de zigeuners in de haver van mij doen, door hen maar alleen
gebeurt in de rogge, dan was ik wetenschappelijk onjuist. (8.9.1954)
(K. R.)...
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(F. van L.)... Uw idee of suggestie van een gedicht door mij met titel
`Portret van de Maas' is tot uitvoering gekomen... Helaas of niet
helaas is het maar zes regels lang. Misschien zal het nu wel tegemoetkomen aan het tijdperk van deze tempo-tempo-tijd. (17.4.1956)
(H. .. We hebben dus 1961, met al de gevolgen vandien, zou ik
zeggen. Ik luister naar het piano-trio van Fauré en dat x mijn 74 jaar
brengt een zekere suaviteit over mij, die men toch niet met matheid
moet vereenzelvigen. [...J Ik 'snak' natuurlijk ook naar de drukproeven van het liefelijke Mosaanse Pays du Tendre. Want dan
kunnen de confrères, die beweren, dat het mij aan vervoering zou
ontbreken, eens zien wat vervoering eigenlijk is, n.l. niet het gezever
over zwart en dood, maar het openbloeien van magnifiek rood en
gerijpt leven. Heilige Boekenweek! verlos mij van de plaag der
moeilijke bevalling van mijn Pays du Tendre! (3x). (4.1.1961)
(F. van L.)... Ik heb het erg druk... met het verzenden van de presentexemplaren van het allertederste Maasland, waarin volgens een
lezer van de separate gedichten in Maatstaf tot zijn grote verbazing
geen zonde meer voorkomt en waarover een niet nader te noemen
Daisy schreef, dat ik mijn tijd 300 (driehonderd) jaar vooruit was,
ten opzichte van haar, die nog met 'Forel' was opgevoed. Niet de
forellen uit het bewuste kwintet van Schubert, maar van een opvoedings-specialiteit. (23.6.1961)
(K. m.)... Op pag. 53 haalt U het gedichtje 'Hemelsblauw' aan. [Uit
de bundel Stabielen en Passanten van 1934. De dichter doelt op deze
regels uit de aanhef van het gedicht : `A/sof zij om haar blauwe mantel
naar de hemel gaat I zo treedt zij met haar voeten op de grijze straat. / Alsof
zij wordt de draagster van de zevenkandelaar. / Stipt goudlicht in haar
ogen en op haar haar'. - K. M. Dit gedicht werd geschreven op 17 juli
1931. Eerst in 1940 werd mij duidelijk, wat dat met die zevenkandelaar te doen had; tot dan toe heb ik mij afgevraagd: hoe komt dat
woord in dat vers. In 1940 bleek, dat de draagster van de blauwe
mantel een halve Joodse afkomst bezat en ook toen wilde het nog
niemand geloven, zo weinig merkbaar dit leek. En toch was het zo.
(29.9. 1 957)
(K. R.)... Vanmiddag luisterde ik naar een clavecimbel-werk van
FranÇois Couperin: Les folies Françaises ou les dominos : a. La Vir1113

ginité sous le domino couleur invisible'. Ik voelde mij onmiddellijk
bevrucht, de Muze (...) heeft mij de dag voor zij de eeuwige geloften
aflegde nog een afscheidsbrief geschreven (ik was in mei net retour
van het ziekenhuis) en mij van dit heugelijke feit in kennis gesteld.
Ik zat met de kleur van de maagdelijkheid te strubbelen en daar geeft
me FranÇois Couperin-le-Grand opeens troevenaas in handen, 'zij is
onzichtbaar'. Eigenlijk is dit geniaal en Louis xiv, die expert in deze
materie was, zal Couperin die vondst hebben benijd, tenzij... Louishimself hem niet de tip er toe aan de hand heeft gedaan. (4.12.1955)
(A. de R.)... Ik zet geen werk van groter envergure meer op touw.
Mijn geheugen is daarvoor te kort geworden. Dat de lange gedichten vaak eerst nu worden gepubliceerd, vindt zijn oorzaak hierin,
dat ik ze niet eerder kreeg gepubliceerd. Men wil de grotere gedichten niet meer zo aan. Hoe meer auto's, hoe kortere gedichten, zou
men kunnen zeggen. Er is bij sommige der lange gedichten wel
eens een langere incubatietijd, dat ligt voor de hand. Maar U ziet in
de U thans toegezonden dichtbundels van mij, resp. van 1914 en
1916, dat er ook toen series lange gedichten zijn geweest. (15.6.1956)
(A. de R.)... Zoek s.v.pl. geen consequenties in mijn poëzie, inderdaad. Er is geen aards wezen, dat iets over de eeuwigheid weet. Daar
missen wij de outillage nu eenmaal voor. Als wij dood zijn, wordt
er gezegd: dat hij ruste in vrede ; ook bij niet gelovigen. Ik ben niet
bepaald een voorstander van de eeuwigheid, ik heb aan mijn haast
zeventig jaar geduvel hier op aarde meer dan zat! En niet veel lust
meer, er na dit leven nog eens en dan voor eeuwig mee te beginnen.
Maar wij hebben het hierin nu eenmaal niet voor het zeggen; wij
moeten het maar ondergaan. (15.6.1959)
(K. R.)... Inderdaad had ik in de Classic Blacks de extra zwarte uitgekozen. Ik wilde ze voor mezelf groeperen en me nu eens goed
trachten te realiseren, hoe de zaken van mijn geest staan. Maar aan
het eind wordt de spot mij weer de baas, al kruid ik daar subtieler
mee, dan ik van verhevener 'voorbeelden' soms gewend ben. Ik ben
het met den algemenen, geestelijken gang van zaken niet eens en
sta in dit alles veel dichter bij de astronomen dan bij de theologen,
die op zijn best astrologen zijn van een zeer bijzonder genre. Wat de
plantaardige incarnaties betreft, soms zie ik de mensheid en het
dierenrijk, als wandelende, vliegende en zwemmende planten. Ik
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heb dagen, dat ik een afschuwelijke kijk op de mensheid heb ; ik
zie dan alles eenvoudig naakt en daar word ik misselijk van. Dat is
een bespottelijk gezicht al die met kleren behangen eerwaardigheid
en fatsoen met de blote botten te zien, maar iets duivels zie ik er
niet in. Ik geloof dat mijn voorliefde voor Jeroen Bosch daarin zijn
oorsprong heeft. Al die borsten, buiken en al die andere verhevenheden op onze corpussen, doen inderdaad aan aardbeien en andere
sappige vruchten denken. Het is een maskerade van de voortplantingsbevoegde apparaten, die wel eens verschrikkelijk zou zijn om
aan te zien, als mij humor en ironie niet dankbaar ter zijde stonden.
Alleen zo kan ik het verdragen. Maar de zogenaamde wetenschap
der mensheid, die liever niet teveel mag triomferen, want ik blijf
bidden om de poëzie van mijn ondergeschiktheid in Gods algeheel
bestel te bewaren, is eveneens een der hoofdmisdadigers in den tegenwoordige chaos, al is zij soms als een kind van vijandelijke reacties te verontschuldigen. Wij moeten niet naar meer machines en
dus meer gemakken en meer slaven en meer gebruiksfaciliteiten
toe, maar terug naar de natuur, ieder van ons, de zon is nr. 1, het
eigen ik is nr. 2. U ziet de eenvoud is weer het kenmerk van het ware.

(A. de R.) ... Wist U dat mijn eerste god een multipele god is

geweest,

die ik nu nog vereer, nl. de kersen? (23.10.1956)
(F. L.)... [i.v.m. een reis van geadresseerde naar Parijs] P. S. Hebt U
het costuum der heiligmakende genade al laten stomen, in verband
met de reis?! (26.3.1958)
(H. P.) ... Hoe stelt U zich een denkbeeld voor ? (20.3.1961)
(A. de R.)... U kunt in mijn gedichten op vele plaatsen geen 'opgewekte' toon vinden. Thema's als het ouder-worden en de doodsgedachte komen vaak voor.
Als U 'Het stille Lied' opslaat, pg. 73 van 'Het Wondere Lied' en
geschreven in 1912, staat daar heel plechtig:
Ik droomde uw mondje tot een kus geplooid,
En daarom weende in mij de oude man.

Toch was ik toen pas 25 jaar en het bewuste mondje 14 jaar. U ziet
alles kan zeer betrekkelijk zijn. Ik ben nu negen en zestig en als dat
bewuste mondje nog leeft is het er acht en vijftig. U zult zeggen, dat
is niet anders, en toch zou ik geen consequentie willen zoeken in
mijn werk. In 'Forensen voor Cythère' komen inderdaad donkere
timbres voor, zoals in `Hemellore'. De jaren tussen 1946 en 1949, in
welk jaar de 'Forensen' verschenen, leverden mij moeilijkheden,
maar na die tijd kan ik wel zeggen, dat ik de Eeuwigheid door heb,
al komen er nog vaker van die pessimistische opwellingen voor.
Maar let er vooral op, dat m.i. een dichter vooral niet consequent
moet zijn. Wat voor ieder geordend wezen een deugd of een kwaliteit zou zijn, is voor een dichter een minder innemende karakteristiek. U hoeft het niet eens hier mee te zijn. (15.5.1956)
(A. de R.)... 'Ik heb nog nooit een mens vertrouwd' in 'Kennismaking'
uit Phototropen. Dit is natuurlijk wat overdreven, maar aangezien
ik eerbewijzen en geld detesteer en gaarne luister naar mijn inwendige stemmen, ben ik ook zonder misantropie gaarne alleen en heb
ik meer tijd voor de muziek, ook de woordmuziek en die der kleuren. Mijn ervaringen met strebers hebben mij niet toeschietelijker
gemaakt voor de mens(en). Ik heb een zwak voor rust en te luisteren
naar de stilte. (15.5.1956)
(H. P.)... Het aangiftebiljet voor de Inkomstenbelasting 1959 verveelt mij momenteel nog. Als dat maar de deur uit is, kan ik mij iets
drukker bezighouden met het Schone, het Ware en het Goede, de
poëzie inbegrepen. (21.4.1960)
(H. P.) ...

Kunt U zien, dat mijn lettertjes slaap krijgen?
En dat zij met mij wat willen rusten?
Er is geen infiltratie meer van lusten,
alleen maar die zwellende behoefte om te zwijgen.
Die schuift mij de mond vol en mijn ogen dicht,
al brandt er bij de uil op de piano nog zo'n licht.
Ik ga dus naar een fauteuil en geef maar toe,
ook al droom ik nu niet, wat ik straks doe!

Hier ben ik weer! Dat was toch zeker een versje voor U! En een dat
Lily ook lezen mag! (7.12.1960)
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(F. L.)... het mindert zeer met de transparantie van de schone dingen
der wereld. Dat ik in dromen 's nachts de lectuur met een magnifieke
duidelijkheid zie, helpt mij overdag niets. (25.2.196o)
(K.

GEBED TOT KAREL REIJNDERS

Oud-minnaar van de achterkant van Venus,
al prefereren astronomen die der Maan,
treurend om wat niet meer van been is
en als die vrucht van Willem Kloos vergaan,
smeek ik U, wat hier volgt, toch te verstaan:
Wil niet meer zulke kleine letters schrijven,
wijl ze anders ongelezen moeten blijven!
Petrus Englutius. (25.10.1959)
(H. P.) ... Ik zie haast niets meer in de schemering na de donderbuien,
maar dit is steeds de aantrekkelijkheid van de handschriften, dat zij
zo intiem-onleesbaar zijn. (24.6.196o)
(F. van L.)... Het rechteroog, waarvoor ik bij loting en later in 1917
voor de brandweer ben afgekeurd, is practisch mat en eerst wanneer
het goede linkeroog moeilijkheden zou geven, lichten ze me wel het
schild van het rechter. Prettig vooruitzicht. Al zou ik dus schriftelijk
nog wel gaarne even bij U blijven, terwille van mijn kijk-economie
staak ik maar. (15.5.1957)
Jammer met mijn ogen, dat mijn leergierigheid zo
(F. van
wordt afgeremd. Het hangt als een grote mist van verdriet over mij
en ik zal gaarne verdwijnen vóór of op de dag, dat het volslagen
donker moet worden. (1.3.1959)
(F. van L.)... Ongedateerd, Afz. : Ziekenhuis Sint Annadal, Maastricht, afd. o-I kamer io (aanhef:)

St Annadal est ma demeure
Jésus-Christ est mon Sauveur
L'Englouti est mon nom
Pierre est mon patron.
Zo zou een pensionaat-meisje haar franse gedichtje beginnen,...
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(K. R.)...

B.K.R.

Met deze groet:
de maand was goed!
Oogen moe,
brief toe!
P. K. (31.1.61)

(K. R.)... In de Nieuwe Eeuw van 23 April jl. verscheen een bespreking van de `Phototropen en Noctophilen', getekend door Marc
Weeninc, waarachter ik een goede bekende van mij vermoedde,
zonder hem thuis te kunnen brengen. Het is gebleken, dat dit artikel
van hem [van Maurice Laudy te Utrecht — K. R.] is, dat hij het al
eenige maanden geleden inzond en het thans sterk bekort verscheen.
Ik ben hem er zeer dankbaar voor. Er staat o.m. in: 'Het heeft
hem enkele sublieme gedichten ingegeven, en het zou niet verwonderen wanneer dit juist in het kind Kemp zou leiden tot een grootse
en aangrijpende rebellie tegen de ouderdom'. Laudy heeft in ieder
geval een goede neus. Na afloop van de winter heb ik mij direct
`geworpen' op een omwerking van de 'Forensen voor Cythère'.
Dit heeft de ondertitel gekregen: 'Ironie van een Vaarwel aan het
Vlees', wat dus wel op een rebellie tegen de ouderdom wijst.
(1.5.1949) [In de bundel F. v. C. en andere gedichten, 1949, heet afdeling III: 'Naar een rebellie tegen de ouderdom ?' — K. R.]
(F. L.)...

(bij de toezending van een exemplaar van zijn 'Forensen
voor Cythère', waarin de afdeling : 'Naar een rebellie tegen de
ouderdom ?' — L.)
Voor mij is het geen genoegen deze Rebellie ? te publiceren en ik
vind het ook alleen documentair van noodzakelijk belang. Men heeft
nu eenmaal op zekere leeftijd, als men die tenminste bereikt, 'zich
over zijn verleden te buigen', zoals ook die titel luidt van Constantin
Weyer's roman: Un homme se penche sur son passé. Dit is minder
voor dat verleden, maar meer voor de toekomst bepaald onprettig,
want die toekomst houdt weinig levensvreugde meer in. Men kan
trachten er vrede mee te gaan nemen, in te berusten zoals dat heet,
maar het is onaangenaam en niet te ontwijken. Gelukkig de stervelingen, die nog niet zo ver gekomen zijn. (18.12.1949)
(F. van L.) ... alleen weet ik niet meer, waar ik (het) precies heb opgeborgen met mijn zeventigjarige zorgvuldigheid. (16.'1.1957)
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(K. R.)... Helaas, belet mij de Carne Vale-melancholie, die over mij
ligt als het waas over blauwe pruimen, hard te werken en ik kan die
vreemde apathie maar weinig verzetten. Leuk, die klaagbrieven van
dichters in hun oude dag, vindt U niet?! Gelukkig zoek ik nog al
veel troost bij de oude bomen hier in het Stadspark, ik voel me er
inderdaad zo goed bij, als dit in het gedicht is aangegeven. U weet,
dat Beethoven ook zo van bomen hield; als ik dan soms onder de
bomen loop en echt bij hen ben, meen ik wel eens het gezicht van
Beethoven op te hebben, toen hij 'Die Wut liber den verlorenen
Groschen' schreef. Daaraan schrijf ik het ook toe, dat de kinderen in
het park maar zo zelden 'Opa' tegen me zeggen. (17.5.1950)
(K. R.)... Ik ga hier in huis zelfs in doodsangst rond, want wij hebben
een gedienstige, een familid, dus geen fami-lied, maar een familid,
dat erg houdt van de frisse lucht en bij voorkeur de ramen aan de
voorkant openzet, tegelijk met de deuren aan de achterzijde. Wij
zijn hier overigens al te oud voor een familielied, wij hebben geen
kleingoed meer in huis. Maar nu zie ik, dat ik weer in de schotterij
ben vervallen en niet eens een familielied schreef, doch familied.
Wat wijst op een ontplofbare stof, om de familie uit elkaar te doen
springen en juister geschreven: familite = familie ook al van dynamiet. Wat is dan femmelite ? (2.10.1954)
(F. van L.)... (na — en famille — de dichter, die achter het gordijn van
zijn 'makelaarskantoortje' stond de Turennestraat te beturen, gegroet te hebben, ontving ik deze kaart :)
Het geheim van het gordijn:
Waar mijn vrouw achterdoor in een stoel wat lag te slapen, moest
ik nog stiller zijn, dan ik normaal al ben. Ik hoop niet, dat mijn facie
Uw kleine te zeer verschrokken heeft, want hij of zij mist nog de
gave des onderscheids om de harpjes waar te nemen, die in mijn
oude ogen niet stilstaan.
Ik had juist het volgende gelezen : The whole world may be boiled
down to family life. The family lives in a house. The family walks
on the floor. Mother implants thousands of footsteps upon it daily.
Father traverses it with his characteristic long strides and granny
cautiously shuffies about on it. The floor lives with the family for a
generation. Ik wist niet, dat onze gordijnen zo doorzichtig waren!
Weest met Mevrouw hartelijk gegroet en vertelt Uw baby of babies, dat die 'rover' daar achter dat gordijn 'a children's Corner
without end' berijmt. (17.8.195 8)
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(K. R.)... (Ik) schrijf zelfs een gedichtje, juist met bijzonder memoreren van Ronald's klein 'avontuurtje' indertijd in uw tuin. Het
luidt:
CARTOPHILIE

Een jongetje plast op een blauwe steen
en ik ontdek in kaart een continent.
Hij bergt zijn buisje naast zijn linkerbeen.*
Ik glimlach om de schepping van de kleine vent.
De cartograaf in mij heeft hij bekoord.
'k Heb zelfs zijn Stille Zuidzee aangehoord.

Bij gelegenheid hoor ik wel of Ronald links of rechts is.
(2.11.1955)

P.S.

(K. R.)... Hierbij [bij de tevoren niet gepubliceerde gedichten in de
bloemlezing van A. Morriën. K. R.] is onder andere ook het
volgende:
—

DE LA MUSIQUE AVANT TOUTE CHOSE

Toen ik die boog daar had geurineerd
en ik het zonlicht er in ving, prees ik intens,
van van de wijsheid, die mij was geleerd:
Wat schoon kristal is er toch in de mens!
En in extase voor het lieflijke geluid:
Welk een muziek gaat van de mens toch uit!

Moge ik mij niet vergissen, als ik hoop dat U dit gedichtje savoureert? Jaren geleden ben ik met een der tegenwoordig vooraanstaande Nederlandse toondichters over dit soort muziek bezig geweest. Wij werden het niet helemaal eens, maar wij kwamen tot de
slotsom, dat het muzikaal-gesproken nog op een hoger niveau lag,
dan het tjilpen van mussen en het sjirpen van krekels. (7.10.1953)
(K. R.)... Heb hem geantwoord, dat ik om oogredenen, daarvan
[van een spreekbeurt voor de N.I.R. - K. R.] moest afzien tot mijn
* het onmiskenbare teken dat hij rechtshandig is. Bij het tegendeel wordt het
natuurlijk zijn rechterbeen. (...)
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leedwezen, maar dat ik, als het gekund had, zou hebben gesproken
over één van deze drie onderwerpen:
1. Woord, muziek en inspiratie,
2. Dichten met hoofd, hart en sekse,
3. Het kleine gedicht als touristisch element in Stadsverfraaiing en
landschapsschoon.
Voor dit laatste gaf ik hem als voorbeeld mijn gedichtje: De la
musique avant toute chose, en vertelde hem, dat het een droom van
mij was, dit gedichtje aangebracht te zien onder Manneke Pis van
Brussel.

Ik bedoelde dit niet als Aprilgrap, ik meen het. (23.12.1954)
(K. R.)... Op het ogenblik ben ik vol liefde, boordevoller dan Schubert ook vol Liedern is geweest. Als ik aan Schubert denk, denk ik
ook aan Impromptu op. 142, no. 2., de kenmuziek (althans het begin ervan) van z., die bij de Heiligdomsvaart in + 1930 altijd stond
te wachten op mijn komst om een boog te urineren, wel enigszins
anders dan ik dat heb vereeuwigd in de Bloemlezing van 'zijn' kleine
liederen. Zij moest nl. devotie-artikelen verkopen in een filiaal en
kon daar niet weg uit de winkel, omdat zij geen aflossing had. Als ik
om de hoek van de straat kwam, zag ik haar al staan dansen van de
pipi aan de voordeur en was zij verrukt, toen zij mijn silhouet in
stormpas zag naderen. (17.7.1956)
(K. R.)... Dezer dagen zat ik over Dante te mijmeren en viel mij deze

regel uit het 'Inferno' te binnen:
`En hij maakte van zijn aars een trompet'.
Mijn vraag is nu: Als iemand, die veel spiritualiën heeft gedronken,
nu zoiets doet, maakt hij dan een spiritual? (16.1.1957)

(K. R.)... Dezer dagen kreeg ik een brief van een der experimentelen,
die mij klaagde over zijn dorheid in de inspiratie. Ik heb hem o.m.
geschreven, dat er een educatie van de darm bestaat en met dat
glorieuze voorbeeld voor ogen, hem aangeraden het eens met een
educatie van de inspiratie te proberen. Over het daaraan verbonden
gevaar, dat je dan de kans loopt een anaal dichter te worden, heb ik
maar gezwegen. Er bestaan of bestonden grote analysten in de di1121

verse kunst- en literatuurbranches. Eerbied verbiedt mij namen te
noemen. (10.8.1954)
(K. R.)... Ik neem het U aan, dat mijn gedicht beter zal klinken langs
de oevers van de Maas, dan tegen de Alpen van Vaud, waar een
pastoraal mens als ik vermoedelijk niet op zang zou zijn te krijgen,
zoals dat indertijd met mij het geval was in Amsterdam. Ik heb daar
tien maanden gewoond en meende daar dat ik als dichter al was uitgebrand. Ik mocht Amsterdam overigens wel, maar ik kon er geen
toon verwekken. Maastricht lijkt mij ook voor zeventien harmonieën en fanfares een aantrekkelijker klimaat te hebben, dan het Calvinistische Noorden en het... ja wat is Zwitserland nu eigenlijk,
toch ook Protestants als ik mij niet vergis. Voor mij, die van 'het
Katholiekste sex-appeal' heeft gezongen in de bekende Namiddag
zou het niet mogelijk zijn te zingen van 'het Amsterdamste sexappeal' en vermoedelijk ook niet van 'het Zwitserste dito'. Stelt U
het zich maar eens voor'. (22.6.1949).
(K. R.)... Toen ik in 1915 in Amsterdam verbleef met de kans er te
blijven, voelde ik mij erg gedrukt door het vlakke land rond Amsterdam. Maar na enige dagen ontdekte ik bij Watergraafsmeer een hellende weg met een rij bomen aan iedere kant. Wie schetst echter
mijn teleurstelling toen ik in de helft van de 'helling' was en ik zag
langs de 'top' van de 'berg' een stoomboot schuiven. Ik kon het niet
geloven, ik heb de hele helling gemaakt en botste toen inderdaad op
een brug over een kanaal. Dit is een der grootste desillusies van mijn
leven geweest. Dat vlakke Hollandse land is eenvoudig verschrikkelijk, al warewer een zeldzame keer uitzonderlijk mooie stemmingen. (5.5.1950)
(K. R.)... Tussen haakjes, ik beschouw de sneeuw als een doodsvijand; ik haat hem echt en zou hem willen doodschieten, als er een
wapen tegen gevonden was. Maar misschien is de Alpensneeuw
anders 'van karakter dan die in hoog Nederland en misschien niet
zoo pijnlijk voor de oogen. Als ik hier met sneeuwweer naar buiten
kijk, vloek ik en niet alleen in het Frans, zo detesteer ik die massa
kristallen, die ieder voor zich weer mijn bewondering opeisen.
(1.2.1949)
(K. R.)... De sneeuw is dus in Zwitserland al even onbetrouwbaar
als hier, al neem ik aan, dat U zich toch al reeds voldoende gebru1122

neerd acht. In ieder geval, waar U voor de prachtige natuurtaferelen
nog de schoonheid der bewonderende ogenblikken hebt kunnen
kruiden met de smakelijke recepten van ons aller Ronsard, die op
het gebied van primeurs van fruit wel hofleverancier is geweest,
moet U wel intens genoten hebben van Uw standplaats in Uw tijd.
Helaas, ik moet mij al meer bezighouden met visioenen van de hemelse landschappen, waarin voor de `Seins de couleur de liz et de
couleur rosine', geen plaats meer is en dan nog blij zijn als ik daar
t.z.t. door die gouden dreven mag rond 'dartelen'. U ziet het wel,
ook ik lijd aan de poëzie, alleen de facetten zijn niet meer zoo fonkelnieuw en op de duur kan ik die eeuwige jeugd van mij toch niet gestand doen. Ironie en cynisme zullen mij pogen te beheersen, maar
bv. een kleur kan niet onder hun mokers komen te vallen. En dat is
maar goed ook. Misschien is 'rood' maar een kleine waarde, maar
zij is onaantastbaar, of zij in de natuur voorkomt, dan wel door het
mensenvernuft werd gefabriceerd. En zo zijn er meer dingen.
Zoals U ziet worstel ik met de vereenvoudigde spelling. Ik had
mij eerst voorgenomen, daar niet aan mee te doen, edoch, bij de
nieuwe lezing van 'Forensen voor Cythère', heb ik er gebruik van
gemaakt. Ik grijp thans alles aan om maar van mijn tijd te blijven,
ook dit. (1.5.'949)
(H. P.) ... Wat een prachtig weer, de laatste dagen! Als de Zon dat
wil, lijken ons arme stervelingen de letters leeggelopen, terwijl wij
anders menen dat zij vol landschappen zitten, die caramboleren
met de hun omringende sferen, dus niet als chirurgen dat plegen te
doen met verpleegsters. (13.9.1960)
(H. P.) ... Die handdruk van mij. U zult zich misschien nog herinneren mijn versje, waarin bloemen handen worden gegeven. Welnu,
zal ik maar aannemen mijn hand is in de leerschool geweest van het
bloemen handen geven en dat is wat zij (de hand) nog meedeelt bij
het geven. Of dat nu een orchidee is, een roos of een andere, alle
bloemen zijn citoyennes voor mij. Er is ook een tricolore en dat is de
klaproos, de margriet en de korenbloem. Zij stamt uit de oudste tijden van de lme en peine', die ondergetekende achter al zijn liefelijke
liefhebbende versjes is. (22.5.1959)
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TER INLEIDING BIJ 'WOEDE OVER EEN
AARDBOL ZONDER KEMP-LAND'
Maastricht, I i november 1953
Zeer geachte Heer Reijnders,
Het is wel een gekke dag, die lie van de lie maand, maar dit mag
mij toch niet beletten u een zeer serieus gedicht te laten toekomen.
Uit de tijd, dat u zich nader hebt kunnen bezighouden met geografie,
zult u zich nog wel het Enderby en het Kemp-Land aan de Zuidpool
herinneren. De rijke reders, de gebroeders Enderby uit London? —
ik schrijf als volbloed Engelsman nooit Londen — zonden in 1833
meerdere vaartuigen naar de Zuidpoolstreken. Het geheel stond
onder leiding van Biscoe, die ook iets aan de Zuidpool heeft en een
der vaartuigen stond onder de orders van Kemp, die het land naar
hem genoemd ontdekte, — wat een geweldige parentage heb ik
toch, vindt u niet —, maar als volbloed Engelsman moet je daarover
kunnen beschikken. Zolang dat Kemp-Land nu maar op die aardbollen stond, was alles goed en kon ik rustig gaan slapen. Dat hield
op, toen ik er een zag, waarop meergemeld land niet meer voor
kwam, gelijktijdig met Zuidpoolkaarten, waar het ook ontbrak.
Toen was de bok vet en ben ik naar Fernand gegaan en liet mij bij
hem Beethoven's Wut um den verlorenen Groschen' voorspelen.
F. zag mijn ogen stilaan vochtig worden en later de tranen langs mijn
wangen biggelen en vroeg mij welk leed mij toch deerde. Om niet
kinderachtig te schijnen en te zeggen, dat ik vanwoede schreide, vertelde ik hem, dat een der Muzen mij ontrouw was geworden en dat
ik er nu nog maar acht over had. Delicaat als F. is, 'wierp hij daar
niet tegen op, dat dit nog een behoorlijk aantal is voor zo'n kleine
jongen en veegde hij een paar tranen van mij, die op zijn plaat gevallen waren, eigenhandig met zijn platenborsteltje af. Iets waarvoor
ik hem eeuwig dankbaar zal zijn. Een frigidaire muze zou het hem
niet verbeterd hebben. Enfin, ik heb nu ook mijn speciale woede en
ééne, die veel dieper ingrijpt dan de Groschen van Beethoven en de
drachme uit het Nieuwe Testament. Maar alle waarheid op een
sigaar zou mijn grote volbloed compatriot zeggen, vertelt u mij
eens, wat u van dit poëtisch geval denkt. Het is n.l. mijn bedoeling
er een Engelse vertaling van te verkrijgen van een Engelse dame, die
al eens iets in een internationaal tijdschrift heeft vertaald van mij.
Ik hoop maar, dat ze nog leeft. (...)
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(E. P. Tijdens)...

Hierbij voeg ik nog een afschrift van een `Kempiade', die eerst kortelings gereed kwam. Het is weer eens een ander
genre. Beethoven staat nu niet meer alleen (verondersteld dat dit het
geval was) met zijn Wut liber den verlorenen Groschen'. Bovendien is mijn 'Woede' niet zo locaal, maar world-wide. Ik ben met
een Engelse vertaling ervan bezig. Het is mijn bedoeling The Royal
Geographical Society te London het 'origineel' aan te bieden, voorzien met een zinrijk motto. Of de eilandbewoners de intensiteit van
mijn woede zullen appreciëren, anders dan met de papiermand van
die world-wide Society, zal ik maar afwachten. (4.12.195 3)
(K. R.)... Ja, die `Kempiade', ik geloof niet dat de Muzen politiek
zijn aangelegd en ook dat hun kaartkundige knobbel niet buitensporig is ontwikkeld. (...) Mijn Kempiade ben ik aan 't vertalen in 't
Engels, ik zie u al glimlachen, enfin, het resultaat maar afwachten.
Houdt u intussen maar zolang uw hart vast. Maar de nacht brengt
de droom en de droom dirigeert soms wonderbaar. (6.12.1953)
(K. R.)... (Toen een literair tijdschrift wèl een aantal korte gedichten
maar niet de Woede over een aardbol zonder Kemp-Land geaccepteerd
had).
Ik had mijn woede niet genoeg gepoëtiseerd blijkbaar; van de 13
kleuters zouden ze er 9 plaatsen, die vonden ze prachtig. Ik voel me
zo stilaan een kleine, héél kleine Schubert, die het ook moest hebben
van zijn liederen. (18.1.1954)
(Harry Prick)... Thans, nu het Roeping-nr. ook een stuk mémoirenboek is, had ik mijn woede er zelfs graag in. Het lijkt mij typisch
P.K. te zijn, al is het dan niet wat Hollanders onder poëzie verstaan.
Dus het heeft mijn sanctie. (25.10.1961)
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SCHETS VOOR EEN ROODKAPJE
1961

SCHETS VOOR EEN ROODKAPJE
Voor Roodkapje en haar Maurice Laudy
De moeder van Roodkapje (la mère folie) is gek van het Rood en
maakt voor de zeer blonde haren van haar dochtertje een rood
kapje. Zij bewerkt het in de zon en zingt daarbij. Als Roodkapje
wil spelen, verbiedt zij haar dat en zegt: zij moest liever luisteren
naar de liedjes van Grootmoeder (la mère-grande plus folie encore)
uit het andere dorp of gehucht, die men langs de stralen van de zon
kan horen zingen, eventueel boven het geruis van de watermolen.
Te midden van al het groen en de zon tekent zich plotseling een
zwarte schaduw over de weg voor het huisje van Roodkapje's Moeder. Roodkapje vraagt wat dat is en de moeder maakt haar attent op
de gevaarlijke wolf. Ze laat echter na aan Roodkapje te vertellen,
dat het een betoverde prins is en iemand boven hun stand en die dus
een nog mooiere hoed heeft dan Roodkapje een kapje.
Moeder hoort Grootmoeder niet meer zingen en wordt ongerust.
De zon schijnt toch zo en zij moest haar toch kunnen horen zingen.
Zou zij ziek zijn? Zij geeft Roodkapje een potje met boter en een
koek om haar die te brengen. Zij moet rechtdoor gaan door het bos
en vooral opletten op de wolf; zich niet ophouden met bloemen (de
twee soorten ? ? ?) te plukken, of hazelnootjes op te rapen, of met
bloemen om er met een vaantje om rond te gaan of achter de vlinders te lopen.
De schaduw van de wolf valt over de tweesprong aan het begin van
het bos.
De wolf vraagt, wat zij gaat doen en welke weg zij neemt. Roodkapje hoort haar moeder zingen, als zij door de zon loopt. Ja, dat van
die twee wegen, daarover heeft Moeder haar niets verteld. De weg
met de dennenaalden is echter niet zo hard voor haar voetjes, als
die met de steentjes. Zij zal die dus kiezen.
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Roodkapje loopt echter achter alle vlinders en vertelt met de bloemen of plukt er voor Mère-grande een boeketje. Zij wordt moe aan
haar voetjes en als zij aan een bruggetje komt over het beekje in het
bos, trekt ze haar schoentjes uit, tilt haar rokje op en gaat pootje baden. Zij ziet daarbij niet tussen de bladeren van een struik de gloeiende ogen van de wolf, die haar beentjes (kuiten) zo volmaakt vindt,
dat hij er verliefd op wordt en begrijpt, dat hij haar daarom alleen al
niet zal kunnen opeten, hoe tragisch dit ook is voor zijn maag.
De wolf komt echter voor Roodkapje aan bij het huisje van de
Grootmoeder (plus folie encore). Hij ziet Grootmoeder in een rood
boek lezen, de `Carmina Matrimonialia' van Pierre Kemp. Nu zij
geritsel hoort, legt zij het boek neer en luistert: het is weer stil. Dan
begint ze te zingen, het beroemde chanson van Béranger: 'Combien
je regrette mon bras si dodu, ma jambe bien faite et le temps perdu'.
De wolf vindt haar overigens te oud en te taai, maar wil zich toch
bevriend houden met de grootmoeder. Hij begint haar te imiteren,
vergist zich en gromt : 'Combien je regrette ma jambe si perdue,
mon bras bien fait et le temps dodu!'
le kent er niks van, Wolf! Schei maar uit met je rasp-stem! Wat
doe je Mère-grande lachen! !'
Eindelijk komt Roodkapje ook aan. De wolf verbergt zich, houdt
zich terug, maar sluipt achter Roodkapje binnen.
`Lelijke Wolf!' scheldt Roodkapje.
`Zeg eens lieve wolf?' bedelt de Wolf.
`Wat moet ik doen, Mère-grande ?'
`Als je het van je kunt verkrijgen, en het ook meent, mag je gerust
`lieve Wolf' tegen hem zeggen. Hoe vaak hebben jullie elkaar nu al
gezien vanmorgen?'
`Twee keer', zegt Roodkapje.
`Drie keer!' zegt de Wolf.
`Waar dan nog ?' vraagt Roodkapje.
`Dat zeg ik niet, maar ik heb veel gezien en...
`Combien je regrette sa jambe dodue, son cul bien fait et l'eau
perdu!'
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`Dat lieg je! Geloof hem niet, Mère-grande
Neen, Roodkapje, de Wolf liegt niet, daar ken ik hem te goed
voor*! Maar weten jullie wat, doe de Wolf nu maar zijn zin: hij is
niet zo 'onknap' !
`Kom dan maar hier, Ruigebaard! Je bent vandaag zo braaf geweest en ma Mère-folle zou graag ma Mère-grande plus folie encore
weer horen zingen... Kom hier met je ruige snuit, Roodkapjes
houden van haren.
Daar dan... en nu verandert de Wolf plotseling in de (bekende)
knappe jongeman (prins). Ha, nu hoor ik Moeder ook weer zingen
en gek! Nog gekker dan de lentezieke zon, die het héle landschap
gek maakt!

* als je aan de wolf ruikt, liegt hij niet.
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JUVENILIA:
GEBUNDELDE GEDICHTEN

HET
WONDERE LIED
1914

HET WONDERE LIED

HET WONDERE LIED

Het was er — van waar
Wist niemand — dat klaar
En lij ze wijdklinkende lied,
Dat klonk over d'aard
Als een zwanenvaart
Over meer van muziek langs zingend riet.
Men hoorde overal
De reine schal,
En sommigen meenden, van achter
De sterre' is 't gedaald
En waar toovrend straalt
De bleekgouden sterrenwachter.
't Kwam neergezegen
Als fijne regen,
En meerderen meenden, dat
Het was gekomen
Als de avonddomen
Uit weiden rondom de stad;
Dat het kwam van de zee
En de wind het meeGevoerd had over het land;
Of van de Sirenen,
Die lokkend wenen;
Van de Loreley langs de rotsenwand;
Dat het kwam uit een oord,
Dat geen mens behoort,
Doch alleen de zielen toeganklijk is,
Waar een eeuwige vrede
Zingt om een stede
Van glans, de zaalgen tot lafenis.
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En aldoor klonk klaar
Dat wonderbaar
Geluid, dat de luchten vulde;
Door denkers bepeinsd,
Niet door spotters ontveinsd
Om 't geheimvolle, dat het omhulde.
Op de aarde werd 't stil
En het schelle gegil
En fluiten van treinen en boten klonk
Niet meer en verstomd
Was, wat raasde en bromd'
Als motoren en 't daavrend machinengebonk.
De straten waren
Vol bonte scharen
Van mensen van allerlei stand en rang;
De wagens stonden
Stil in het ronde
Bij de menigt' die luisterde naar het gezang.
Dat werd staag sterker;
Aan raam en erker
Staken bewoners de hoofden uit,
Hierlden vragen gericht
Naar het gouden licht
Hun ogen, getogen naar 't wondre geluid.
Van die werken wilden
De armen verstilden,
Alsof een geheime macht ze bond
En zij moesten horen
De wondere koren,
Die jubelden in de ruimten rond.
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Steeds luider klonk 't lied
Als een zee — die ziedt —
Van golven muziek, die breken op 't strand
Van ruisende rotsen;
Als zingende schotsen
Ijs, brijz'lend op kust van een wonder land.
En machtiger zwol er
Het ruisen tot voller
Gebruis en gedreun, als een orgelen-woud,
Waar uit pijpen-bomen
De tonen stromen
En stollen tot blaadren van klankengoud;
Tot duizend koren
In elkander verloren
Doch immer in vlekloze harmonie;
Tot een ommegank...
Tot een veldslag van klank,
Door kanonnen gedonderde melodie.
De aarde dreunde.
De huizen kreunden,
En ieder meende, dat de aarde ging
Vergaan in dat wonder
Geluidgedonder
Ontploffend muziek, dat in 't luchtruim hing.

Nog een aanval als van
Violen, en dan
Nog een al-overweldigend bazuingeschal —
Dan klonk minder sterk
Als gezang in een kerk —
Staag zwakker het lied. En de klankenval
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Werd, als in herfst een woud,
Waar de bladeren — goud —
Bij duizenden wanklen ter aard;
Als een bloesemregen
Op perken en wegen
Van een lentetuin, als er de wind door vaart;
Als een ruisen van halmen
Koren, in kalmen
Avond, wen er de wind door zucht;
Als het zweven van zaden
Of herrefstdraden
Bij bleekgouden zonschijn in weekblauwe lucht;
Als in schaduw van lover
De zonnetover,
Die er goudene ringen in weeft ;
Als 't verbleken der sterren,
Wen de daagraad reeds verre
Het luchtdomein heroverd heeft.
Zó het stervende lied
Verdween in 't verschiet,
Als de sikkel der maan in een zilvren doom;
Als een lief gezicht
In verten van licht
Versmeltend, na zalige liefdedroom.
Nog even ruiste er
Een laatste gefluister,
Als ging in de lucht iets voorbij,
Dat in 's mensen wezen
Tot 't diepste kon lezen
Zijn vreugde, zijn smart, zonden-slavernij.
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En aller ogen
Staarden bewogen
Waar 't laatste geruis uit de lucht verdween;
Die de liefde haten
Nog meer verlaten
Dan — voor de komst van het lied — voorheen;
Doch ook zij, wier leven
Steeds rein gebleven
Was, voelden een smart om het henengaan
Bij een hoop, mettertijd
In eeuwigheid,
Als een klank in dat wondere Lied te slaan.
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LIEDEREN UIT EEN GEDROOMD LAND

WOLKENBOOT

Over de Azuurzee naar Dromenland
Schemert 't vage goud van 't strand,
En een boot van rozen
Reist naar 't stormenloze.
Gouden lokken waaien langs 't
Roet tot aan de plecht,
Waar zich 't zijig goud bengst
Aan de draakkop hecht.
Winden-melodieën gaan;
Ruisend vluchten witte kranen
Door het rozig goud der mane,
Die zo juist is opgestaan.

Door de tonen van de zang,
Die de winden wenen,
Fluistert ene stemme bang
Over 't water henen;
Fluistert om het gouden haar,
Fluistert uit het schuimend zog 't
Lied, welks tonen wonderbaar
Sterven ver in Droomlands bocht ;
Fluistert wat 'k niet kan verstaan,
Want zij is te verre.
Bleker wordt de roze maan
Als de bleke sterren...
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MANE-SPROOK

Verloren in de sompen
Droomt gans een archipel
Van breed geblaar der plompen
Bij tover-klokkenspel.
Uit gouden koepel ruist er
De klankenzang, die zacht
Versmelt tot teer gefluister
In blauwe manenacht.
En de irisbloemen wuiven
Hun weerbeeld in de vloed,
Waarover sterren schuiven
In schemergouden gloed.
Libellen-elfen glijen
Midde' in de blauwe glans,
Waarin ze rhythmisch reien
Een wondre rondedans.
Melodische geruchten
Van harpen, die zacht-blij
Met klankenlijn verluchten
De sprook van 't maangetij...

AVOND IN DE KONINGSTUIN

't Ging naar de avond. Alle groen en bruin
Van stammen, blaadren smolt in het teer grijs
Gesluier — trillend in de lila lucht —
Over de perken van de Koningstuin.
Nog even negen twijgen en de wijs
Der merelen verklonk na licht gerucht.
De twijgen wipten op, de fijne kruin
Ging heen en weer, als met een zwakke zucht.
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De avond viel; de bloemen werden een
Van kleur en vorm, vervaagden met het gras
Tot ene vlakte. Uit de vijver steeg
Een slier traagwitte domen, waardoorheen
De zwanen heimvol gleden naar, waar 't was
Het donkerst en het duister bomen reeg
Aan home' in groene zwartheid; daar verdween
De zwanenstoet en was de vijver leeg.
Wijd uit de verte door de bomen glom
Het licht der hallen heller naar de dag
Vergleed in 't stijgen van de duisternis,
Die uit de bomen in de luchten klom,
Met reuzenhanden nog de vage lach
Van daglicht dovend en het lichtgemis
Vergoedde door de sterre' in hemelkom
Te spranke' : een meer — in maannacht — vol geel lis.
Zo bleef een wijl de stage donkring, toen
Uit blanke neevlen aan de Oosterkim
Groot-rood de maan rees door het groene zwart
Der groepen bomen, als een visioen
Van onvolmaakte vreugd met smartgegrim
Vermengd, dat alle uur van vrede tart,
Het loof der bomen werd blauw-zilverig groen
Van manestralen in 't getak verward.
Zacht in een hoekje van de rozengaard,
Hier grenzend aan de moestuin, daar aan 't woud,
Van bei gescheiden door een oude muur,
Vol wingerdranken, dicht klimopgeblaêrt —
Klonk nog gefluister en een glans van goud
Gleed door het manezilver en 't azuur,
Door 't tweede glans gevolgd — van donker vuur —
De koningskindren, gaande in maneklaart.
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HET ZOEKEND GELUID

Daar liep een landman om zijn lief-verloren
Door alle landen en vroeg boom na boom:
`Is nu mijn hart of was mijn lief een droom,
Zij na dit uur geen uur mij meer geboren.'
Dan zei de boom, die naast de naaste boom
Stond naast de landman: 'Is uw lief niet dood!
Of is uw lief misschien de zonne rood
Die vlood gelijk de pracht van schone droom?'
— 'Ik wil de wegen weten, waarheen wenen
De loverlispelingen, en het land,
Dat langs de loovren ligt, de weidekant
Al ondervragen, waar mijn lief is henen!'
Dit zei de landman en een stem zong zacht:
`Die nimmer zagen, kunnen niet alleen
Gaan wandlen; want zij gaan in stagen nacht:
Zo is uw lief misschien in verte heen.'
`Zingeruisende zachte stem, zo stil,
Ik ben geen landman, ik ben een geluid;
En ook een klank heeft lief en mint een bruid,
Waarom het lijf niet eeuwig leven wil.
Die eeuwig leven zijn de dood voorbij.
Niet dus een lied, dat in de stilte klonk,
Die lucht is en de lucht bekoring schonk
En meer niet is dan ene spelerij,
Geboren uit een klinken ongezien
Ergens in 't eindeloos heelalleruim'...
Nog loopt 't geluid, al vragend die en die...
De weemoed van geluid is klankenschuim...
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Het schuim is 't kantwerk van het zeeënkleed,
De wolken opschik van het strakke blauw;

Doch niemand weet, wat dat geluid daar leed
Dat 't lief-verloren riep in droomlandouw.

DE ZIEL EN HAAR GELIEFDE

Bij vroege avond in een schone streek,

Waar gras op bloem en bloem op gras geleek
Tinkte een klokje een bloemenangelus.
De zon verdween, na nog een roze kus
Met matte lippen op het valend land
Gedrukt te hebben, dat in vage brand
Van roze en goud verzonk in wat er hing
Aan blauwe sluiers van de schemering.
Hoog in het oosten blonk een bleke ster,
Gelijk een lampje in een bewoond dal, ver.
En het werd duister om de bomen heen,
Waarom een droom van rust te zingen scheen,
Lijzer dan lijze, zo dat 't gras nauw boog,
Waar zich de droomwijs lijze voortbewoog.
Toen kwam door 't koren ene rode vrouw,
Met purpren ogen en de kleren grauw,
Gebonden door een gordel van wit vuur,
Door 't duisterende van het schemeruur.
De bloemen bogen en de zang van rust
Scheen te verdwalen naar een verre kust
Van heuvlen, doemend uit een dalgebied;
Het klonk al flauwer, daarna zweeg het lied.
De stilte lag nu op elk ding, alleen
De vrouw, wier ogen wel een zee geween
Leken en dwaalden door de verre streek,
Zó, dat zij wel een zoekende geleek
Of een beminde, die haar lief niet vond
Op d'afgesproken plaats en dag en stond.
Zij stond soms stille, als viel haar iets in,
Ging dan weer voort, al weiflend, zo 't begin
Van een weemoedig lied, dat dralend ruist,
Doch plots in klankengolven henenbruist
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Over de droge landen smart, rondom
Om uit te woeden na een wild gedrom,
In een berustende valleienkom.
Daar viel een ster, die in het ruim verschoot;
Zij mokte even, of haar dit verdroot
En in haar brein herinneringen riep,
Hoe zij eertijds in gouden kleedren liep
En hoe zij nu, om bij heur lief te zijn,
Verdween in grauw gewaad en zielepijn
Lijdt om de afwezigheid van die ze mint
En komen moet, van waar zich 't land verbindt
Met lucht, doch waar het duister zich verdicht
En is geen zweem van zijn bemind gezicht.
Heur purpren ogen werden zwart met rood
Omsluierd en des duisters zwarte vloot
Vulde met reuzenzeilen schier het ruim
En hemelhoge spatte 't sterrenschuim.
Had zij daar niet een licht geruis vernomen?
Van uit het oosten zou Hij zeker komen,
Daar brandde ook Zijn wonderbare ster
Voor 't eerst, bijna een twintig eeuwen her.
Doch het geruis ging om heur heen verloren;
Het was misschien een zucht van wind in 't koren
Verdwaald, die hier de bange stilte schond.
Zij staarde aldoor in de verte rond,
Die zichtbaar naderde en steeds enger ring
Trok om haar heen, tot 't duister haar omving.
Daar klonk weeromme op het land geruis,
Dit was misschien wel van een korenmuis,
Die roerend — langs de grond — zich, ritslen deê
Het sluimrend koren in den avondvreé.
Ten derden male ruiste 't, sterker nu,
Een adem langs heur wang: 'Beminde! "U?"
Sprak zij verwonderd, wijl de Minnaar stond
Plotseling achter haar, de gouden mond
Plooiende tot het woord 'Beminde!' dat
Was alles, doch te veel, te veel. Zij had
Dat niet verwacht, dat plotse heil op slag;
Zij wist niet meer dan `U?' nauw hoe ze lag
Aan Zijne borst en weende van geluk
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Om Zijne kussen en de tere druk
Van Zijne armen om heur heen en hoe
Zijn woorden als muziek haar klonken toe,
Terwijl haar blik in Zijn blik smolt, die poort
Van witte vlammen leek, smaragd omboord.
Dan werd het stil, wijl de Eeuwigheid begon
Voor haar, die de aarde om 't Eeuwge derven kon.
De nacht onmeetbaar zwartazuren hol
Van rust en zwijgende gesternten vol.

D ROOMTOVER

Ik weet niet, wat de wolken ginds beduiden
Bij 't rode dalen van de zonnebol:
Zij doen mij denke' aan roos-ogige bruiden,
Aan 't wezen van een schemer, wondervol...
Ik weet niet, of dat wonder schemerwezen
Mij zelven is en of ik uitgebreid
Lig op de gouwen, uit de kim gerezen
Als een carmijn-in-gouden heerlijkheid...
Ik weet niet, of die zonne wel zal dalen
En of ik met haar pracht zal ondergaan;
Of ik niet ben de geest van hare stralen,
Gespreid als vleugels van een glansenzwaan...
Ik weet niet, of er nog een uur kan komen
Na deze stonde wondervolle pracht,
En of die zon niet ondergaat in dromen;
Of zij niet door een droom werd voortgebracht...
Zal op dees droom van zon een droom van sterren
Volgen, waarna een droom van duisternis?
Ik weet het niet. 't Is of die pracht daar verre
En in mijn geest gelijk aan 't tanen is...
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Het zoet gevoel van dromen, die bekoren
Door gouden pracht of door hun innigheid,
Gaat in mijn ziel, als in de lucht verloren
De schone glans in duisteringen... wijd...
Bestond die zon en 't uur waarin zij onder
In 't Westen ging, of was dat al een lied,
Dat 'k zong in dromen aan een wezen wonder?
Kan 't zijn? kan 't niet zien?? kon 't???
Ik weet het niet...

HIJ ZONG DE PRACHTEN...

Hij zong de prachten van de dageraad,
De heerlijkheid van 't witte middaglicht,

De rode gloed van 't dalend zongelaat,
En iedre toon was als een glansgedicht.
Dat hoorde ver in ene woestenij
Van nevelen een vrouw, die nimmer zag
En niet eens wist 't bestaan van zon en Mei
Of gouden weefsel van een stralenrag.
Dat hoorde uit verten van die woestenij,
Die vrouw, die immer bad om 't licht, dewijl
Ze 't wist, doch niet het waar? en naderbij
Nu kwam en blij was om 't toekomend heil.
Hij zong de wondren van de schemering,

Zijn oog was zwak geworden door in 't licht
Dat felle, zo te staren diep... nu hing
Een sluier vaag om 't stralend vergezicht.

Dat hoorde zij, die immer naderkwam,
Zij hoorde 't loven van de schemering,
Zij zag een stralen als van zwakke vlam,
Het matte gloeien van een stralenring...
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Hij zong de schoonheid van het stervend licht
En zij was hem in scheemring zeer nabij,
Het was in 't sterven van zijn zwak gezicht,
Als ze op zijn arm haar zachte handen lei...
Hij zong de prachten van de avond-klaar,
De sterrentintling in een kleine stroof. 't
Werd duister, duisterder om hem en daar
Was de aanblik van de dinge' in hem gedoofd.
Zij voerde hem in 't voor haar sterkend licht
In 't stralen van de middagzon en hij
De blinde ogen naar omhoog gericht
Zag niets dan duister, voor zich en terzij!
Hij zong een hymme aan de donkre pracht,
Die niet meer eindigt en zijn hart was vol
Van de mysterie van die eeuwge nacht,
Waarin hij liep, als in een donker hol.
En zij, zij weende, wen zij het gezang

Daar hoorde van die haar tot 't leven riep,
Toen zij in neevlen was, zo jaren lang

En doelloos dolend door het donker liep.
Zij voerde hem steeds dichter bij de zon
En hij zong immer van een diepre nacht,
Zij wist het dat hij 't lied niet eindgen kon
Dan door zijn sterven en zij weende zacht.
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SONNETTEN EN LIEDEREN

EIGEN LICHT

Als ik mij wentel in de overmacht
Van 't eigen licht en met de glansen speel,
Die ik mij schiep tot wonderschoon geheel...
Tot meer gehelen van steeds groter pracht...
Als ik mij zelven in die pracht verdeel,
Zó dat mijn weze' in elk dier glansen lacht
Dan ben ik groter dan een sterrenacht...
Want iedre glans is lijk sterr'nachten veel...
En ik vergeet de naaktheid — om mij heen —
Van wat men leven noemt, doch sterven is;
En aan mijn grootheid is slechts één gemis,
Dat ik die pracht genieten moet alléén,
Terwijl maarden in een duisternis
Dolen voor eeuwig onder veel geween...

IN SCHEMERUUR

'Ik wil nu leven ver van al geluid,
Alleen met land en lucht, mijn oog vermeien
In 't spel van 't licht, dat over 't land zal glijen,
Tot nacht de dag weer in de kimmen sluit.
'Ik wil nu staren door gekleurde ruit,
In rozentuinen, waar het rood nabije
De witte rozen zijn en vlinders spreien
Hun witte wieken geel op 't blauwe kruid.'
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Dit alles klinkt, doch in de stilte niet,
Want ware stilte duldt niet één geluid,
En buiten ruist de wind met licht gerucht
Door schemerbomen, begeleidt het lied,
Dat het klavier zingt, door mijn hand bevrucht,
Totdat ze wit de zwarte vleugel sluit.

DAG

Om hoge bergen waakt nog zwarte nacht,
Als plots het klagen klinkt van cellospel
De tonen weiflen uit de diepte, zacht
In trage opgang; innig smeekt de cel.
De schemer grauwt. Het Oosten wordt al hel
En heller, als de toon der cel in kracht
Van zinging wint; de tonen worden pracht
Van jonge jubel, gaan al vlugger, snel,
Nu 't schemervlies vlucht bij het gouden schot
Der zonne, die thans slag op slag en slag
Doet daveren in 't dal de nieuwe dag.
De cellotonen ruisen... bruisen tot
Een jubelend triomfgezang: de dag, —
Muziek van cellospel en paukeslag.

VOOR DE DONDERBUI

De wind scheerde op de vlakte van de heide
Wild-weg zijn waai in woede, koldrend blij
De vrijheid, rennend ruw in razernij,
Woest tollend in dat donker stormgetijde.
Staag-hoger torenden ter zuiderzijde
De zware banken van een buienrij,
De horizon wegwalmend in een brij
Van loden wolking, waarin donder keide.
1152

Gestage flikk'ring, of een lichtmond deed
De lippen open en weer plotsling dichtsloeg —
De lichtmond van een dreigend stormfantoom.
De lichting sterkte... Gromming... 'k Zag een boom
En 'k voelde blaadren, die mij in 't gezicht joeg
De stormwind, die zich op de espboom smeet.

DAGERAAD

Duizend herauten steken in 't azuur
Hun glansbazuinen, blazen waaiers — goud —
Om de karmijnen sluiers, 't esmaraud
Der chatelaines, die daar rijde' in vuur
Van brand-in-trans, door 't stille morgenuur
Langs purpren zomen van geweldig woud
Van vlammen-varens met citrien bedauwd,
Trillende in het witte luchtlicht-puur.
Klanken van turmalijn weven zich in

't Gedein der varens, en een menestreel
Van wit vuur zingt een wonder liedbegin,
Zo half-verscholen onder 'n vonke'-abeel,
Beg'leidt, met diamanten vingers, schicht
Na schicht, heltokklend zijn romance van licht.

HEMELVAART DER LIEFDE

Ik stal uw ziel uit uwe donkre ogen
In nacht van storm en regen, als ik joeg
Gestrengeld in een rukwind voort en loech
Luid om 't gebruis der bomen wildbewogen.
Wij joegen voort, totdat uw ziel mij vroeg:
`Waar wij nu wel tesamen henentogen?'
Ik zweeg en zag u aan met mededogen —
Wonder en liefde en dat was u genoeg.
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Wij joegen voort, opcirkelende in
De zuilen lucht, die — als een vliegend woud
Van bomen-storm — langs rotsen en ravijn
Donderden voort... tot waar het rustbegin
Versmolt in 't zinkend woeden, 't zinkend goud
Der sterren... tot... waar enkel zielen zijn.

MIDZOMERGOUD

In gouden dagen
Midzomerglans,
Heel 't land één sage
Vol feeëndans.
De gouden schoven,
In zonnegloed
Laaiend van boven:
Een elfenstoet.
Fee-schoven-rangen
Dans-tipp'len kom
In verre gang 'n
Midzomerdroom.

LIEDJE

Gij hebt mij van mijn ziel vervreemd.
Daar dwaal ik nu verloren,
Maar voor mij uit door bos en beemd
Blijft zweven 't kuis bekoren
Van gans de zoete aanminnigheid
Van u, die lieve eenvoud zijt.

115 4

Ik zoek u niet, ik vind u toch,
Gij zijt voor mij geboren;
En vlucht gij mij, ik vind u nog,
Gij zult mij eens behoren
Met gans de zoete aanminnigheid
Van u, die lieve eenvoud zijt.
Daar is een weg, waar ik u kruis,
Die hebt gij reeds betreden,
Hij voert ons beiden naar één huis
Van stil geluk en vrede
Door gans de zoete aanminnigheid
Van u, die lieve eenvoud zijt.
Hoe bid ik dat u God bewaar,
Zo rein als in mijn dromen,
Tot ik u leid voor zijn altaar,
Zo bruid en bruigom komen,
In gans de zoete aanminnigheid
Van u, die lieve eenvoud zijt.

En vlucht nu maar vergeefs voor mij,
Het zal u tóch niet baten,
Want God, die scheidt, voert ook nabij,
En nóóit kunt gij mij haten
Om gans de zoete aanminnigheid
Van u, die lieve eenvoud zijt.

HELDERE DAG

Ach, de wind zingt zo zoet, en de dag is zo lang
En het licht vult de ruimte met eeuwige brand,
Als een wezen dat opgaat in 't zachte gezang
Van die dwalende wind over 't gouden land.
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Is die prachtige gloed en dat tere gebeef
Van die stem van die wind niet als 't lisple'
[ener vrouw,
Die, bekorend, zo wonderfijn woordengeweef
Om die sterkere sluiert en ópblikt zo blauw
En zo diep uit die ogen, betrouwend zo rein,
Dat de ziel van die sterke de wereld vergeet
En de menslijke wuftheid, verlangt naar dat fijne
Gespinsel van woorden, verhullend een leed,
Dat dé toekomst — als storm door dat goudene rag

Honend scheurend — zal tonen als 't werklijke zijn
Van de prachtige dingen op aarde als een dag
Van een zingende wind door een zonnegeschijn.
Ach, de wind zingt zo zoet, en de dag schijnt
[zo lang,
En het licht straalt daarboven in eeuwige brand,
Als kwam er geen einde aan dat zachte gezang,
En geen dodende winter op 't bloeiende land.

ROUW

Door 't gouden koren woei de zomerwind,
De glans der zon blonk in een gouden ring

Van vrouw in rouw, die door de velden ging
En in haar armen droeg een lachend kind.
Speels door haar blonde lokken woelde 't kind
De fijne vingertjes. Als gouden aren
Breed golfden heure prachtig-blonde haren
En spreidden zich beschermend om haar kind.
In 't wijde en deinend goud de klaproos rood
Vlambloeiend in het weligruisend koren
Te stralen stond in gouden droom verloren:
Het hart was zwart.' Uw vader, kind, is dood'.
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Door 't gouden koren woei de zomerwind
En met heur gouden haren speelde 't kind...
Zij weende en kuste 't kind. Een vogel floot
Om 't lachend kindje en om de klaproos rood.

VERBORGEN LEED

0, wist gij, hoe ik in het donker ween
Om u, die zijt zo ver van mij.
De dagen zijn spiegels om mij heen,
't Is dáárom ook, dat ik dan niet schrei.
'k Wil niet aanschouwen mijn tranen van pijn,
't Is dáárom, dat ik schrei te nacht,
Als Stilte en Donker getuigen zijn,
Om u — daar ver — mijn eeuwge klacht.
Ik bid en mijmrende droom ik en ween
Voor u, van u, om u, zo vèr,
Tot 't scheemren van licht door 't donker heen,
Tot 't sterven van de laatste ster.

Dan worden mijn blikken weer koel en hard;
Een lachen van gelatenheid
Glanst flauw uit het innigst van mijn hart,
Waarin mijn ziel om het scheiden schreit.
Die mij dan zo stil daarhenen ziet gaan,
Vermoedt niets van de sage pijn;
Van tranen, die mij in de ogen staan,
Als Donker en Stilte getuigen zijn.

VERGEEFS

Gij zult mij zien, gij meent te aanschouwen
Het verre roepen van mijn stem.
Dan zult gij uwe handen vouwen
En bidden, dromende van 'hem'.
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Doch ik zal zwijgen in 't onbestemde
En niet het minst geruis
Zal storen de beklemde
Stilte om uw eenzaam huis...
Gij zult mij noemen in gene naam,
Terwijl uw ziel een antwoord wacht,
Dat niet zal komen tot 't open raam,
Waar gij mij droomt in de oude pracht.
En daalt de avond en is 't gefluit
Der meerlen verklonken: — o, uw 'ik'
— Dat eens zo trotse — vraagt dan luid
Om mij — vergeefs — in lang gesnik...

SCHEIDING

Waar onze wegen scheiden,
Daar bloeit een boom
Met paars gebloemte: 't lijden
Na zonnedroom.
Ik zal de wegen mijden,
Die leiden
Naar die boom,
Waar onze wegen scheiden
Na zonnedroom.

VÉR-GEVOEL

In uwe ogen schouwde ik diep,
Als gij meendet, dat ik sliep
En gij zacht voorover boogt
Uw beminlijk gouden hoofd.
Was 't dat u mijn ziele riep,
Als ze in stervensdromen liep?
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'k Hoorde teer het liefdelied
Dat gij zongt. Gij wist nog niet,
Hoe gij in mij de dood klam-koud

Vaagde d' aanblik van uw goud.
't Werd reeds donker in 't verschiet...
'k Zuchtte en stierf. Gij wist het niet.
'k Voelde, toen 'k dan dood daar lag,
Op mijn mond uw kus zo zacht;
'k Zag u schrikken op 't gevoel,
Want mijn mond werd koud en koel.
Uit u sprong de traan met kracht,
Alles om u baarde nacht.
.

Aan uw borst en aan uw schoot
Prangdet gij mijn hoofd, zo dood;
Op mijn lijk zeegt gij ter neer,
Raadloos hieft gij u dan weer
En weer aan uw borst en schoot
Prangdet gij mijn hoofd, zo dood...
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RHYTHMEN

LIED VAN DEN DOLER

Ik bracht mijn dagen door bij mijn krank lief
En waakte 's nachts bij mijne zieke moeder;
Zag van de mensen en het vrije licht
In het azuur niets dan in schemering
Vormen, verdoezeld in het grijs gewoel
Van vallende' avond uit de eens heldre lucht.
Ik ging dan lijze en met gebogen hoofd
Door 't grijs, van 't ene huis van smart naar
['t andere,
En deed de deur zacht dicht, als ik vertrok
Naar, waar ik weer een deur deed opengaan,
Alsof daarbinnen immer iemand sliep.
Mijn lief zei mij: '0, al gerucht doet pijn,
En ik moet hoesten, wen de woning dreunt
Van 't zwaar geschok der ratelende wagens.'
Mijn moeder zei: '0, alle licht doet pijn!
Ik ben zo blij, wanneer de scheemring valt,
Niet zo zeer om uw komst, als om mijn haar,
Dat in die grijsheid, grijs in grijs verloren,
Niet weegt meer op mijn kranke hersenen.'
Mijn lief! mijn lief! ik schiep de wereld niet,
Waardoor wij allen, allen lijden moeten.
En wáár zal men gaan vluchten voor 't geluid?
't Geluid is immers polsslag van het leven...
Ach, moeder, die daar ijlt en vaag begrip
Nog hebt altéén van 't scheiden van het licht,
Het kán, het mág niet altijd scheemring zijn:
Ik zoude sterven in dat eeuwig grijs
En moeten stikken in dit grijze huis.
`Waar zijt gij dan geweest, vandaag, mijn kind?'
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Ik was bij 't lief, zij is zo zwak, zo krank.
Zij lijdt de smart van 't durende geluid
En vraagt aldoor, wanneer de stilte komt.
`Wie is er schooner, ik of uw krank lief?'
Ik weet het niet, ik schiep mijn moeder niet
En evenmin mijn lief. God kan alleen
Begrijpen, waarom moeder niet meer wel
Bij 't hoofd en waarom mijn arm lief zo krank is.
Op beiden heeft de schoonheid van de smart
Haar merk gedrukt, en in dat afgemagerd
Lichaam mijner geliefde straalt de glans
Der ziel al sterker door, al naar zij meer
Geluid hoort, meer verlangt naar eeuwge stilte.
Dat is een smart, te veel voor wie het ziet
En 't toch niet wenen kan luid uit, luid uit,
En daardoor stillen 't opgekropte leed.
Dan die de pijn weet, weet ook dat er troost
Is; doch die niet weet, dat hij lijdt, mist deze.
Zijn lijden is zo pijnlijk voor die 't schouwt
En weet 't vergeefse pogen van een troost.
Seconden en minuten worden uren.
Uren en dagen worden weken, en
Iedere scheemring ziet mij lijze gaan
Gebogenhoofds, zonder een traan of lach;
De scheemring ziet het, doch de menige niet.
Die tiert en joelt en gil-lacht, raast met wagens,
Gedurig beul van mijn staag stervend lief.
Wat baat het mij of ik de deur zo lijze
Sluit, op de tenen loop, opdat niet één
Gerucht het huis zou trillen doen en pijn
Zo overtrillen in haar lijdend lichaam?
Daar buiten tiert en raast met wagens voort
De menigte en de wind slaat met de luiken.
Harder! nog harder, wind! stoot dolk op dolk
Van pijn in 't lichaam van mijn lief, door slag
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Op slag de luiken in 't kozijn te klappen.
Tiert toch nog luider, volk! en raast! raast!! raast!!!
En brult haar woning met uw schreeuwen vol!
Zij moet ééns sterven: maak haar dood zo pijnlijk
Als het maar kán, door uw geraasmuziek!...
Nu wordt het stil. Mijn lief mag nog niet sterven.
De oude wonden moeten eerst wat helen,
Opdat weer nieuw geraas hen openrijt.
Harder, nog harder, wind! Sla slag op slag
Met luiken! Bonst, omdonderende bomen,
Op 't dak van hare woning, dat er komt
Een einde aan de ellend van haar bestaan...
Het wordt weer stil. Zou er nog medelij
Schuilen in wind en massa's volk, beneden
Krioelend door elkander? Neen, de pijn
Moet worden lang-gerekt en wreed-verfijnd
Voor iemand, die niet leven kan, noch sterven...
Wanneer zal eens verschemeren de ellende,
Die mijn bezit is door ellenden-zien?
Wanneer het sterven mijner liefste zijn?
Heur dood is draaglijker dan 't durend lijden.
Wanneer zal eens verschemeren de ellende
Van die niet weet dat zij ellendig is.
Stil en gebogenhoofds schrijd 'k door de grijze
Wijken der stad van 't een grijs huis naar 't andere.
De ogen gepijnd door traanloos grote smart,
Ga ik steeds van ellende naar ellende,
En sluit de deur zo lijze mooglijk dicht
Des avonds, en ontsluit ze weer te morgen
Zo lijze mooglijk, dat 't mijn lief niet hoort...
Staren ga 'k nu in ogen wezenloos,
Die ééns mij zagen aan met liefdeblikken,
Innig en onuitzegbaar, nu verward
Door de verstoorde leider van 't gevoel,
De geest...
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De eeuwge scheemring wordt door nacht
Vervangen; er is licht meer, noch geluid.
En in het zwarte van 't ronddomme ruim
Aadmen drie zielen hunne smarten uit.
Als donkere gestalten, schuivende in
Uiterste duisternis, zo gaan zij voort
Niets vrezend, dan een wederkeer van 't licht,
Dan ene her-komst van 't geluid, dan een
Ellenden-zien in eeuw'ge schemering —
Naar de geheimenis der Eeuwigheid.
—

KIND-ZIJN

Men gaat soms langs een kind op straat en hoort
Het zachte neuriën van dat kleine kind,
Dat dwaalt met ogen groot, gelijk in droom
Tussen die hele hoge huizen door,
En zich niet stoort aan wat de 'lui' wel denken
Van zijn gedoe. Het neuriet stilaan voort
Zijn simpel wijsje op zonderlinge woorden.
Als men dat hoort, dan denkt men zich terug
Naar verre dagen van een schone tijd,
Toen men zo niets begreep van alle smart
En kende niets van pijn, dan schram en wonde;
Toen men nog niets van liefde wist en haat,
En slechts de bloemen kende langs de weg
Of in de weide of in de tuin; een hond
Van zijne buurman, die zo blafte luid;
Wat kippen en een haan; als men nog speelde
Met afgebrande lucifers, of steentjes,
Niets wetende in een onbewust genot
Van argloos rein-zijn, zonder een'ge zorg.
Spoken van kommer waren dan nog niet,
Ook niet de harde plicht van arbeid, of
Stormen van driften, neen er was niets anders,
Dan buurmans haan en kippen, hond en hof,
Stralende madeliefjes in de wei,
Ruisende bomen van een lange laan
Of enkele groepen hier en daar in 't veld,
En zijn gelijken, kindren van de buurt.
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HET STILLE LIED

Ik droomde uw mondje tot een kus geplooid,
En daarom weende in mij de oude man,
Gelijk hij weende om de verloren jeugd
Vaak, vóór uw wording, om zo menig kindmeisje, gelijk aan u, zo lief, zo schoon.
Ik droomde uw ogen, mijmrend in een zacht
Geruis van tinten, goudig lila-groen,
Ogen nog vol onschuldige begeerten;
Ogen, die stille straalden naar het licht,
Dat jeugd, gezondheid, schoonheid wordt geboden
Door de natuur in d'opgang van het leven.
Gij waart mij meer dan artistiek genot
Van mooie lijnen, vorme' in mooie kleur;
Liever dan 't ruisen ener melodie
Van wondre dansen uit een vreemde streek.
Ik droomde uw ogen, die ik waarlijk zag;
Ik zag om u de dromen uwer ziel,
Uw rein gemoed, dat van mij hield, gelijk
Een kind zijn vader mint, die immer is
Zo goed en nimmer stroef, of haatlijk koud.
En daarom weende in mij de oude man.
Ach, ik! ik hield van u, als van een bruid;
Ik zag mijn oude armen om uw hals,
Zo blank en gaaf; en niet eens droomde ik, dat
Ik oud, vervallen was, de glans verdoofd
Van mijne ogen en de kneukels van
Mijn vingeren uw fijne hand bezeerden.
Ik hield uw handje vast, alsof ik vreesde,
Dat wen gij mij verliet, ik nooit weerom
Dat handje teder in mijn harde hand
Zou voelen, spelen met die golven bruine
Zijde om uw hoofd, uw goudbeglansde haren;
Dat ik niet meer u, leunende op mijn knie,
Den arm mocht slaan om het nog tenger middel;
Niet meer zou zien uw vriendelijke lachjes
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Stralen gelijk een milde lentezon
Na strenge winter op het nieuwe groen;
Dat ik niet meer zou kussen, wat het kind
In u onschuldig bood, uw lippen, die
Ik aanzag voor een appelbloesem, of
Met hoofdje en ogen saam, als wondre bloem,
Waarvoor 'k geen naam vond, lief en schoon genoeg
Om al die tere heerlijkheid te omvangen,
Te drukken uit in klanken, uit de ziel
Geboren om tot uwe ziel te klinken.
Zó, droomde ik u, als gij daar bij mij waart
En ik de werk'lijkheid heel om mij heen
Vergat en peinsde, of dat alles waar
Was, wat 'k daar voelde in mijn oude hand,
Wonder van blanke bloemvorm, of die mond
Aan mijne lippen niet een zoet getover
Was van een geest van droom, die liedjes zong
Terwijl ik sliep, wanneer de nacht wou wijken
Voor 't eerste scheemren van een ochtendlicht.
Nu droom ik niet meer; vér zijt gij van mij,
Ook met de ziel, die door geen zee, geen bergen
Verhinderd werd, om tot mijn ziel te komen.
Na weet ik star en schril, en koud en klaar,
Dat wat ik minde niet weerom zal keren;
Oók, dat mijn armen ledig zullen blijven
En dat mijn blik vergeefs uw blik zal zoeken,
Mijn lippen nimmermeer ontmoeten zullen
Uw mond, gelijk ontloken rozeknop.
Dit weet ik nu; en wat mij vóór uw komst
Niet moeite waard leek — even maar — te aan[schouwen,
Werd door uw komst, door uw gebruik mij lief.
En als gij er niet waart, sprak mij die stoel,
Die tafel en dat boek en meer nog, van
U, tot gij weerom kwaamt en waart bij mij.
Toen waren mij die dingen al zo lief;
En nu gij heen zijt, worden zij mij koud,
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En tóch niet zo ze waren vóór uw komst.
Aan ieder ding, dat ik om uwentwil
Beminde, kleeft een zachte erinnering,
Pijnlijk, doch kalm, als van een stil geluk,
Dat stille kwam en stille henenging
En nu uit verten wenkt met grijze hand,
Versmeltend in 't alomme grauw der tijden.
Ik neem dat boek, waarin gij eenmaal laast
Het sprookje van een visser en zijn ziel,
En voor mij rijst uw eens mij dierbaar beeld,
Gelijk dat zeemeerminnetje uit die zee;
Doch waar die visser breidde de armen uit
Om haar te omhelzen, blijf ik roerloos koud.
Ik mág u niet meer, droom ik ook van u
Zo nu en dan, wanneer mijn handen glijden
Over 't klavier als grijze spoken in
Een grijze dag van stadig, stillen regen...
Dan drup na drup van klank zo vaag... zo ver...
In onomlijnde melodie tot verder
Geluidverneevlen... een geruisverzaam
Van vleugjes klanken en herinnering...
Tot plots een harde, kort geslagen toon...
En uit is 't lied, aan u gewijd, gedroomd
En henen gans die mooie dromerij,
Totdat weerom een grijze schemering
Van regen druilt rondom mijn ziel en ik,
Niet wetend waar en hoe 't te zoeken, kom
Aan het klavier en mijne handen glijden
Over de toetsen, als bij regendag
Vermeende schimmen, 't stille lied 'Geruis
Van regen' zingende in het grauw heelal.
Dan speel ik weer dat lied van die drie stonden,
De stonde van uw komst, van uw bij-mij-zijn
En van uw henengaan; dan komt weerom
De erin'ring, door mijn wil ral weer voorbij...
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LEVENS LAMP

Het flauwe stralen ener bleke zon
Verlicht valleien; een spookachtig lichten
Speelt om de naakte bomen zonderling.
Wreed zijn de winden stormend uit 't noorden,
Machtige monsters, reuzenkoeien van
Levend ijs, vretende het laatst gebloei
Van late plant en bloemen af tot aan
De grond.
Gelijk die bleke zon in dat
Ijzige landschap daar, brandde eens een bleke
Lamp in een groot en koud vertrek. Daar lag
Iemand, die niemand was, een zielloos lijf,
Dat zich niet meer bewegen kon en 't afscheid
Der ziel van 't lijk daar, waarde nog door dat
Vertrek, dat ze eens bewoonde, langs de muren,
De schemer onder stoelen, tafel, kast,
Om 't bleke stralen van de lamp, om 't krikk'lend
Vlammen der kaarsen in de stilt', die smart deed.
Ik had een vriend eens, die van arbeid leefde
En at; zijn brood was sober en zijn drank,
Sober lijk heel zijn huis, waar onze vriendschap
Het innigst was in ons tezamenzijn.
Als 'k hem bezocht, at ik, wat hij mij bood,
Zijn sober brood en dronk zijn soobren drank,
Ik — luisterende naar zijn woorden — zag
Hoe zij zijn mond verlieten en in d'enge
Kamerlucht werden gestalten hem gelijk.
Dan tussen 't hoesten door, dat hij veel deed,
Zag ik vaak vreeslijk-wondere gedaanten.
Krioelen om hem heen, vogels met vangArmen als inktvissen der lucht, hoe zij
Naar de grote aadren langs zijn leden zochten
En tastten, plaatsten zuignappe' overal
Langs dijen, lenden, rug en buik en borst.
Ik zag het aan met weemoed in de ziel.
Ik wist in allen omvang, wat hein deerde,
En dat het zó niet lang meer duren zou.
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Ook hij wist het, met droeve glimlach zeide
Hij mij eens zijn bevinding, hoe zijn adem

Al minder, minder werd; dat hij gedroomd had
Te schrijden met een lamp, wier vlam verzwakte
Iedre seconde ; dat hij overal
Naar 't kruikjen olie zocht en 't niet kon vinden.
Eerst had hij luid gescholden op de dieven,
De ellendelingen, schurken, die hem hadden
Ontstolen de' olie voor de kleine lamp.
Zijn Olie voor Zijn lamp! Hij riep in 't duister:
`Houdt, houdt de dief, de dief' doch 't naakt
[der wanden
Gaf niets weerom dan dof zijn hese roep.
Het was hem, of iets door de kamer sloop
Van hoek tot hoek, stil grinn'kend om zijn onmacht.
Troosteloos zette hij zich neer en wachtte,
Starend naar 't flakkren van de kleine vlam.
Hij had ze lief, die kleine vlam, die sterven
Ging, 't was zijn kind die vlam, hij had ze lief!
`Moet dan toch alles wat ik liefheb sterven?'
Kreet hij de stilte in en de muren weenden 't
Hem na, héél vér, als uit een verre gang:
`Moet dan toch Mies wat ik liefheb sterven?'
Zo diep ontroerde mij zijn soobre taal,
De eenvoud'ge dichting van zijn treurig lot.
Zo leed hij, tot onaangeroerd bleef staan
Het soobre brood, en 't was alsof het weende,
Als 't zich zag scheiden van de soobre drank,
Die à1 was, wat mijn vriend nog tot zich nam.
Onscheidbaar leken ze aan elkaar verbonden.
En dit gebeurde tot hij niet meer zag,
Noch hoorde troosten stem en vriend of magen.
Hij lag bewustloos of keek dwalend rond
Met starende ogen door het kaal vertrek,
Als zocht hij iets, dat er niet was, om dan
Plots de ogen dicht te doen, als merkte hij
Inééns het nutloze van heel zijn doen.
Dit deed hij eens voorgoed en niemand had
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Hij in zijn laatste dagen nog herkend.
Wild brulde storm en donderde op de ramen;
Fel sloeg de regen stralen op de ruiten,
Die trilden in het razen van de wind.
Natuur, de machtige en wilde elementen
Schenen tezaam geroepen om 't vertrek
Dier soobre ziel te vieren met geweld,
En woedden buiten loeiend razernij
Van vlaag en hagelslag, in storm verkondend
De dood van die eenvoudigheid, die 'k lief
Had en op aarde niet meer zou aanschouwen.
Wanneer de lijkstoet ging door vlaag en regen,
Waar grafmond gaapte als had hij lijkenhonger,
Verdubbelden de stormwinden hun kracht,
Drievoudigden de slagregens hun stralen,
Gierden de takken der ontblaarde bomen,
Luider en luider tot huilgefluit
En om de graven schalde 't in geloei
Van storm in bomen, hagelslag en regen:
`Moet dan toch álles wat ik liefheb sterven?'
Kort-dof geplof van grond op de effen kist.
Verre verwanten, buren en bekenden
Wierpen een spade leem op 't holle hout.
Dan weer een korte plof op 't holle hout,
Sluitend een zielverlaten lichaam in,
Het was de spavol, die ik wierp op wat
Die leem gelijk werd, 't lichaam van mijn vriend.
Plots reet 't geweld der wolken van elkaar,
Een bleke lichtlijn straalde neer naar de aarde.
Hoorde ik daar niet zijn stem met groot gejuich:
`De eeuwge olie heb ik thans gevonden.
Hier zend ik u een straal van 't nieuwe Licht!
Bewaar ze tot uw komst; want ik weet, dat
Gij komt; dat allen, die ik liefheb komen
Eénmaal bij mij ; dat men mij nimmermeer
Mijn olie stelen zal; dat 'k niet meer klagen
Zal: Moet dan alles wat ik liefheb sterven?
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Bewaar dees strepe lichts en toon ze bij
Uw ingang tot de eeuwge vrede, ik zal
U komen tegemoet en leiden in
Tot Eeuwge Vriendschap bij een onuitblusbaar
Branden van heilge lampen: Eeuwge Liefde!'
De wilde winden hielden op te woeden,
De felle regens hielden op te slaan
Gestriem van water over graven, velden,
Over de stad, op dal, langs pui en raam.
En jaren, jaren gingen sinds voorbij
Met hun getijden in de wiss'ling staag;
De Lente met haar fris en innig groen,
Haar wolken bloesems om 't eens zwart geboomt ;
De Zomer met zijn felle zonnebrand
Op het tot goud gelaaide korenveld;
De zoele dagen en de koele nachten
In Herfst bij schitterenden loverdood;
In Winter 't flauw gestraal der zon bij vorst
En sneeuwgehuiver op 't versteende land.
Al die getijden gingen, wiss'lend, nemend
Miljoenen zielen mee naar de overzij
Der ruimten, waar geen einde aan het bestaan
Is, de eens bedeelde toestand onherroeplijk.
Zo riep het bleek gestraal der winterzon
Op de valleien vaal weer de avonden
In mijn geheugen, dat mijn vriend daar dood
Lag, en de rozenkrans gebeden was
Voor zijner ziele rust: hoe allen heen
Waren gegaan, behalve naaste buren,
Een ver verwant en ik; de matte schijn
Der lamp en 't stil gekrik der kaarsenvlammen.
Buiten is stervend in gloedloos gestraal
De winterzon in donkre, koude kimmen,
En om mij droom ik 't stervend licht der lamp
Van mijnen vriend, en zingt een stem — zo droom
Ik — in het worden van de schemering:
`Daar is geen olie meer in gans het land;
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En alle ramen in de ganse stad,
En alle ramen op de dorpen, op
Het land, ver in de vlakten, in de kluis
Vér in de bossen, in de woudkapel,
Zij zullen thans voor eeuwig duister worden
En eeuwig zullen, zonder zon of maan
Of sterren, eeuwig zonder enig licht,
De stemmen van de volkren snikken in de
Thans zinkende eindloze duisternis.

DE SCHONE SLAAPSTER

Zij slaapt... zij slaapt en nimmer wordt zij oud...
Zij leeft... zij leeft en weet het leven niet...
Zij is gerust, in zacht gedein haar borst
Door't kallem aadmen onder 't sluierkleed.
Gelijk een droom, die eeuwig wil bestaan,
Zo ligt heur lokkengoud in blond gewar
Om haar — mij heilig — hoofd en slingert zich
Als slangen van geel koper om haar hals.
Zij weende nooit, dewijl zij immer sliep...
Zij kan niet wenen, wijl zij immer slaapt...
Ze lacht heel-even-zalig of een droom,
Een visioen van eeuwge liefde, 't donker
Voor de gesloten ogen klaart, zij werd
De vragende geheimenis, die in
Zich-zelven 't antwoord sluit, doch niet 't vermogen
Van dit door woord of wenken te openbaren.
Zij werd geboren in een blauw paleis
Met daken van kristal, die 't licht verdeelden
In zeven kleuren en het stralen lieten
Op harpen langs de wanden, welker tonen
De kleurenpracht der dingen zongen van
De donkerblauwe nacht, de gouden dag.
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Zij heeft mij lief en weet 't niet in heur slaap...
Gelijk bij kalme slaap een schone droom
Door mijn bij-haar-zijn voor heur oog geboren
Uit de onbewuste golvingen der ziel...
Dit is heur droom, wanneer mijn blikken gaan
De heimlijkheden van heur gr Scelijk lichaam
Zo teer voorbij, als streek een nevel blauw
Voor 't morgenstralen van de zonne weg
Naar een zeer nauwe donkere vallei,
Die 't heerlijk licht weert gans de lange dag...
Dit is heur droom, dat zij mijn ziel begrijpt,
En dat de zinnen van die ziele zijn
De tonen van 't heelal en de iris-ronden
Van rein-volmaakte pracht, waarin mijne ogen
Een melodie van leven zingen, die
Geen dood kan deren, in geen eeuwen eindigt...
'Ik heb de klanken uwer ziel gehoord...
De zachte tonen uwer ziel verstaan...
Ik heb u lief, zoals toen 'k nog niet sliep,
En weet u slechts, wanneer de droom geboren
Door uw bij-mij-zijn in de lege lucht
Wordt rond mijn oog, mijn lichaam en mijn ziel.'
Zij slaapt... zij slaapt en nimmer wordt zij oud...
Zij leeft van mijn gedroom en, zie, de dood,
Die mij 't gezicht vervaagt en door 't gemis
Van licht de geest, vervaagt in mij de zucht
Van pracht, die 'k in 't gekleurd geluid Iaat leven
En stollen tot de droom, die 't leven geeft
Aan schoone Slaapster met de rozenmond.
Ik heb de mond der slapende gekust,
Gelijk een wind een bloesem, die ontlook.
Nu zal ik niet meer spreken, want mijn mond
Zal slapen in de tijd, die komen zal...
Het licht vervaagt, verdonkert om mijne ogen.
Mijn liefste, die daar slaapt, verschemert voor
Mijne ogen reeds, uit roomkleur-roze wolk
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Van het gesluier en haar leden plekt
De donkerrode vlek van hare mond
En om die massa hoog een aureool
Van heel vaag licht... gelijk de vroegste schemer
Der zon - en 't al in purpren duisternis.
Het laatste licht schijnt uit de zaal te zweven,
De donkerte neemt reuzenvormen aan,
Ik voel ze om hals en keel, ik hijg naar adem...
Ik roep mijn liefste, die daar slaapt en nimmer
Zal roepen; die 'k niet zien meer kan; die 'k weet
Al kouder wordend op dat purpren leger...
Een rode stroom golft uit haar donkre mond
En verft het gouden haar met glans van bloed...
Is dat het leven, dat de dood ontvlucht... ?
Is dat de ziel, die 't lichaam dra verlaat... ?
Of de herinring aan de droom, die haar
In 't leven hield, terwijl zij jaren sliep... ?
Die rode stroom, dat is geen golf van bloed,
Dat is de duisternis, die reeds mijn geest
Omvangt in donkre stikking tot het einde
Der samenleving van ons beider lichaam.
Nu sterft de laatste droom, die ik haar schonk,
En zijn wij beiden onze dood nabij;
En wat wij niet begrepen, zal onthuld
Zijn in het volgende uur: waarom zij sliep
En nimmer sprak in haren-mijnen droom.
Nu wordt 't verlangen mijner ziel vervuld,
De witte lichtkern van mijn droom van glans,
Nu, dat het einde komt tot het begin
Van 't eeuwge dagen van onvaagbaar licht,
Van eeuwig dromen in een eeuwge dag
Van eeuwge liefde in slapeloos begeer.
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IK HEB U LIEF

Ik heb u lief in de' opgang van het licht
Uit paarse kimmen in de bleke trans,
Al goud omwevende de nevelen
Des nachts, die door de stille gaarden en
De wijde groene vlakten dwalen, op
Het zilvren lint van ene verre stroom
Tussen de heuvlen van mijn heerlijk land.
Ik zie uw beeld dan in die dingen al;
Uw haren in dat goud dier neevlen en
Uw blik in 't zilvergoud der laatste sterren
Stervend in eeuwigheid van bleek azuur.
Ik hoor uw stem in 't wondere geruis
Van 't altijd zuizelende abelenlover;
Zij fluistert mij uw inn'ge minne toe,
Zij spreekt mij van uw dromen en verlangens.
In 't still' dier ure ruisen uw beloften,
Waarin het schijnt, dat gij de toekomst kent
En reeds de vreugden en de smarten weet,
Die wij tezamen eénmaal zullen delen.
Zacht drijft de zon de blauwe schemer langs
Uw lippen henen, wordt uw oog ontsluierd
En vol en gans straalt nu uw reine blik,
Waarin een eeuwge heerlijkheid van liefde
Besloten licht, als in een gouden schrijn
Juweel van wondren, heimnisvollen glans.
Uw blik is nu een pergola van rozen,
Donker-vlamrode bloeme' in loof smaragd,
Rozen van vuur in pergola van bliksem,
Feller dan bij een vuurwerk in de nacht
Een regen vonken van magnesiumlicht,
Zachter dan ver een ster in ijle wolk
Des avonds, na vergane regendag.
De dampen van de nacht versmelten nu
In het cobalt der verre bergenkimmen
Voor 't gloriegoud van het gerezen licht.
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DE BRUID
DER ONBEKENDE ZEE
Zij was een wezen wonderlijk herboren
Uit goudgroen water, waarin rossig schijn
Van onuitblusbre lamp der ziel, heur haar
Een wildernis van schuim, waarin gevangen
Glans van de zon; haar taal was zacht geruis,
Dat klaaglijk klonk in 't rijzen van de zon
— Alsof een stem van vuur haar iets verweet —
Dat angstig zuchtte om lang vergaan geluk
Bij 't donker vloeien van alzwarte nacht;
Dat lieflijk smeekte in 't blauwende gedroom
Maanlicht op golven langs een woud aan zee,
Zó dat de schaduw van 't geboomt viel op
't Betovrend minnespel van schuim en licht.
Zij was de bruid der onbekende zee,
Die nergens lag in een der oceanen,
— Gelijk op 't aardrond een verloren land
Binnen een gordel bergen hemelhoog —,
Gedoemd door plotse tovervloek, wijl zij
Om pracht van zee haar vroeger lief verstiet,
En deze uit haat haar Ms geworden deed
Tot wondre bruid van onbekende zee,
Geschapen door eenzelfden tovervloek
Uit éne wil in uur van hoogste haat.
De doemer woonde aan 't strand waar de gedoemde
Leefde in de golven en uit 't water rees
Bij wislen der getijden, dag en nacht,
Regen en zonschijn of verhevelingen.
Dan speet hem 't vloeken in dat uur van haat.
Het leek of ze in haar doem nog schoner was,
Dan toen ze met hem ging door bloemlandouw,
Of speelde in 't rozen van geboren maan
Op luit een lied uit landen lang gelêen,
Waar tijd een gouden nevel over spon
Van immer schonere mysteriën.
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Hij wist hoe vaak, dat hij de vloek herriep
En treurde om 't noodlot, dat hem vloeken liet
En dan den vloek vervulde, doch geen macht
Hem gaf de wrede woorden te herroepen.
Toch kwam een tijd, dat ook die vloek verging,
Wijl die niet eeuwig was. Geheel verloren
In het verlangen naar dat ogenblik
Bleef hij in droom aan de onbekende zee,
Dacht hij haar, in de stond van ban-geheven,
Weer even schoon, als in die tijd weleer.
Vervuld van medelijden eindeloos
Herinrend zich, hoe zij de zomer minde,
Had hij getijden in hun gang gestold
Toen 't zomer was en door zijn wonderwil
Groeide het nieuw geblaér het oude weg,
Zó dat de kust in eeuwgen zomer bleef;
En zwoelde hij de wateren dier zee,
Opdat zij door zijn vloek geen koude leed.
Zelfs schiep hij op de golven tuin van vreemd
Gebloei van alge en ander zeegewas,
Door hem gekruist in zijn geheime gaard
Met orchidee en zeldzaam rozensoort.
En heel de pracht van die droomvreemde tuin
Zond hij de golven over naar de plek,
Waar hij heur ziel zag, als goud-roze lamp,
Branden in 't goudgroen water van heur lijf,
Rijzen en dalen op beschuimde vloed.
In plotse glans van blauwe zilverschijn,
Als weken wolken voor 't begeer der maan,
Zag hij haar weven 't haar van droomgroen schuim
Met de algen tot een wonderlijke krans,
Zoals geen geest vermag te vlechten uit
Zeldzame bloemen, zijïg gaasgeweef
Met netten van juwelen overspreid.
Begerig naar het zingen harer ziel
Dwong hij de golven van het voorste plan
Tot slapen zonder dromen van geruis...
Dan luisterend naar ver, waar 't flauw gegloei
Van lamp der ziel verscheen en weer verdween
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In 't rhytmisch deinen van het golfbeweeg,
Klonk er een lied als uit verzaam geboren
Van klank uit zilveren bazuin en snaar
In trage streek verwekt tot hoog begeer:
`0, in uw haat hebt gij mij steeds begeerd
En in het rijzen van de roze maan
Hebt gij mijn spel gemist en rondgetuurd
Of een u goedgezinde geest de ban
Van tovervloek genomen had van mij...
En of ik soms van ver kwam door een beemd
Met bloemen overspreid en overstraald
Van lila licht der hooggerezen maan...
En roerde een vogel even in zijn nest,
Dan klopte uw hart snel, dromende mijn tred.
Wanneer ik naast u ging, was iedre bloem
Niet meer zo mooi, als toen gij gingt alleen.
Zo vleidet gij me en als ge uw armen om
Mijn middel sloot, dan loog uw mond zo schoon:
`Dit is een onverbreekbre ring van Min!'
Herinner u, die laatste avond in
Het woud aan zee bij volle maan, toen wind

Mijn sluier joeg in wilde rozenstruik,
Hoe 't ragge weefsel scheurde in doorn en ik
Mijn hand bezeerde bij het snelle ontwarren
En 't witte gaas bedierf door vlek van bloed.
Toen ik het schuim met bloemen vergeleek,
Die, niet tevreden met hun stille stand,
Vroegen als gunst om 't leven in te gaan,
Nu willoos dolen over 't woelig vlak
Der koele groene golven en wier zucht
Nu 't vroeger leven is, weer stille plant
Te zijn, te bloeien op vergeten plek.
Hoe ze begeerden naar 't verlaten land
En konden komen tot de verste boord
Waar water zich in vorm van baar bevindt...
Totdat de macht, die vrij hen dolen liet,
Hen van 't verlangde land weer reet terug
Tot ver in zee; hen weer begeren deed
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Tot verste zoom en weerom reet terug,
Zó dat het leek me of die verlaten bloemen,
Gedoemd tot eeuwge dool op waterwei,
Reikende handen hadden, wenende ogen,
Schreiende stemmen, smekend in geruis,
Begerend naar 't geluk verloren eeuwig.
Ziet gij daar niet die rode bloedge schijn?
Zeidet gij toen, als 'k even zweeg en keek.
En 'k zeide uw naam en toen : De geest der zee
Is eindloos wreed als meester van de vloek.
Die bloemen d á ár, die eeuwge rust verloren,
Zij wilden — in hun groot vergeefs begeer
Naar de verlossing — grijpen 't klein gestruik
Dat loten nijgt in zee en zie het groen
Kristallen zwaard van geest der zee sneed af
De arm, die hulp zocht bij de zwakke twijg.
Toen lachtet gij; dan zijn wij neergedaald
Tot aan de zoom der zee en in de struiken
Vonden wij witte plantenwarsels veel,
Handengelijk, gekapt van armen, rood
Het rottend eind van 't vlies der stengelschee.
Dat is het bloed, zeidet gij mij, die stond
Als een versteende vrouw, deerlijk begaan
Met heel die smart dier vele bloemen. Gij
Verweet die smart aan ongezond begeer.
Wij wisten niet wat dra gebeuren zou,
Al joegt gij met een kus mijn angst van mij.
Dat bloed, die handen waren profetie...
Ik ben het leven uwer ziel in rouw
En ziel van liefde van uw ziel van haat.
Waar ik u om verstiet, bestaat niet meer.
Sinds weent gij eeuwig om dat uur van vloek
En ieder uur slaat in uw ziel een pijn,
Die schroeiend brandt, als steek van heet metaal...
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Dan zweeg de stem van ver. Het ijl geluid
Verloor zich in 't geruis der wijde zee...
De verre vlam daalde in een mist van schuim...
Een wind voer door de bomen van het woud...
Een wolk verborg het glansgelaat der maan...
En het werd stil als een plechtig uur...
Toen kwam de lang verbeide stond, dat ban
Van tovervloek geheven worden kon
Of voor een tijd van jaren lang vernieuwd.
In donkere gestalte stond de minnaar
Der bruid der onbekende zee aan 't strand
Beidend de geest, die stond in zijn bevel
En 't vroeger lief getoverd had tot wezen
Van golf in vorm van mens, waarin de ziel
Tot straf bleef om te lijden heev'ger pijn.
De geest verscheen op roep van vreemde naam
En wetende 't begeer van donkre man,
Sprak hij in woorden van bevrozen lucht:
`Uw lief werd oud, zij leefde met de tijd,
Gelijk de schepslen al en ik uw vriend,
Genietend mee zo menig wonder feest
Door uw fantastisch brein gedacht tot droom
Die leeft. Ik zal ze in die gedaante u tonen
Haar na de heffing van de ban behorend!'
De geest verdween en langs het blauwe strand
Waarop 't geruis der zee melodisch brak,
Kwam er een vrouw die 's levens hoogte reeds
Verliet... Dan stond zij voor hem, starend de ogen
Of ze heel ver door iets genodigd werd
En sprak: "Gij hebt alleen mijn haar bemind!
Laat mij nu gaan naar de eeuwge rust! Waarom
Bracht gij mij jarenlang in pijn? Kon ik
Niet minnen, wie ik wilde? Nog hebt gij
Macht over mij, uw wil en 'k word weer bruid
Der onbekende zee. Ben ik niet schoon
En 't mooie lijden waard? Doch neen, ik dwaal,
Gij haat mij niet meer, zult zo wreed niet zijn.
'k Verlang zo vurig de eeuwge rust! 0, toen
Ik schoon was heb ik nooit gesmeekt, maar nu
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Gij mijn ellende ziet, vergeef! vergeet!!
Mijn haar eens goud werd grijs. Laat mij toch gaan ?"
"Is dat die schone vrouw?"' 'Dat is die vrouw!'
"'Ik wil dat 't zingen van de zee begint!"
"Laat mij toch ingaan naar de... kreet de vrouw.
De geest had reeds 't geheime teken klaar
...naar de eeuwge rust!" klonk 't smartlijk nog ver ver
In schreeuw van ziel in doodsnood, dan werd 't stil.
Een wolk vloog van het glansgelaat der maan
Als duistre vlinder van een bloem van licht...
Een wind voer door de bomen van het woud...
Een verre vlam rees uit een mist van schuim
En over de onbekende zee klonk een
Gehuil alom in echo's, roep der weerverdoemde... Dood..! Rust..! Eeuw..! Dood..! Eeuwge
[Rust!!!
De man aan 't strand riep tegen in gehuil:
'Ik wil uw oude pracht, weer zijt gij schoon!
En heerlijk brandt uw ziel in goudgroen lijf,
Spelen de golven met uw schuimend haar.
0, zing, o zing, als in die tijd zo ver
Bij luitspel lied uit landen lang geléen.'"
"Kom dood..! Eeu..! Dood..! Kom..! Rust..! Eeuw..!
[Eeuwge Rust.. !
"Is dat uw lied een bloemenkrans gelijk
Waarin op ieder blad van iedre bloem
In goudkus afdruk van goud lippenpaar?
Wat macht is u, dat gij mijn wil weerspreekt?"'
"Ik zie uw dood, los snel de vloek, mijn doem
Wordt anders doem van u en dat voor eeuwig!
Ik heb u lief en bid voor u, die haat!
Een wezen hoger dan de geest de vloek
Vernieuwend, nadert, dáár! In donkre wolk
Rijst hij tot storm! ! Uw dood... Mijn doem uw doem! ! !'"'
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Een wind voer door de bomen van het woud...
Een vlaag sloeg klauwen lucht in 't bruisend loof...
Daar rees de storm verwoed in woest gehuil
En sloeg de stammen in de wilde zee...
De verre vlam van bruid der zee verdween
In zuil van water, die zich hoger hief...
De geesten van het woud vloekten de god
Der zee, die van de zee die van de lucht,
Die van de lucht die van de storm en deze
Die van het woud en wilder werd hun kracht...
Een hand van water greep de doemverwekker
In angst vergeefs de geest der vloeking roepend...
Een vuist van hout hieuw dodend op zijn hoofd
En sloeg zijn lijf in donkergroene zee
Die brulde van de storm, waarover klonk
In eevne stilt' stem der verdwenen bruid
Erbarming smekend voor die wrede ziel.
De wolken vatten vuur van snelle vaart,
't Geboomte smolt tot vloeiend hout, dat stolde
In vormen-zonden van die ziel, op zee
Joegen de zuilen water naar de zuil
Waarin de ziel der bruid in wilde wervel
Van vuurspiralen naar de wolken rees.
Toen ziel van doemer 't lijf verliet had storm
Die ziel gezweept omhoog tot boven zuil
Waarin de ziel van de gedoemde rees;
Toen greep die zuil die ziel, die daarin daalde
En joeg langs ziel door haar weleer verdoemd
Tot vreemde vloek van eeuwge haat en in
't Voorbijgaan sprak de een des anders naam en zagen
Ze elkaar voor 't laatst in eeuwigheid en als
Die éne ziel in lucht de zuil verliet
En de andre in zee de wortels zag der zuil,
Dan lei de storm zich plots en werd het stil.
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Een enkle wind, die zich verlaat had, voer
Door het geteisterd woud en vond als kind
Van wondren storm de dood in donkre zee.
Een wolk joeg van het blauw gestraal der maan
Als een verdoemde ziel van God voor eeuwig.
Gestadig ruisen van de oneindge zee...
Het graf van eeuwig onverklaarbre storm...
Alleen bij wisseling van dag en nacht,
Van zon en regen of verhevelingen,
Van herfst en winter, lente en zomer roept
In zacht geklaag uit 't midden van de zee
Een stem om dood en eeuwge rust en is 't
Alsof een licht brandt onder 't groene vlak
En 't licht de stem is die zo roerend smeekt,
De stem van een sinds lang verloren ziel,
Die niemand heeft, die haar nog vinden kan,
Wijl zij begraven ligt in 't vreemd geheim
— Dat niemand weet — der onbekende zee.
26 juni 1914.
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JUNI-WEELDE

Mois de Jésus, mois rouge et or, mois de l'amour.
PAUL VERLAINE, Liturgies intimes XII.
JUIN.

Gij zijt mijn maand van Juni, lieflijk kind, ...
Van liefde rood en goud. Het vermiljoen
Der zijden strikken in uw blonde haar
Als wolken gouden wierook om uw hoofd,
Over en voor de tere ramen van
Uw ogen-kleurig glas, als geen ooit zag
Of schilderde uit zijn rijke fantasie
Tot zichtbre dromen van een wonder land.
0, Kind van rode weelden, blondgelokt,
Mijn maand van rozen rood en goudgezon
Niet schoner waart ge, als ik u had geschapen
En in de geest voorzien, hoe ge eenmaal zijn
Zoudt, wat gij thans zijt, wat uw ouders niet
Voorzagen in dat één uur aardse vreugd.
Wij zitten beiden in de gouden zon,
Zo goud in goud, uw haar is zon, de zon
Weeft er raggouden glansenweefsels in,
Die zon en haar tot een ondroombaar wonder
Van een geluk door ziel-in-licht versmelten.
Vergeefs zoek ik rondom naar een rood woord
Met gouden biesjes, dat in énen klank
Zal zeggen uit uw onuitzegbaar schoon.
Zielsallerschoonste, 't falend woordbegrip,
Weet voor uw tere reine pracht geen naam!
Al wat ik kan: is u in de ogen zien
En starend peilen, dieper, dieper steeds
In de'eindeloze afgrond uwer ziel
En daar aanbidden 't heerlijk Godsgewrocht;
Mijn armen om u slaan en kussen wild
Het onvergankelijke goudgeglim
Uw haar, dat eeuwiggulden visioen.
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Nu mocht ik sterven met u, mond aan mond,
Blik in blik, ziel in ziel en rond ons hoofd
Het aureoolgesluier van uw haar.
Daar komt de Dood! 0! 't Leven is nog schoon,
Snel, snel, de tent van uw gelok gespreid,
En onze zielen in dat goud verborgen.
Zó, geef me uw handen voor de mijne in ruil
En houd uw adem in. Hij gaat voorbij,
Gelijk een windgeruis, dat nauw beweegt
De lichtste loten van een pril geboomt.
Bewaar die kus tot straks; Hij hoort zo scherp
En waar Hij kussen hoort is Hij nabij.
Hij lacht om 't leven, weet van liefde niet;
Want liefde is kind van vreugd en reine daad
En Hij de vrucht van zonde, sluit uw ogen,
Reeds iets onschoons te zien, besmeurt het schone
En is een smet op schoonheids kuis gewaad...
Hij ging voorbij, laat mild het licht nu stromen,
Open de gouden tent, eerst spleet na spleet.
Ineens de volle gloed zou mooglijk doden,
Gelijk te veel geluk soms 't lichaam krenkt.
Zet u nu stil ter neer en laat mij slapen,
Mijn lieve maand van Juni, rood en goud.
Uw haren tot mijn tent, uw lokken peluw
Waarop ik sluimren kan in schoonst gedroom
Aan u, aan rozen en aan wilde, milde
Winden van zongestraal en goudgestorm
In paradijzen, om te wekken 't schoon
Geluid, dat in elk loof verborgen slaapt.
Wanneer ik sluimer, streel mijn haar dan zacht,
Alsof uw vingren harpensnaren roerden.
Die strengen leg ze op mijn gesloten ogen,
Zó, dat ik door de oogschelpen meen te zien
— Gelijk muziek op gulden notenbalk —
In goud gelijn een stralentelefoonnet door een gouden palenstoet gedragen
Tot in het verre grijsazuren dal
Naar 't verste van de schemerhorizon.
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Leg deze strengen op mijn rode mond
Tot een gestadig, onbewust geluk
Van kus in droom aan maand van rood en goud.
En geef mij ook iets in mijn handen, want
Zij mogen nimmer, nimmer ledig zijn;
Gij kent mijn hart, dat gul en gaarne geeft,
En die me een aalmoes vraagt, geef 'k van uw goud.
Wat kán ik meer doen, liever dan mijzelf
Zijt gij mij immers. God gaf ons Zijn Zoon.
En ik geef dan van u, zo heilig-mij.
Het wordt zo lieflijk stil als de aarde ooit zag
Aan daden van een bovendoodse geest.
De stilte wordt muziek voor ziel alleen,
In verre landen paart zich toon aan toon,
Zij brengen nieuwe schoonre tonen voort.
Was ik geen mens, geen kind van God en had
Ik u niet tot mijn liefste, dan begeerde ik
Een droom tot vader en een klank tot moeder.
0, ik hun kind, wat zou ik heerlijk zijn,
Begeerd, al naar geslacht, door man of maagden.
En niet onrein, door aardse spijs of drank,
Maar iets nog fijner dan de zilvren fluis
Van zaad — in heel haar Gods meetkundge pracht —
Die wiekt in herrefst op het bleke goud
Van zon in mat-azuren hemelhal
Door 't schrijnend schoon van bronzen woudvallei.
Doch nu zijt gij mijn maand van goud en rood;
Goud is uw haar en rood uw mond, mijn kind,
En ik heb slechts een feilbre mensenstem.
Het schoonste wat 'k u geven kan is een
Gezang, dat eeuwig leeft, waarin ik u
Bezing, verhef tot godsaltaar, gesierd
Met vermiljoenen roos van mond en strik,
Met kanten dwalen op scharlaken grond
Van uw gewaad. Uw haar is een monstrans
Waarin uwe ogen 't kaskristal om God.
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De sterren dalen in azuur dat rijst;
De hemel nadert de aarde, de aarde stijgt
Ten hemel, dat is Liefdes wisselgever.
Aan de aarde werd haar pracht omhoog geschonken,
De hemel heeft zijn pracht aan de aarde ontleend,
De ziel is Gode en keert tot God terug.
De Liefde een bloem uit overeeuwig land,
Die in de heemlen maar volmaakt gedijt.
Uw gouden haar, uw rode mond, uw ogen
Een vinding Gods, een allerschoonste stroof
Uit 't door ons, onvolmaakten , onvolkomen
Begrepen, doch ééns te doorgronden Lied
Der eeuwge schepping: Liefde, God en Ziel.
3 juni 1914.
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WONDERLAND
't Geheim van mooie arm door zon verraden
In vlies van blouse tot roze schemering,
Die zich ontplook tot wondre fantazie
Van mooi geloof in prachtge liefdesprook
Dat in die goudig-roze schemer zag
Gestalten uit een verre tijd zo schoon,
Toen alles trilde in innge tovermacht
En iedre daad een onbewust gedicht
Was, als de mooie pluk van tere roos
En 't hechten aan de ongerepte boezem
Door jonge maagd in blond vertoon van tuin
Vol donkerkoele lommereilanden
In de'oceaan van zonbestraalde hof
En 't wittig trillen van een hittedag.
Die tijd zo ver, bestoven onder goud
Van weelde-erinring, onder 't roze waas
Van sluimerende dromen eeuwge jeugd.
Daar stolt dat roze waas, dat gouden stof
Tot ruiten, waar — gelijk in winter vorst
Het vocht tot kristallijnen varens vroor —
Iets zonder naam naamloze schoonheid grondt,
Maar nu tot vloeiende mysteriën,
Niet dood van witte pracht, doch levend van
Goud-roze schitterwemeling; de bomen
Verliezen groene kleur, die stierf in 't wonder
Der ruit, waardoor mijn oog die wondren ziet.
Een zwerm van witte duiven rijst uit 't bos,
Als een fontein van zeven melodieën
En zweeft en kringt in gouden lucht, die zingt
Onzegbaar zoet, onzeggelijk geluk.
De bomen wuiven in een lichte wind,
Spelend met prille bloesems en het welig
Geblaér, de bloesems zijgen op 't gebloemt'
Der gaard, die in dat goudroos wonder deelt.
Daar is geen pijn om bloesem die vergaat.
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In onuitputtelijk gebloei wordt nieuw
Gebloei geboren, om de bloemendauw
Die eindloos nederzijgt te doen geduren.
Zonder de liefde was die vrucht van droom
Niet rijp en was er smart om dat gemis.
Een stoet van vlinders wit-satijnig speelt
In onbewuste rythmen melodie
Van zilvren lijn, als sproeide onzichtbre hand
Vruchten van ster en bloemverzaam tot zichtbre
Knopen van een onzichtbaar gouden net.
Dat al was dood, zo menselijke stem
Geen hoger leven zong in al die pracht;
Zo er geen inniger geheim bestond
Dan het mysterie van het trillend licht,
Ruisend als schoof een slanke hand gordijn
Van zijde weg voor prachtverbeidend oog,
Dat elk atoom dier gouddoorzonde lucht

Ziet als reliekenschrijn van lichtjuwelen
Of kaarsje, waar zich een insect mee leidt,
Bij 't dolen door het duister labyrinth
Van gangen in zijn eeuwigdonker nest.
Het lijkt zo stil, of iets ontroerends zal

Gebeuren gaan in allerplechtigst zwijgen;
Of een verheven daad is in 't geschieden.
Een stem van lucht, die men niet hoort doch voelt,
Zij zegt het of daareven kuste een blad
Een ander blad, dat niets van 't eerste wist
En dacht zich in het leven gans alleen.
Zij fluistert: "t Is nog niet, 't moet nog geschién...'
Een tweede stem, als de eerste, zegt: 'Het is!'
En heen is heel 't bekoren van een komst.
Een allernijgen van de bomen, bloemen,
Als ging onzichtbre priester stil voorbij
Dragende God in 't dubbele gevang
Van gulden pixis en de Schijn van Brood;
De pixis zwevend als een gouden ster,
In eigen gang haar wegen verder vindend,
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Verborgen soms door bosjes, stralend dan
Weer in de vogelpoorten van het loof
Tot ze in de schemer van het woud verdwijnt.
Een licht geruis van schreden door het gras,
Een teer gerucht, als werd een bloem geboren.
Een fluistren zacht — als wen een ziel verscheidde —
Bij veler vingertik op veler mond,
Al vragend argeloze kindren stilte
Om niet te storen 't rusten van het lijk.
Daar treedt een paar uit roze grot van loof
Vol gouden vruchtgeglinster. Onbewust
Breekt zij de loten ener jonge plant,
Strooit zij de blaadjes ener witte roos.
Zij weet het niet, geheel is ze opgegaan
In het verhaal, waarvan zijn oog haar spreekt,
Een tovermare uit liefdesparadijs,
Een visioen van aardse pracht en lust,
En heel die droom van luisterrijk geluk
Wordt niet geloofd, zij vraagt getuigenis,
Zijn mond heeft het gezien wat 't oog daar sprak,
Hij geeft getuignis door een inn'gen kus.
Nu zingt haar ziel: 'Mijn mond heeft thans geproefd
De rode wijn, die iedre ziel begeert.
Zijn mond een kelk van allerreinst kristal
Dat zingt, wanneer een dronk genoten wordt
En is zo sterk, dat 't nooit op marmer breekt!'
En achtloos plukt zij blaadjes van een roos
Niet denkend dat haar jeugd zó zal vergaan.
Argeloos scheidt zij 't lover van een loot,
Vergetend dat zó 't onvolmaakte zijn
Der dingen haar zal doen, wat zij daar deed
En scheiden van haar liefdedromen-loot
Het idealenlover voor altijd.
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RAAMROZET

Het was een kind dat steeds in kerken speelde
En wenden deed het grote raamrozet
Vol kleurenprachten van geschilderd glas.
Dat was haar vreugd, die cirkelen van gloed
En dan die wondren die zij daarin zag,
Waarvan zij droomde 's nachts en zong bij dag.
Heel haar verlangen was de schone droom
In slaap en in die slaap de droom des daags:
Te wentlen, als een schoon rad van Fortuin
't Rozet der ramen en de ringen kleur
Van goud doorgloeid, als er de zon door scheen,
Sneller en sneller tot een kreet van vuur
Door schal van kleur getemperd en verfijnd.
Doch bij die vreugde was een stille smart.
Wat zij daar zag, dat wist de wereld niet,
En toch 't was innig en onzegbaar schoon.
Zij kloeg heur leed aan blinden organist
En vroeg: 'Speel gij mijn dromen uit 't klavier?'
Vergetend, dat die man slechts donker zag
En voelde alleen de tinten van de toon.
"Ik weet niet, kind, wat schoonheid gij wel ziet,
Zing mij waarop het lijkt en ik beproef
Te toovren uit de pijpen, wat gij meent
Te zien in 't wervlen van de schone ruit!"
Dan zong het kind in gans zijn blonde jeugd
Bij sneller wentling steeds van 't heerlijk raam:
`Een vlucht van vogels in carmijn azuur
Door wouden licht- en schaduw-esmeraud
Volgen de loop van een oranje stroom,
Pogend te vinden zomers vaderland.
Vergeefs. De werelt wentelt met hen mee.
Hoor ze angstig roepen luid-nabij, zacht-ver:
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'De wouden vliegen even snel als wij,
Daar komt de winter die ons voedsel rooft.
Al sneller vluchten we en al sneller stroomt
De oranje vloed. De wouden valen geel,
De luchten koelen, huivren door 't gesuis
Van onze vleugels. Sneller, even snel
Volgt woud en stroom ons; lovers dorren bruin
En vallen; donker wordt de stroom, de lucht;
En dichte misten dempen de vallei.
Daar komt de dood, het hongert om ons heen;
De stroom stolt zich tot vreselijk kristal.
Wij moeten voort en vinden 't vaderland
— waar 't zomert — niet; wij kunnen niet meer
[sneller'
De schelle kreten worden minder schel
En minder snel de snelle vlucht; de vele
Roepen vervagen, nog een enkle kreet
En vele vogels liggen dood op ijs,
In sneeuw. Doch één is er die wondren weet,
Geheim van leven dat niet sterven kan,
En voor zijn macht wijkt 't winterland terug.
Hij wint op 't wentlen van de snellende aard;
Zijn zwakke borst wordt sterker en hij juicht:
"Door dal van neevlen ben ik heengesuisd
Naar streek, waar nauw de gele wouden bruinen
En heb het sterven van het loof gezien.

De gele wouden komen onder mij,
Ginds spreidt zich 't groene loof nog in de zon.
Sneller mijn vaart tot fluit van wondren pijl!
Al lokt het oord, hier mag ik nog niet toeven.
Dáár is de volle pracht gereed te wijken,
Maar ginds in de allerverste verte blinkt
Het blanke bloesemen der prille Lent'.
De geesten mijner dode broedren in
De Sneeuw-en-IJsvallei, zij leven voort,
En worden straal van zon, die vogel was
Voor eeuwen, worden zon na eeuwen tijd.
En als ik sterf zal ook mij glorie zijn;
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Koesteren zal ik — eens geworden straal —
De lijkjes mijner broedren tot een nieuw
Leven in nieuw geslacht, dat vliedt slechts ééns
Voor barre winter, die niet wederkeert,
Naar zomers vaderland, dat eeuwig is !""
Wilde suist de vogel over dal en berg
Wilder dan wilde vaart van aardebal,
Wiens kleurgedaant' met de uren schoner wisselt...'
Doch even wild woelt de blinde orgelist
In het klavier een snelle handenvlucht;
In sneller klauwen op de toetsen bootst
Hij het gezang van de kind-vogel na,
Die wielen doet het prachtge raamrozet,
In toongetreur verklankend de IJsvallei,
Den val der vogels snevende van kou; —
En snel en sneller, snelst in razend gaan
Van gammen blijden jubel, hoger steeds
Juicht de overwinningsjoel dier éénge vlucht
Van laatste vogel, die een ziel moet zijn;
Want ziel alléén gedenkt te doden, niet
Een vogelbrein; alléén een ziel weet land
Waar 't eeuwig zomert onder eeuwge Zon.
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Ik ben een plant; mijn bloemen zijn mijn haar,
In gulden treurnis naakte stengel hullend,
Zo bloei ik kuis in een gordijn van goud,
Minnend de zielen, wijl ik zelf ben ziel,
Spreidend mijn armen blank verlangend uit
In witte gloed van onvervuld begeer
Om bloem aan bloem en ziel aan ziel te leven,
Schrijdend door tuin van eeuwig zijn. Indien
Mijn borsten zingen konden, zongen zij
Om borsten ener bloem, die plant als ik
Wandelt in eeuwge gaarden, waar het licht
Der zon een sneeuw van bloesems is, die zijgt
Door lila luchten van gesmolten rozen.
Een witte vlinder heeft mijn hart gevonden
En mij verhaald van kostbre bloemendroom,
Waarvan de maar ging ver in 't blauwe land.
Zij sprak:
`Mijn woord is een geheim, dat niet
Eén uwer zusters weet. Wat fijne vaas
Van spiegelend kristal, dat 't licht verdeelt,

Is voor een mens, dat is 't geheim voor u.
Zo mooi, zo broos! Daar ver in 't blauwe land
Bloeit een stil kruid met chrysanthemen ziel,
Minnend de sterren sinds een dauwdrop zeeg
In 't gouden hart, dat wild die druppel zoog.
Met honderd armen wordt die ster begeerd,
Die spiegelde in die dauw en dan verdween.
Op witte tochten door het zwoele azuur
Heb ik die ster gezien, zo ver en schoon,
Dragend in zich weerspiegling ener bloem,
En in die bloem iets heerlijks zonder naam.
Volgend haar vuurge gangen over land
En waatren kwam ik waar een kindje in 't licht
Der zonne speelde en zag in 't blauwende oog
Van 't blonde kind, iets schoon als in die ster,
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Doch nu met halfgestorven naam, gelijk
Versleten letters op een zerk. Mijn tocht
Dwong mij weer voort voorbij het blauwe raam
Der kinderziel, en vond u hier in 't heet
Getril van witte zon in gouden gaard;
En van dat naamloos schone in bloem, in ster
En 't halfgestorven woord in kinderoog,
Zag ik in u de volle prachtge naam!'
Gij weet niet of die bloem van heimwee stierf?
`De geest der maan, die rond de bloemen sluipt
En sluimerliedjes zingt in gouden nacht,
Ging langs de groene ruiten van mijn huis
En scheen bedroefd, gelijk een man die bidt
Herstel voor 't zieke kind en nog niet weet
Dat 't stierf. Bedrukt volgt hij zijn weg te nacht
En ziet in stille plas op 't wijde land
Niet ster verschietend dalen uit het ruim,
Maar wel haar rijzen in de donkre poel
En voelt iets vochtigs in het manlijk oog.
Dat rijzend sterretje in de poel was van
Zijn kindje dood de ziel ten hemel stijgend,
Een beeld van 't voorgevoel in hem ontwaakt.
Zijn hand grijpt vreemdbemeesterd uit zijn vest
Het uurwerk en in vage schemering
Der maan ziet hij het uur, vergeet het nooit.
En als zijn vrouw na lange tijd nog spreekt
Over dat kindje, grijpt zijn hand het uurwerk
En toont hij haar de stond en zegt: 'Toen viel
De ster en rees...' en zij: 'Toen stierf het kind...
Daar is iets van de ziel in ieder ding;
In al wat roert of leeft bewegingloos.
In 't stralenaadmen van elk licht, in 't drijven
Der windgestuwde neevlen op de lucht,
In ieder dier en bloem, metaal en steen.
Die éne Wil, die schiep de ziel, schiep ook
Die duizend dingen met en zonder naam,
Doch na 't begrijpen allen even schoon,
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Wijl in hun vorm de geest des scheppers leeft.
Al stierf die bloem, zij had een geest en die
Is na haar dood toch ergens heengegaan,
En kón niet sterven wijl hij 't leven was.
Misschien zo rijk niet als der mensengeest
Is hij gegaan naar hemel zonder naam;
Ontving het loon voor plichten stil vervuld
En woont nu wellicht in een gouden huis
Welks vensters uitzien naar het eeuwig licht.
Wie weet of gij niet ziet in de eeuwigheid
De geesten van de bloemen, die gij mindet
Op de aarde en of zij niet als geestenkrans
Liggen gereed om rond uw ziel te sieren;
Zich te vermeien in uw hoger schoon,
Zoals uw ziel zich dan in God verblijdt.
Want in de heemlen vindt zich alles weer
Wat zich om God beminde in kuise drang.
Ik dwaalde eens langs een hut en hoorde een man
Praten met kreupel vogeltje, alsof dat
Begreep, wat hij bedoelde en gans zijn ziel
Stortte hij voor 't onnozel vogeltje uit,

Noemde 't zijn vriend, waarmee hij jaren lang
Gedeeld had liefde en leed. En vroeg zich af,
Wanneer het oude diertje sterven zou
Of 't dan te niet ging of naar eeuwig land
Van schone tuinen onder eeuwge zon.
Hij wist het antwoord niet en in zijn keel
Voelde hij hinder van verkropte smart.
Ik ben een vlinder en ik word gehaat,
Wijl men mij niet begrijpt en ik de gave
Mis om de mens mijn weldoen te bewijzen.
Men meent te doden mij met duizend andren,
Doch onze geesten wieken in 't azuur
Weg van de wereld naar geheime streek,
Waar we even weinig weten van als gij.
Geen onzer broedren, zustren keerde weer.
Wel hebben we een vermoeden vaag dier pracht,
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De wolken stralen daar als hier de zon,
Die daar in graad op glansenwolken is
Als bliksem hier bij storm op donderlucht.
Meer weten we ook niet van dat schoon geheim.
Gelijk de zielen zijn we een maatschappij
Met eigen smarten, arbeid en begeerten.
Evenals gij voor ons, zijn wij voor u
Een onoplosbaar raadsel. Weten we ook
Al, wat gij doet en weet gij dat van ons,
Als wederzijds niet iemand weet 't Waarom?
Der andren, die men noodloos levend meent.
Ik kwam tot u, dewijl ge u noemdet plant
In zang van schone en doorwaakte droom.
En wij niet hoogbegaafd — uit eenvoud weten,
Dat plant en dier weet van een schoner zijn.
Dat geest van aarde, lucht, licht, dier en plant,
Metalen, steen en waatren zout en zoet,
Evenals gij verlangt een rein geluk
Van liefde in rust, dat in geen eeuwen eindt.'
—

8 juli 1914.

1198

DE RING

`Ik vond een gouden ring nabij de lamp,
Die me op mijn tochten in maanloze nacht
Begleidt door donkre woudvallei. Een blad
Eens booms, als er in 't nachtwoud één maar bloeit
Was er met zijden lint gebonden om.
De ring vertoonde een vreemde glans, als een
Begeer alleen te stillen na de dood.
Het is reeds nacht, de weg ver en mijn lamp
Schut mij niet altoos voor de spoken van
Het woud; geen wind die 't ruisen hunner komst
Voert tot mijn oor eer ik hun schimmen zie.
De sterren trillen niet in zwoele nacht
Wiens oosterhorizon in maanlichtbeiden
Reeds zilverblauwt in doom van goudig licht.
De schijn der lamp jaagt schaauwen op, die vluchten
Naar donkergroene holen van geblaêr.
Huivering vreemd bevangt mij; 't is of ik
De wegen achter mij voor 't laatst beging
En niemand mij nog weer zal zien; mijn lamp
Gevonden wordt, vreemdlichtend in de dag.
De vlam verbleekt van wee, dat zielen weten
Na lang verzaam van hoog geluk gescheiden.
Daar valt de ring... hij rolt... hij rolt... hij rolt...,
Wist ik de naam der zendster, hij lag stil...
Hij rolt... hij rolt door struiken, hoog gebloemt,
Dat koortsig gloeit van vochtige aardedamp.
Daar staat een vrouw. De zendster? Zou zij 't zijn?
Dat is de boom niet, waar dat blad aan bloeide!
Ze is schoon!. de ring... hij rolt... hij rolt... hij rolt
...En waard de zendster, van de ring te zijn.
Verdwenen is ze en met de ring..., daar is
Ze weer... de ring... hij rolt... hij rolt... zij zweeft
Als vlag van vliegend vuur door 't blauw gegloei
Van broeiende atmosfeer rond sompgebloemt,
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Dat aureolen draagt om blauwe deugd.
Zij doolt en draalt, ik nader haar, daar is
De woudweg die 'k verloor... de ring... hij rolt...
Zij heft de hand een wondre bloem gelijk,
Die schoon is doch de woon van stil vergif.
Zij heeft de ring en biedt hem mij, ik wil
Hem nemen, doch zij trekt haar hand terug,
En zegt met woorden als het blauw gewieg
Van campanulen, waar een licht door straalt
Als brandde een elfje een lampje azuur, toen 't schreef
Een sprookje voor libellen van de somp
En tuurde door der wanden blauw kristal
Naar 't wondre kussen van insect en bloem:
"Een kus eerst, dan de ring, de ruil is goed!
Zie, ik ben schoon, wordt schoner met het uur.
Ik weet een boom vol vruchten — heet begeerd
Door iedre ziel wier sap onsterflijkheid,
Alweten geeft en min, die zonder zonde
Begeren mag genieting eindeloos!"
`Mag ik de ring eerst zien?'
" Ben ik niet schoon
En is mijn mond een leugen als ik spreek ?"
`Toon me eerst een boom geblaèrd als dit, dan kus
'k Uw mond in ruil voor ring?'
"Ziedaar de boom!
0! zoen me, zie 'k verlang zo zeer, zo zéér
Uw rode mond. Toe, geef hein mij, dan neem
'k Hem mee de schone wildernissen in
Waar 'k woon!"
`Een mond is schoon, wanneer hij de
Trompet der ziel is; aan een mond alleen
Heeft niemand iets, ook niet de dwaaste maagd.'
"Geef me u dan gans, ik weet een wonder land,
Waarvan 't gezicht 't heelal vergeten doet!"
`Geef mij den ring!'
"Zoen uw bezit terug!
Nu vlei en smeek ik nog; mijn hoogre macht
Doet straks u geven, wat ik nu nog vraag.
Mijn pracht te aanschouwen is een zoet vergif
—
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Dat langzaam doodt en helden machtloos maakt.
Hier is het blad, waar gij zo naar verlangt;
Doch schoner is de boom, waarvan 'k u sprak!"
`De vlam der lamp verflauwt, dat is me een teken
Dat me een ontzichtbaar onheil stadig naakt!'
"Och, slechts één kus, hoe kan dat onheil zijn?
Gij, die zoveler vrouwen mond reeds sloot!
Vroeg ik uw ziel, gij hadt gelijk; doch nu,
Een ring voor éne kus, 't is niet te veel.
Een mooier mond, dan die van mij zaagt gij
Nog nooit, beken dat nu maar in uw hart.
Zie hoe hij sluit en hoe de huid zich spant,
De hele wereld kent niet zulk een vrucht!
Nog is hij fris, geen enkel lippenpaar
Heeft hem beroerd, hij hoort u ganslijk toe.
Zie 'k kus uw ring, is dat nu zonde of is
Dat niet een pracht, die nooit vergaat? Gij weifelt!
0 ware ik u, ik liet mij niet zo bidden
En bood mijn mond en sprak: Dáár neem mijn ziel
Met deze kus uit 't lijf voor eeuwig heen!"
`Gij hebt het blad, waarbij de ring behoort.
Het doet mij twijfien aan mijn trouwe lamp.
Mijn weg is ver, gij hebt gelijk, ik mag

Met eens te kussen niet mijn plicht verschuiven.
Geef mij de ring in 't ogenblik van kus;
Dat monden, vingren zich in een second
Gelijk beroeren?'
"Dat uw wil geschiede!"
't Was stil in 't woud; de wind leek dood en toch
Woei bij die kus de vlam der trouwe lamp,
Als poogde een hand het vangen ener vlieg
Stil zittende op de vuurge spits der vlam
Die neerwoei voor de snelle zoef der lucht.
"Mijn kus, was die nu smart? Of voeldet gij
In u geen stroom van weelde trillen, als
Van snaar, die na dat kort en schoon getril
Wordt stille weduwe van dood geluid?"
`Toch is het of mijn ziel nog meer begeert;
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Iets wat een zoen voor 't zoenen is en kus
Voor 't niet gekuste. Stil mijn vreemd verlangen!
'k Wil wéér mijn ring verliezen...'
"Doe dat niet!
Ik deel in 't wonder van de Lieve Vrouw,
Die smetloos Godes Zoon ontving. Mijn mond
Blijft rein, al raken duizend lippen hem.
Ik moet nu van u gaan, gij blijft een mens,
Die vreugden al tot laatste drup begeert.
Daar is de weg, mijn pad voert door de lucht,
Mijn voeten schrijden op de kruin der planten,
Zijn voor de vreemde bloemen hier een dauw!"
`Dus was ik de eerste niet in lippenvreugd?
Was dat misschien het onvolmaakt begeer?
En toch, gij moogt niet van mij gaan, wat geeft
U 't eenzaam dwalen in 't verlaten woud?
Noem mij een prijs, waar gij voor mede gaat
Tot de' eerste bocht van 't donkergroene pad?
Mijn lamp versmachtende van dorst naar olie,
Dooft uit! Hoe zal 'k bereiken in de nacht
Mijn doel? Kom mede en wees mijn schone gidse?
Vast klem 'k uw arm en laat u nimmer gaan!'
De nacht alleen weet wat die man nog sprak,
Nemend die vrouw tot gidse. Een eenzaam licht
Gaat alle nachten dolend door het woud
En roept: Mijn ring... mijn ring... hij rolt... hij rolt...
Zo sluipt dat licht door woekerplant en laag
Gewas van heesters, zwevend over somp
In 't stille woud der donkere vallei.
De bloemen geuren koortsige atmosfeer...
Insecten vreemd rijzen en dalen in
Een zwerm, alsof 't een net vol edelsteen
Van blauwe glans waar', door een wind — die uit
De poriën der aarde blies — omhoog
Gedreven, beurtlings zijgt en rijst en zijgt...
En uit de dansgons der insecten ruist
Het klanken, wier bestaan een geest verraadt,
Een wezen uit een wereld zonder tijd:
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"'Zo is het een en duizenden vergaan,
Door zoete woorden, schone wenk en mooi
Gebuig van hals en arm, een prachtig gaan
Na wonderschone stand en al die pracht
Werd soms met goud betaald, meest met een ziel,
Die 't lijf liet heersen, schuld tot weedom werd
Van 't lijf, onwetend als de ziel verdwaald.
Een zondge lust is dool door labyrinth
Van rozen, bloeiende aan de ingang, schoon
Van volle zomerweelde, dan in herfst
Langzaam verwelkend, tot de winter komt
In labyrinth, door dicht gewar van doornen.
En iedre tred schijnt onherroepelijk,
Dewijl de zondge zucht de ziel verblindt,
Die niet eens merkt hoe de eerste pracht verging.
Zo menigeen ging in dat schijnbaar schoon
Van hof tot dolen dwalen, die nauw had
Gezien een fijne hand ontbloeid aan schoon
Gewricht van arm en zo verlokt de poort
Der rozen binnentrad; om lokkend woord
Steeds verder dwaalde en vond geen uitgang meer..."
Soms spreken stemmen in het ongeziene
Boven het moerland, tussen 't rank gegroei
Van populieren, ruisend riet en plompen
Op donkre woudpoel drijvende als op zee
Verdwaalde schepen ener gele vloot.
`Mijn ring... mijn ring... hij rolt... hij rolt... hij rolt...'
"Uw ring... uw ring... hij droeg tot merk een kruis..."
`Het kruis is heilig, spreek dien naam niet uit...'

1203

"Het kruis was schande en schand' der zonde lot"
`Ik kende een naam van die het kruis eens droeg,
Nu zaait mijn peinzen op onvruchtbaar land,
Vergeefs zoek ik het Woord, vergeten eeuwig!
Als ik het vind dan rolt de ring niet meer...'
"Als gij het vindt... ha-ha! i uw ring... hij rolt...
Hij droeg geen kruis..."
`Mijn ring... hij rolt... hij rolt...
In zacht geklaag van echo: "rolt... hij rolt..."
Echo van echo: 'Ring... hij rolt... hij rolt...'
juli 1914.
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DE SFINX

`En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
Donkerte van oneindge zandvallei.
Alleen de sterren als herinring, dat
Buiten dees woestenij nog iets bestaat,
Heerlijk groen leven in een gouden dag.
En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
Een enkele dwaler komt wel eens gedoold,
Een levensmoede, wetend niet waarheen,
Wie het rumoer der aarde is grootste pijn.
En doelloos doolt hij door de duisternis
Slecht vordrend, wijl zijn voet weer schuift terug
In 't mulle zand, zo komend tot de zone,
Waarin mijn klacht vertrilt in verste klank...
En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
Mijn hoofd en borsten ener vrouw, mijn lijf
Van dier, mijn doem, die immer smarten zuigt
Uit poriën der aarde onder de zeeën
Door, uit de bergen, uit de steden waar
Mijn wortelen van pijn zijn vastgegroeid.
Daarom bleef ik half vrouw, toen ik werd dier,
Wijl ik de lusten uit de beker zoog
Tot op de bodem. Alle pijn is mijn!
De barensweeën der miljoenen vrouwen;
Angsten om zieke kinderen, wroeging om
Alle verloren dochteren en zonen.
De tranen aller vrouwen om hun man,
Die hen verliet om zingenot met andren.
Dat al is mijn in pijn! Geen licht... geen stem
Hier in d'oneindig doodse woestenij
En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
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Ik weet de moedervreugde en 't jong geluk
Van jeugdige echtgenoten, doch mijn doem
Die me aller vrouwen smart doet drinken, weert
Mij 't stille hopen der toekomstge moeder,
De klare klank van blijde kinderlach.
De smart alleen mijn eeuwig, eeuwig deel...
En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
Mijn borst is zwaar van melk, de vreemdeling
Die mij ontdekt in donkre wildernis
Smeek ik te drinken, wijl de pijn, die immer
Groeit met het aantal vrouwensmarten, dan
Iets wordt gelenigd, de eenzaamheid verbroken
Voor even; doch ik waarschuw hem intijds
Voor 't raadsel mijner borst, aleer hij drinkt.
Want iedre doler, die hier komt heeft dorst.
Al is het immer nacht, de vlakte is heet;
De lucht schier lichtloos vuur, zo dat het eerste
Aadmen van een uit koele streek hier werd
Tot stoom, een witte dampbazuin gelijk.
Zwart rijs ik in de donkerblauwe lucht
Bij 't allervaagste sterrenlicht-geschemer.
De doler komt en ziet mijn hoofdgewenk.
Hij schrikt... doch machtger is zijn heevge dorst.
Mijn borsten ziende zwaar van melk, hoopt hij
Weerom, verwint zijn afkeer voor mijn beeld
En zegt: Indien ze leeft, dan laaft ze mij,
Want volle borsten doen maar immer pijn.
Hij vraagt te drinken, want hij schaamt zich niet,
Hier in deze eenzaamheid wordt niets gezien.
En ik herhaal mijn woord en waarschuw hem
Voor 't onbegrijplijk raadsel mijner borsten:
In de ene is melk van liefde, in de andre, die
Van haat, want alle pijn scheidt zich in mij
Vaneen, de liefde en vreugde is in mij, doch
't Genieten werd me ontzegd weleer voor eeuwig.
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De tranen om de ontrouwe mannen vriezen
Tot scherpe pegels van onsmeltbaar ijs,
Die boren dieper steeds in 't heetgeweende
Vlees, dat onmachtig is die pijn te dooien.
En wat gij drinkt zal immer in u zijn.
Is het de liefde, heil u dan en ga
De wereld in tot eeuwigere triomf!
Is het de haat, dan wordt uw naam een woord
Van zwarte misdaad en van duistre vloek.
De volkren huilen om uw tyrannie,
Zoekend vergeefs met gif uw rasse dood,
Kennend de kracht niet die u haten deed.
Wit wordt uw baard, geslachten gingen heen,
En op uw troon van bloed grijnst 't volk steeds tegen
Uw haat-grimlachend wezen, als een droom
Verschrikkelijk, als een hellevisioen.
Want in mijn lijf wordt alle haat gemengd,
De duizend soorten worden daar slechts een
Tot vloeibaar voedsel; wie dat somber vocht
Drinkt, neemt de haat van heel de wereld in.
0, vraag mij niet wat is de borst van liefde,
Dewijl gij de aard reeds vluchttet om haar haat!
Zelfs in uw drinken blijf ik roerloos koud
En mijn gelaat een masker levend marmer,
Geen spier vertrekt zich, uit mijne ogen zult
Ge uw val niet weten; smaden verdren dronk,
Om, zo ge 't raadsel oplost niet tot heil,
Geen haatteug meer tot lafenis te nemen.
0, drink, o drink, mijn borsten doen mij pijn,
Uw zuigen is me een weelde, erinnert mij
Mijn schone jeugd in wit paleis aan zee,
Hoe zoele wind de palmenkruinen streelde,
Licht nijgen deed de bloemen in de tuinen,
Aromen sproeide in zijn onzichtbaar kleed,
Als hij langs waterlelie-vijvren vloog,
Tot waar ik luistrend naar een liefdelied
Bij harpgeruis gezongen, wakend lag
Te dromen, naar de bloemen keek op 't meer,
Die sluimerden in blauwe glans der maan;
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En ik dat al door kleurge glazen zag,
Dan geel, dan rood, soms paars, soms groen, doch 't liefst
Het landschap als een goud-carmijnen droom.
Toen alles nog was vol geheime pracht
Van lichtend donker en gedempten gloed
En zong mijn ziel in tweezang met mijn lichaam
Een eerste hymne aan ziel van jonge man.
Toen ik niet wist, wat ik zo heet begeerde,
Mijn hart niet bloedde om de gedoornde roos.
Alles was liefde, zon, maan, ster en winden.
't Fluistren van blaadren, 't dartlen van een vis,
't Vliegen van vogels in 't oneindige ruim,
Waar glans van zon hun vleugels goud omboorde.
Van al die pracht bleef niets mij dan het diep
Azuur der lucht en millioenen sterren.
En altijd nacht... en altijd eenzaamheid...
0, drink, o, drink, de vele melk doet pijn,
Zuig uw geluk, of zuig uw haat, wat deert
Het mij, zo 'k mildring maar van wee gevoel.
En vraag mij niet meer, waar de liefde vloeit;
Drink! Zuig!! naar eigen keus en eigen maat!
De pijn, de pijn, iets anders weet ik niet!
En dat ik u het raadsel zeggen moet.
Gij weet het nu. Een vrouw in barensnood
Zeeg in de kim van 't leven uit de tijd,
Daar ver... nog een... nog een... 0, zuig toch! zuig
Milderingsweelde in mijn oneindge smart!
Ik kan niet danken, want wat deert me uw lot
En of gij haat of mint 't is mij gelijk.
Mijn enigst denken peinst op mindre pijn
En het verloren land, het wit paleis
Aan 't meer, waarin nu de eendre sterren spieglen,
Die roerloos staren hier in woestenij
Van altijd nacht en altijd eenzaamheid...
Van eeuwge nacht en eeuwige eenzaamheid...
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OORLOGSPRAELUDIUM
Tongen van vuur werden alom gezien!
De steden zagen ze; en verdwaalde stemmen,
Door wind gevoerd naar het gebied der stad,
Riepen heel zacht - als ver - een klagend: 'Chaos!'
En die nog wandelden in 't zomerwoud,
Zij spraken in hun huis van 't vreemd gerucht,
Dat bladeren der bomen opensperden
En groene tongen huivrig 'Chaos!' riepen.
De holen van de bergen huilden 't na
En gele mergeltongen brulden 't uit
Spelonken, in een aldoor woester dwarling
Tot veel verechood 'Chaos!! Chaos!' dof
In drogen plof tot bol gestuif van zand,
Dat grottenlong uit stenen gorgel stiet.
Tongen van vuur werden alom gezien;
En boven ieder huis brandde zo'n vlam.
De zon ging onder in een mist van geelcarmijn... de maan rees als een stille bruid,
Die sterven gaat aan plots-geheime kwaal...
De stond was heerlijk en de zomer schoon
En lilaluwen over stille gouw...
Die vuurge tong... tong-tong... vuur-vuur... tong-tong
`Mijn hart is ongerust, ik heb een kind...'
`- En ik een bruid!' - 'En ik een moeder, die
Ik min gelijk een kind alleen dat kan...'
De vuurge tongen... tong-tong... vuur-vuur-vuur!
`Ik heb een vader met een grijze baard,
Schoon als legenden uit een verre tijd
Van een vergeten land...'
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- Ik heb vannacht een stem uit 't buitenland
Gehoord, die immer luider: 'Chaos!' riep; En klonk een koor van vele stemmen luid:
"De landen en de steden zijn getekend!"
`Ik zag een stoet van vuurge tongen, veel.
De horizonnen waren rings gedempt.
Legers van vuurge vlinders rukten uit
De kimmen naar de kom van het heelal!'
Dat was de derde dag: - te nacht, toen heel
De wereld lag in rust en vuurge tongen
Zweefden in massa's aan en bleven stil staan
Boven het dak van hutten en paleizen.
De huizen zijn gemerkt! De grote dag
Van bloed en ijzer aan de kim ontbloeid!
De herfst vervroegd; de bomen staan reeds bruin.
Een boom zei tot een ander: 'Zie ik sterf
En heb de lijken van de volkren niet gezien!'
Vurige tongen zweefden boven mensen...
En die men zei: 'Daar zweeft een vlam op u'
Werd bleek en keek beangstigd in de spiegel,
- "Gij liegt, gij liegt! Die vlam is boven u!
Niet boven mij, die niemand haat!"
Toen had heel 't mensdom het gevlam gezien!
Gebaren, woorden en gedachten waren
Vol van dat onverklaarbaar vuur-getong,
En die zijn naaste ontmoette riep aldoor:
`Die vuurge tong !... vuur-vuur... tong-tong... vuur-vuur.
En die zijn bruid ontmoette wist zijn heil
Weer ver, en zei: 'Uw bruilofskleed is rood;
Tussen uw borsten wankt een zwarte vlam!'
- "Wat is u toch, geliefde?"
`Vuur! Vuur! Die vuurge tong! Vuur!! vuur!!!
Giftige vlammen met een rand van bloed!'
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Chaos! Chaos!! De mensen zijn getekend!
Ijzeren bloemen zijn ontsproten
In tuinen van geweld.
Geuren van brand zijn haar vergiftige adem,
Haar stengels rotten onder 't bloeien weg;
En 't baat niet, dat uw kind gezegend is,
Door alle heiligen gebenedijd.
Die vuurge tong! Vuur-vuur... tong-tong... vuur-vuur!
Een schip voer door de stilte van de zee.
Een grote hand lag over al de lichten
Der kusten, heind en veer... Het schip verdween...
Een late visser zag een vreemde vis
— Die lij ze zich bewoog naar 't volkren-midden —
Onder de spiegel van de duistre zee.
Zijn ogen waren vuur en soms dook hij
Omhoog en keek wantrouwig naar de kust,
Totdat een stem van kruit in stalen buis
Gevangen, plots bevrijd, hem dondrend vroeg:
`Waarheen?' De vis dook stil, en zweeg...
De volkeren der kusten vonden, daags
Na 't lichten van de vreemde vis, het strand
Bedekt met kransen van verbrande rozen.
Op iedren krans een naam: 'Ontvang, o lief,
De laatste groet der zielen uit den vis!'
`En dat is nog maar een begin!'
"En dat is nog maar een begin!"
Zong een waanzinnige vrouw, die moeder was,
In tweezang met verminkte oorlogsman:
"En dat is nog maar een begin!"
`Van de lente van de volkrenstrijd,
Die zal teistren de rijken al;
Want de strijd zal ook zijn in de lucht,
Bij een vuur, dat de spiegel der zeeën splijt...
"En de brandende hoeven een bloesemval
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Van de vuur-ijzerboom met de sintelvrucht..."
`En het eind!'
"En het eind,
Dat niemand mijn kindren meer maken kan!"
`Dat het al verdwijnt
In één bloed om één vuur...'
"En één rouw"
`En ik een verminkte oorlogsman!'
"En ik een onteerde vrouw!"
Augustus 1914.
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LICHT
Wijd ruisen alom volle harmonieën
Van stralend daglicht, dat zich sterker breidt
In wijde deining uit door heel de ruimte
Dier hallen, waar bij schaduw van de dag
Iedere ster, bewegend in haar kring,
De schijn van gouden medelijden straalt.
Machtger dan heel 't gedruis der stormbazuinen
Door ongeziene westergeesten over
De wild-gezweepte zee geblazen — tot
De bomen al hun kruinen oostwaards klagen —,
Klieven de schichten glansen het azuur,
Trillend de verten over tot een droom
Van heevge weelde licht, lijk jonge ziel
Er droomt, wanneer zij voor het eerst bemint; —
Zo'n jubeling van gloed dees dag en zonder
Die treurge vragen: Is de fel van gouden
Vonken der zon doorsprankelde aether wel
Die blauwte, die zo stralend overboogt
De lieflijk groen-bebloesemde aard? Kan liefde
Bestaan of is 't een dolen maar der ziel?
Nog stijgt de glans, maar in de verte stollen
Tot donkerblauwe spiegelwanden op
De kim, de luchten, flitsend weer wat uit
De hemel laait aan witte vlammen neer
Op aarde. 't Al wordt waterval van bliksem,
Zonder het donderen der massa's vloed.
Het gouden water tuimlende in de kom
Der bergvalleien, botsende op de wanden
Van 't weder-weerlichtende azuurkristal,
En schuimende als in branding op de rots
Loodrecht en van doorzichtbre steen. Al stilte,
Zo vreemd, door 't nietzijn van 't verwacht geluid,
Dat alle grootse schitt'ring vergezelt.
Een reuzenhymne thans in slaap getoverd?
Wachtend 't ontwaken in miljarden monden?
De melodie van duizenden trompetten,
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Fluiten en basbazuinen, hoorns, bevroren
In geel metalen gang? Tot komst der Lente
Ze wekt, waarna zij, veel verpaard met dan
Ontdooide tonen, die de fondamenten
Grommen voor 't lied, hun hymne zingen aan
De éne Schepper van dat éne Licht.
Toch straalt er in de hemel maar een bloem,
Een waterlelie schit'rend-witte klank,
En ver verloren in de glans der ruimte is
Haar vorm, zo doez'lend 't een licht in het ander
Weg, als gesmolten zonnen druipend door
Een firmament van hevig-blauwgroen vuur.
Dit zingt die bloem, smeltend in 't vele licht
Als vuur op vuur, zich in herhaling toe:
`Zes armen van verlangen heb ik,
`Zes armen van verlangen hebt gij,
Twee van uw ziel... van mijn geest... van uw lijf...
Twee van mijn lijf... van uw geest..., van mijn ziel...'
En samen zijn die twaalf die glansenbloem
Verlangend reikend naar die eeuwigheid,
De smelting van hun vuur; de ziel, die ziet
Voorbij de horizonten van aards licht;
Hun tal de geest, die 's levens stand begrijpt,
Hun vorm van 't lijf, dat de aard nog niet vergeet;
Maar samen, samen, samen smachten zij,
En samen, samen, samen wachten zij
Het uur, dat geen ziet klaar; 't verneevlen van
Hun bloem, dat ingaan tot het Eeuwig Rijk.
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Ik zag dit alles en ik wist geen naam
Voor al die heerlijkheid. Ik was als een
Die 't dierst bezit in de armen hield en staarde
In de ogen der geliefde en zalig hijgend
Naar het onvindbaar woord zocht en niets wist
Dan stilte. Ik dacht aan 't onbewuste, dat
In alles trilt, wat het geschonken leven
Nooit vroeg, doch kreeg, en bloeiende open traag,
Getuige was van altijd schoner wonder,
Tot het zijn hoogste schoonheid heeft bereikt:
Schoonheid der smart, die met het lichaam heenzinkt
En eeuwig van dat lichaam wordt gescheiden.

De hoogste schoonheid is de pracht der smart,
Als ideaal van 't verontlichaamd lijden.
Des levens vormen doet zij vlién en, ziel
In ziel zich spieglend, zien het geestlijk schoon;
Uit de ogen der vergeestlijkte gelaten
Weelden van naamloze innigheden stralen,
Die, zich verzamend in de onmeetbre ruimte,
Een al-vertroosting doen geboren worden
En deze en zij, haar evenvele scheppers
Geven het aanzicht ener wereldster,
Groot als de smart der ziel, die zij geleiden
Tot de' oorsprong van het eeuwig licht, dat alles
Omvangen zal in lichte' of donkre brand,
Waar de vergeestelijkte massa's in
Vergaan, ééns, op het onherroeplijk uur!
In stille avond raakte een stille snaar
Aan 't trillen en de bomen vroegen aan
De bloemen en de grassen, wat dit wel
Beduidde ver, dat wondere geruis.
't Abelenlover fluisterde in de lucht:
`Daar is geen rode lijn van wolk in 't rond
En nergens in een kim is er dus wind.'
"Ik weet niet of een stroom geboren wordt,
Ik zag de zaden waaruit water sproot
Nog nooit, ook niet het zaad der vlam, der duizend
Vlammen die loeien in een stenen ruim
Wit-gloeiend naar de zwarte reuzenpijp,
Van binnen reikend in iets ongeziens..."
Zo sprak een stille stem, half dromende in
Iets, dat er is, maar dat men ziet noch voelt;
Dat buiten de geziene dingen gaat
En achter de uitgestrekte ruimten lucht,
Gelijk de ziel, die werelden omvangt
En andre zielen koestert of vermoord,
Terwijl ze 't ar gloos lichaam niet verlaat.
Het onbewuste half nog geest, half beeld,
Als dingen aan de kim in nevel licht,
Nog half een droom en half een waarheid, zingt
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Door aller levensdingen dag en nacht
Heel zacht de smart, des geestes daaglijks brood.
Al plicht is smart, en vreugde, uit plicht geboren,
Is door die plicht een zuster weer der smart,
De smart des arbeids geeft de smart der spijs
Deze de pijn van 't weten, wat wij zijn,
Zolang ons lichaam ons gevangen houdt
En onze vrije geest niet stijgen kan
Gelijk een blijde leeuwerk naar het licht.
Het licht is 't leven dat de mens bemint,
Zijn rust, geluk zijn vrije zomerdagen,
Het licht is vreugde voor 't onnozel dier,
Want muggen, vlinders dansen nooit in nacht
En vogels vliegen steeds naar zon of lamp.
Het licht is 't kalm geluk der stille plant,
Die niemand hindert en haar blaadjes wendt
Naar 't oord des hemels waar de lichtkern straalt.

Een meisje ver van haar geliefde is als
Die stille plant, die keert haar kopje naar
De zon: zo wendt zij 't hoofd ook naar de plek,
Waar zij vermoedt, dat hij vertoeft. Daar straalt
De zon en niet in 't Oosten of in 't Westen;
Daar glanst haar avondster of blinkt haar maan,
En ziet ze nevelwolken, scheepgevormd,
Dan droomt ze een vaartuig, dat haar voert tot hem.
En zijn de wolken rood, dat is zijn mond,
Zo zij die zag vlak voor de laatste kus.
Valt regen veel, dan meent zij hem bedroefd
En treurt, terwijl hij vèr bij andre vrouw
Lacht en met lokken speelt; ze omhelst en zoent.

De smart van 't denken is de hoogste pijn,
Wijl men weet werelden, wier wezen ons
Geheel vervult doch is in stage strijd
Met onze geest. Zo het begrip van 't heil
Der eeuwigheid, waar wij thans lang voor lijden.
Mijn hart, uw hart, ons hart vraagt het de geest,
Die is in mij, in u, in aller wezen,
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Waarom dat lijden dier millioenen zielen,
Die marteling van weten en beminnen?
Waarom teert heel een schoon geslacht zo uit
En dragen vreemden 't lijk, gaan vreemden mee,
Waar 't lichaam wordt gelijk zijn oorsprong, stof?
0, ik geloof eens te verrijzen in
Het oude lichaam, dat de hoogste smart
Van weten en beminnen droeg, wijl ik
Niet allen tot mij kon verzamen en
Niet had die Liefde, om aller heil te zijn.
De handen, die ik eenmaal biddend hief
Tot waar ik de Ongeziene-HeerlijkheidVan-Eeuwig, achter reuzensterren, meende
Starend te zien, naar mij met goedertieren
En stille blik, als van een mensenoog
Zonder die duistre diepte, die zoveel
Bij ons vermoeden laat, wat pijnlijk is
Voor fijn gevoel; reiner dan de vermeende
Onschuldige blik der kindren; rijper dan
Die van een grijsaard; rustverzeekrender
Dan die eens priesters, die zijn leven leed
In stegen, krotten en te nacht en ontij
Gereed was om zijn armen bij te staan,
En tot u spreekt na zoveel lij densweten,
Sinartondervinding; die zo niets had van
Het zogenaamd genot des levens en
U dan verzekert, dat daar Een is, die
U zal gedenken in uw zware druk
En om smartwil u hoog zal heffen in
De klaarte zijner Glorie eeuwig.
't Lichaam,
Dat veel had lief en veel leed, om die ijle
En grote ziel, zo wonder als een bloem
Bezintuigd, zal eens delen haar triomf!
Ik scheen in droom een zoon van stroom-geboorne
Vrouw, die maar leven kan in de' adem van
't Spel der verbeeldingen eens dromers. 'k Hief
Mijn handen uit het kleed der golven, sloeg
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Kleurloze sluiers voor mijn waterogen
Weg, zag de kindren van het land, bevangen
Door hitte, komen tot me en in mij baden.
In 't water kende ik geen onzedigheid,
'k Ontroerde niet, toen ik ze zag, die naakte
Kindren der mensen woelend, glijdend in
De plooien van mijn aether-spieglend kleed.
Ik trilde niet, wanneer een jonge vrouw
Haar boezem langs mijn groene borsten schoof
En niet wist dat een waterkind bestond.
Ik zag haar duiken in mijn nat gewaad,
Hoe iedre plooi begeerde laving schonk,
Tot zij verkwikt weer naar de oever zwom,
Bij een op 't water wiegend wilgenbos.
Ik hoorde een vogel door haar komst verrast
Snel schuiven door de twijgen en dan vlieden
In 't zilvrig bosje en zag haar wangen rood,
Van schone schaamte hevig overtogen.
Zij meende dat haar iemand had gezien
En het geruis gerucht der schreden was
Van een die wist, dat zij daar baden kwam,
Want schuchter-angstig keek zij om zich heen.
Ach! Daar was niemand dan die éne man,
Die arm en hand waar zij zich achter school
Zou rijten weg van 't hem verlokkend lijf.
Daar sloop hij weer, maar twijgen ruisten open,
Uit duistergroene poort van loofschfrauw schoot
Een kleine vogel vluchtend voor haar komst.
Geen vogel weet er van onzedigheid.
Zij werd weer bleker en 't gehijg der borst
Werd kalmer, doch voorzichtig trad zij voort...
In scherpe steen, een kreet van pijn, die even
Gilde om 't groenzilvren nijgend wilgenloof,
Dan hinkte zij aan land, verdween in 't groen.
Toen viel de nacht, mijn kleed werd als de lucht,
Anders dan ik, doch even prachtig donker
En gouden zwermen diertjes vlogen door
Het nachtazuur, doch bromden niet, gelijk
De beestjes, die wel snorren over stroom
Van 't een naar 't ander zon-groene oeverland.
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De kleine vogel fluitend op die twijg
In frisse morgenlucht, hij is mijn broeder
En vlucht voor mij ; tot 't wintert en een ijswind
Blaast uit 't bevroren Oosten, dan zie ik
Hem nog eens op het platte dak, waar ik
De kruimels brood of resten van het maal gooi,
Opdat mijn broeder-vogel eten vinde.
't Is buiten koud en alle voedsel voor
Mijn kleine broeder vroor diep in de grond.
Dan komen dagen, dat het veel, veel sneeuwt,
En 't land nog verder dan de donkre kim
Wordt overweldigd door dat eeuwig wit.
Dan kom ik buiten bij de struiken vol
Gehate suiker van de wintermildte
En zie, daar ligt mijn kleine broeder dood
En nimmermeer vult hij de frisse lucht
Met zijn gefluit, of komt op 't platte dak
Zich voeden met de weelde, die ik had
En deelde heel gebroederlijk met hem.
Nu vlucht hij niet meer, die hem had zo lief
En rijst de vraag gelijk een duistre bui:
Waarom toch vluchtte me eens mijn broeder-klein,
Nu dood? Is 't wijl niet alle mensen zijn,
Broeders van kleine vogels, die blij fluiten?

In lijze melodie herinringwenen,
Zeer diep in mij, ergens zeer diep, als in
Een uitgestrekt gebergte aan zoom van een
Woestijn, ergens in kloofspelonk, geruis
Van snaren ener harp, bespeeld door een
Vroeger zo schittrend menestreel, thans een
Anachoreet. Ik weet niet welk herinren;
Is 't een herdenken ener vreugde of smart?
Zo 'n melodie, is als een fijne lijn
Van grijzig potlood op een stalen plaat,
Onzichtbaar in de duistere polijsting
Tot men het licht op 't blauw metaal laat blinken
En men de gangen van zijn potlood merkt;
Zo ook het stil geneur der melodie
In grauwe drukt' der dagen gans vergeten,
Doch klinkend teer in 't neerslaan van het licht.
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De hand van de bespeler van het orgel
Riep uit de pijpen wilde, woeste kreten,
Die als krankzinn'ge vogels vlogen door
De sombre bogen van Romaanse tempel.
Wild riepen die dwaze vogels van klank
De namen der verdrieten van de speler,
Wijd schallend hun huilenden roep... de bogen
Riepen het zwakker en nog zwakker weer.
Zo roep ik uit het orgel mijner ziel
In de wijde gewelven van azuur,
Peinzende over de dingen en de daden
Der mensen, uit hun sluimering mijn smarten
Om een geluk verloren of een vreugd,
Die 'k nimmer vond en zo hartstochtlijk zocht.
Wild klinken de namen dier wezens dan
In mij, en iemand mij nabij weet niet
Wat ik daar lijd, temidden hunner blijheid.

Woest huilt het in de marsen luid geblazen.
En het gelach dier duizend, die daar voortslingren in bonte rijen door de straten
De zegetocht der uiterlijke vreugd.

Eens droomde ik, dat het al een schepping was
Van 't Noodlot en het hoogst geluk, voor eeuwig
In 't niet te keren; dat geen Christus leed.
Dan bood het Noodlot me aan een schaakpartij
Te spelen in het wijde azuur, en daar
Ik duister was en achter 't licht der zon
De sterren 's daags niet zichtbaar zijn, wist geen,
Waar ik dan wel was heengegaan. Ik zat
Daar achter 't grote scherm van vuur, de zon,
En zag hoe 't Noodlot ster na ster greep uit
Haar vaart en plaatste op licht en donker veld.
Wij speelden voort... wij schenen even sterk,
En winnen moèst ik, de inzet was voor mij
't Geluk van eeuwig nietzijn. Zo 'k verloor
Werd ik tyran van al wat leefde en 't eerst
Geslacht dat komen ging. 'k Had in mijn geest
Mijn eigen vrede of marteling van duizend.
Na vele zetten was het Noodlot mat,
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Het hief de hand en alles om mij heen
Zonk in een diepte zonder vorm of licht,
Geluid noch tijd. Ik tastte rond en rond
En voelde niets tot steunpunt om mij heen;
Ik hurkte neder, tastend naar de grond,
Ook daar was niets en wijl dit alles was,
Wat mij nog tastbaar bleek en dit een niets,
Besloot ik dat het Noodlot niet bestond.
`Ik heb u lief gelijk de oneindigheid
Van blauwe lucht ergens in open veld!'
Zo zingt mijn ziel niet wetende tot wie,
Omdat ze minnen moet, om liefde alleen,
En om iets anders nooit geschapen werd.
De Grote Meester — die de zielen beitelt
Zonder een hamerklop in 't eeuwig marmer,
Dat leeft uit eeuwge oorsprong van het leven;
Zonder een wenk van ongeziene hand —
Slechts door Zijn ondoorgrondelijke Wil,
Schept Hij die meesterwerken Zijner Liefde,
Die zich begrijpen en beminnen kunnen.
Veel hunner doodden om een weinig goud
Of laag-genot zo meenge zuster-ziel
En werden de oorzaak, dat die ogen liegen,
Die monden judaskussen en die zielen
Zich haten, vaak met onverzoenbre haat.
Indien elkeen de grootse bouw begreep
Der éne ziel voor alle andre zielen
En 't om geen kleine winst of lust vergat,
Ware er geen eenzaamheid in 't vrije veld
En de eindloosheid doorzond, doorsterd azuur
Van node om diep-ontroerd te luisteren naar
Wat uit die ruimten in de stilte spreekt.
Dan waren ieders ogen zo'n azuur,
Waarin de ziel scheen als een zon of sterren,
En zong de ziel, wèl wetende tot wien
Tot iedere andre ziel: 'Ik heb u lief!'
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Wat bid ik gaarne in schemering, wanneer
Het duister uit de hoge bogen zinkt
De stilt' der kerk in langs de grijze muren
En 't weiflend licht der Godslamp bevend brandt
Als ziel van rode edelsteen, geheven
Daar half door Gode's wil, half door de ziel
Zelf, die een vlammenlijf nam aan en zich
Al biddend met gewijden olie voedt.
De smart van alle denken en beminnen
Weet ik dan zuiver, als door God gewogen,
Dan zie ik, die er veel om klaag, dat ik
Maar weinig wederliefde vind, hoe ik
Was liefdloos en nog ben, een uur, vaak, eer
Ik kwam, waar 't rode lichtje Jezus eeuwig
Gezelschap houdt in 't wierookgeurig koor.
Daar waart iets in de kerken, dat tot rust

Stemt, als een voorsmaak is der zaligheid:
Een geur van wierook, die er hangen bleef,

Nadat des morgens 't laatste wolkje blauw
Boven de gouden kaarsenvlammen steeg
En vond een schuilplaats in 't gewelf van 't koor.
Daar spreekt een stem de moede ziel toe om
De moede geest te laven met nieuw licht,
Te dragen in kapel der ziel, waar 't als
Een Godslamp brandt door God alleen gezien.
Van dat die avond was, toen Jezus kwam
En met zijn eeuwge vinger schreef in 't eeuwig
Zand mijner ziel, heb ik er om geweend.
Een storm ging over mij, ik boog het hoofd
Niet zo een needrig wezen doet; maar sterk
Gesteund op eigen mensenkracht, stak ik
Het hoofd trots in het wilde ruim, en voelde
De storm met rode roeden slaan mijn ogen.
En ik vergat mijn ziel en keek maar in
De woeste pracht, die om mij raasde heen,
En ik vergat het zand der ziel, die bij
Zijn komst niet toeliet, dat Zijne Liefde en Naam
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In marmer werd gebeiteld en mijn liefde
Niets dan een zandschrift waardig was. De storm!
De storm!! Wit-grijze vogels riepen 't op
Loodblauwe lucht en over 't zand. Verdwenen
Is toen Zijn inschrift in mijn ziel, terwijl
De luchten loeiden op het donker land.
Somber spalken de bliksems in het al-zwart
Hun schitterende muilen dondrende open.
De wildernis van zand, waarin mijn naam
Verdween bij de eerste vlagen wind, de verten,
Alle verzonken in een zwarte storm,
Gelijk een wereldbol zonk in een ledig,
Zonder geruis in een onschendbre stilte.
Alle gevoel in mij is saamgetrokken
Op 't lichten en gedonder in de luchten,
Wijl dit de laatste levensteeknen zijn.
Ik voel mij stijgen in de zwarte vloed
Der wolken zinkend met de wereld heen
En, opgeheven in een donker ruim,
Voel ik de vormen van mijn lijf vervagen,
Tot mij alleen nog rest de geest, de ziel.
Waarheen? Ik weet het niet, ik wil het licht!
Steeds sterker licht!! Waarom die duisternis?
Misdeed ik dan zo zwaar, dat ik moet toeven
Ver van de droeve glans der aarde? 0 laai
Mij 't licht, ontneem het mij... niet!! ! Licht ! Licht ! ! Licht ! ! !
Moet ik dan dolen, eeuwig in dees stilt',
Onzegbaar donker, zonder nacht of tijd?
Zonder een lied... een liefde?? Zonder licht???
September 1912.
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Diep in de bossen schalde een helle toon,
Of zoon van schaduw tot zijn liefje riep:
`Kom naar ons donker huis!' Dof bauwde
Een echo na door donkre beukenhal
En door de zwoele scheemring vloog met traag
Geklap de schim van grote, zwarte vogel
De stilte binnen van zijn duister nest.
Aan purpren kim streed 't laatste legioen
Van vermiljoenen zonnegarden, vlood
't Verslagen stralenheir, werd hoog geheven
— Als zegebeeld — de vlag der nacht, verduistrend
Het valend ruim. Een zachte windvlaag ging
Door 't loof en voerde in haar onzichtbre hand
De doffe klanklamp mee dier helle stem,
Of er een zoon van schS.uw riep tot zijn bruid:
`Kom naar ons donker huis!' Dan luid, dan dof
Al naar de luim van wind en stilte klonk
Die galm met naschal door het duistrend woud.
Een ranke knaap trad uit een schaduwpoort
Een ander labyrinth van duister in
En sloop door struiken; strelend donkre kuif

Der kleine heesters nijgend voor de vlaag.
Was hij geboren in dat woud? Hij vreesde
Geen geesten, warend 's nachts langs somp... door bos.
Hij mijmerde in de schaduw, waar het licht
Met groene vonken, door een kier in 't loof,
Straalde een bazuin van glans. Hij at het fruit,
Dat in dees wildernissen groeide en zong
Zijn wilde lied naar rhythmen der natuur
Of schalkse vooglenwijs en bootste na
De donder, die zo dof het zwerk doorrolt,
De wind, die floot in 't eeuwiggroene woud,
Schuiflende reeën door het ruisend loof,
Roepen van koekoek in den morgenstond
Bij 't bleek verguld aandeinen van de dag;
Kirrende woudduif in het rijpe licht
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Des middags, wen ze in 't bronsgroen paviljoen
Van loofpaleizen zit, een marmerbeeld
In woudkapel gelijk, waar zonnegoud
Door groene ruit van 't purperlover gloort.
Nooit vond hij van zijn woud, waar hij zich eens
Als vondling vond, het eind. Zijn nachten waren
Er zonder licht, wanneer de maan niet scheen.
In een verborgen grot sliep hij op mos
En vond zijn wekker in een eksterlach
Of vroege koekoekroep, terwijl de zon
Haar gele vegen licht door blauwe doom,
Als slanke in goud geklede danseressen
Aandansen liet door een azuren zaal.
Dan at hij van de wilde vruchten, speelde
Hij met de vlugge dieren van het woud,
Tot hem 't behagen in dat spel verdween.
Die morgen was in 't woud al' vocht tot doom
Gegloeid en rijzend tot blauwe aureool
Om bomen, die in suizlend groen gewaad
Heiligen schenen, Huistrend in gebed,
Dan stil in een azuren visioen.
Een sneeuw van muggen danste gonzend, waar
't Fel licht der zon witgoud door 't lover spoot,
Boven de klare rimpels ener beek.
Daar lag de knaap verscholen turend naar
Het wit gewapper van een bessenvlinder,
Die luchtig danste op gele bloemen tot
Een bruine bij hem met een 'zoem' verjoeg.
En starend naar dat lichtgewiekte ding
Hoort plots de knaap, waar een gordijn van struikgewas de krommingen der beek verschool,
Het klare klateren van slaan in water
En ruisen zo hij 't nooit van dorstge reeën
Hoorde. Hij hief het hoofd en spiedde door
Het trillend loof van 't pluimgebloemde gras,
Dan schoof hij nader, waar het stage plassen
Stoorde 't melodieus gerucht der beek.
Of iemand voor de borst hem sloeg, zo stokte
Zijn hart plots, even, dan een klopping wild,
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Die hem het bloed tot aan de slapen stuwde.
Daar stond een wezen, hem gelijk, maar, o,
Zo anders toch, door een schakering teer,
Onvatbaar schier, dat op het eerst gezicht
Een lief geheim leek, half verborgen in
Een mist van gulden haren en een kleed
Scharlaken. Of een rode vlam zich op
Een achtergrond van groene nacht bewoog,
Plaste dat goudgelokte kind daar rond,
Keek schuw en mooi-verlegen om zich heen,
Als voelde 't een nabijzijn van spion.
Hij hield de adem in en keek en keek
Ontroerd naar 't ranke deerntje, dat daar liep
Door 't koele vocht der lage zomerbeek,
En zonnen klein in druppelen gevangen
Naar irisglanzige libellen wierp,
Dan een kristallen kam nam en het haar,
Dat vlottend om haar fijne schouders hing,
Zijn gulden regelmaat hergaf, of 't licht
Der zon liet spelen door het prisma, dat
't Geboomte tot een wonderland herschiep
En ieder blad verklaarde heilig, het
Een zevenkleurge nimbus schonk, of heel
De streek in brand van regenbogen stond.
Maar bij dat schoon gezicht van 't wonder glas,
Dat op het incarnaat der wangen van
Dat lieflijk wezen zulk een schitt'ring wierp,
Sprong op de knaap en riep zijn luiden kreet
`Aeiou !' en nog eens `Aeiou !' met een schal
Meer helder dan de witte zonnedag.
Doch als een hinde schoot door zon en schaduw
Ter vlucht het gouden kind. Hij op haar spoor,
Maar zij scheen vlugger dan zijn snelle voet.
Dan won hij weg. In een acaciagroep
Was hij haar zeer nabij, tot om een bocht
Zij plots bleef staan. Daar vloog hij haar voorbij,
Terwijl ze in 't donkerst hout verdween. Vergeefs
Zocht hij die middag,... vond haar niet weerom,
Die was als hij, maar o, zo anders toch.
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Er schrijnde iets in hem die nooit zielspijn leed,
Alleen zijn wouden kende en vrolijk riep
Zijn `Aeiou !' of een roep van dier en vogel
Al naar getijde en uur. Thans scheen zijn woud
Hem leeg en eenzaam stil; en iedre plant
Met geel of bronzig blad en iedre bloem
Van licht scharlaken tot dieppurpren kroon
Toverde weer haar beeltnis voor zijn geest.
Hij kwam weer bij de beek, die leek hem vuil
Van vele regens in een lemen streek...
De zon verduisterd... 't groene gras verdoft...
't Azuur vergrauwd of er een sluier walm
En kolengruis hing over 't landschap in
Een mijn- of industriegebied. Toen deed
Hij in de beek, als zij des morgens deed,
En kwam zo, waar zij straks haar kam verloor.
Plots deed zijn gil in 't stille woud weerschallen
Een echo `Aeiour of er iemand juichte
'k Heb iets gevonden!' Onder 'n steen geschoven
Lag de kristallen kam van 't gouden kind.
Dat was een vreugde in al zijn pijn, hij liet
De kam schoon lichten op zijn hand en tuurde
Nog eens waar 't lieflijk tafereel der Schoonheid
Voor 't eerst kwam zingen voor zijn ziel en ging
Dan droevig-mijmrend naar zijn donker hol.
Nog zat hij naar de kam der gouden nimf
In spel te staren, toen de zon verdween
Als een carmijn en goud bezeild galjoen
Achter des schemers lila vasteland.
Toen kwamen dagen dat de regen sloeg
In droef geduur van koele lange lijnen;
Aan de' ingang van zijn hol verbeidde hij
De komst van 't rode en gouden kind. En zwegen
De vege regengeesten even, dan
Joeg hij door 't glimmende geblaar, dat droop
Zijn waterweelde neer op laagre laag...
Zocht hij de plek waar hij haar zag voor 't eerst...
Verwijlde daar tot weer de regen liep
In stralen langs zijn eenzaam lijf... dan zocht
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Hij weerom de verlatenheid der grot.
Spon er de gouden spin van licht haar web,
Gelijmd aan de einders van 't azuur heelal,
Dan ging hij naar de beek, maar niemand kwam,
Tot dit hem zo verdroot eens, dat hij smeet
Haar schone kam stuk op een steen der beek.
Maar toen greep iets als kleine hand van vuur
Dat toch zo innig zoet en bitter weedoet,
Hem in de keel. Hij dook de scherven na,
Die hem nu liever waren dan een bloem
En schoner dan de morgenklare schal
Der vogels van het woud... dier trillers in
't Betovrend lichtgeweef van maan in doom.
Zij waren 't enig middel haar nog eens
Weerom te zien... naar zijn spelonk te tronen.
Zij moest de zonschijn worden van zijn grot,...
't Wit standelkruid, dat ergens bloeit in 't donker...
De witte wapperdein van vlinder over
Het kleine woudenweitje voor zijn hol.
Zo doolde hij maar immer langs de beken,
Spelend met schone scherven van de kam.
Er waarde een stem wier klank zijn ziel en 't al
Rondom hem volde, die hem zong, dat hij
Haar weer zou vinden bij een koele stroom.
Die stem zong door zijn dromen in de nacht,
Deed hem ontwaken en naar buiten treden
Waar hij de stilte en 't woud verzilverd zag
Van maanlicht, dat de weg vond naar een plek
Waar 't groen bleef duister, wen de wind die tak
Niet had beroerd en nijgen deed terzij.
En gleed de schaduw weer op de oude plaats,
Scheen dit het gouden kind der beek en 't ruisen
Van windstoot, of zij sloop voorbij zijn hol.
Soms schoof een damhert, dat in maneklaart
Een vreemde dag zag, schuiflend door de struiken
Omwaasd door 't blauwe licht; dan sprong hij op,
Tot hij begreep, dat hij zich maar bedroog.
Eens dat de zon haar stralen als gebroken
In fijne vonken door 't geboomte sproeide,
Ging hij een onbekende weg door 't groen,
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Volgend de loop van nooitgeziene beek,
Tot hij iets zag — plots — dat geen ree kon zijn
Bij lagen oever, dicht vol rank en struik.
Op vilten knieën sloop hij naderbij...
Daar was zij weer, doch het scharlaken kleed
Had zij gespreid op 't groen fluweel van de' oever.
Thans wist hij ook, hoe hij haar vangen zou.
Hij liet haar 't spel van zonneblink in water,
Door haar gespeeld zo stralend, stil begaan,
Maar sloop steeds dichter bij haar rood gewaad...
Plots schoot zijn rossig lichaam naar 't rood kleed
Van 't gouden kind, dat als een pauw een schreeuw
Liet, andre pauwen teken van gevaar.
De knaap scheen met het kleed te willen vlieden.
Maar bleef dan eensklaps, als een bronzen beeld
Staan in een groene pracht van zon en gras.
De kleine bad met zacht verwijt weerom
Haar kleed. Hij hoorde 't aan; begreep geen woord.
Maar wijl hij haar zo gaarne vrolijk zag
En al gepruil, ook dat van zonlicht haatte,
Gaf hij 't gewaad haar weer, doch greep haar arm.
Zij dankt hem en merkte ras het vreemde:
Die mooie jongen zeide niets, dan `Aeiou !'
En andre keelgeluiden, hel in vreugd,
Doffer en klagend bij geheim verdriet.
Zij deed een sprong om vrijheid, maar zijn hand
Sloot als een tang om 't zachte polsgewricht.
Zij wist zich in zijn macht. Hij leidde haar
Heel zacht, behoedzaam toch voor plotse vlucht,
Door varens, struiken, bramen naar zijn grot.
Of droeg, als kostbaar porceleinen vaas
Haar over 't scherp gesteent van 't bed der beek.
Zij leerde weten in die gang naar 't hol,
Dat hij zijn taal verloren had en peinsde
Hoe hem die schone gave weer te schenken.
Wanttrouwig hield hij nog haar hand omsloten,
Tot zij hem door een teken deed verstaan,
Dat zij niet vlieden zou en met haar ogen
Deed ze innige belofte op haar gebaar.
Aarzelend ging hij in zijn duistre grot,
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Trad in het gouden daglicht weer, waar hij
Op steen de schone schelpen lei, die hij
Eens bij de beek vond of in het geblaér.
En liet haar onder vreemde kreten zien
Hoe 'n schelp aan dees kant als een scheemring blauw
Van dageraad der maan blonk, dan weer rood
Als rozentuin in parelmoeren doom,
Dan groen met purpren zweem, als ging in zee
De zon diep-gloeiend neer uit wolk carmijn.
Of lei uit keitjes - wit, getint en zwart, Grijs, kleurdooraderd haar een mozaiek
Voor, schilderend met steentjes bruin een ree
In renning springend over grijze beek,
Tussen de zwarte stammen van een woud.
Maar toen hij toonde 't zevenkleurig stralen
Der zon door scherf van den kristallen kam,
Ontsnapte haar een blij-verwonderd 'Ach!'
Hij was de spieder van de zomerbeek
En joeg haar na door loverduisternis
En licht, tot plots zij door haar list verdween.
Toch was zij droef, daar stond zij nu en dacht,
Terwijl zij 't rijke haar bij strengen nam,
Als landman bindsel voor een korenschoof:
`Rijk ben 'k aan goud, met goud gekroond en langs
Mijn leden daalt het als een gulden mantel.
En veel zou 'k geven van die gouden tooi,
Zo hij gedachten in het woord kon hullen.'
Zij wees een schelp en zeide 'Schelp!' maar na
Zijn rauwe kreet, sloeg zij hem zacht de wang.
Dus liet hij haar begaan - want 't smartte niet En vond haar veel te mooi om boos te zijn.
Zo sloeg haar hand wel zevenmaal, tot staamlen
Die kreet verving en 't 'Schelp!' klonk uit zijn mond.
Zij wees hem dan de vogelen des wouds.
De duif, fazant, de bloemen en 't geboomt,
Noemend die dingen tot hij feilloos wees
't Genoemde dier of helder zei hun naam.
Zij wees hem naar zijn kreet, met Aeiou zelf aan
En vroeg die naam zo lang, tot lachend hij
Wees met de vinger naar zichzelf. Terwijl
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Zij stonden in het goud-wit straalgetril
Der duizendvleugelige duif der zon,
Leerde hij dingen veel, ze noemend na...
Tot zij plots met een sprong verdween en hij
't Bezond rood kleed nog even schittren zag
Als vliegende papaver vermiljoengezusterd met komeet, mysterieruim
Doorvliedend langs een diepgroen firmament.
Stil kwam hij weer en vond de keitjes nog
In 't laatste tafereel, dat hij lei uit
Voor haar en mijmrend-droef nam hij een schelp,
Noemend haar 'schelp r, een steentje 'steen r, beuk
['beuk!'
En zag hij 't blinkend drijven ener duif
In witten cirkel om de zon, of welk
Een vogel, plant of ding, door haar genoemd,
Dan neurde hij de naam, die zij hun gaf.
En toen de lamp der zon naar ander oord
Der aard zich droeg, bracht hij zijn steentjes in
De grot en gaf op roep van vors en uil,
Zijn echo's rauw en tuurde naar het stil
Gebeef van het weemoedig-beidend licht
Der schemerlampjes in azuurpriëelen,
Waarin der hemelgeesten legersteden
Gespreid staan in de wondertuin der nacht;
En ging hem de avond en de nacht voorbij
Met weinig slaap en veel gedroom aan haar.
In de beginne was het stil, en zweeg
Een eeuwigheid van nacht, die niet meer nacht
En dag, die nog geen dag was, met een last
Donkerte en schemer op het roerloos woud.
Vaag als kastelenstad uit oude sprook
Stonden de bomen in de donkre dauw,
Toen er een wind gleed aan met licht gehijg,
Bij 't weiflend hijsen van elk klaarder zeil
Na 't schemerzeil der matte vloten licht,
Die voeren uit de havens van de nacht
In de blauwduistre morgenoceaan
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Der lucht. Toen floot er iets... eerst schuchter-luid,
Verrast 't zo luid te doen, daar 't stilte schond...
Dan was 't weer stil tot vroege vrager vroeg
Met langre, luidre haal uit koele fluit:
`Ben ik alleen? Alleen? De zon is uit!'
Met hell'ren klank riep er een ver: 'Gezien!'
`Ik ook gezien!' Een blatend dier riep: 'Mooi!
't Was mooi!' Waarover ekster, die dit leuk
Vond echo's luid en spottend loech uit 't woud.
En iedre vogel floot om 't nieuwe licht
Bij rap geschuifel... menig vluggen sprong,
Die dalen deed de telgen van de dauw,
Die petekinderen van zon en maan,
In 't groen ravijn der loverscheiding diep.
De knaap zat voor zijn hol en keek strak heen
Over de groene kruiden voor zijn voet,
Mijmerende over 't gouden kind, dat ras
Verdween, onvindbaar vlood. Hij zag niet eens
Het rokend drogen van 't bedauwde woud.
Noch voelde 't stoven der reeds hete zon.
Zo zat hij daar, toen plots een duister naar
Zijn ogen greep en hij twee handen voelde
En 't kittelen van haar op rug en hals.
Door warme vingers zag hij lijnen rood,
Als zalm doorlicht van zon. Met snelle greep
Trok hij die handen weg en keek en zag
De blonde nimf van gister weer. Luid klonk
Haar speelse lach, in 't zingen van 't gevogelt',
Dat kirde en joelde en floot zijn zomerdroom.
Hij was verrast, en enig blij geschenk
Waar hem niet liever dan haar lief gelaat.
Stom door haar schoonheid staarde hij haar aan,
Tot zij hem duidde, dat hij leren moest...
Reeds ving de gouden zonnekeiler aan
Zijn eerste dalen, toen zij plots verdween
En voor zijn geest weer alles duister leek
En een gehate•neveling bedolf
Zijn groene vreugde om zon in gras en loof.
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Geen gloriën der zon door late laai
In avondwolken of in morgentrans,
Blonk hem zo heerlijk tegen als haar lach,
Toen zij hem zeide, dat hij alles wist
En dat zij nu kon gaan. Een wilde pijn
Greep met haar hete vingers in zijn keel,
En van die woorden al, die hij toch wist,
Vond hij er geen. Zij bleef besluitloos staan.
Er volgden naar elkander blikken, waar
Zich pijn en pijn zo minnende in ontmoetten.
Nog bleef het stil in hen. Een vogel floot,
En zweeg, maar verder zat een kleine vink
Te preken voor de zon. Een zachte wind
Woei geur van wilde bloemen aan. Daar stond
Dat jonge paar in 't paradijs van groen,
Een, die zou gaan en 't heengaan niet vermocht,
Een, die niet blijven kon en blijven moest.
Nog was het stil... maar van de' inwend'ge gloed
Sprong plots de knaap met een verrukt gebaar
Naar 't rode kind, dat schreiend van geluk
Hem niet ontvlood, maar gaf zijn kussen weer.
Dat was te schoon om al te lang te duren.
Gelijk een heilge duistre duivels ziet
In een vals visioen, sloop naderbij
De scheiding voor dat ongelijke paar,
Wier beider schoonheid zich op aarde niet
Vereen'gen kon en buiten de eigen sfeer
Niet leven. Hoogre liefde leidde haar
In 't leren van dien knaap, die 'n woudziel had
En woonde in stilte saam met 't immergroene
Loofwoud, zijn element. Zo anders dan
De zijne was haar drift en al de tijd
Dat ze niet was hij hem, genas zij andren
Door wonderlijk gebaar van oog, hand, mond.
Toch had ze 'm innig lief, dewijl zij wist,
Dat van al dat op aarde leeft, de stilte
Het heiligst is en 't meeste God nabij.
Maar die hun leven in haar laving vonden
Hadden geen ziel, die in het open veld
Buiten het groene woud slechts sterven kan.
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Hij voelde 't in zijn ongestuime kus,
Dat 't hoogste heil dat heil, verloren, is.
En als een daagraad 't schoon geschemer van
De dag - dat meer belooft dan er wel komt -:
Zo brak de helderheid der scheiding door
En joeg de bitterzoete droom, die in
Hun kus zijn hoogste schijn van waarheid vond,
Als nevelen uiteen. Zij wist de pijn,
Die hem moest deren, dat haar woord van troost
Een leugen was ; toch sprak ze 't uit om in
Geen raadselachtig zwijgen heen te gaan.
Smekend schier zei ze hem : 'Al wat u nog
Aan mij herinnert, geef mij dat ; vergeet,
Vergeef, dat ik eens hier kwam en u bracht
In pijn. Geef mij mijn kam, het is uw dierst
Bezit, maar ook wat u mij doet gedenken.'
Toen sprak de knaap in grootse eenvoud : 'Neem
Dan mijn herinring aan u mede en ik
Vergeet.' Meer niet, doch zij begreep hem diep.
En daar zij toch moest gaan, gaf zij hem voor
Het laatst de hand, de zijne hevig-mild
Drukkend... deed of ze ging... maar waar twee armen
Reiken het verst, wanneer twee handen zijn
Verbonden, bleef zij staan. En hij stiet haar
Terug en zij ging heen, wijl zij begreep.
Hij keek haar na zolang hij haar kon zien,
Zij keek schier om onder het wenend gaan...
En was verdwenen... Stom ging hij zijn grot
Weer in, maar bleef er niet de hele dag,
Doch zocht het wildst-gewoekerde gewas
Van 't lage hout en wierp zich woest erin,
Trachtend in doornenpijn van 't lijf te doven
Die ongeneesbre doornensmart der ziel.
Een nieuwe morgen vond hem bij de beek
Waar hij haar zag het eerst. Zijn felste smart
Was in een dof gelaten-zijn vergaan.
Hij minde thans de pijn, en 't beekgemurmel
Zong der geliefde stem weer door zijn ziel...
't Geruis der lovers zong zijn antwoord voor:
`Ach, waart gij heengegaan, gelijk gij kwaamt
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En kwam het oude woud nog eens weerom
Met bomen waar 'k u nooit verscholen wist
En beken, die uw beeld nooit spieglend toonden;
Gij, die zo argloos kwaamt en nimmer gaat
Zo argloos, gij, die mij bracht pijn en naamt
De vreugd der zonn'ge dingen en het grijs
Behagen in een donkre regendag;
En met die pijn het weten, dat het dier,
Dat nimmer spreekt, zijn pijnen voelt als ik;
En dat het vaak een ander vogel is,
Die één dag later in dezelfde top
Des booms zijn hymne zingt aan die voor hem
En ons steeds blijft zichzelf gelijk, de zon!'
Dan werd het stil. De hete middag gonsde
De moede knaap in slaap. Hij droomde niet,
Maar sliep tot hij ontwaakte en heel de last
Van zonneglans en vogelschal weer viel
Op zijn zo graag verstomde stem, die uit
De diepte van een jong verleden riep,
Maar die zijn ziel niet meer beluistren mocht.
De stoet der uren, in oneindge rij,
Zwart in de nacht, blauw in de morgen, goud
Te middag, rood in de' ondergang der zon,
Ging traag voorbij, en liefst in 't gouden uur
Liep hij steeds meer verwijderd langs de beek.
Hij bleef de knaap, maar 't grijzend haar verried,
Met 't strakke van 't gelaat, dat in zijn ziel
En stadig treurspel werd gespeeld, welks eind
Zoude een gevallen scherm van aarde zijn,
Indien er een zijn zielloos lijf begroef.
Zijn vreugde in zon, geboomte, water, wolk,
Maan, sterren, vogels, vlinders, vis en bloemen
Rijpte als de herfstvergulde vruchten tot
Een eindloze innigheid, wijl alles hem
Aan haar herinnerde, die hem verliet,
— Maar wier verlaten hij begreep, als haar
Eigen verlaatnis; — die hij nooit zag weer.
Soms treurde hij om 't grijzend haar, dat hein
In lange lokken om de schouders woei,
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Maar dan verscheen haar stem en was hij stil
Tot hij haar lied niet meer vernam en 't brak
Af, als het breken van een draad der spin.
Schoon zijn verloren liefde hem niet boog,
Doch ouderdom bracht in zijn blijde jeugd,
Begreep hij, dat 't niet lang meer duren zou;
En met zijn vreemd, heel witgeworden haar,
Wachtte hij af de gulden herfst, bezocht
Nog eens de plekjes, waar hij naast haar liep,
Waadde nog één maal door de beek en lei
Met kleurge schelpen, steentjes voor het laatst
Uit de tafrelen, zo hij 't deed voor haar.
En weende nog eens luid... verbeet zijn smart...
Maar weende weer..., werd stil... en weende weer
En of zijn krachten in zijn tranen vloden
Zo zeeg hij machtloos neder voor zijn grot.
Toen kwam de nacht en, na diens duistre stoet
Van uren, weer een dag van hevig licht.
De vinken preekten in het hoogst geboomt.
De merels hupten door het gras en schuw
Keken hun ogen naar dat levend lijk.
De zon stond in het zenith van haar gloed,
Een damp van stralen hing om 't blauwend woud,
Nog lag hij daar, maar met een grote vreugd
Diep in de ziel omdat hij sterven mocht
In 't licht, dat zijn geliefde woud deed leven.
En toen die straal der zon, die de namiddag
Scheidt van de voornoen, langs zijn harte gleed,
Sloot hij zijn ogen zacht en nam die straal
Zijn geest in gouden stilt' van de aarde weg.
1915.
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DE REGENBOOG DER H. EUCHARISTIE

Toen leidde Hij mij naar oneindigheid
Van spiegelende zee, zo strak en stil,
Waar blauwige almacht van een effen lucht
Het ogenloos gelaat in blonk en wees
Een 't worde-licht--gebaar. Een zengen drong
De ruimte in of Zijn hand een edelsteen
Geslepen vuur omhoog hield, of de zon
Brandde op de hoog geheven top Zijns Vingers,
Gelijk op kathedraal een kruis, dat blinkt
Of 't ware een sterke ster in 't ochtendgloren
Op 't wit azuur der lucht. En op die wenk
Ziedde de zee, die spieglend strak en stil
Bleef, maar een neevlen rees doorgloord omhoog
En vulde, aan de overzij van waar Hij stond
Met heilge vinger in de lucht geheven,
En waar de zon, meer donker dan de maan
Aan zonneloze zijde, rolde voort
Met al de sterren zwervend sintelgrauw
Als veel verdoemde ziele' op helletocht,
't Heelal.

De doom der zieding rees als goud
Met staag gestijg en met de stijging bouwde
Zich boog van regen op en onder 't vlak
Der immerstille en altoosstrakke zee
En hoger rees de gulden mist en schoner
Werd elk segment en heerlijker van gloed,
Tot dat de wolken vulden heel 't azuur
En pralend stond voor mijn verbaasd gezicht
Een glansenring van zeven gordels kleur.
Toen zag ik eerst, dat er een regen viel
Hoog uit de boog en ieder drop, die ging
De boog voorbij door boog te zijn, zijn kleur
Behield en zo verdween in 't vlak dier zee,
Om weer te rijzen, als een schone doom,
Gedwongen door de kracht dier vreemde zon,
Maar goudgelukkig, dat hij stijgen mocht.
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Zo vatte dan die boog een wereld saam
En ieder druppel van die regen ving
Een afglans van de schoonheid, die maar bleef,
Tot hij weer keerde in zijn groot element.

Zo zag ik 't zinnebeeld van 't allerreinste
Volkomen schoon dat wederweelde zoekt
In dit geen Licht zijn, maar in eeuwge dronk
Behouden kunnen 't stralende genot,
Wanneer de macht van 't eigen element
Gestorven is en ze eenmaal stijgen naar
Die Goddelijke Dageraad, gekroond
Tot een der prachten van de vaste boog
Van Licht in ziel, waar 't blauw en geel en rood
Der Allerheiligste Drievuldigheid
Stralen door 't Teken van het Nieuw-Verbond,
De Regenboog der Heilge Eucharistie.
Januari 1915.
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CARMINA
MATRIMONIALIA

Réjouis-toi de la femme de ta jeunesse comme d'une biche aimable et d'une
chèvre agréable: que ses mamelles te rassasient en tout temps, et sois
continuellement épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, t' égarerais-tu
après l'étrangère et embrasserais-tu le sein de celle qui est d'un
autre pays?
Proverbes de Salomon, V.

VOORJAARSZWIJMEL

DE VONK

In het amoureuze licht van deze geweldige lentedag, onder de tryptiek van God de Vader, de Zon en de Ovale Genegenheid van Deze
Seconden, naast het bevende bè-bè van jonge geiten en de schakerende menigvuldigheid van het groeiende groen, moet ik wel smelten om jou en zwijmelen.
Mijn verrukte armen doen of zij een schoof stralen van de Zon
willen omvangen en niet bij machte dit te kunnen, vallen ze genegen
om je heen.
Maar wat je haren behielden van de glans van de Zon, er van God
den Vader in jouw gestalte toeven bleef, en wat we elkander nu
pogen te geven, is mij genoeg.
Mijn handen beven over je heupen en mijn blikken over de manoeuvres van je ogen. Mijn vingers spelen blinde op de harp van je
ontroerend reliëf.
Niet lang meer.
Want de vonk in ons, de vonk, die is van God de Vader, van de
Zon en van onze Gemeenschap, spant haar boog in ons en om de
zoete vernietiging verdwazen we in elkander.

LENTESLUIERS

Wat er over de bomen sluiert, hangt ook over je haren en voor je
ogen.
Het is de lente.
Muziek in bloemen geschreven en geleid door het rhythme van
de reuken uit de bossen, wolkt zwoel over de golvingen van de heuvels en neemt ons mee in de optocht van de huidige verrukking.
Onze gedachten worden lichten drijvend op de blauwe winden
van de statige zonnedag.
De furie in ons werd in deze uren gelouterd tot zulk een voornaamheid en edelmoed, dat onze kus een bewijs van gestyleerde
vriendschap nabij komt.
We zijn bij elkander als irreële dingen, met al de plechtigheid om
het komende hoogtij van de natuur.
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Er valt geen bitter woord meer tussen ons, maar we glimlachen
voortdurend, als verwachtten we nog de gast, die in deze dagen van
bloei en liefde reeds in ons zijn intrek nam.

EN LEID MIJ NIET IN BEKORING

Alsof het nog niet genoeg is, dien jonge boer achter de ploeg zijn
schallend Magnificat te horen fluiten over het golvende veld onder
de zuivere morgenlucht, terwijl de zware geuren van de gekorven
aarde door ons huis trekken, treed je naast me en legt me die bloemen
onder mijn neus op de schrijftafel.
Je vraagt niet of de versgeschreven letters door elkander vlakken.
Neen, je komt eenvoudig boud binnen en ik heb maar te laten begaan en te berusten.
Dit keer berust ik eens niet. Ik trek je schertsend tussen de tafel en
mij en kittel je zó, dat je opspringt en me met stoel en scripturen,
bloemen en al medesleept.
Terwijl ik opsta, hoor ik, hoe je de trap opvlucht.
Ik begrijp het.
Je wilt me de moeite sparen, je naar de begeerde nederlaag te
jagen.
DE HEILIGE DRIFT

Nu buiten alles ritselt en ruist in het delirium van de bevruchting,
jaagt de heilige drift me voor jouw symbolen.
Ik honger met de héle natuur naar de wrede verzadiging van deze
zwangere dagen.
Voor mij ben je niet meer een ziel en een lichaam in het kader van
je naam, maar een medium voor de dingen van de almacht en de
onmacht, voor God en het bezielde dier.
Het kon ook een andere zijn, elke andere, die de essences van je
genus met zich draagt, als een behoed geheim, of in onnozele nonchalance of in hinderlijke pronk.
De deernis me bevangend, zou me om elke andere verweken en
de pijn, die ik je niet kan onthouden, zou ik elke andere aandoen.
Maar ik wentel mee door de macht van het licht in deze brandende
dagen.
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Ik glimlach voldaan, om de onmeedogende ernst, die je wilskrachtigen mond spant tot slurpende kussen en om de nietsontziende
kracht, waarmee je je op me instuwt.
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PASSIVITEIT

EENZAAMHEID

Er is een geweldige golving in het land ontstaan.
Het klimt langs de heuvelen en daalt naar de valleien en neemt
popelende harten in zijn vlammende beving mee.
Alleen de grootsen, zonder miauwingen van de zinnen, vluchten
hoger naar de witste lichten.
Op deze hoogten had ik je gaarne gezien en wilde ik je voorgaan.
Maar je hebt je schreden niet verhaast en je bleef tussen de rode
bloemen, waar de heuvel nog niet begon en het dal nog niet eindigde.
In mijn enthousiasme steeg ik op als een eenzame vlieger en alleen
mijn eigen vervoering zong rond me, al naar ik me vaster op de
luchten zoog.
Ik wilde elke zinnelijkheid vervolmaken tot de taak van een dagengel, maar je liet me gaan, hoog en hoger, alleen en allener, met
mijn gekastijde ziel en mijn gekrenkt vlees.

LIJDELIJK VERZET

Ik zie het aan, hoe moe je wezen doet en hoopt op mijn erbarmen.
Je ogen beturen zijdelings de wil van mijn armen en mijn handen,
al wenden ze een diepe sluimer voor.
Ik voel je blikken hangen om de scharlaken kloppen in mijn polsen en je weert je reeds geestelijk tegen de wendingen van mijn gewrichten, die vijandig konden zijn naar jou.
Vervloekt zij immers mijn hoofd, nu ik het woest achterover
gooi!
Om dit eigenzinnige gebaar moest je me kunnen doden!
Als een groen lijk lag ik dan al voor je voeten.
Ten onrechte telde je op mijn medelijden.
Ik ontzeg je me niet voor de wimpels van je dwaze grillen.
Hoe onedel je me er om vindt, ik heb mijn redenen, te willen wat
ik wens, al smart het me, je te moeten doen voegen, gelijk ik het
begeer.
Die redenen gaan over je weigerachtigheid heen.
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Ze groeien over je weinige geschiktheid en woekeren om de onaangenaamheden van je lijdelijk verzet naar de vloer van de hemel,
die ik blauw en rein wil blijven zien.
Maar iets is er, dat ik je niet wil onthouden.
Bij jou en als zonder jou, zal ik in mijn grote eenzaamheid je
mijn kwelling kort maken en ze je schier sussend doen gevoelen.

CRITIEK

Mijn uitbundigheid valt voor je voeten neer als een plotselinge
hevige korte regen.
Wrede vrouw, waarom bekijk je me zo koud?
Meet je mijn onvolkomenheden met overdreven mate en poog
je liefst niets goeds in me te zien?
Welke vervelende uren wachten me weer!
Mij, die haastig door het rijpen van het koren en de golven van de
zon kwam getreden, - als een blij muzikant met een nieuw koperen
hoorn, waar de zomer zich in spiegelt - om toch vandaag veel bij
je te zijn.
Al de liedjes onderweg vernomen van de vogels sterven in mij.
Mij, zo genegen je de origineelste voor te fluiten.
Al wat de zachte wind me toefluisterde in het voorbijgaan, van
zijn ontmoetingen op zijn tocht door de kamers, kwijnt weg in mij.
Mij, die je van zijn verliefd spel met de gordijnen zo veel wilde
vertellen.
Ik merk het, je zoekt de bekentenis, die je niet wilt en je zou doen
schreien en wel wilt, omdat je niet meent te kunnen zonder verdriet,
moe als je schijnt van twijfels, maar die ik je niet geven kan, wijl je,
in je dwaze vrees, hersenschimmen voor werkelijkheden houdt.

ALS BLOEMEN

Als bloemen, die elkander niet kunnen verdragen, wenden we ons
van en tot elkander in wrede zachtheid.
Onze monden zeggen zulke vreemde dingen, zo gedempt en
venijnig.
Er botten vloeken tussen mijn tanden en tranen boven je wangen.
Ik vraag me af, hoe hoog we deze nijdige hoffelijkheid zullen
blijven opvoeren?
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Onze gebaren bewegen zich in een hoofse sfeer van minachting en
met een spel gedragingen van psychische voornaamheid en eeuwige
afkeer.
Onze schijnbare welwillendheid groeit tot zulks wederzijdse terging, dat ik me lijk van buiten te zijn een hol-koperen beeld, waarin
een brand woedt, die me de ingewanden verteert.
Gespannen tot de vernietiging staan onze willen tegenover elkander, maar in kunstige buigingen van woorden en syllaben vouwen we onze haat open en dicht. We geven toe en toch zweven we
iedere seconde over het punt, om op een sublieme wijze dood te
vallen.
Als bloemen, die elkanders adem niet kunnen verdragen en zich
zo nijgen, dat de ene de andere de zon doet missen, wenden we ons
van en tot elkander.

BEGRAVEN MOND

Je houdt je mond wreed voor me verborgen en zo zeer ik me naar
je keer, wendt je je van me af.
Begraaf hem maar!
Stop hem vooral diep in het kussen!
Leg je wangen er overheen, en je ogen, je wenkbrauwen, je
slapen en dek dit alles dan zorgvuldig met je haren!
Ik weet niet wat ik misdeed en waarom ik dit verdien.
Want het is niet van speelsheid dit spel.
Je hebt me straks te vernietigend aangekeken.
Ik ben echter niet alle dagen dwaas.
Houd hem maar weg, tot het eind van alle dingen, als je daar
behagen in vindt!

Van middag zal ik hem niet opgraven, geloof me gerust.
Ook niet van avond, ik weet het al zeker.
Of ik het morgen doe, betwijfel ik, verondersteld, dat je hem zo
lang eenzaam in zijn graf kunt laten blijven!

MISLUKTE DAG

We wandelden héél de dag als pauwen langs elkander en ruilden
niet één glimlach of één blik.
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Nu de lamp is ontstoken en buiten liet blauwe licht van de maan
bloeit, worden onze karakters milder.
We willen het nog niet bekennen, hoe we om elkander verlegen
zijn.
Maar we mijden niet meer zo en het schijnt, dat onze gedachten
dwalen rond eenzelfde verlangen.
Je handen verschikken de bloemen in een vaas op een wijze, als
moesten ze voorspreken bij mij.
Je weet, ook ik zoek iets om je mijn berouw te beduiden over
deze mislukte dag.
Tot ik eindelijk vlak tegenover je kom te staan, je wangen in
mijn handen grijp en je dwing me aan te kijken.
Al streef je nog zo tegen, omdat je een wreder hart wilt hebben,
dan je eigenlijk bezit, ik voel je hals week worden.
Naast je gekreund protest zijgt de héle fierheid van je gelaat ineen.
Eer het zover kwam, zag ik je ogen vochtig, alsof je met spijt je
trots verloort.
Nog uu, al weerspreken ze oprecht de weerzin van je nauwelijks
verzoende mond.
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ZOMERJUBEL

HET HEILIGE UUR

Een krekel sjirpt in de stille zomeravond onder het lavendelblauwe
licht van de nacht.
Het koren ruist zacht op de wijde velden tegenover ons huis.
Waar het kleine dier zo zingt en de aren zo fluisteren, ontwaakt
ook in ons een lied van bloei en liefde.
Eerst als ik de donkere bloemen van je ogen ontmoet, word ik
me bewust van de ernstige pracht van dit gloeiend uur.
Ik raak je even aan met één vinger. Ik wil weten, wat je denkt.
In het halve duister zie ik flauw je glimlach en de belofte van je
vragende mond.
Schuchter schuif ik nader, als om de heiligheid van deze stonde
niet te ontwijden.
Zo kom ik bij je pols en beproef je hand te lichten.
Ze gaat gewillig mee en ik druk ze argeloos tegen mijn borst.
Maar nu stort de aanbidding zich in volle omvang over mij.
Ik zijg naast je neer en vervoerd van verukking om je bezit en de
geweldigheid van dit door één enkele krekel doorzongen perceel
van de nacht, kus ik mijn hulde uit op je knieën in triomfante vlagen.

SPIN

De almachtige begeerte bonst met haar klokken onder mijn hart
en ik begraaf je in de wijding van mijn gezonken armen.
Want er wil een zegen van mij uitgaan, niet over alle volkeren,
maar over de éne uitverkorene, over jou alleen.
Je vindt me wel plechtig, ik zie het aan je lachen.
- Van welk een dwaze sekte is hij vanavond wel de malle priester ?
vraag je je af.
Je hoort niet, hoe mijn mond zingt zonder woorden, begeleid
door het orgel van de verrukking en dat ik maar wacht, op je nodigend 'Kom!'
Mijn ogen zie je niet bloeien naar de jouwe, wel de grote spin in haar

web tussen de ranken van de wingerd, tussen ons en de blauwe
maan.
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— Sla dat dier nog eerst even de tuin in, en kom dan! smeek je schier
poëtisch.
Kan ik nu wel iets anders doen, dan je zin, na zulk een practisch
prxludium?

WILDE MOND

De contouren van je mond lijken zo wild vanavond.
Nog smeult in mij de betovering na van de kruidige graan- en
klaprozenreuken, waar de trein me door voerde.
Ik zou dus ook zonder je belovende lippen niet aarzelen.
Nu ze zo naar mijn mond staan, is dit een aantrekkelijkheid te
meer, om niet te verzaken.
Alleen martel me niet nu. De hitte maakt de trek toch al niet
groter. Ik wil je ook niet naderen met een begeerte, waar geen
nobel koper in klinkt.

RIJPING

Buiten wentelt de zon over de gloeiende vallei en de bronsgroene
en metaalblauwe vliegen rijzen en dalen zoemende langs de hete
tuinmuren.
De rode zomer weegt op de vergulde vruchten van het graan en
de evene wind voert de geuren van narcotische bloemen tot onder
onze ogen.
We zitten geheel ontdaan en zijn onze eerste bedoeling, wat te
slapen, al lang vergeten.
De hitte houdt ons loom en we wijken voor elkander. We ondergaan met de gehele broeiende natuur het geweld van het rijpen en
we,kunnen ons aan elkander niet blijven weigeren.
Al klagen we over de verzengende warmte, we gaan mede op in
het grote werk van de scheppende zon en rijpen over de boorden
heen.
Maar de innigheid van de avond missen we.
We bezitten elkander als sculpturen en derven Godsgeloof en de
romantiek van nachtelijke kleur.
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VEINZERIJ

TELEURSTELLING

Door de lanen van je spottende ogen ben ik gegaan tot voor je ziel.
Dat werd je een teleurstelling.
Je hebt toch iets goeds moeten erkennen in me.
En met al je weerzin ga je nu bewijzen, hoe veel je van me houdt.
Je armen nemen me te gretig, te meer, waar je liever het tegendeel
zoudt veinzen.
Ik ben je niet dankbaar voor deze betuigingen. Ik streed er te zeer
om en heb ze te eerlijk verdiend.
Doen zal ik echter, of ik ze geweldig waardeer, al ware het maar
uit matrimoniale beleefdheid.

TALMEND

Ik sta voor het laatste omhulsel en hoog mijn jagende borst.
Je lacht boud, belovend en honend tegelijk, want je weet, dit énige
beletsel zal ik zo dadelijk woest wegzoenen.
Je kent ook je macht over me en je durft je wat te veroorloven.
Met je heupen wieg je, om me te lokken. Maar de wijsheid beheerst thans de begeerten.
Dit doet mij talmen.
Ik wacht misschien, tot j e het spel moe wordt en je ogen me aanmoedigen om je slaap niet al te zeer te verschuiven.
Het kan ook zijn, dat ik beid, tot er een smekend bevel over je
lippen kruipt en ik met treiterend kussen en kozen je dubbel kan
vergelden, al wat je me in de laatste dagen met zo ingetogen leedvermaak aandeed.

DE KEUR

Mijn witte kuise, bloeiend uit de nacht als een rijzende lange maan!
Héél de wildheid van mijn ontroerd gemoed legde zich bij het gezicht van je breed-slanke flankende blankheid.
Je eigenheden hypnotiseren me.
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Ik kan niets meer, het ontbreekt me aan moed.
Een geweldige deernis trekt met een weemoedige muziek door
mij heen, vergezeld met een ernstig voornemen, je heden mijn
mannelijke pijn te sparen.
Daarom sta ik nu zo voor je, als een sidderend man-kruisbeeld-vanpassie, tot je om mijn clownachtige ernst in je gulste glimlach schiet
en je dreigt met te zullen kittelen tot het uiterste, indien ik deze verrukte pantomime niet onmiddellijk eindig.
Ik ontnuchter niet door je proza, maar onder de plagende uitroep
van `mijn goud', 'mijn goud' stempel ik met een kus op je schouder
de keur van mijn hart.

SNAKERIJ

Je houdt alles voor me verborgen, om toch zeker te zijn, dat ik je
alles zal ontnemen.
De begeerte groeit al uit mijn vingers naar mijn handen. Ik kus
sterren uit het palet van je hals en de pauken van je heupen.
Je armen dekken de schatten nog weg met kuise gebaren, maar
aan je corrupt lachen merk ik te wel, hoe je me zo aangenaam mogelijk tracht te verleiden.
Je weet, vanavond was het eigenlijk niet mijn bedoeli gig te komen
en daarom wordt je zo de mannequin van matrimoniale genegenheid, dat ik wel een steen moest zijn, wilde ik standhouden.
Nu ik je handen terzijde ruk, weer je je nog wel, maar er zit niet
méér achter je kracht, dan de tegenstand voor de vorm. En die voel
je al te gaarne gebroken.

PLAGERIJ

In ieder van je ogen zit een zwaluw van plezier te wachten op mijn
dwaze invallen.
Want je moet mij kunnen beschuldigen. Ik moet de nar zijn, die
bedelt om het spel.
Daarom bid ik met mijn lippen op je mond: Moeder, je dient me
te vergeven, dat ik komen moet.
Die vogeltjes vinden dat grappig. Vader wordt immers de
domme.
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Nu ik die diertjes er uit wil kussen, zijn ze weg.
Even maar.
Weer turen ze me aan, treiterend-brutaal.
Ik merk het. Met list zal ik ze moeten vangen, volgens een ikweet-wel-wat aangenaam procédé.
Het zij zo! Plaag me, maar vraag me niet om pardon, wanneer ik
dadelijk anders kom, dan het licht van de zon tussen de bloesems van
de bronkende fruitbomen.

IN DE DIEPTE

Ik lig over je gebogen en volg je in de diepte.
Want je ziel achter je ogen wijkt voor me en neemt mijn verlangen onvoldaan mee.
Ik vraag me af, waar je zult ophouden met mijn begeerte zo ver
heen te voeren.
Zal ze na je héél rijp beraad weer boven komen drijven, omdat je
het toch niet van je kunt verkrijgen, me als een bedelaar zonder gave
van je deur te laten gaan?
Of zal ze al maar dieper zinken, tot de sluimer je zelf aangrijpt en
je geest voor vanavond van me weg voert?
Nog altijd lig ik over je gebogen.
Ik volg je in de diepte,
in de diepte,
in de diepte.
Tot je plotseling je ogen groot openspert en je je mond vertrekt
tot je plagerigste glimlach, die ik onmiddellijk wegkus.
Nu weet je je verloren.
Maar dat heb je meer dan dubbel aan me verdiend.
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GEDEMPT SPEL

LAMPEN

Er komen uit je blauwe ogen twee bruine lampen naar me getreden.
Wat willen die zachte lichten eigenlijk van mij ?
— Dat ge onze goede Vrouwe komt bezoeken.
— Deed ik dat dan niet steeds?
Nu lachen de lampen geheimzinnig-flakkerend, keren zich om en
gaan.
Maar mijn blikken volgen ze op de voet en schrijden met haar
tegelijk haar donkere huizen binnen.
Het brood en de wijn geuren er goed en bomen fluisteren mild
voor de ramen.
— Nu mijn blikken samen met je lampen in jou zijn getreden,
neemt je me toch zeker gehéél tot je gragen gast?
— Waarom zou ik ze anders hebben uitgezonden?
—

LANGS DE HELLINGEN VAN DE NACHT

Nu het grote torment over is, liggen we met de ogen nog wat naar
elkander te schemeren.
Je doet ze grappig open en dicht, al merk ik telkens een smaller
streepje.
De vaak overmeestert je en langzaam glijdt je geest weg van me
langs de helling van de nacht.
Eindelijk blinkt er nauwelijks een zo klein mogelijk kiertje van.
Je poogt nog flauw er als toegift een glimlach bij te doen.
Het lukt je niet meer, de luikjes vallen dicht en je zinkt in je sluimer.
Lang kijk ik en wacht, of die venstertjes weer opengaan. Ik gevoel
me zo verdrietig alleen.
Nu dit niet gebeurt, strijd ik met mijn onzeglijk verlangen je
wakker te plagen. Ik meet de milde blankheid van je hals nog even
met mijn mond en glazeer er matte plekjes.
Maar de slaap schuift over me en neemt de zorg om de uiterlijke
dingen van me weg.
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TWEE DRONKENEN

We zijn twee dronkenen uit een samen huis en zo geleiden we elkander.
Een wijd land zonder bloemen en sterren wacht ons.
Er vloeien andere vreugden tussen de lichten van onze ogen, de
smachtingen van onze lippen en de ontmoetingen van onze borsten.
We missen zeker alle bezinning, maar willen we wel verstandig
zijn ?
Wat zullen we dan nog al de straatjes van de zoet liefde gaan!
Wat geeft ons dat getreuzel, als om nachtigaalgefluit en dat peilend gespeel van onze vingers !
Je vraagt me noch de zon of de maan, noch de bloemen van het
komende jaar.
Je vraagt me de daad en ik ben genegen ze te geven, een dronkene
aan ene dronkene in ons samen huis.

NAJAAR

Om je wangen waast de kaas van je welkom onder de vergulde
domheid van de goede zon.
Ik ben wel penitent, dat ik de vurige breedheid van dat wrede
licht nu meer beschimp, dan ik het nog voor kort aanbad.
Jij hebt me weer de grote christen gemaakt, die ik nu ben.
Zachtjes eet ik je welkom op en met het vermenigvoudigen van
mijn rondende blikken, omring ik de standaard van je hals, de vlag
van ons gezin.
Ik voel me grappig rood voor de tere mogendheden van je borsten
en ik lach zo stil en dwaas, gelijk een kind om goed fruit, als ik maar
vermag.
Mijn handen zoeken de jouwe met dat stuntelig spel van toen je
vingers nog behoorden aan een maagd.
Ze weten beter.
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VIGILIËN

ONTHOUDING

We zijn weer aan de eenzame dagen, dat je me niet kunt ontvangen.
Met lichte treurnis stel ik me deze avond tevreden, wat te spelen
met je handen. Ik wend ze naar alle zijden, om en om en nog eens
om en om en vergelijk ze. Mijn vingers dringen zich tussen de jouwe.
Ik beschouw ze lang.
Elk paar brengt me bij de herinnering aan je trouwe benen, die ik
nu zo hopeloos moet mijden.
je ogen sluit ik met mijn lippen, nu ze zo zachtverwijtend kijken
naar mijn verdriet.
Dit is ook ongeveer alles.
Mijn begeerte blijft een open wonde, zonder kans op genezing.
Het zij zo!
Ik onderwerp me weer aan deze naargeestige periode en poog al
mijn 'gêne' weg te sussen met mijn wangen tegen je reliëf en mijn
gedachten tegen de kalender.

ONTZEGGING

Je ziet me staan op de drempel van begeren en weifelen.
Dankbaar loont me je lachen, als je meent me te zien wijken.
Ernstig bedelen je ogen om genade, wanneer je me maar even naar
je genegen voelt.
Indien ik nog met een paar kussen zou willen tevreden zijn? Of
me met wat strelen vergenoegen? Maar flikkert even de ernstige
wil door, dan pruil je. Dit behoefj e van avond niet te doen.
Laat me nog wat talmen voor de deur van het verlangen! Het is er
schoon.
En luisteren met de hand aan de ring van de gesloten poort, hoe
daar binnen de Liefde met haperende handen op de harp slaat !
Zijn deze dromerijen soms niet inniger dan de stillende daad?
Laat me nog wat dralen en aanschouwen, wat ik me geven kan en
ik je heden zo heldhaftig schenk.
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ROEMERTJE

Ik hang met mijn lippen aan het roemertje van je mond en kan ze
niet meer bewegen.
Doe je ogen nu maar open en dan weer dicht, in grappig herhalen,
van dat goede plekje scheid ik niet meer!
Onze wimpers raken elkander boven je weerloze glimlach.
Nu ik los kom, zijg ik op de knieën en het spelletje begint weer
opnieuw.
Ik neurie tegen je mond als een verliefd dier. Al mijn dwaze
woorden wrijf ik je op je lippen en ik poos al weer.
Doe je ogen nu maar open en dicht, open en dicht, open en dicht,
ik kan niet meer, ik kan niet meer !
Verstard in de verrukking blijf ik zo, tot je mijn hoofd begerig in
je handen neemt, mijn mond met geweld gehéél in de jouwe prest
en me dan zachtjes wegschuift, meewarig fluisterend:
— Voor nu, is het genoeg.

GELIJK IK NU WEER VOOR JE TREED

Gelijk ik nu weer voor je treed, zal ik ook wel weer van je moeten
gaan.
Er viel een rode dauw tussen jou en mij.
Mijn wederspannige geest wil wel om deze dingen heen, doch
halverwege keert ook hij zich teleurgesteld om en gaat.
Wat geeft het me te knorren om deze lastige dagen!
Je zoudt zelf zo gaarne anders willen, vooral om mij.
Zo mijden we elkander, maar treden we, gedreven door de donkere machten in ons, weer samen. We zwijgen en kijken elkander
lang aan, hand in hand.
Met je innigste glimlach wil je mijn hinder helen.
De honing van je medelijden voel ik vloeien uit je onmachtige
strelingen langs mijn lichaam zonder hoop. Door je kussen zonder
hartstocht poog je me te verzoenen met mijn ongeduld.
Naar de namen die je me geeft, word ik haast een klein ventje bij
zijn moeder.
Ik moet nu wel lachen om je uitbundige goedheid, maar met al
deze overvloed van trouw en liefde, blijft mijn verlangen zonder
heelmiddel.
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Gelijk ik me nu van je verwijder, zal ik weer voor je treden en ook
weer van je moeten gaan.
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DE BOOM DER KENNIS VAN GOED EN KWAAD

HELDENLIED

Je ogen jubelen met een amberlicht, nu ze me zien.
De liefde maakte me wonderbaar. Ze schiep mijn alledaagse gedaante om tot een figuur uit een heldenlied en nu schrijd ik op je af,
breed als de zon en diep als de nacht.
Een kloek-gerythmeerde muziek fonkelt uit mijn armen naar je
hals, uit den marsstand van mijn benen naar de jouwe.
In triomf roep ik je heupen naar me toe en mijn kussen klinken
op je mond, als de schelle samenslagen van bekkens. Mijn hart paukt
onder mijn borst tegen de jouwe.
Ik weet het, dit alles is grootheidswaan, meer niet, maar van een
zo zoete verrukkelijkheid, waarnaast al het andere als ijdel verblinkt.
Nieuwe cadansen rukken aan en je ondergaat enthousiast de geweldige gedaanteverandering van mijn wezen. Mijn dwaasheid wordt
van zulk een majesteit, dat je met de ogen vochtig ineen nijgt en me
van overtroefde trots in de armen bijt.

GEESTELIJKE STRIJD

Er zijn dagen, dat ik de religie van je benen niet kan belijden.
Ik word dan opgevorderd door de eeuwigheid en moet naar het
smartelijke slagveld van de zielen.
Mijn vijanden zie ik niet, al geloof ik te vechten met hemel en hel
tegelijk.
Het helpt me niet, te pogen die beide machten te ontkennen. Ze
zijn er aanwezig, als twee hozen, ene van blauwe zon en ene van
modder, die naar elkander wentelen door het dode azuur. Tussen
hun maling dreig ik te stikken.
En al onderga ik in sommige andere seconden de heerlijkheden
van God, al word ik gerukt in de sferen en schreit het berouw zich
langs mijn longen luid uit naar de diepten, die op ons staan, al kruis
ik me, om ik weet niet welke zonden, en al misdeed ik, mijn énige,
mijn énige, toch vlucht ik liever naar je heiligdom en laat al het
andere maar aan al de anderen.
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EVENWIJDIG

Tussen de vallende reuken van de bomen en de rijzende geuren van
de bloemen vliegen de treinen van het licht langs de aarde rond de
zon.
Tussen de schemeringen van je ogen en de arabesken van je
knieën, davert de vloekende bloei van mijn woedende begeerten.
Alles wielt evenwijdig.
De verdoemingen van mijn vlees aan het jouwe.
De hemelvaarten van ons geloof naar het licht.
Alles wielt evenwijdig.
Alleen de brandende cirkels snijden ons rode bogende repen van
pijn, waar de ziel woont, die maar wil door de zon naar God, waar
het vlees zich manifesteert, dat maar wil naar de diepten, die jij
symboliseert.
Zo hang ik met mijn geestelijke communies en mijn wellust naast
jou op de blauwe ladders van de eeuwigheid, tussen hemel en aarde
en we kunnen niet meer naar boven, noch naar beneden.
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KLOKKEN
Klokklanken drijven door donkeren nacht
zwaarbrommend voort, als daavrende schoten,
buldrend in strijd van vechtende vloten,
dreunend en dondrend met bronzene pracht.
Soms is 't, als wijken de vloten, en zacht
smelt het gedruisch tot stervende stooten.
Heeft het geschut, uit klaar brons gegoten,
eensklaps verloren, vergeten zijn kracht?
Dan dromt weer 't pallen der galmende klokken
klaar door den nacht, als een juublende stoet
daverend juichende, — hun, die vertrokken,
thans wederkeerend, vol zege in 't gemoet,
ziende hun koning, de kroon op de lokken,
goudzwaar, ze juichen: 'Heil, Koning, Gegroet!'
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VERVELING
Voetje voor voetje, héél traag en héél loom,
glijden en schrijden de uren voorbij,
duister en drukkend. Verveling grijpt mij,
donker en dreigend als spokengedroom.
Om me zie 'k rijzen uit grauwwitten doom,
schimmen van natklamme stammen in rij,
vaag lijnend op uit de nevelenbrij,
warend om stammen en struiken en boom.
't Is, als hoor 'k zuchten de tikkende klok,
snikken den slinger, die aldoor dof schokt,
gaande automatisch, éénbanig zijn gang.
't Wordt me zoo naar om de ziele en zoo bang
't Is, als verstart me het eeuwig getok...
...Droeve verveling, wat duurt ge toch lang.

1264

BOOMGEFLUISTER.

Ik ben aanwezig, en ik luister,
o boomen, naar uw teer gefluister;
ik luister naar uw zilverzang
oneindig-droef, zoo lang,... zoo lang...
en 'k ben aanwezig, en ik luister
van morgenvroegt, tot avondduister
een sluier om de dingen slaat,
en alles droomen, rusten gaat.
Ik ben aanwezig dán en luister,
o boomen, naar uw droef gefluister.
Gij kent geen rusten en geen nacht;
door dag en duister klinkt uw klacht;
bij 't scheemren van der sterren lach
klaagt nog uw eindloos, innig 'Ach'.
0, kon 'k als gij, mijn droeve boomen,
mijn leed in liedren heen doen stroomen
en fluisterzingen, dag en nacht,
hoe mijne ziel naar 't Einde smacht.
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MIDLENTLIED.
Als de gons en de dans van den meikever ruischt,
danst mijn ziele door de weide.
Als de zuidwind door bloeiende acaciën suist,
zingt ze zalig lentgetijden.
Als ringsom speelt de Mei in het jonggroene gras,
en de bloemen ringelreien;
als het zilver der nymphea's bloeit op den plas,
en de lisschen goud gedijen;
o, dan danst mijne ziel om een meizoentje rond
in een kring van blanke vlinders,
wankeldansende speelsch om de bloemekens bont,
als een rei van blonde kinders,
wen de gons en de dans van den meikever ruischt.
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AVOND

Zoo vlood de gulden zonneschijn,
die leven schonk en onderging,
omgordeld van een vlammenring
en spel van schitterschoone lijn.
Om 't zachte zinken speelde 't licht
der vederwolken, paars en rood,
een luchtig spel. De zonne vlood
met rozen lach op 't goudgezicht.
Een laatste gloed gleed langs den trans
het duister toog ter schemervaart.
De moede en afgebeuldë aard
ging sluimren bij het grauw gedans
der schemerduisters, die in rei
om huize' en boomen dwaalden rond.
Waar eerst de zonne straalde blond,
zeeg zacht de nacht als fulpen sprei
van diepblauw floers, vol tinteling
van sterrenlachjes-goudgeglim...
Het ijle dagblauw aan de kim
neeg neder in de schemering.
Gerucht, als sleepten sluiers-zacht,
schoof schuiflend door de sluimering,
die droomende om de dingen hing...
Was dat dë Engel van den Nacht?
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DE VLEERMUIS.
De vleermuis wankelt zwak heur fladderkring,
een zwarte vlinder schijnt heur vluchtig zweven.
In schemer zweeft geruischloos 't rustloos beven
en wieken van den zwaaiezwakken zwing.
Ze wiekt al wankelwiekend kring na kring;
alsof door onrust, angst ze wordt gedreven,
en 't lijkt me dat heur levensloop geschreven
wordt door haar zelve in de avondschemering.
Zóó ook wiekt mijne ziel door 's levens duister
onrustig rond, terwijl z'heur daden schrijft
niet in de lucht, doch in heur zelf, die blijft.
Aan diepen hemel danst in lichten luister
een ster, waarop heur weten angstig peinst,
wanneer ze vreugde en vroolijk leven veinst.

BLOESEMBOOM.
De bloesems wolken om mijn zieleboom.
Het bloemendons danst in gedurig deinen
door 't loover, waarin zilvren trossen lijnen
de zieleweelde van den Midlentdroom.
Een rein gedacht' wiekt op als licht aroom.
Der Geesten Zon hernieuwt heur schittrend schijnen;
de luchten van mijn sombre ziel verreinen,
't geweten rust, — die ruste stemt mij vroom.
Degenen, die mij 's winters lijdend zagen,
ze gingen, zeggend: 'Ziet dien Boom!' Hun lach
klonk spottend door den sombren winterdag.
Het leed is heen! In weel'ge bleosempracht
rust nu mijn ziel van strijd en sombre dagen...
Zij spot niet met degenen, die nu klagen!
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LIEFDE.
Ik sprak tot haar en zij tot mij; 'Wij beiden
beminne' elkander, niet om zingenot
doch om de Liefde, die bestaat uit God;
wij zullen minnen, tot de dood komt scheiden.'
't Was lente', als we in liefdevol verblijden
van weeldetoekomstdroom zoo spraken tot
elkander van 't ons-beiden bindend lot,
en dat we in stilte liefdetranen schreiden.
De lente vlood, de gaarden werden groen,
waartusschen roode en gouden vruchten blonken.
In eigen hof, omrankt van blond festoen,
zat blij de Moeder; stamelklanken klonken.
Wij zagen rozen van jong leven bloein
en dankten God, van oudervreugde dronken.
HEMELVAART.
0, zie van gindschen berg de wanden beven
en gouden gloed slaan uit de nieuwe kloven!
Hoor, hoe de luchten zich met klanken weven
van zingende engelen, die hun Koning loven.
Al schittering en gloed, omhooge-zweven
van glansgewaden, ruischend steeds naar boven,
tot schitterluchten worden opgeschoven
en juublend toegang tot den hemel geven,
waar onuitspreeklijk-klaar, van negen kringen
omgord, de Koning — fonklend — immer stijgt
door glorierijker rangen, die Hem zingen
het hooglied van hun liefde, dat nu zijgt
als gouden sluier, om mijn oog te dwingen
tot nijgen, nu zich Heilge en Engel nijgt.
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STORM.
De winden woeden in mijn somber woud;
de stormstem schreit tot dreun in 't dicht geblader;
de weemoed kolkt en loeit en bruist me in de ader,
mijn lichaam siddert. Windjacht giert, ril-koud.
De reuzearm des storms grijpt 't huivrend hout
en smakt en splijt de takken altegader;
de donder schokt en rolt met hol gerader
door 't zwoegend zwerk,
dat rampe en onheil brouwt.
De regen gutst in scherpe stralen tegen
mijn bleek gelaat, waarin de oogen puilen.
Ik zoek vergeefs, wáar 't rillend lijf te schuilen...
De bliksem vlamt... doch nergens speur ik wegen...
In 't bruisend loover ruischen stroomen regen...
Het stormlied giert in razend, rustloos huilen...
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DONDER STORM.
En rolde niet de donder als een rots,

die kantelt, dalend dondrend in ravijnen,
of diep in 't meer, dat op de rotsen klotst?
Hoe zuchten bang de sidderende pijnen!
De bliksem schiet; ik zie de schicht verschijnen.
Fel rijt de ranke lichtspeer snelle lijnen
door 't zwarte zwerk - 11-licht verzwindt dan plots,
en raatlend hotst en botst de donderknots.
De wind waait woedend om mijn bange leên.
De' avond daalt, en 't donker wordt nog dieper.
Bij de eev'ne stilte klaagt gerucht, als riep er
een stervend menschkind 'Help!'
met luid geween...
...De wolken splijten, en de maan breekt door, héél even levend zilver gietend, blauwen gloor.
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AVONDACCOORDEN.
Vlamschoone dood
van de zonne, die vlood
van den trans,
waar heur glans
gaat verdwijnen.
Prachtige lijnen
van rozigen brand
op het purperen strand
van de wolken.
Laaiende kolken
om gloeiende rotsen,
waar golvenrobijnen op klotsen...
Valende, loom
zijgt de schittrende droom
van het vluchtende daglicht ter neder.
Zwartblauw geveder
van rijzenden nacht
dooft de pracht,
nog zooëven
in leven.
't Goud van de kruinen
der wolken, tot puinen
verkruimeld,
daalt, tuimelt
in't donkerend dal...
Goudvlokken-val
van de pinkendestarren;
verwarren
van gouden gewemel.
De hemel
vol bloeitros
van lichtblos
der bloemende lichtjes.
Elfengezichtjes,
in 't woudesmeraud
dronken van 't lonkende manegoud...
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BERUSTING.
Ik buig; de storm bedaart, de vlagen sterven...
Berusting zont door 't grauwe donker op.
Heur zonnevaan, geplant op wolkenkop,
schijnt schemerschittrend na het lange derven
van 't Godlijk Licht. Heur goud begint te zwerven
door 't lachend dal, waaruit de heuveltop
der groene Hope rijst. De groene knop
ontluikt mijn hart, vereedlend mijne nerven.
Ik adem, geniet lucht na 't pas doorstane
geweld, waarvan de sporen zichtbaar zijn.
De kimmen gulden. Ziet! de zonneschijn
schudt wolken goudstof in de groene lanen.
't Berustend hart behoeft geen weg te banen;
voor hem, die hoopt, zijn alle wegen rein.
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KLOKJE IN 'T DAL.

Wanneer ik op een berg sta, en in 't dal
een kleppend klokje klinkt de klare klanken,
dan voel ik de behoefte om te danken:
de schoonheid Gods vertoont zich overal.
Mijn blik, geboeid, zoekt, waar het klaar geschal
van 't klokje klinkt en rijst; de klanken wanken.
Ik zie en zie niet zweven gouden spranken
van ruischend zonlicht in de lila hal.
Ik voel me vredig dan en vroom gestemd;
mijn ziel rijst hooger dan de gouden wolken,
daalt dieper dan in 't dal de groene kolken:
't is of mijn oog in hemelneevlen zwemt...
Het klokje klinkt voor 't laatst...
[de klank verringt...
Ik droom en luister naar 't heelal, dat zingt.
ARBEID.
Een donderdof gelui domt door het dal:

een reuzenldok roept allen tot den arbeid,
en velen lachen bij den doffen schal,
doch meerdren morren: 'Arbeid is een narheid!'
Mijn ziele tijgt naar de machinenhal...
Des motors monotoon gedreun doet krielen
de riemen, raadren rallen, wielen wielen...
Mijn ziele zwoegt en telt der uren tal...
`Is plicht en arbeid niet een wil-vernieling?'
zoo fluistert de Ontevredenheid me in 't oor.
Der raadren staag geraas juicht 't woord tot koor.
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Verstoord zoekt zuchtend mijne ziel bezieling
bij God, Wiens stem dreunt door de wielenwieling:
`Doe steeds uw plicht, Ik ben het Loon daarvoor!'

EGOÏSME.

Ik had mij-zelf beloofd een berg te zijn
met gladde glooiing, gepolijste flanken,
opdat niet ééne van der menschen klanken
van smart zich hechten zou aan mijn terrein,
want ruige hoogten blijven nimmer rein
van 't klagen uit het dal, 't gekerm der kranken
en ik, ik wilde van dat menschlijk janken
voor immer en voor goed ontslagen zijn.
In trotsche ruste hoog op 't dal gelegen,

zoo meende ik mijn' belofte te volbrengen
en nimmermeer om andrer leed te plengen
een traan... Daar klonk een jammerschrei me tegen
uit 't dal... Een schok deed mijnen berg bewegen,
die schreiend zich met 't schreiend dal ging mengen.
ZIELEJUB EL.
En in me ruischt — als zware hagelslag
op gouden klokjes — klank van legioenen
cherubenzangen, slingrend in festoenen
van lichtgetinten toon en harpenlach,

dóorruischend, als met klaar geklank klaroenen
het blij verheugen van den hoogen Dag
doen stijgen tot een jubel van miljoenen
genieën, door mijn ziel te saam gebracht,
die juichend' zwaaien groene en vermiljoene
banieren, wapprend om de Leliënvlag,
die hóóg-waait van mijn burcht in goudwit-pracht.
Kanongedonder, daavrend slag op slag,
verrolt in 't klokken van den dom. Kaproenengewuif... Cheruben, die genieën zoenen...
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MEIZANG.
Er zweeft iets in de lucht,
als een wagen
zonder wielen,
gedragen
door zielen
wit-vlinderig schoon,
die lachende vragen:
`Voor wie is de wagen,
waarin deze glinstrende troon?'
of duizenden duiven
doorstuiven
de lucht,
met wuivende kuiven
in glanzende vlucht,
en rozen doen reegnen
uit sfeer van geluid,
die 't al
met een schal
van gezangen omsluit.
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ANGELUS.
Klare
wonderbare
wijzen
droomen
in het avondgrij zen,
als de lila doornen
rijzen
uit de zachtgekleurde kim.
Heel het land een teêrgepeize
van de rust, die lijze, lijze
looint om huis en boomenschim.
Engeltjes met gouden lokjes
luiden nu de bedeklokjes,
luiden vroom het Angelus
door de droomlandlijke rust.
Driemaal beven
dan héél even
klaar hun kort en vluchtig leven
in een op- en nederzweven
kleine klokkeklankjes vroom.
Stil... ze zijn zacht neergezegen
op de velden, op de wegen
en ze klinken in de droom
van de bloemen, die zacht spreken
liefdetale, langs de beken,
waar de wilgen luisteren loom.
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SCHEPPING.
De 2macht van Uw streven
bruist tot een grootsche' orkaan,
wiens duizend donders geven
hun schok, — en 't is gedaan.

De zwarte massa's Wecken.
Door 't donker, minder dicht,
hoor ik Uw stemme spreken
Uw woord: 'Het worde licht!'
Van uit het neveldonker
klinkt zuchten van gerucht.
Dan schiete' in schel geflonker
met duizelende vlucht
miljoenen wereldbollen,
verbreidend Uwe faam,
terwijl ze rustloos rollen
door 't ruim, in Uwen Naam.
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STIL IS HET LAND.

Stil is het land van mijne liefde,
waar bloesemboomen wiegden teer
hun blank en groen in lila luchten,
wen de avond daalde vredig neer.
Eilaas, zóó is dat land niet meer.
Stil is het land, dat ik mij droomde:
een maanlichtdronken rozengaard;
doch in den stoet van sterke stormen
bleef slechts éen purpren roos gespaard,
die nu in eeuwgen weemoed staart.
Stil is het land. De woeste heuvlen
verdwijnen donker in den nacht;
geen sterren lichten in de hoogten;
alléén de woken schuiven zacht
hun zwarte massa's in dien nacht.
Stil is het land. Een wild verlangen
verteert mijn ziel bij al dat leed;
zij wil dat arme land omprangen,
dat lijden moet en niets misdeed.
Ons beider lijden is te wreed!
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WIEGELIEDJE.
Kleine klokjes roepen: 'Nina,
avond wordt het in de gouw'.
Alle bloemen fluistren: 'Nina,
nina, kindeken, douw-douw.'
Alle boomen ruischen: 'Nina,
avond is het, zoet en lauw;
tijd, dat 't kindeken moet slapen
nina, nina, slaap maar gauw!'
Morgen mag het weérom spelen.
Slaap! de sterren waken trouw
met de' engeltjes, die zingen:
`Nina, kindeken, douw-douw!'
SCHEPPINGSWOORD.
En tot de werelden, die sliepen, sprak Ik: `Dáad
en wees hun plaats te midd' der wijd-oneinde,
diep-leêge ruimte' ; en vèr en heinde
klonk regelmatig 't ruischen van de schaar
ontzagbre bollen, die, de sterren zijnde,
wit-gloeiend rolden en de ruimten klaarvan-licht doorvolden tot een wonderbaar
geheel van weergalooze glorie. Mèt omlijnde
'k in vaste wetten gansch den trotschen stoet
van fonkelende zonnen, die nog vlieden
in lange ellipsen, tot 'k Mijn hand, éens, dalend
[strek
en hun gebied te zinken in den vloed,
waaruit 'k ze schiep, — waarin ze zullen zieden,
tot 'k voor een nieuwen mensch een nieuwe wereld
[wek.
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STEMME DES HEEREN:
`Hier in Mijn Hart, waarin uw liefde koning is,
en dat voor eeuwig uw geliefde woning is,
vlamt liefdevuur, dat alle min verslindt.
`Hier gloeit uw beeld,dat eens door Mij ge(boren is,
hier laait uw ziel, die thans door Mij verkoren is
tot een verzaam, dat eeuwig herbegint.
`Ofschoon miljoenen met u, Mij beminnend zijn
in véél verzamen, die steeds herbeginnend zijn,
toch zal 't u zijn, of 'k u alléén bemin.'
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VOORGEVOELENS.
Er klaagt iets in den boezem van den nacht...
Een verre klok luidt met een dof gebons
aangrijpend somber...
Immer droever, luider klinkt de klacht...
Ik zie een stoet van bleeke lampions
dwale' om een vage tombe er...
Wat willen die wezens? Zijn 't spoken?
Wat wordt daar beraamd, besproken?
Wat zweren zij saam?
Ik hoor mijnen naam
en iets van 'gebroken'.
Is dat een profetie van doodenbrons?
Zijn dat zielen, die lampions?
Er klaagt iets in den boezem van den nacht...
De verre klok luidt thans nabij,
en in mij roept een stem, met kracht:
"t Is voor mij! 't Is voor mij !!'
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IDEALEN.
Wij dansen, wij dansen
in zonnige transen,
wij dansen in glansen
van goud.
Wij wonen op tronen
met heerlijke kronen,
wij blijven steeds schoon, en
wij worden nooit oud.
Wij zien uit den hooge
die duizenden oogen,
zoo deerlijk bedrogen
door onze pracht.
Zij zien ons verschijnen
in schittrende lijnen,
vergeten hun pijnen
en droomen zacht.
Wij zijn de Idealen,
die dwalen en pralen;
en waar wij vervalen,
daar komt de smart.
En zijn wij geweken,
dan klinkt nog het smeeken
en zachtkens het breken
van 't menschenhart.
Wij dansen, wij dansen
in zonnige glansen,
wij dansen in transen
van goud.
Wij wonen op tronen
met schittrende kronen;
wij blijven steeds schoon, en
wij worden nooit oud.
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ENGLEN.
Rei, rei-door-rei
eeuwig-blij
gaan de' englen,
daar, waar zij klaarwonderbaar
samen menglen
zang, zang-door-zang
met hun zaligen mond.
Lied, lied-door-lied
vult 't verschiet,
waar zij loven;
koor, koor-door-koor
ruischt sonoor,
nu daar boven
zacht lacht de pracht
van de heilige stond!
Glans, glans-om-glans
weeft de dans
van die geesten;
gloed, gloed-om-gloed
weeft hun stoet;
en hun leesten
zon, zon-om-zon
om het Eeuwige Licht.
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BLOESEMFEEST.
Op een troon van azuur
in het eindeloos-puur
firmament van glansen en goud,
troont de jonge natuur,
en het teedere vuur
van de zonne is heur heraut.
De klank der bazuin
botst op de kruin
der bergen, die trillen van vreugd.
Langs hun hellingen schuin,
ligt zoo menige tuin,
die hun aanschijn verjongt, verjeugdt.
De weerkaatsende schal
wekt het sluimrende dal;
het opent het groenë oog,
het ziet den lieftalligen stralenval
uit de glanzende diepte omhoog,
want de zonnige trans
zendt een zegen van glans
op het land, dat niet meer lijdt,
dat verruklijk zich thans
eenen bloesemenkrans
om de groene slapen spreidt.
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STRIJD.
Rond in de bergen vlammen rosse vuren;
daar waakt het zwarte leger, waar 'k mee strijd
den levenslangen kamp om de eeuwigheid
en de oppermacht der hoogere natuur, en
daar zij weten, dat ik hen verbeid,
zoo zijn ze stil, ofschoon ze mij begluren,
of ik niet, wakensmoe, na duizend uren
vermand door onweerstaanbren slaap, hun tijd
zal geven tot 't besluipen mijner stelling,
terwijl ik slapend leun op 't zwaardekruis.
Ik hoor reeds schuiflen hunne voeten, zacht.
Is het wel zeker, dat hij slaapt? 't gespuis
zich afvraagt bij het klimmen uit de delling.
Neen, neen, ik waak bij dag en hollen nacht!
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WERELDWEE.

`Zeg in den wind al Uw smart en verlangen,
hij zal het voeren naar 't land over zee,
luister, gij zult bij den windkeer ontvangen
- zacht-ver - het antwoord, een echo van wee!'
Wordt dan geleden in alle gewesten?
Is dáár een smart aan de mijne gelijk?
Staart daar een weenende ziel op de resten
van haar verbrokkeld Illusiën-rijk?
`Ga! naar het strand, wen er luiden de klokken,
zing Uw gebed daar, de wind voert het mêe.
Wacht op den windkeer; hij voert u bij brokken
over het bidden, daar ver aan de rêe.
't luiden der klokken van 't land over zee.
Daar wordt geleden, gebeden, gestreden,
daar wordt al lijdende, zingend gebêen.
Wees met Uw land - dat koudkille - tevreden,
lijd voor het goede. Gij zijt niet alleen!'
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ZIELED ORHEID.
0, toen Gij mij verliet, vlood alles heen,
mijn vreugde om 't leven, mijn genot in 't
schoone;
plots werd een wildernis - droefwoest - mijn
wone,
ver van al-leven; wolke' en rotse' alleen.
Soms zwierven in de nevelbanken tonen;
ze klonken teer, 'k weerhield mijn zielgeween.
Ik dacht: Hij zal zich thans aan mij vertoonen,
doch, ach, de tonen vloden flauwend heen.
In eindeloozen weemoed houd ik wacht;
mij roept Zijne stemme, bij dag en nacht
klagend door sombre omwolkte rotsvallei.
Luid galmt heur roep !Luid galmt heur roep!
luid!! luid!!!
in het huilend gejuich van het windgefluit,
luid! luid!! in het loeiende stormgeschrei!!!
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LAATSTE OORDEEL.
Ik zal voor u verschijnen met het Teeken
van Mijne Macht, en gij zult ervoor beven.
0, in die stonde wenscht ge niet te leven
en na uw eersten dag te zijn bezweken.
Bazuingeluid zal schalle' uit alle streken,
en die Mij minnen zullen opwaarts zweven.
Mijn Vader zal de hemelwanden breken
en eeuwge zonnen om hun wezen weven.
Doch gij, Mij hatend, u zal Ik verwijzen
— na eenen blik op Mijne Glorie, — naar 'n
[woestijn
van éeuwgen nacht en éeuwig vuur en ijs, en
wat gij zaagt, dat kunt ge niet vergeten;
gij hebt daarin 't verstooten Heil gemeten,
uw eeuwge spijt zal eeuwge wanhoop zijn.

STIL DAL.
De groote klank der groote klok is heen,
en in het dal
is het weer even stil als v(Sor den schal,
die statig in den wal
der blauwe wolken aan de kim verdween.
De boomen nijgen, even weiflend: neen,
als zijn zij droeve, wijl 't gelui verklonk,
en weerom stiltë om hun wezen zonk, —
nog grooter stilte dan de stilt' voorheen.
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GODSLAMP.
Het heilig uur van stiltë en gebeden
is nu weer henen. In de kerk wordt 't donker;
terzij van 't weiflend roode lichtgeflonker
der godslamp sterven weg des kosters schreden.
Het wodt zoo stil,... de holle ruimte breed en
donkerder steeds rondom de roode vonk. Er
schijnt iets te weenen, en het is, als klonk er
van uit het orgel door de heilge stede
een ver geklaag van Iemand, die geleden
heeft, tot het einde, alle smart der aarde,
doch niet te breken in Zijn grootheid was.
Het lichtje weifelt in het roode glas; —
't is of in 't donker 's vijands schimmen gleden
en vluchten moesten, waar het lichtje klaarde.

OUD EN NIEUW.

Als brak
een dorre tak
in een stil woud...
als sprak
een verre stem van oud
geluk, tot om mijn wezen hing
de weemoed der herinnering...
als riep een bleeke schim
flauw aan de nevelkim,
dolend langs donkren horizont,
dat ze nergens ruste vond...
zoo ging iets van me heen
— dit uur — dat 'k nog niet klaar
besef, doch waar
'k eenmaal om ween.
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0, DOOF UW LAMP.
0, doof Uw lamp, Gij, die daar door mijn gaard
geruischloos treedt in 't vallen van den nacht,
en stoor mij niet, want ik wil droomen zacht
onder het sluimrende plataangeblaart.
0, doof Uw lamp, heur weifelende klaart'
hindert de komst der droomen, die 'k verwacht,
wier wezen reeds onzichtbaar ommewaart
diep in der boomen zwaar-zwartgroene dracht.
0, doof Uw lamp, of berg ze in Uw gewaad!
Ik riep U niet, en Gij, Gij hindert mij
gelijk de klamme reuk van d'avonddamp,
die ijl gereze' uit vochtige vallei
drijft als een sluier op de lucht. Verlaat
mijn gaard! ga heen, ver! ver!!
[of doof Uw lamp...

HEMELBEELD.
Gij zijt het middenpunt van trillioenen
cirkels van ondoorgrondlijk heilig vuur
wervelende in een ruimte van azuur,
al grooter, grooter, bleeker... Legioenen,
die U aanriepen in hun laatste uur,
zij vormen 't aantal ronden, schijnbaar-groene,
en in het helste geel de kampioenen
van Uwe Leer... Dan, in het puurste puur
van 't witste vuur, de Hooge Vrouwe, die
U gaf de Mensch-natuur. De Eeuwig-Reine
ineengesmolten met de Goddelijke Spil.

De eeuwig-heilge cirkels wervlen, ruischend stil
in schijnbre vlamspiralen hunne lijnen
van eeuwig-onverstoorbre symmetrie.
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DER ZONNE LIEFDELIED.

Ik zal u drukken op uw donkren mond
een gouden kus, en gij zult dien verslinden.
0, op mijn lippen zult gij lente vinden
en groen en bloesem, alles in éen stond'.
Richt u alreedë op van uwe spond',
want ik ga komen, mijne welbeminde
aarde, waarin de Heer behagen vond,
om u, zoolang Hij wil, aan mij te binden.
De witte weeën en de donkre pijn
van ijs en stormen zullen niet meer deren
uw rijzende gestalte, die verbeidt
den brand van mijne ziel: in zoet verkeeren
de pracht van mijner liefde majesteit,
in 't innig heil van twee in éen te zijn.
KERSTNACHT VAN DEN BOETELING.
Zwijgt, klokken, zwijgt, beweegt uw bronzen
[tongen
niet meer en doet mij niet in 't donker weenen,
de schoone tijd, waarin ik heb gezongen
kerstleysen, is zoo lange... lange... henen...
0, laat mij met mijn schande toch alleene
en doet mij niet, de handen saamgewrongen,
bidden, niet-willend bidden, en gedwongen
denken aan vreugden, die voor goed verdwenen.
0, klokken galmend door de reine stilt'
van sterren, die als medelijdende oogen
staren op mij, o, zwijgt toch, zoo ge wilt!
En lalt gij niet, boort zonder mededoogen

dwars door die ziel, wier liefdë is verkild
tot Hem, voor Wien zij eenmaal lag gebogen...
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PAASCHGLANS.
Daar brandt een licht, waar nimmer schaduw is.
Dat is Het Licht, dat allen wil verteren,
het Licht, waaruit 't heelal ontsproten is,
zoo ook de wezens, die zich nog vermeeren.
Dat licht verdrijft de bittre duisternis
en alles wat de ziele wil onteeren.
0! met dat Licht is het zoo zoet verkeeren,
zonder dat Licht is 't leven een gemis.
0, Eeuwig Licht! o Vlam van 't witste vuur,
stralend in schaduwlozë eeuwigheid,
licht voor mijn ziel, die het zoo vaak beschreit,
dat door de zondë in haar kwam het duister,
dat zij zich schamen moet voor 't luchtazuur.
0, straal mij voor met Uwen eeuwgen luister!

MOEDER VAN SCHOONHEID.
Het was de Liefde, die de Schoonheid baarde,
en 't is de Waarheid, die de Schoonheid geeft
heur hoogsten glans. Zij is niet van deze aarde
maar als een straal, aan de Eeuwge Zon
[ontzweefd.

En die haar in de reine oogen staarde,
ontving een blik, waarvoor zijn ziel bezweek;
die hem een nieuwe wereld openklaarde,
die niets op 't oude smartendal geleek.
Hij zag door vuurgen sluier in een gaarde
miljoenen bloeme' en elke bloem een vlam,
uit welker kelke' een liefdezingen kwam,
dat smolt in bliksemende schemering,
waarin uit opperst licht de Zonne hing,
Die van alle eeuwigheid de Liefde baarde.
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LANDSCHAP.
Hoog uit de lucht spreidt het zonkristal
regenboogstralen
door de dalen,
trillende hittë overal.
De gele velden, oranje en groen.
De blauwe sferen
paarse meren.
Witte huizen vermillioen.
De roze bloesems, 't lila-blauw
op purpren boomen:
smaragden zoomen
om een roode vrouw.
De verre heuvlen karmozijn;
de zonnekern
— een witte ster — in
die wondere trilling van kleur en lijn.
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TOEKOMST.
0, gij die meent, dat na dit kort bestaan
niets, niets meer is dan eene donkerheid
van rust, die men niet voelt, die niet verblijdt
en ook niet weenen doet, om zoo te gaan
in eeuwig niet-zijn van al last bevrijd,
geen verantwoordlijkheid van uwe dan
gevende, Gij gereed om steeds te slaan
de Kerke Gods —Wier voortgang gij benijdt —
waar gij maar kunt, wijl zij U dwarst in wat
gij noemt de 'Vrijheid', en heur Liefde haat,
gij voelt een stage onrust in uw hart.
Uw tijd verloopt en de Eeuwigheid. Zij tart
uw meening, die in u geen wortlen slaat:
dat ginder niets is, — zoo gij 't gaarne hadt.
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HET BOEK VAN GOD.
Daar is een licht gekomen

na lang gedraal,
het stroomt door gouden boomen
met purpren straal.
De gouden loovers droomen,
en teer koraal
zingt wind er, of er stroomen
veel zilvren klokjes loome' in
kristallen schaal.
Ik heb een boek gelezen,
het schreef van God.
Ik zag toen in mijn wezen
mijn eigen lot.
Ik zal nu niet meer vreezen,
of men nog spott',
want ik heb leeren lezen
- bij 't purpren licht gerezen het boek van God.
Een kus op alle bladen,

op ieder woord.
De Liefde kent slechts daden;

ik ben bekoord
van Liefde, die mij raden
zal, wat behoort
te doen wie wil verzaden
de lijdende' en versmaden
wat Haar verstoort.
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0, zie het licht nu stroomen
na lang gedraal.
Ik wil nu niet meer droomen
bij windkoraal.
De stormen zullen komen,
landouwen vaal
zich strekken tot de zoomen,
en looverlooze boomen
ontzettend kaal.

De sterren zullen dooven;
een wolkbeschot
zal mij hun licht ontrooven.
Een donker lot
zal grijnzen alom, boven
en onder tot
het Einde, — doch 'k zal loven,
en niemand zal mij rooven
het Boek van God.
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LIED VAN DE WOLKEN
DER MAANLOOZE NACHTEN.
Wij dolen, zoo het ons bevolen is,
altijd en eeuwig in de duisternis
der nachten, en wij volge' en vliên
het beeld der zon, dat onze zusters zien.

Daar mijlen voor ons klinkt hun juichend lied
en mijlen na ons, waar de schemer vliedt
voor 't licht der zon, daar vult hun zang de lucht,
daar volgt de zon ons, die ons ginder vlucht.
Zoo zal het blijven, tot we in duisternis
verweene' ons leven, dat van tranen is,
en missen wat wij nimmer zullen zien:
het beeld der zonne, dat wij volge' en vliên.

Dat volge' en vluchten is de grootste pijn,
het eeuwig béeld van ons onmachtig zijn:
zij volgt en vlucht ons, en wij volgen haar,
en nimmer, nimmer vinden wij elkaar.
0, konden wij, die zooveel van U hoorden
in 't juichen onzer zusters, U toch zien,
slechts éenmaal, om dan weer in 't hooge noorden
te drijven, U te volgen en te vliên,
dan konden wij tenminste droome' in't reizen
— van U — boven de vlakten, die doen ijzen;
dan voelden wij dat eeuwige gemis
aan licht niet zoo in de eeuwge duisternis.
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LIED VAN DEN EEUWIGEN RIDDER.
`Dat zijn geen sterren in dien afgrond, Bruid!
Dat zijn des vijands oogen, vol van haat,

loerend door 't zwarte helmvizier.
Zij haten U, omdat Gij mij niet haat,
en IK U in Mijn gouden armen sluit.
Zij zien Mijn gouden harnas in 't gewaad
van diep azuur. Zij hijgen... hunkren... Hier!!!
Hier is Mijn zwaard, en wee hem, dien het slaat!
Het is de bliksem, die Mijn troon verlaat
en doodt dengeen, die zijnen Heer verraadt.
De zwoele nacht schijnt niet te willen koelen.
Zoo... druk Uw hoofd vast tegen 't blauwe kleed
en sluit Uw oogen; slaap, dat Gij niet weet,
wanneer IK hun Mijn eeuwig zwaard doe voelen.
IK ken hun streven en hun laag bedoelen.
Daar in dien bergpas waakt de vuige schaar.
IK zie hun oogen door elkander woelen
en in 't diep-donker 't zwarte haatgebaar.
De rotsewanden zullen echo's slaan
van 't strijdgedruisch, dat door de gouw zal
[schallen;
zij zullen vechten en voor eeuwig vallen...
Doch ween niet, Bruid... Zij kunnen MIJ niet aan.
IK ben de Heer, en niemand zal U raken.
Wanneer de schemers uit het oosten wijken
voor Mijne zon,
dan zal IK U de lijken
toonen van hen, die IK voor U verwon:
de schilden en de vanen met de draken
van zwart fluweel, met oogen van venijn...
Doch stil Uw weenen, want IK hoor ze naken.
Mijn schild zal Uwë eeuw'ge wijkplaats zijn!'
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'T VERGAAT AL

Strak stroomt zij voort, de bleeke beek; —
een windje zucht door gansch de streek...
De wilgenloovers doppen even
in 't spiegelwater rimpelleven...
Een ranke jonkman nadert d' oever...
en schept er water... peinst... De toever
beschouwt het rimplend water... Zwak
wordt het gerimpel... 't water vlak...
Op klompen klotst de knaap naar huis...
en op de beek is windgeruisch...
De wilgenloovers doppen even
in 't spiegelwater rimpelleven...
Na jaren komt weer aan den oever
dezelfde man, nu oud. De toever
ziet wilgenloovers, doppend' even
in 't spiegelwater rimpelleven...
Nu zingt een stemmë uit het water:
Zoo is het leven, vroeg en later:
men gaat en komt, men komt en gaat,
en als de wind op 't water slaat,
dan doppen wilgenloovers even
in 't spiegelwater rimpelleven.
En is de wind weer uit de streek,
dan stroomt daar strak de bleeke beek.
En zijn dë oude menschen heen,
dan is de beek toch niet alleen:
en ziet de beek, als 't windje gaat er,
en jonge wilgenloten even
in 't water doppen rimpelleven.
Zoo als de vader, gaat het kind,
de wilgenloten, water, wind. —
Zie, alles zal slechts voortbestaan
in nieuw geslacht, dat zal vergaan
als 't oude, — tot daár is de tijd,
dat niets meer is dan Eeuwigheid.
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LENTELIEDEREN.
Vogels van glans in onafzienbre rij
zond hij naar 't land, waar zijne bruid gevangen
was, in de macht van koning Ijs. 't Verlangen
van hunnen Meester klonk in hunnen schrei.
Doch de Oude waakte, 't slagzwaard dreunde hij
zo6, dat de wouden rilden, en men hangen
zag doode zonneboden in de sprangen
en 't lage hout der sombre woudvallei.
Dan zijne boden niet wéer ziende keeren,
werd zijne woede wittig-vuur. Hij liet
zijn strijdkreet schallen over Ijsland's boorden.
Men sloeg den strijd, en na een hevig weren
vocht Hij den Oude naar het eeuwge noorden,
voerde zijn bruid juichend naar 't glansgebied.

RUST.
Diep in mij brandt, als onderaardsche haard,
een hevig vuur: 't verlangen naar den Dood,
naar rust en ruimtë in onmeetlijk-groot
domein van eeuwge glorie, die zich klaart
steeds schooner, schooner, waar de ziel ontwaart
steeds inn'ger prachten in het spel van rood
en blauwe en gele quintessence-liefde en staart
in stralende eeuwigheid, die niet verstoot.
Hier is 't te klein, hier moet ik steeds ontberen,
waar ik naar smacht in eindeloos begeeren;
Rust! Eeuwge Rust!! en méer verlang ik niet.
0! kon ik heengaan als een rook, die vliedt
in zonn'ge lucht, om nimmer weer te keeren,
of als de tonen van een stervend lied!
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OP EEN HOOGTE IN MAANNACHT.

Macht van Mysterie, van wat ik niet weet;
het is naar U, dat 'k staar in dezen nacht,
terwijl mijn oog een wondren glans verwacht,
waarom ik alles om mij heen vergeet.
De nacht is helder, zonder wolken, zacht
het licht der manë in die ruimten breed.
Nu doen mijn zonden mij zoo innig leed,
dat ik het goed, wat 'k doen kon, heb veracht.
Nu ben ik gansch een ander mensch, dan wen
ik ben in de krioeling der millioenen
menschen en dieren, planten en machinen.
Hier staat het vast, mijn God, dat 'k U zal dienen
in eeuwigheid; maar zal ik het ook doen en
niet hèrvalle', als 'k onder menschen ben?...
NADERENDE LENTE.

Als een begeerte, die maar brandt en brandt
om de voldoening, die steeds stelt te leur,
zoo ligt er iets in 't afgewinterd land,
in 't sombre van zijn donkre kleur.
Het is, alsof daar vér een wondre geur
gesponnen wordt van oost- naar westerkant,
en in het zuiden door een wolkenscheur
een lichtvaan hangt met schitterenden rand.
Daar worstelt iets om vrijheid in dit oord:
die donkre grond vecht — als om het bestaan —
onzichtbaar om een' wondervollen bloei;
daar wil iets breken uit, dat is ontstaan,
— wars sneeuw- en ijsgeweld, wars stormgeloei —
doch nog niet kan, door overmacht gesmoord.
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HET LIED.
Daar dwaal ik nu uit het klavier gezongen

door andren, smeekend buiten mijnen wil.
Ik ben uit niets en zing slechts noodgedwongen
naar 's menschen wil, mij-zelven luid of stil.
Daar ligt geen hartstocht in mijn scherpen gil;
ik héb geen ziel door leed, wanhoop verwrongen,
ik word gezongen, zelve zingend, tril
aangrijpend voort, onmachtig,voortgedrongen.
Ik kan niet eindigen, men eindigt mij,
en ik blijf koud bij al de inn'ge tonen,
tonen van weemoed, jubel en verlangen,
tonen van hartstocht, die diep in mij wonen
tot ik ze zing door andren in mijn zangen,
totdat 'k geëindigd word, .?)f droef, .5f blij.
WINDAVOND.
De glans der zon dooft henen in het grauw
der wolken, en het wordt al trage duister.
In kale boomentwijgen bruist en ruischt er
de wind soms hevig, soms — als verre — flauw.
Nu is het stil, een enkle vege blauw

verraadt de hemeldiepten en den luister
van eene éenzame bleeke ster, die juist er
langs kloof in wolken gaat. De heuvelgouw
verliest zich in een spokige eindloosheid
van schemer, waar het laatste licht in stikt.
De wind bruist aan en joelt, of iemand huilt
van haat, die weerloos vijand tegenblikt
aan d'overkant der kloof, vergeefs daar schuilt
tot schot en doodskreet, de eevne stilt' verrijt.
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NAADRENDE LENTE.
Het komen van de lente is me als een zang
van spelden, vallend met een ijl geruisch,
wonder-melodisch, in een zéer stil huis
met lila kamers en lichtblauwe gang,
waarin dë echo zweeft, zéer fijn, zéer lang,
terwijl de zon oranje door een ruit
van rozig glas heur stralen binnenspuit
op diep-karmijn tapijt, smaragd behang.
Doch 't is zoo vreemd, - daar is iets, dat moest
[zijn,
doch er niet is in 't onbezielde. Stroom
van klank en kleur wèl, doch van aam geen
[schijn...

Daar klinken stapjes en geneurie zacht:
een kindje huppelt binnen, 't werd verwacht...
het jubelt allen uit een naren droom.
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NACHTWOLKEN
De wolken vluchten ginds, als doode zielen,
om hunne schuld tot rondvaart zonder einde
gedoemd voor eeuwig, en de maan grift fijn de
felbleeke randen glans op hun profielen...
Dë enkele sterren stemmen niet tot knielen;
ze worden ijlings door een wolk - gepijnde
van stormwind - weggewischt... zijn niet
[meer zijnde...
't Is, of daar, even, droppels regen vielen...
Gansch de natuur schijnt in de war; er is
slechts een gevoel van eenheid in 't rondomme,
en dit zijn de diagonalen van
de wolkenkaravanen, die staag drommen
op uit de zuidelijke duisternis. 't Heelal schijnt in een naren tooverban
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HERINNERING
Op verre hoogte brandt een bevend licht
— als een eenzame ster — in avondgrijs
en 't is, alsof om 't licht iets — als een wijs —
beeft — lijk de kleine vlam — door een gezicht
— lief en bemind, gedroomd — gezongen, van
lang... lang vervlogen dagen van een schoon
geluk, dat men eens had... waarvan de toon
herinnert, dat men 't niet meer hebben kan;
dat niet weeromme komen zal, waarom
de ziele smeekt en d'armen zich naar strekken
en grijpen in de lucht, als om 't te wekken
en't ziende komen weer te juichen `Kom
Doch... dáar... is... niets... de verre hoogte blijft
eenzaam... verlaten en het weiflend licht
beeft angstig... angstiger... 't is of het zwicht
voor eene donkre macht, die het omdrijft
en 't is nu of een kreet om hulp de lucht
snijdt — uit het diepst der ziel — d'errinnering
wil sterven in een kreet... wijl 't licht verging,
als d'eenige gedachtnis aan 't genucht
dat ging voorbij... voor eeuwig... schoon gedroomd...

I
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WINTER
Die mij om zijne hitte niet beviel,
ging henen;
toch is hij me als een deel van mijne ziel,
als 'k denk, alleene:
moet ik nu zonder bloeme of licht
wandlen in grauwe gouwe,
als haddë ik geen aangezicht,
om pracht te aanschouwen?
Zoo pijnlijk is 't aanschouwen van
dë uren,
dat men — de zon nog wijlen — kan
zien — in 't azure...
De boomen in het bruin plantsoen,
ze klagen
hun weemoed om 't verloren groen
der schoone dagen.
De winter is zoo droef en vaal,
zoo donker;
en zelden boort door mist een schraal
geflonker.
Het land en al is nu zoo dood,
de boomen weenen...
Die mij, naast hitte, schoonheid bood,
is henen...
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AVOND
Gelijk een weeldë in het henengaan
— een, die het leven tot een kunst verfijnde —
verbloeit de gloed, waarin de scherp-omlijnde
torens der stad nu paars te donkren staan...
Gelijk een waaier vage vlammen, slaan
de laatste stralen weg in het verreinde
azuur hun matte glansen, — als gepijnde
geesten van licht — die sterve' in laatst getaan...
Een eerste ster trilt bleek, waar dag en nacht
verzamen, is gelijk het wijd geschal
van zilveren bazuin, door blauw heraut
geblazen voor zijn donkren vorst, verwacht,
tot stadsherauten 't blazen — vèr — in goud
door alle streken van 't verdonkerd' al.

NAJAAR
Een matte gloor trilt lijn van zwarte booroen
tot bronzig groen; een dor blad ritselt even
in vlaagje wind. Week-blauwe lijnen geven
het vage azuur aan, in vergulde doornen,
die wolken kunnen zijn, of gloriedroomen
van een onzichtbaar wezen, — saamgeweven
met 't weeke azuur — dat tot dë aard wil komen
om te herwekken het vergane leven.
Gelijk de stemming buiten, is 't in mij,
verwachting van den wederkeer van wat
eens heengaat, om niet meer weerom te komen:
de jeugd! de jeugd! de Schoonheid, die men had
van opgaand leven in een heerlijk droomen,
dat 't eeuwig is, als 't bijna is voorbij.
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AVOND

De zon is zachtjes in
de kim gezonken;
de avond is in zijn begin;
enkle gouden vonken
kleven aan paarse wolkentinn'...
zijn dra verblonken...
Lijze

zijgen grijze
wijlen schemer uit de hemelen,
wemelen
miljoenen draden
schaduw, tot die vage waden,
wonderbaar geweven,
die innigheid den dingen geven
door hun donkerheden,
waarin - donkerder - gedaante' er
langzaam aan ter
woonstee treden,
waar de lampen branden
om gezelligheid te droomen hier en daar in 't diep der landen
tusschen hooge boomen.
-

Avond is het zonder ster,
regen dreigt er, na en ver...
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GRIJZE NAMIDDAG
Het roerloos loof der wolken geeft der streke
een wijde grijsheid tot den horizont;
er is geen wind, en niets roert in de bleeke
en matte stilte op 't effen land vèr-rond.
Het vèr smaragd der heuvlen ligt te weeken
in vlies van vochtigheid. 't Is, of de zon 't
geheim der wijde stilte poogt te breken,
wijl ze in die stilte geen behagen vond.
Zij heeft het tooverwoord nog niet gevonden;
ze zoekt, beproeft in wisselingen staag
Bestraal-onttooveringformules, wil
dë aarde zien en strooit heur goud in 't ronde,
doch de onomkoopbre wolken sluiten laag
aan lagen vaster; 't land blijft grijs en stil...
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SCHEMERGEPEINZEN

In scheemring denk ik aan voorbije dingen,
wen licht en land als in een niet verzinken,
der aard' geluiden almaar verder klinken,
terwijl ik luister naar het stille zingen
— om wat mij lief was — van de erinneringen...
totdat... ineens... de schrille lichten pinken
der stad, in witte en rosse trossen blinken
op straat en plein, en al dat liefs verdringen...
Wat mij doet droomen naar een tijd vèr-henen,
vlucht voor die klaarte naar 't vertrek, waar ik
stil zit, op de vergane pracht, te peinzen.
Gestalte' als van eentonig klokgetik,
gedaanten van herinneringen weenen,
vèr in het donker, bang voor 't lichtend grijnzen
en voor mijn wil. Zij weten 't: ik alleene
wil nog hun wezen tot het oogenblik,
dat 'k hun door 't licht der lamp in 't niet doe
[deinzen.
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HET LIED DER STERREN
De sterren zijn het notenschrift van 't lied

der eeuwge ruimte boven, om mijn hoofd,
dat ruischt van eeuwen in het avonduur
en aanzwelt in 't geheimnisvolle stille
der nachten tot 't verbleekt door 't eerste licht
des dageraads en vluchtend nog naar 't westen
voor de triomf van glans — vindt daar den dood.
Zoo ruischt dat lied, als al geruisch beneden
in de krioeling van de volkren houdt
op, en de stilte tot d' onrust'ge ziel
wil spreken van vertroostingen en vrede.
Doch alle ziel is niet tot rust geneigd,
kan, zoo ze het verlangde, niet meer rusten;
wild in zoo menig hart kolkt eene hartstocht
van wellust, nijd of haat en wraakbegeerte.
De oogen van dezulken zijn dan ook
doof voor dat toongestraal en rusten nimmer,
want zij gaan zien, of dengeen dien ze haten
of voor hun drift begeeren — nu niet slaapt
om hem dan in dien slaap te overweldgen.
Breed, in de ruimten op den diepen toon
van 't zwartblauw ledig om die reuzenlichten,
die door den afstand stralend' vonkjes zijn...
Breed ruischt in die onmeetlijkheid, dat lied,
welks tonen spreken tot de zielen, die
hun eigen klein-zijn diep begrijpende,
eens tot de sterren staarden, en daar vonden
wat komen moest van boven, stilte, rust
van hunne driften, kracht om te volharden
in wat ze God beloofde' in 't heilig uur,
als zij daar stonden met de Eeuwigheid
boven en om hun hoofd en wilden vrij zijn
van 't kleine dagelijksch gedoe van 't leven,
hoog wilden staan, boven die duizend zorgjes,
die 't leven droeven door hun nietigheid.
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Dan luisterd' hunne ziel naar dat gezang,

zoo diep-aangrijpend, hen zoo diep-verneedrend
om hunne onmacht, zóo toch, dat ze niet
zich schamen konden, wijl er Een hen schiep
aldus en tot hen sprak uit d' Eeuwigheid
in 't breed-verheven zwijgen van den nacht.
Zij waanden zich alleen, of beter dachten
niet, dat op nog meerdere plaatsen van
het vasteland, of op de eilanden
verloren in de groote zeeën, ook
nog zielen waren, die daar luisterden
als zij naar 't heerlijk-heilige gezang
der sterren in de ruimte, 't lied van eeuwig
zingende in stralen, wonderdiep-aangrijpend.
Voor hen bestond slechts d' eene Eeuwigheid
boven hun hoofd, en dat was het gelaat
van God, dat er in vage vormen was
achter en om die glinstering van sterren,
en als een wind over het oppervlak
der aarde blies, scheen hun dit Godes adem.
Zij baden in hun ziel, vernederden
zich om hun kleinheid voor hun grooten God.
Breed ruischt de zang der sterren, eindeloos
smekende tonen vèr, machtge nabij,
en iedre toon 't verlangen naar het Heil
der Eeuwigheid, vèr van den kleinen bal
uit het miljard-gekriel van ziele' en dieren.
Iedere toon een smachten naar-omhoog,
eindloos begeeren naar het Eindloos Licht.
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ZIELONTROERINGEN

Ontroeringe der ziele, niet të uiten,
trillend door 't gansche lichaam-mijn, zoo zoet
heerlijke ontsteltenis, o, innigst goed,
door geene hatelijke macht-van-buiten
verwoestbaar of ter halverweeg' te stuiten,
zoo dat 't gevangene gevoelen moet
weenen, om zich dan engë op te sluiten
in 't kleine hart, dat door den grooten gloed
der eeuwge ziele bersten wil, om uit
te bruisen vrij de stilt' der ruimten in
met een onzichtbaar stralen, tot ze ontmoet
ontroerde zuster, welker vorm geluid
noch kleur is doch een eeuwge geest van min,
en die als zij weet, hoe onzegbaar-zoet
de ontroering is, gelijk een eeuwge bruid
van wondre schoonheid, zonder een begin
of iets, dat éens het einde vreezen doet.
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D UBB ELLICHT
Het is, alsof de zon... de mane staart,
gelijk twee wezens, die elkander dwingen
met de oogen, in het zoet geheim te dringen,
dat hunne ziel elkander openbaart.
Het stille land vermooid door schemerklaart',

den schoonen droom, dien vaak twee zielen zingen
elkander-toe van eeuwge liefde op aard,
vergetend 't kort bestaan der schoone dingen.
Iets als een smart om een vergeefsch begeeren
waart om dien vreemden mane-zonneglans
en 't land, waaruit al bloeien wijkende is; —
iets als een dood, die sluipt om 't zoet verkeeren
van ouders, kindren, het verniet'gend gansch; —
iets als een nood, die komt in duisternis...
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EEUWIGHEID
Daar dwaalt een ster, begeerig naar den nacht,
zonder gestraal hoog om de zonne henen...
Daar is een ziel, die naar die sterre smacht,
wijl z'immer om den naakten dag moet weenen;
het is een ziel, die steeds den avond wil,
om stil te mijmren met een teer behagen
in roerloos luistren naar het bladgeril
van wat de winden aan de boomen vragen;
die álles doen wil om die éene Rust
die wenkt, die noodt naar verre paradijzen,
die — ver van aardschen, valschen, brozen lust —
steeds schooner uit een schoon omhooge rijzen;
en die te beiden poogt, het Uur dat treedt
— langzaam, doch zeker uit de schemeringen
van 't ongeweetne — naar die ziel, die weet
de komst, doch niet het uur der eeuwge dingen.
Daar beeft een licht... een lamp ?... een toorts?...
[een ster?...
op grijze kim... een weiflen... dan traag stijgen,
dat is de ster — verwacht, gedacht nog ver —
van 't uur van rust-ontvangen, biddend zwijgen;
dat is het teeken van dat Uur, — dat komt,
plotsling, geruischloos uit de schemeringen
van 't ongeweetne — dat dien mond verstomt,
die immer vraagt de komst der eeuwge dingen.
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Men zal haar roepen, die het Uur niet weet,
en zij zal gaan in ongeziene gangen
naar 't eeuwig eind van alle vreugde of leed,
achter die verre sterre van verlangen...

STILLE NACHT
Het land is stil, dë avond ging het land
voorbij en riep den nacht, die kwam... die is
op 't stille land, doch zonder duisternis,
met licht van maan en ster ten allen kant.
Daar roert een ruischen zacht, als van een hand,
die 't lange haar van iemand streelt... een lisch
dat ruizelt in den wind... een schuivend zand...
gemurmel van een water door een visch.
Het kwam van verrë, als een lila iets
door blauwe landen met de bleeke maan...
het nadert... nadert... een gevleugeld dier?...
levend alleen — in 't stille land, waar niets
meer roert — in zacht gesuis... geruischloos schier
't voorbije zweven van een rose zwaan.
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DE BEKORING DER
KERST-ENGELEN
Zes englen sliepen boven Bethlehem.
Gabriël zond ze en één hield er de wacht
Om hen te wekken met zijn heldre stem,
Wanneer de ster zou vallen in dien nacht.
De wolkenlagen schoven traag voorbij,
Maar de englen sliepen kalm en iedre zucht
Viel langzaam-wentlend neer met zacht gevlij
Tot vlokjes sneeuw, hoog uit de zwarte lucht.
De wakende engel beidde maar de ster
— 't Bleef duister. — Mee nam zij de zeven-al
Naar 't slot waar 't kind geboren werd, daar ver
Tusschen die lichtjes pinkend diep in 't dal.
Zij zouden zingen luid en schoon en lang.
Maar wat? Zij wisten 't en zij wisten 't niet.
In droom herhaalden neurjend zij 't gezang,
Hymne doorweven van een wiegelied.
Daar stiet een windstoot plots den wolkvloer op.
De wakende engel zag een zeldzaam paar, 'n
Oud man, gebukt den patriarchenkop,
Lichtend vóór jonge vrouw — met een lantaarn.
Een stem van storm die door de wolken liep,
Sloeg de engel taal van hoon om 't luchtig oor.
`Dat paar wat ginder strompelt voort,', zoo riep
Die valsche stem, 'voor hen straks zingt ge uw koor!'
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`Zij is het die uw koning baren zal,
Niet in paleis met gouden legersteê,
Maar in een krib van een verlaten stal.
En daarom zou zoo'n ster u nemen mee?'

`De sneeuw voegt door de kromme planken thans
De breede reten dicht en van het licht
Dat straks zal komen, ziet geen geest den glans
En van het Kindje geen het lief gezicht!'
De wakende engel werd bedroefd en stiet
De slapers wakker: 'Luistert gij met mij!
`Is daar een zanger in den nacht, die 'n lied
Zingt op zoo'n allervalsche melodij ?'
Zij hoorden 't allen, werden mee bedrukt
En heen vlood héél de Juni van hun droom.
Daar viel, gelijk een appel afgerukt
Door wind, een ster door 's winters witten doom.
Er stonden zeven zeteltjes verguld
Aan boord dier ster. De zeven stapten in
En vielen mede — in sluiers vuur gehuld —
Voorbij Herodes' hoogsten torentin,
Boven den kleinen stal dien 't paar betrok.
Dat ook de snelle vaart zoo snel was uit!?
Ze moesten zingen na dien plotsen schok.
De valsche stem zong ook, zoo luid, zoo luid !!
De zeven englen werden van een lied
Doorzongen sterker dan hun wil, zoozeer
Gehecht aan hemelpracht en bijna niet
Te wenne' aan 'n armen Onzen Lieven Heer.
Nog riep de valsche stem in lang gehuil,
Maar sterker klonk der englen notentocht.
Toen groef de stem des boozen zich een kuil
In een der waatren van den Syr'schen bocht.
En uit den storm, uithollend daar de zee

Riep door den golvenkoker nog de stem
Voor 't laatst een lang-gerekt verechood: 'Wee!!!'
Over het arme Kind van Bethlehem.
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Maar verder dan die stem ooit klinken kon.
Drong 't milde lied der zeven englen door.
De Wijzen aan den Opgang van de Zon
Luisterden, fluisterend tot elkander: 'Hoor!'
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KERSTRIJMPJE

Er draaft een ruitertje door den nacht,
Het kwam van ver uit den middernacht,
Het klopt op alle deurtjes.
Hoor het op de paleisjes slaan
En naar de boerenhutjes gaan!
Het ventje draaft zich kleurtjes.

Tok-tok-tok! De oude boer schrikt op
En steekt den ruig-behaarden kop
De halfdeur uit, verbaasd.
Tok-tok! De late ambachtsman,
Die nog maar niet naar bed toe kan,
Tuurt uit het raam verdwaasd.
Tok-tok! De mijn- en ertsmagnaat.
Wat slaat nog op mijn raam zoo laat?'
Schelt. 'Knecht, wat mag het wezen?!'
Wat mag dat wezen! Wat mag het zijn?'
Denkt 't besje bij den kaarsenschijn
Den bijbel nog aan 't lezen.

De zwaargepijde monnik houdt
Met bidden op en zacht ontvouwt
Hij zijn gevouwen handen:
`Wat mag er toch zoo bellend zijn?
Wat mag er toch zoo schellend zijn,
Geruchtend over de landen?!'
Het is het ruitertje van den Tijd,
Dat zich op Gods bevel vermeit
Met roepen aan alle ramen,
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Met kloppen op iedere deur en poort:
`Gods Zoon is geboren - zegt het voort Voor negentienhonderd en zeventien jaar!
Viert heden Zijn feest om Zijn hoogaltaar!
De monnik, hij antwoordt voor allen te samen:
`Amen! ! !'
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1918

DE VERRIJZENIS
Maria Magdalena sprak:
`Ik heb dees nacht geen oogvol slaap gevonden,
Er heeft een stem rondom mijn hoofd gezweefd,
Zij sprak: 'Ga heen, waar ik u heb gezonden!'
En 'k heb geen uur van rust daarna beleefd.
`Gij mij gezonden? Mij uw slechte dienster?'
`Wie gaf u de gedachte, specerij
Te koopen? Zijt gij zulke slechte zienster?
Gij weet toch wel, dat gij ze kocht voor Mij!'
`Ik zal het aan Maria gaan vertellen,
Zij slaapt nog wel, maar waakt zoo graag om U.
En als die goede mij wil vergezellen
Door droom van dauw en duister gaan wij nu!'
Maria! Slaapt gij nog ?!! Schrik niet! Ik fluister.
Ik hoorde een stem die lachend tot mij zei:
`Ga door den dauw en doom van schemers duister
En neem den balsem dien gij kocht voor Mij!'
Maria van Jacobus:
`Ach! Gij zijt mij weer voor, o zondaresse!
Of gij ook mint uw Jezus méér dan ik!
Gij beidt toch zeker tot ik deze tresse
Voor zulk bezoek alsnog behoorlijk schik?'
Maria Magdalena:
`Ah, vleister, bleeke wangen doet gij keeren
In purper, blauwen mond in bloeiend rood!
Ik twist niet of ik Jezus meer vereere, en
Of Hij aan u zijn gunsten grooter bood.
Maar kom! Ik kan niet stil meer blijven toeven,
Mijn geest is reeds waar trage voet straks treedt,
Geeft vogels, ons, die dat thans meer behoeven,
Uw vlucht! Ik beid, terwijl 'k den tijd maar meet!'
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Maria van Jacobus:
`Ik wek Salome! En zie nu, ze is reeds wakker!
En haast gereed om mee met ons te gaan.
Daar buiten fluit een vogel op den akker
En ver in 't bosch hoor ik er nog een slaan.'
Salome:
`Dat is Zijn roep! In droom heb ik vernomen
Een stem, zacht-klagend dat ik langzaam sliep
En maar niet ging, waar ik tóch wilde komen,
Zij was zoo moe, wijl zij zoo vaak al riep.'
Maria Magdalena:
`Wij gaan!' — Door heide en omgeploegde velden, —
`Te zondig was 'k, neemt gij de doeken af.'
— Salome trok, de vrouwen toen verstelden,
Want samen vonden zij een ledig graf. —
De stralende jongeling:
`Schrik niet! Gij zoekt vergeefs! Hij is verrezen!
Ik ben Zijn bode, en zeg u in Zijn Naam:
`Dat de drie vrouwen niet mistroostig wezen,
Zij zoeken Mij en vinden Mij tesaam.'
Maria Magdalena tot den Tuinier:
`Zaagt gij Hem niet? Wij gingen om Hem zoeken.'
De Tuinier:
Was Hij dan niet meer in Zijn graf?
Maria Magdalena:
`0, neen!
Wij vonden niets dan de verlaten doeken.'
De Tuinier:
`En dit!'
— Zij keken door Zijn handen heen.
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PINKSTEREN
't Is feest, maar héél 't rumoer van het volk
Op straat en pleinen is verstild. Er komen
Gedaanten naar Maria's huis. Geen wolk
Wiegt in het wijd azuur haar zilvren doomen.
De vogels zwijgen in den schuw verscholen
En in de tuinen roeren niet de boomen.
Maria bidt en rond Haar wezen dolen,
Als kindren zonder ouders, alle stemmen
Der biddenden, eentonig als een molen.
Maria zwijgt. Zij denkt weer veel aan Hem en
Begint niet weer 't gebed. De Apostelen staren
Haar aan en voelen iets hun ziel beklemmen.
De stilte weegt op het lichaam en de haren.
't Is of de harten in hun kloppen sterven.
Plots komt een wind, een sterke wind gevaren.
De boomen trillen niet, maar sterker zwerven
Er winden door de ramen en er gaat
Een Zon aan 't gloren in de zon. De verven
Verbleeken. 't Oudste licht als schaduw staat
In 't nieuwe Licht, met vreemd gedruisch gekomen.
Maria staart met een vervoerd gelaat,
Als had Ze alléén een hemelstem vernomen
En op haar hoofd flakkert een tong van vuur.
En over allen, daar vergaderd, stroomen
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De vurige tongen. Onder 't stil azuur
Roert thans een storm den witten kant der blaadren
Omhoog. 't Gerucht ontwaakt in 't wonderuur;
Er deint een menige voor Maria's huis.
De Apostlen treden voor. In taal der vaadren
Hoort ieder vreemdling, de Triomf van 't Kruis.
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1920

AFSCHEIDS-LANDSCHAP
Dien avond dat een grijze hond in 't hok

Lag en de maan de helft der lucht bescheen;
In 't oogenblik dat tusschen beide trok
Een raaf naar 't nest en aan de kim verdween;
Toen op het zien van mijn gebeitsten stok,
De hond zijn mond vertrok en blafte, neen,
Schier huilde en ergens zeven uur de klok
Sloeg en de trein een sein floot lang aaneen;
Wist ik, dat in ons was iets schoons vergaan
En keek de erinring aan uw tranende oogen,
In de oogen van dien vochtgen hond mij aan,
En hoorde ik in zijn blaf uw stem bewogen,
Als toen ik om u de contouren van 't
Vaarwel zag en u gaf voor 't laatst de hand.
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LIEFDES-ONTMOETING

Als een stem in den avond, niet sprekend meer luid,
Maar gedempt als een kleur in de vert'
Doolt het bruin uwer oogen; o, smeekende bruid,
Door den schemer tot mij; als een brekend geluid
Van een zee op een strand, waar een nachtstonde werd
Met gesluierd gestert!
Uw begeeren zoo zoet brandt met duistere vlam
Voor het raam mijner ziel, en uw mond
Ziet de komst van mijn mond of een luisteren kwam
Aan, verlaten paleis en een fluisteren vernam
Van een andere ook zoekende een zaligen stond,
Tot men beiden die vond.
Want mijn droom is uw droom, onze droomen zijn een,
Als twee lampen gelijkend in gloed.
De begeerte onzer zielen wil droomen dooreen
Tot een schoon, stil geluk van toekomend verleén,
Op den adem der ziel en een bloesmen van 't bloed
Allerzaligst en zoet.
Dat de nacht met zijn duister nu over ons koom'
En de stilt' der vallei sluit' zich rond

Ons geluk, slechts het ruischen van loover en stroom
Mag nog storen den zielen-betoovrenden droom
Van den blik in elkander verloren een stond
En uw borst aan mijn borst en mijn mond aan uw mond.
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DOODE VINK
Nu zingt mijn ziel, op kamer zonder vuur
In een vreemd huis, van smart een melodie
Om kleinen broeder vink, die pijnlijk stierf.
Waar is hij nu? Achter het luchtazuur
Is 't of 'k de zielen van geliefden zie
In de eeuwigheid. Maar waar zijn geest wel zwierf,
Toen hij het leven liet in kleine kooi,
Waar hij eens at en sprong en zong zoo mooi?
Waar zijt gij heen, mijn kleine broeder vink?
Ik schreide om u, mijn hart is ongerust
En andre vogels wisten 't evenmin.
Het leege traliehuis is stil, geen tink
Van fluiten schalt meer door 't vertrek. Gebluscht
De kleine vlam van geest, waar gij zongt in.
Al tweemaal zag ik rijzen 't morgenrood,
Maar kleine broeder vink blijft eeuwig dood.
En toch niet dood; een wonderbaar geheim,
Dat alle leven geeft en neemt weer heen,
Nam hem in scheemring van goud-grijzen droom.
Daar zingt hij schooner schal in 't gulden rijm
Van eeuwig-feestend licht, dat gloort ineen
Met hemellijn en -kleur. Uit wonderboom
Wipt hij van gouden twijg op Godes hand
En fluit het lied van 't Eeuwig Zomerland.
In de eeuwgen opgang van dien dageraad,
Waar alle reine zielen stralend gaan,
Eet kleine broeder vink zijn beste licht,
Drinkt dauw van stralen, kweelt in goudgewaad.
Hij weet het raadsel van zijn aardsch bestaan.
En als de Dood mijn schreén ten hemel richt,
Vliegt aan den drempel met een blij getink
Mij groetend tegen kleine broeder vink.
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VOORBIJGANG DES HEEREN
In alle kameren ziet Hij hun licht
En alle ramen gaat Hij stil voorbij.
Door alle duisternissen treedt Zijn tred
En boven alles gaan de verre sterren;
Boven de daken, waar de zonde woont;
Over de huizen, waar luid wordt gebeden.
In alle kameren ziet Hij hun licht
En alle ramen gaat Hij stil voorbij.
Het luide lachen bij het rinldend glas,
De woeste kussen van het dartel paar,
De droge snikken der bedroefde vrouw,
Hij zag dat al en ging het stil voorbij.
De bliksems heeft Hij huizen in Zijn oogen;
De donder welft daar boven in Zijn brein;
Zijn stap kan aarde en hemelen doen beven.
Hij ziet de steden in het diepe dal,
De dorpen op de heuvlen en de vlekken
In rotsige gebergten. En zooveel
Dat nooit een engel zonder doemenis
Kon doen, ziet Hij en gaat het stil voorbij.
Zacht is Zijn aard en wie Hem 's nachts ontmoet,
Zal aan het Licht dier allerzuiverste oogen
Niet zien, wat droevigs zij nog heden zagen.
En toch in elk dier oogen brandt een kruis,
Waarop elk oogenblik een Heiland sterft.
Hij sluit zijn oogen niet om al die pijn,
Maar zwijgt en draagt Zijn kruis en treedt Zijn tred.
In alle kameren zag Hij hun licht
En alle ramen ging Hij stil voorbij.
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MIDDAG-CARILLON
Hei! Daar wordt de Tijd gebroken,
In duizend scherven stoot hij op de stad.
`Twaalf woorden dra gesproken!'
Duizend echo's zingen dat!
Dat uit 't zeepsop van de luchten
Nog zoo'n ernstig man
Als de grauwgebaarde Tijd zijn tijd vervluchten
En zoo'n schoone bellen blazen kan!
Mocht gij een dier bellen vangen;
Schooner schat dan ooit één won,
Blijvend wenkbeeld van verlangen
Naar de Stad in de Eeuwige Zon.
Carillon!
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HALO!
De maan zond al haar kindertjes uit
Om rond haar rok te dansen;
En al de kindertjes zongen luid,
Gekleed in iris-glansen:
Halo! Halo!!
Moeder de Maan, die ziet zoo bleek!
Halo! Halo!!
Wij laten haar stil in den steek!'
Toen is de maan aan 't weenen gegaan;
De kring der kindren werd kleiner.
Ze hebben geen danspas meer gedaan,
Maar riepen: Moeder, we zijn er!
Halo! Halo!!
Ween niet moeder, dat doet ons pijn!
Halo! Halo!!
Wij moeten bij moeder zijn!'
Toen lachte de maan en gaf ieder een plooi
Van 't zilveren kleed en heel verre
Klonk over de wei van azuur, zoo mooi
Bebloemd met de bloeiende sterren:
Halo! Halo!!
Moeder de Maan, die is er weer blij!
Halo! Halo!!
Van Moeder de Maan zijn wij!'
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LITANIE,
AAN HEM, DIEN IK AL TE VEEL VERSMAADDE
Gij komt mij tegen en ik ken U niet.
Gij komt mij tegen en ik zie U niet.
Gij komt mij tegen en ik wensch U niet!
Gij komt mij tegen en ik mag U niet!
Gij komt mij tegen en ik wil U niet!
Ik wil U niet, neen, néén, ik wil U niet!!
Gij komt mij tegen en ik moet U niet!
Ik moet U niet!! Neen, néén, ik moet U niet!!!
Ik kom U tegen en Gij kent mij wel.
Ik kom U tegen en Gij ziet mij wel.
Ik kom U tegen en Gij wenscht mij wel!
Ik kom U tegen en Gij moogt mij wel!
Ik kom U tegen en Gij wilt mij wel!
Gij wilt mij wel, ja, ja, Gij wilt mij wel!!
Ik kom U tegen en Gij moet mij wel!
Gij moet mij wel!! Ja, ja, Gij moet mij wel!!!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders ken?!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders zie?!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders wensch?!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders mag?!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders wil?!!
Wie ben ik dan, dat ik zoo anders moet?!!!
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders kent!?
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders ziet!?
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders wenscht!?
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders moogt!?
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders wild!?
Wie zijt Gij dan, dat Gij zoo anders moet!!!?

1333

Ben ik Uw kind, zooals 't geen kind ooit was!?
Zijt Gij mijn Vader, zoo 't ooit geen vader was!?
Ik ken U niet en toch, Gij zegt het mij.
Ik zie U niet en toch, Gij toont het mij.
Ik wensch U niet en toch begeer ik U!
Ik mag U niet en toch, ik smacht naar U!!
Ik wil U niet en toch, ik schrei om U...
Ik moet U niet en toch, ik moet tot U !!!
Kan ik dan zonder U niet verder gaan?!
Kan ik dan zonder U niet meer bestaan?!
Kan ik dan zonder U geen wegen treden,
Waar Gij niet starend naast mij komt geschreden?!
Kan ik dan zonder U niet dag en nacht,
Dan door Uw Heilig Aanschijn afgewacht ?!!
Gij komt mij tegen en ik ken U nu.
Gij komt mij tegen en ik zie U nu.
Gij komt mij tegen en ik wensch U nu!
Gij komt mij tegen en ik mag U nu!
Gij komt mij tegen en ik wil U nu!
Ik wil U nu, ja, ja, ik wil U nu!!
Gij komt mij tegen en ik moet U nu!
Ik moet U nu!! Ja, ja, ik moet U nu!!!
Toon mij nu, hoe 'k heb tegen U misdaan,
Maar laat na dit mij zonder U niet gaan.
Ik kom U tegen en ik kom tot U;
Ik wil U volgen en ik blijf bij U!
En tot ik eeuwig met U saam kan gaan,
AI heb ik eeuwig tegen U misdaan,
Bid 'k U, — de wereld gaat mij ras voorbij —
Als bidt een kind zijn vader, blijf bij mij!
En weet ik wel, dat dit niet ligt aan U;
Het maakt mij sterk om U te volgen nu.
Ik ken... ik zie... ik wensch... ik mag... ik wil...
ik moet U!!! Blijf bij mij !
Beloof het mij!! Ja, ja, beloof het mij!!!
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1924

ALARM
Geef mij een klepel, een zeel en een klok
Om mijn Heiligen Geest te beluiden
En te stuwen bronzen schok op schok
Naar oosten en westen en noorden en zuiden.
Tot komen de menschen samen staan
En de zielen gaan vragen 't beduiden:
Wat is er toch voor een klok aan 't slaan
En wie kan er zoo luiden, zoo luiden!!
Ik luister al luidend: het kan immers zijn,
Dat er niemand van 't luiden wil weten
En ilCniet hoef te zingen mijn durende pijn
Om den Geest zoo vergeten, vergeten.
Loei, mijn donkere klok, loei uw bonzend gebui,
Dat de gonzing nog nauw zij geweken,
Of de donder van jonger gelui en gelui
Stormt weer over de hartlooze streken!
Schallende over de volken, die bidden veel
En maar denken aan Vader en Zoon
En vieren met zang en schoon gespeel
De Moeder, de Heiligen rond Gods troon!
Hier met den klepel en hier met de klok
En het zeel om mijn Geest te beluiden!
Al zing ik niet zoet en al gaat het met schok
Na schok, wat wil dat nog beduiden!
Als maar komen de zielen samen te staan
En vragen van 't oosten, den kring rond tot 't zuiden:

Wat is er toch voor een klok aan 't slaan
En wie kan er zoo luiden, zoo luiden?!
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En wie kan er zoo zingen, omstuwd van het brons
Der dondrende klok hoog daar boven,
Dat het brult door de heemlen uit loei van den gons:
Wie mag hij toch loven, toch loven?!
Dan lach ik en doe er mijn klok stil om staan
En wil er mijn borst graag om breken.
Dan zal ik het zingen: Ei, zielen, hoort aan,
Wat ernstig van klanken tot u ik moet spreken!
`Ik luid voor een heugelijk feest!
Ik luid voor den Heiligen Geest!
Wilt dit toch weten!
Eert vrij den Vader, den Zoon,
De Moeder, de Heiligen rond Gods troon,
Maar hoe kunt gij vergeten vergeten,
Dat er diep in de heemlen een Vogel zweeft
Met vleugels van gloed en veeren van glans'
Als de Schepper van al wat eeuwig leeft,
Vereenzaamd door den trans.
Dat die eenzame Duif toeft daar hoog in 't zwerk
En al ziel toch bestiert en geleidt
En wijd-sijreidt haar vleugels op Jezus' Kerc
Tot achter der aardschen tijd!'
Ik hoor in de verte al een wederwoord;
Ik heb al die andere klok gehoord;
Ik hoor er een menigte klinken,
Bonzen en schallen en tinken.
Heiligen Geest, zijt Gij nu tevrée!
Nu er dondert en bonkt over land en stée
Deze buien hulde van menschen die weten
U nooit meer te vergeten.
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Bons nu mijn donkere, dondrende klok
En stuw het gebrom van uw bronzen schok
In het diepe gegons en den schellenden schal,
Die er is tot Zijn Roem nu overal!
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VOOR HET ONWEER

Zeven zuilen staan er voor de luchten;
Zeven zielen wachten aan een strand;
Zeven vogels voor een noodweer vluchten
In de kloven van een rotsenwand.
Wijde golven wiegen ginds te schuimen;
Zonlicht glanst nog strak en wonder-breed,
Maar de bliksem houdt zijn woeste luimen
Stil en ver gereed.
't Is mysterie al daar boven
In dien strengen gloed.
Zacht begint toch iets weer te gelooven,
Dat het sterven moet.
Stil begint er iets te zoeken
Naar een laat-gothieke Gode-woon,
Naar bescheiden, in de Oude Boeken,

Van den Gekruisten Zoon.
Weer wil zich de ziel bewijzen
In dit prachtig uur,
Nu de dondertorens rijzen
Met geblindeerd vuur.
Zeven zuilen trillen in de lichten;
Zeven zielen schrijden langs een strand
Naar de boot van 't avontuur der Godsgezichten
Dobbrend naast een rotsenwand.
Zeven zielen willen vluchten
In de kleine boot,
Want de wind speelt met de zuchten
Van een grooten nood.
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Zwarte donders staan er stom te wegen
Op de torens van de kathedraal;
Duizend angsten luistren er genegen
Naar de komst van een choraal,
Maar de machtge klokken zwijgen
In het steile steenmassief;
Banger dan dit niet geluiden, 't dreigen
Van het Godsmotief.
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HEMELVAART
Plots zag 'k een schittring naast mij slaan en staan;
Mijn schaduw schrok met mij, nog, toen 'k vernam
Een stem zoo zoet, zoo goed, die sprak mij aan
En uit den sluier van die glorie kwam
Met zulk een woordenkeus gebenedijd,
Dat ik weer aamde en in die sterke vlam
Dorst staren, schouwend, waar een mantel-wijd
Van glansen-waairend-breed een Vrouwe omhing,
Die droeg 't hervormd Carmelitaansch habijt.
Terwijl haar zingen mij geheel omving,
Gebood Zij teeder: 'Reik de hand mij!' Gloeien,
Als lentzon boomgaard doet op heuvelkling,
Dat alle knoppen moeten openbloeien,
Joeg door mijn bloed. 'Nu doe mij na en keer
U stadig rond mij zonder te vermoeien!'
Zoo trad ik traag om Haar, die trad zoo zeer
Rond mij en 't leek, wij waren kindren beiden,
Zustertje en broertje trippeldansend-teer
In Meizonmorgen over lenteweide;
Maar licht dan Zij en donker ik, saam paar
Van dag en nacht, zacht wentlend de getijden.
Glijdende in zalig-dwaas gedein om Haar
Dit kinderlijk gewissel, leek het mij,
Terwijl ik naar haar heilge voeten staar —
de, dat elk ronden radder ging voorbij

En dat de vreugd, zoo licht in 't rond te gaan,
Wies met het oogenblik en deed zoo blij
Bonzen mijn hart en fel mijn slapen slaan,
Wijl 't duizlen van den aardschee draai ontbrak,
Dat ieder ronde scheen te traag gedaan.
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Zoo licht als bloesems aan een appeltak,
Wanneer de zuidwind wiegt dat rood-wit teer,
Meende ik te zweven en mijn aardschen hak
Kon waarlijk reeds niet de aarde raken meer.
Ik spande strak den voet en stiet de teenen
Nog nauw tot in der kruiden kruinen neer.
Tot zulk een vaart kan 't lichaam zich niet leenen
En leek toen 'k me in die wending voelde rijzen,
De hul van 't lichaam als bevrijd van steenen.
Wendende al sneller naar Haar vrome wijze
En naar Haar dans mijn huppeling genegen,
Scheen 'k stil te staan en toch te keeren lijze.
Wat er van bloemengeur nog kwam gestegen
Dreef in zijn ijlheid, al te ras, naar onder,
Voor wie zulk aardsch aroom heeft lief gekregen.
Zacht-ver nog kondde een klok haar bronsgedonder
En even zwol 't gelui. De vage bons
Der gonzen zeeg met de aarde weg in 't wonder
Der stilte steilend rond en boven ons.
Nog even rees een aardsch geluid; van breed
Een bruisen eerder de echo dan de gons.
Nu de aarde al sneller in de diepte gleed,
Werd naast 't wijd land, tot week-smaragd verweerd,
Met lijn van licht de grens der zee gesmeed.
De groene vloed had reeds zijn vlak gekeerd
Naar 't front van onze vlucht. Nu scheen de zon
Niet meer het groote licht, door de aard' geëerd,
Wijl 't haar met zulk een glans en gloed omspon,
Of grenzenlooze ruimte licht háar droeg
En zij haar vaart daar niet in einden kon.
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Daar zegen nu, die 'k vaak verlangend vroeg
Om mee te rijzen door het hoog azuur,
De wolken; liefst als 't vagend zonvuur sloeg
Met kleurge vlammen haar in 't schemeruur
En vonken geel, oranje en heet carmijn
Kruimden haar randen voor dien lutlen duur
Of schonk haar vliezen zulk een sprookjesschijn,
Dat héél de lucht vol, feeë' en elven stonden,
Gekleed in zon- of maankleurig satijn.
Zwijgend, voelde ik te strak mijn tong gebonden
Om een vaarwel haar innig toe te roepen,
Voor al de vreugden door haar ondervonden;
Voor al haar schitterende stoeten troepen,
Rood-goud van schild en speer, te voet, te paard;
Voor haar robijnen schijnpaleizen-stoepen,
Die diepten 't firmament met steile vaart;
Haar donderschepen, krakende in hun schoren,
Bij 't botsen op de dorstge korst der aard.'
Reeds rezen we als in een oneindgen toren,
Zoo snel en steil en de aarde scheen te vallen
Met zulk een slag, dat men dien val moest hooren.
Een ander licht vloog tot ons door de hallen
Van 't duistrend firmament met week een lichten,
Dat nu te hoornen scheen en dan te ballen.
Dat was de maan uit al die minnedichten,
Die daar zoo snel te wislen liep haar phasen.
Dat zoete licht waarheen de dichters richten
De rijmen van hun teederigste extazen.
`0, mijn bemind poëtisch licht der nachten!
Ik was den minste niet van al die dwazen!'
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Nog staarde ik op haar wisselende prachten,
Toen reeds werd de aarde om dat zacht licht gesmeten
En even er de matte glans van smachtte.
Terwijl dat paar dier tuimlende planeten
Daar diep in kringen neerwoei, ging ik tellen
En dat ras dag- en nachtgewissel meten.
De heilge Vrouwe, die 'k mocht vergezellen
Keek droef mijn pogen aan die maat te kennen.
Graag wenschte ik anders, maar die vraag bleef kwellen.
`Een, twee, drie, een, twee, drie, een' — de aard' bleef rennen
Om kleinre maan — 'twee, drie, een, twee, drie, een' —
Scheen ik mij nu elk ander tal te ontwennen! —
`Twee, drie,' — telde ik en telde er anders geen
En toch de dagen en de nachten tolden

Daar diep in zulk een razend varen heen.
`Een, twee, drie,' — 'k stamelde en me een onrust volde.
Was 't niet of iemand zachtjes naast mij schreide!
Of tranen langs haar lichtgesluier rolden!

Ons zalig wentlen scheen zich te verwijden
En 'k meende weg te vallen diep in 't ruim,
Nu schaamte haar ellende rond mij spreidde.

De groote vraag verspatte als vliegend schuim.
Mijn geest werd stil, hij wilde niet weer weten
En boette wroegend reeds zijn dwazen luim.
Toen als in zang, waar God in wordt geheeten
Een heilig welkom heeft de Vrouw geheven
Het glanzend hoofd en met een blik gemeten
Het diepe ruim en hevig aangedreven

Zong Zij in tonen klarend wonder-wijd
Zoo menschenstemmen niet er kunnen geven:
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`0, expliceerende Drievuldigheid.
Die in deez' kringen zoo de dwaze wijze
Keurt van de maten van den aardschen tijd!
Reeds mag ik U weer om mijn broeder prijzen;
Gij hoort zijn rouw met klagend noodgeschal
Den afgrond van zijn ziel uit tot U rijzen.
Ik, eens zijn zuster door den aardschen bal,
Gedenk mijn dwaas gebaren daar beneden;
Wie zonder U, die vaak niet vallen zal!'
Nu Zij zoo zong ruischte er uit mij een bede;
Ik trachtte graag mijn schaamte weg te zingen
En meer nog nu de heilge Vrouw zong mede.
Om dat hoog vuur daar wagen stervelingen,
Wat hen op aarde zeker zorgen baarde.
Reeds ging mijn stem naast die der Vrouwe dingen:
`0, Christus Eucharisticus der Aarde,
Die 'k daar géén tel, geen twee, geen drie vergat!
0, bij Uw schijn, die U op aarde bewaarde,
Waarom ik graag U kinderlijk aanbad. —
Wees parasol genade voor Gods vuur,
Dat hier mij 't licht wil dooven. Ik vermat
Mij hier met aardsche maat van tijd en uur
Ruimten te meten, die geen maat verdragen
Als metgeheim van den Godlijken Duur'.
Zoo hing ik daar te smeeken en te klagen
En woest te gruwen van de idéé. Getal,

Dat haast had me uit dees heilgen 'dans' geslagen.
De Vrouwe scheen te hoeden mij voor val,
Zoo greep Ze en aan Haar glimlach ik herkende
De heilge danseres van straks, die al
1343

Te graag met mij de hooge ronden wendde.

Nu 'k niet meer door mijn angst werd neergezogen,
Zag 'k diepst, waar het paar maan en aarde rende,
Dat tuimlen plots de macht uit mijner oogen.
De Vrouw wees naar de sterren, nu wij stegen,
Zij stonden reeds niet meer zoo onbewogen.
Gelijk een vuurwerk aanvangt te bewegen
En zijn schoon vonken wendt eerst ruischend-traag,

Draaiden de sterren zich in paren tegen;
De groepen wentlend weer in laag langs laag
Van lichten, zwervend elk door eigen transen.
In zachte golving rolde vlaag om vlaag
Een reiend dwarlen van gesproeide glansen,
Die als gebroken regenbogen vlogen,
Tot stilaan héél de hemel stond te dansen.
Als werd 'k door tuinen naar omhoog bewogen
Waar Gelder-rozen met doorstraalde blaaren
Poogden te tuimlen in mijn dronken oogen,
Die zich dat schouwen maar niet konden sparen;
Tot na dat trossen plots een éénling-prachtig
In suizend gloeien langs ons neer kwam varen.
Reeds héél een sneeuw van vuren vloeiend-machtig
Vloog tot ons neer, met diep harmonisch zoemen
En daalde snel en statig, teer en krachtig.
Schoon 't licht der Heilge zich kon meerdre roemen
En nog een glans kon de gesternten geven,
Moest mij dat wielend stralen toch wel doemen
Te sluiten de oogen, zoo geen wonder leven
Hen dwong te staren, waar in wijde vouwen
't Verruklijk lichtspel rond ons hing te zweven.
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Ik kon mijn oogen schier niet meer betrouwen
En meende weenend in zoo'n vlam te vliegen,
Ware ik niet zacht weerhouden door de Vrouwe.
`0, dwaze ziel!' riep Zij mij lachend tegen,
`Waar reeds dit vuur u dwingt de borst te hoogen
En de armen reikend van verlangen wiegen!
Wat zult gij teren uit, wanneer dees bogen
En bloemen vuur zijn langs ons heengegaan
En gij Gods kringen-zelf zijt ingevlogen,
Waar de oogen u eerst schouwend openslaan!' —
Een vloed van vlammen kwam juist nederdalen
Met jacht van vuren wimpels langs zijn baan;
Een razend weefsel van gekleurde stralen.
Door zulk een aanval werd in 't eerst geslagen
Mijn mond, dat 'k nauw meer adem durfde halen
En zwijgend aan de Vrouwe hulp moest vragen.
Het scheen in 't zwijmen van mijn evenwicht,
Dat 't overdadig hart mij dood wou jagen.
Nog daalde weidscher-spannend steeds dat licht
In tal van waaier-groepen naar beneden
En voeren zonnen lijze uit mijn gezicht
Of de oogen er van pauwenstaarten gleden.
Verrukking deed mijn tong reeds innig beven
En zong, mijn mond uit, zalig-dwaze beden:
`0, Danseres des Vaders, uit dit leven
Mij zwierend in dees hoogten, zal 'k ontmoeten
Hem, Die me op aard dit aanschijn heeft doen geven?

Dees mond nog borlend tal van Wees-gegroeten
Aan alle Heilgen, die maar luistren willen
Naar dit dom lichaam, dat zooveel wil boeten!
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Komt Hij mijn innige begeerten stillen,
Waar ik op aard zoo rustloos moest om dwalen
En zal Zijn rust nu in mij overtrillen?'
Wie zou niet lachen om zulk dwaas vocalen!
En 't scheen wel ernst Haar mij te willen plagen
Door schijnbaar-doof mij doen mijn vraag herhalen :
`0, Danseres des Zoons, die mij gedragen
Hebt tot dees hoogten, ga ik Hem nu tegen,
Voor wie ik zong in 't glanzen van mijn dagen?
Voor wie ik om geen lij den heb gezwegen,
Toen ik daar doolde diep in de aardsche kringen
En 't leed der hel als rond mij zag gestegen!'
Reeds kreeg ik weer den lust mijn vreugd te zingen
Om 't voorspel van de geestlijke waardijen,
Die achter dit geheim der sterren hingen.
`0, Danseres des Geestes', haastge rijen
Van opgetogen woorden vloeiden samen;
`Is 't Vuur, waarmee de zaalgen zich vermeien
Nu dit? De letters van Zijn Heilge Namen
En van de Vlammen in die Pinksterdagen
Boven de hoofden van de Apostlen kwamen?
En is mijn zetel nu al aangedragen
En zult Ge ook daar héél dicht nabij mij blijven?
Wordt daar muziek in zoet accoord geslagen,
En mag ik Hem ook daar sonnetten schrijven?
De Hemel hooger dan 't geheel der lichten,
Die hier zoo schielijk naar beneden drijven?'
`0, dwaas, wees rustig, gij zult mogen dichten
En met uw vingers teeknen aan de transen
De Glorie Gods en die der aangezichten
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Die in de plooien van Zijn Godheid glanzen;
En zingen uit de hemelsche refreinen
En heilig dansen, dansen, niets dan dansen!'
Indien er in 't gelaat van heilgen lijnen
Kunnen zich oolijk en verguit bewegen,
Moest dat bij zulk een antwoord toch wel schijnen.
Zalig-bedeesd had ik nu schier gezwegen,
Zoo felst niet een plots lichten op kwam doemen,
Al wervlend steil ons zijn groot ronden tegen.
Het zwart-blauw ruim kon reeds zijn velden noemen
Een wieling naderende kermispleinen
Vol molens draaiend de honderden bloemen
Van hun illuminaties; 't al aan 't deinen
Om sneller steiler helling neer te glijden
En in vallei gesternten te verdwijnen;
Om zijn spiralen weer omhoog te spreiden
— Langs andre lichten, die reeds kringlings daalden —
Naar meerdren in den top van 't ruim aan 't rijden;
Waar manen-bleek, als leege schalen dwaalden
En kwijnden ver aan de eindelooze zoomen,
Waar zij zich al of niet meer achterhaalden.
Meer eer dat groot licht recht tot ons zou komen,
Scheen zich het ruim vol vloeiend goud te neevlen;
Kransen van vlammen kwamen flakkrend stroomen,
Al vlokkend voor den kern een felst verheevlen
Van gassen gloeiend vuurvlakte overdwarlend,
Om hoog in 't brandend jachten op te geevlen
Met lijnen gloed weer dalend, dichter-warlend
Tot groot gedruisch van vanen vuur, na 't vloeien
Verspreid en plots onstuimig samen-scharlend.
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Het wielen van dat weefsel wist te loeien
Zoo grootsch, dat 'k niet het licht dier ster zag breken
En onvergeetlijk spectrum openbloeien.
Maar toen ik voor den lust van 't zien bezweken,
Mij naar een prachtig centrum wilde bukken
En de oogen zich daar dronken schier aan keken,
Hief mij de Vrouwe plots met snelle rukken,
Zóó, dat ik niet kon raden haar bedoelen
En dacht teleurgesteld aan heilge nukken.
Dit scheen een sein door Haar het eerst te voelen,
Want ook in mij kwam een begeerte steigren;
Er wilde iets uit me, en aan dat plotse woelen,
Kon ik de macht niet op mijn lichaam weigren.
Ik hing te weiflen, hoe mijn ziel te geven,
Tot ik met prooisprong van geestdriftge krijgren,
Schatte de maat der vlucht om uit te leven
In stralen, die mijn aardsche hul schier droegen,
Had ik maar fel begeerd om vast te zweven.
Ik vocht nog, willend graag het eind vervroegen
En draalde voor dien glans, die ging omvangen.
Terwijl wij vriendlijk-worstlend opwaarts joegen,
Weerde ik zacht weg de Heilge, maar om 't prangen
Van eigen drang en door Haar hevig sleuren
En 't druischen van dien gloed en Haar gezangen
Slonk mij de kracht. Nu kon Zij licht mij beuren
En joeg Zij steil mij door dat glinstrend zinken

— Waar mijn gedaant zoo door dat vuur ging kleuren,
Dat in Haar glans weerspiegelde mijn blinken.
Toen slingerde Zij diep mij, nu Zij 't won,
Of men een ster wil in een ster verdrinken,
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Den Afgrond in der Goddelijke Zon.

FEEST-CANTATE

Opgedragen aan den Hoogedelgestrengen Heer
RAYMOND PIERRE

Directeur-Generaal der Steenkolenmijnen
`Laura & Vereeniging'
En uitgevoerd door de
Zangvereeniging 'Mijn Laura'
Ter gelegenheid van zijn
25—jarig Ambtsjubileum
Woorden van P. Kemp

Muziek van F. Scheeren

Toen Gij hier kwaamt, lag hier een eenzaam veld
En klonken nauw de landlijke geruchten
Van boer en paard en zeisen scherp gesteld
Na 't bottend suizen door de gouden vruchten.
Waar eens de ploeg trok diep de bruine voren,
Trok toen Uw staf met technisch-groot gebaar,
De plaats, waar dreunen zouden de motoren,
En druischen 't lied van d'arbeid breed en zwaar.
Snel vliedt de tijd en vijf en twintig jaren
Zijn heen, maar grootsch hebt Gij hun loop gemerkt.
En trotsch moogt Gij thans het geheel bestaren,
Gelijk het naar Uw plan werd uitgewerkt.
Gij koost Uw staf,die weer zocht trouwe krachten
En op dees' dag, dat Gij hier jubileert,
Staan rond U in de schaduw van de schachten
Drieduizend man, waardoor Gij wordt geëerd.
Zij U nog menig vruchtbaar jaar gegeven,
Wij voelen 't sterk en wenschen 't U zoo graag!
En sluiten met een innig: Leve, leve,
Nog menig jaar! den luiden jubel van vandaag.
Eijgelshoven, 1 Januari 1925
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1926

ZONSONDERGANG
Waar staat hier ergens toch dien oven open?
Waar stijgt hier toch dien geur van ouden wijn?
Waar komt die klank toch uit de lucht geloopen
Of harpen in den wind geslagen zijn?
Daar wordt gemalen door de oneindigheid
Tusschen de molensteenen lucht en aarde.
De zon ziet hoe het vocht wordt uitgespreid
En droogt het meel verinnigend zijn waarde.
Daar beidt de groote bakker van den tijd
En kneedt het meel met bloed van roode druiven;
Tot héél de deesem breed is uitgedijd
En hij het brood in 't vuur der zon kan schuiven.
Gij hoort het zuchten, tot de poort ontsluit
En met zijn rijper geur de lucht kan vullen
En roepen door het ruim: 'Deel me uit! Deel me uit,
Waar simplen willen van mijn kruimen smullen!
Deel me uit, voor héél de menschheid is genoeg!
Ziet gij dan niet mijn groeien in het breken.
't Is nooit te laat, te komen, nooit te vroeg
En ieder beet doet nieuwe beten kweeken.
Komt dan voor wie dit wonder is gedaan,
Dit durend offren van de geurge sneden,
Want niemand is nog ongestild gegaan
En niemand hoeft te hongren in het heden!'
Waar stond daar ergens toch dien oven open.
En zong er zacht het goede, gouden brood?
Waar kwam dien ouden wijngeur uit gedropen
En doopte 't blauw der luchten met zijn rood!
1350

Waar kwam die klank toch uit de lucht gevlogen,
Of wilgenloten op het water slaan?
De lucht staat stil, de tijd lijkt onbewogen.
De zon schijnt niet meer en nog niet de maan.

WIJDING
De klokken malen in de wijde luchten
Het kruid van Christus voor het hooge feest.
En door den geur der forsch geplette vruchten
Bloeit nu mijn borst zoo breed en onbevreesd.
Ik kan die zware roken nauw bevatten
En sta te peinzen, hoe van dit geweld
Ik drinken zal den wijn van de innge schatten
En rijzen naar den hemel als een held.
Ik grijp de wolken waar het licht komt zoomen
En plooi ze rond mijn roode schouders ssam.
Nu uit den klokkenmolen geur blijft stroomen
Vraag ik de zon haar eeuwgen gouden naam.
En met haar letters voor mijn hoofd gedreven,
Jaag ik de twijfels weg van eigen nacht,
Tot voor mijn oogen, stralende ik zie beven
Den spiegel, waar Gods ziel verliefd in lacht.
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INTENTIE
Voor den Rooden Heer van den Hemel
Bom ik graag op de linkerpauk!
Voor de Gele Vrouw van den Hemel
Bom ik graag op de rechterpauk!
Staande hevig voor het hooge licht
Schouw ik, aangezicht tot aangezicht;
Vullend mijn heftige armen,
Héél met 's Heeren erbarmen;
Vullend mijn vurige dijen
Héél met der Vrouwe Meelijen.
Vattend dat heilige Rood en Geel
Saam met den chaos van blauw in héél
Mijn wielend verlangen van liefde.
Ziel en niet louter zinnen
luid op van binnen,
Richten mijn armen en spannen mijn handen,
Doen in mijn vingers die krachten branden,
Dat ik machtig en sierlijk bomme de pauk
Voor mijn Heer van Rood,
Voor mijn Vrouwe van Goud!
Kloppen

En dit is mijn éénig verlangen,
Dat ik eeuwig bij mijn zangen,
Op een éénigen berg héél hoog in het blauw,
In een rijk land van wouden en weien,
Reeën, irideeën en Meien,
Bloesems en pruimen en beien,
Rozen en lelies in korengouw,
Kan staan en schouwen mijn Rooden Heer
En ponken mijn pauken doen machtig
En streelen met de vingers héél teer
Voor de Ge-e-le Vrouwe zoo zoet en prachtig,
En beheeren de winden in het woud
En de trillers van het zonnegoud,
Door het heffen van mijn kloppers
En het treffen van mijn doppers
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Op de linkerpauk
Op de rechterpauk
Op de linker-rechter-linker-rechter pauk pauk pauk!
En dat al voor mijn Heer van Rood,
Voor mijn Vrouwe van Ge-e-le-e Goud,
Pauk! Pauk!! Pauk!!!
Ge-e-le-e Goud!
PAUK!!!!
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VERANTWOORDING
Er gaat een vrij lange periode van voorbereiding vooraf aan deze uitgave van het Verzameld Werk van Pierre Kemp (1886-1967)
Nog tijdens het leven van de dichter was een der doelstellingen
van de in 1960 te Maastricht opgerichte PK-Stichting : te komen tot
een uitgave van al het gepubliceerde (gebundeld en verspreid) werk
van Pierre Kemp, aangevuld met een ruime keus van niet eerder gepubliceerde gedichten. Ook speelde men met de gedachte nog eens
ooit een uitgave van de brieven van Kemp het licht te doen zien.
Op 16 oktober 1964 verleende Pierre Kemp formeel toestemming tot de uitgave van zijn 'Verzamelde Werken'. Kemp ging er
daarbij van uit, dat de verzorging van de tekst zou worden toevertrouwd aan Karel Reijnders te Nijmegen.
Nog uit dezelfde maand dateert een door Reijnders verzorgde
`Voorlopige inventarisatie werk van PK ter voorbereiding uitgave
Verzamelde Werken' (11 blz.), terwijl tijdens de op 28 december
1964 te Nijmegen gehouden vergadering van het Dagelijks Bestuur
van de PK-Stichting een aantal 'Voorlopige richtlijnen' werd besproken en vastgesteld.
Uit de beschikbare documenten wordt niet geheel duidelijk
waarom de goede bedoelingen en voornemens van dat moment toen
niet onmiddellijk tot resultaten hebben mogen leiden. Het zal aan
een samenloop van omstandigheden hebben gelegen : aan de drukke
dagelijkse werkkring van de leden van het Dagelijks Bestuur, en
daarnaast aan PK's steeds afnemend gezichtsvermogen. Een deugdelijker argument is evenwel gelegen in de omstandigheid dat het op
dat moment nog nauwelijks mogelijk was te beschikken over een
compleet overzicht van de verspreid gepubliceerde gedichten; een
bibliografie van de door Pierre Kemp gepubliceerde bundels en de
aan zijn 'Negentien' (vrienden, vriendinnen en kennissen) gedistribueerde typogrammen was wel nagenoeg volledig, zo volledig althans dat een beschrijving van de 'afzonderlijk verschenen werken'
kon worden opgenomen in de Mededelingen van het Nederlands
Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage.
Ongeveer tien jaar later ontmoeten we een brief van 24 april 1973
van Harry G. M. Prick aan uitgever G. A. van Oorschot met tamelijk uitgewerkte voorstellen voor een uitgave van 'Verzamelde gedichten', instede van 'Verzamelde Werken'. De omvang van de
onderneming wordt in deze brief voorlopig geraamd op 1366 blad1355

zijden in druk, terwijl een redactie genoemd wordt, bestaande uit
Gerrit Borgers, Harry G. M. Prick en Karel Reijnders.
Men mag veronderstellen dat Prick, en marge van zijn dagelijkse
beslommeringen, de onderhandelingen over de uitgave van de
`Verzamelde Gedichten' opnieuw geëntameerd heeft, omdat hij het
`Levensbericht' over Pierre Kemp, dat hij zou schrijven in opdracht
van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden, had
aangegrepen om het bij die levensberichten gebruikelijke overzicht
van 'voornaamste geschriften' uit te breiden tot een complete bibliografie, waarin voor de jaren 1911-1928 (nog) niet, echter voor de
periode vanaf 1929 wel naar volledigheid werd gestreefd. Vergeleken met de hierboven geschetste situatie anno 1964 betekende dit
dat het destijds zo gewenste overzicht van de verspreid gepubliceerde
gedichten thans nagenoeg aanwezig was.
Door een of ander toeval hebben in de jaren 1973 en begin 1974
Harry G. M. Prick en Pim de Vroomen elkaar niet gevonden, hoewel zij zichzelf een soortgelijke opgave hadden gesteld. Van laatstgenoemde verscheen in mei 1973 een Voorlopig register op de in druk
verschenen gedichten van Pierre Kemp (Leiden, 224 blz.), terwijl Pricks
nagenoeg uitputtende lijst van 'Voornaamste geschriften' van
Pierre Kemp werd opgenomen in het Jaarboek van de Maatschappij
der Nederlandse Letterkunde te Leiden 197 1-1 972 (blz. 199-2°7), dat in
oktober 1973 verscheen. Dit betekende dat, onverwachts, vóór het
einde van het jaar 1973 plotsklaps twee naar volledigheid strevende
overzichten van het (gepubliceerde) werk van Pierre Kemp toegankelijk waren : een onvoorstelbare weelde in het licht van de binnen
Pies vriendenkring allengs gevleugelde uitspraak : 'Mijn bibliografie
is mijn hobby, hoe meer titels hoe liever het me is'.
Volgend op de, gelet op het bovenstaande, in de lijn liggende kennismaking van Prick en De Vroomen, vond op 14 mei 1974 op het
Letterkundig Museum een bijeenkomst plaats van een inmiddels
opnieuw uitgebreide redactie van de 'Verzamelde Gedichten' van
Pierre Kemp, bestaande uit Gerrit Borgers, G. A. van Oorschot,
Karel Reijnders, Harry G. M. Prick en Pim de Vroomen. Als jongste
der redactieleden, maar wie zou daar schande van spreken, werd
Pim de Vroomen verzocht het secretariaat voor zijn rekening te
nemen.
Nu het zover was dat zéér veel bibliografische gegevens over
PK S verspreid gepubliceerde gedichten aanwezig waren, werd de
periode mei 1974 tot en met juni 1975 gebruikt om te komen tot een
'
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werkelijk zo volledig mogelijk overzicht van het dichtwerk van
Pierre Kemp, gepubliceerd dan wel ongepubliceerd.
Aanvankelijk heeft de redactie nog vastgehouden aan de wens
van de PK-Stichting om ook een ruime keuze uit de niet-gepubliceerde gedichten van Pierre Kemp af te drukken in de 'Verzamelde
Gedichten', maar dit voornemen werd in het voorjaar van 1975 als
voorshands onrealistisch van de hand gewezen : Van Oorschots
toenmalige secretaresse zou namelijk de in de 'cahiers' van PK aanwezige gedichten alle uittikken, maar alleen al de periode 1927-1937
leverde 200 vellen poëzie op, terwijl bovendien spoedig duidelijk
werd dat het maken van een keuze uit deze onvoorstelbare hoeveelheid gedichten, tekstfragmenten en losse regels — niet altijd van even
goede kwaliteit — de redactie voor schier onoplosbare problemen
zou hebben gesteld en voor onvermijdelijke willekeur.
Als een soort compensatie voor het laten vallen van een keuze uit
de niet-gepubliceerde gedichten, besloot de redactie enige tijd later
tot opname van het weinige door Kemp gepubliceerde proza dat in
directe samenhang staat met zijn dichterlijk oeuvre. Dusdoende
moest de intussen ingeburgerde werktitel van 'Verzamelde Gedichten' worden ingeruild voor die van 'Verzameld Werk'.
In juli 1975 werd het stramien voor de uitgave van het Verzameld
Werk besproken. Besloten werd tot een dundrukuitgave in drie delen,
die de volgende vijf afdelingen zou bevatten:
a. gebundelde gedichten met ingang van Stabielen en passanten uit
1934, zijnde PK S zgn. 'tweede debuut';
b. verspreid gepubliceerde gedichten vanaf 1929, omdat zich in dat
jaar het 'tweede debuut' begint aan te kondigen;
c. proza van Pierre Kemp, voorzover dit geacht kan worden in onmiddellijk verband te staan met zijn gedichten;
d. een drietal gedichtenbundels die gerekend moeten worden tot
het jeugdwerk van Kemp, en
e. de verspreid gepubliceerde gedichten die eveneens tot het jeugdwerk, de `juvenilia' van PK behoren. — Bij deze indeling moet worden opgemerkt, dat de redactie de afdelingen d en e achterin in het
Verzameld Werk heeft opgenomen, omdat zij niet tegemoet kon
komen aan de wens van de uitgever om deze juvenilia van Kemp
geheel weg te laten, doch anderzijds unaniem van mening was dat
het Verzameld Werk beginnen moest met het hierboven genoemde
`tweede debuut'.
Na deze min of meer 'historische' inleiding volgt hieronder een
'
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overzicht van de door de redactie aangehouden indelingscriteria, alsmede per afdeling een beknopte verantwoording.
Indelingscriteria

Zoals hierboven is uiteengezet, zit bij deze uitgave van het Verzameld Werk van Pierre Kemp als hoofdgedachte vóór de beschikking
te hebben over een heruitgave van alle door PK gepubliceerde gedichten, aangevuld met dat Kempiaanse proza dat geacht kan worden in onmiddellijk verband te staan met de gedichten.
De gepubliceerde gedichten kunnen naar goed gebruik verdeeld
worden in gebundelde gedichten en verspreid gepubliceerde gedichten. Speciaal bij Pierre Kemp komt hier evenwel de moeilijkheid
naar voren, dat de dichter in een aantal gevallen gebruik heeft gemaakt van zijn schrijfmachine om bepaalde onderdelen van zijn
oeuvre in de vorm van typogrammen te verveelvoudigen en bij
vrienden, vriendinnen en kennissen te verspreiden. Kemp had hierbij een voorkeur voor een hoeveelheid van negentien exemplaren, een
aantal waarmee de dichter altijd verwees naar Shelley (zie blz. '107).
Na ampele overwegingen heeft de redactie, wel in navolging van
de door het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum aangehouden richtlijnen voor de beschrijving van afzonderlijk verschenen werken, onder het begrip 'gepubliceerd' al die
gedichten verstaan die in gedrukte vorm werden openbaargemaakt,
dan wel in de vorm van typogrammen in een veelvoud werden verspreid.
Bij deze als publicaties aangemerkte typogrammen resteert dan
nog de vraag of ze als 'bundel' (afdelingen a en d) dan wel als 'verspreid gedicht' (afdelingen b en e) moeten worden beschouwd. De
redactie heeft zich hierbij op het standpunt gesteld dat de grotere
typogrammen tot de bundels zouden worden gerekend en de kleinere tot de verspreide gedichten. Een weergave van de, telkens afzonderlijk door de redactie genomen beslissing is opgenomen in de
hier volgende verantwoording die de aangehouden indeling op de
voet volgt.
a. Gebundelde gedichten
Deze afdeling begint, zoals gezegd, met het zgn. 'tweede debuut'
van Pierre Kemp. Zij bevat de gebundelde gedichten en de grotere
typogrammen uit de jaren 1934-1965. Voor volledige bibliografische beschrijvingen wordt in het algemeen verwezen naar de Mede1358

delingen van de Documentatiedienst van het Nederlands Letterkun-

dig Museum en Documentatiecentrum te 's-Gravenhage.
Stabielen en passanten (1934) werd evenals Fugitieven en constanten
(193 8) uitgegeven door Publiciteitsbureau 'Veldeke' te Maastricht.
Transitieven en immobielen verscheen in maart 1940 bij A. A. M.
Stols te Rijswijk (ni) in Helikon, Jrg. To, Nr. 3, in een oplage van
30o exemplaren.
Na de Tweede Wereldoorlog verscheen Standard-book of classic
blocks in mei 1946 bij A. A. M. Stols te 's-Gravenhage in Helikon,
Jrg. 12, Nr. 25, in een oplage van L000 exemplaren.
Het lange gedicht Pacific, eerst verschenen in Ad interim, Jrg. 3,
Nr. Ic), oktober 1946, werd ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van Pierre Kemp op 1 december 1946 afzonderlijk uitgegeven.
door A. W. Bruna & Zoon te Utrecht in een oplage van po exemplaren.
Phototropen en noctophilen werd weer opgenomen in Helikon van
A. A. M. Stols te 's-Gravenhage, en wel in jaargang 13, Nr. 34,
februari 1947, in een oplage van L000 exemplaren.
Het lange gedicht Requiem (1948) en de Etudes op het laatste thema
van de mens (1949) werden door PK in de vorm van typogrammen
verspreid en vallen mitsdien, zoals hierboven is uiteengezet, onder
het criterium 'bundels' zoals dat door de redactie voor deze uitgave
is aangehouden. Requiem is gezet naar een door PK gedistribueerd
`pre-definitief' typogram uit de jaren 1 947/4 8 ; de in het typogram
van Reijnders aanwezige verbeteringen van de hand van P K werden
door de redactie overgenomen.
Forensen voor Cythère en andere gedichten verscheen in juli 1949 bij
G. A. van Oorschot te Amsterdam in De vrije bladen, Jrg. 2, Schrift 4.
Nog altijd meten zich begeerten met vaarwellen wordt als een soort
toegift aangetroffen in de door Adriaan Morriën bezorgde uitgave
Pierre Kemp : Een bloemlezing uit zijn kleine liederen (G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1954).
De Tuin-suite werd op 5 maart 1954 in cahier-vorm aangeboden
aan mevrouw en mijnheer Tijdens te Maastricht, terwijl een typogram ook zijn weg vond naar een breder publiek.
Het origineel van de Kleine suite voor Karel Reijnders dateert van.
13 april 1954. Een facsimile van het blauwe schoolschrift werd, verlucht met in zeefdruk uitgevoerde tekeningen van Gustave Asselbergs, op i december 1964 in een oplage van so exemplaren door de
P K-Stichting aan Pierre Kemp teruggeschonken als verjaarsattentie.
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De Kleine suite over bloemmotieven uit 1954, verschenen in Schrijversalmanak voor het jaar 1955, werd in de loop van 1966, bij gelegenheid van Kemps tachtigste verjaardag, in opdracht van Antiquariaat
Schuhmacher te Amsterdam weliswaar gedrukt, doch nimmer verspreid omdat het typografische resultaat uiteindelijk niet aan de verwachtingen beantwoordde.
De Petite suite pour Marguerite gaat terug op een typogram uit
1954. De suite werd in 1965 nog eens afgedrukt, in afleveringen,
Credo, diocesaan weekblad voor Limburg.
De Suite van de negen barometers vulde in de zomer van 1955 nagenoeg een hele aflevering van het te Tienen verschijnende Beeld, tijdschrift voor poëzie; de bewuste aflevering van het door o.m. Freek
Dumarais, de 'dichtende postbode', bezorgde tijdschrift werd door
Pierre Kemp altijd als bundel beschouwd.
Engelse verfdoos verscheen op 1 december 1956 in een oplage van
750 exemplaren bij Bert Bakker, Daamen N.V. te 's-Gravenhage, en
wel ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de dichter.
De boekverzorging was in handen van Dick Elffers.
Maastricht en ik, met een getekend portret van P K door Hub.
Levigne, werd in november 1956 'voor rekening en risico' van de
Bibliophielenclub 'De Ster' in een oplage van soo exemplaren uitgegeven door Uitgeverij `Veldeke' te Maastricht. De bundel ontstond uit een opdracht van het toenmalige ministerie van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen tot het schrijven van een gedichtenreeks
over de stad Maastricht. In 1971 verscheen bij Maaslands Antiquariaat, Maastricht, een beperkt gehouden herdruk.
Maastrichtse suite voor Fernand Lodewick verscheen in februari 1957
als Eerste Boek van De Renildis Handpers van Maurice Laudy te
Utrecht in een oplage van 19 exemplaren. Het titelvignet werd getekend door Eugène Laudy, het bandontwerp was van Diet Laudyvan Dullemen.
Droom in het Jekerdal, een kindergedicht voor Folkertje Tijdens,
door P ic geschreven in februari 1956, verscheen op 28 maart 1958 als
Tweede Boek van De Renildis Handpers van Maurice Laudy te
Utrecht in een oplage van 19 exemplaren. In hetzelfde jaar verschenen er bij Jos Kipping te Maastricht drie kopergravures over hetzelfde onderwerp en in eenzelfde oplage.
Eveneens in 1958 verscheen bij G. A. van Oorschot te Amsterdam
de bundel vijf families en één poederblauw in een stofomslag van Nicolaas Wijnberg.
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Ballet de coeur verscheen in september 1959 bij Ernest van Aelst te
Maastricht in een oplage van 4o exemplaren bij gelegenheid van het
huwelijk van Lily Maessen en Harry G. M. Prick. Het gedicht les
deux statuettes' was in augustus daarvóór al afgedrukt op hun door
J. W. Veltman te Maastricht gedrukte huwelijksaankondiging (oplage 3 5o exemplaren).
Het jaar 1959 kent nog andere bundels, te weten Emeritaat, in een
stofomslag van Th. de Haan uitgegeven door A. A. M. Stols te
's-Gravenhage, en Garden 36, 22, 36 inches, dat — gemodelleerd naar
de ideale maten van de Blue Bell Girls te Parijs — werd uitgegeven
door G. A. van Oorschot te Amsterdam in een stofomslag van
Nicolaas Wijnberg.
Van Roodkapje' s ware gedaante, verschenen in Tirade van juli/
augustus 1959, bestaat een aantal ongepagineerde overdrukken. Om
deze reden heeft de redactie deze gedichten beschouwd als een 'afzonderlijke uitgave'.
Les folies Maestrichtoises werd in het najaar van 1960 in opdracht
van Fernand Lodewick te Cadier en Keer door Willem Veltman te
Maastricht gezet en in een oplage van 135 exemplaren gedrukt. De
dertien verzen gaan in de uitgave hand in hand met dertien corresponderende pentekeningen en een tekening op het omslag van
Willem Hofhuizen.
Au pays du tendre Mosan (1961) verscheen in juni 1961 bij Uitgeversmij N.V. Standaard-boekhandel te Amsterdam als Nr. 3 van de
Roepingreeks, een serie uitgaven onder auspiciën van het maandblad
Roeping.
De incomplete luisteraar 1 De sieraden is opgebouwd uit twee com-

plete bundels, waartussen Pierre Kemp een hoger soort eenheid aanwezig achtte. De dubbelbundel verscheen in 1961 bij G. A. van Oorschot te Amsterdam in een stofomslag van Helmut Salden.
Speelgoedtentoonstelling werd in 1962 in opdracht van de PK-Stichting uitgegeven in de vorm van losbladige facsimile's van de gedichten in handschrift. Bij de uitgave van de PK-Stichting behoort de
catalogus van een in 1959/1960 gehouden tentoonstelling in het Etnografisch Museum te Neuchatel, Zwitserland. De vijfendertig
verzen, geïnspireerd door deze catalogus, werden door PK geschreven in het jaar 1961.
Suite voor een fan, met een uit 1913 daterend mode-ontwerp van
PK op het omslag, verscheen in augustus 1964 bij de Arcadiapers te
Bloemendaal in een oplage van 75 exemplaren. Bij het gedicht
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`Somewhere in Limburg' behoort een ansichtkaart met het opschrift
`Simpelveld, Zuid-Limburgs landschap' ; deze foto werd niet mede
afgedrukt.
Perzische suite, een cyclus gedichten die Pierre Kemp bij Perzische
miniaturen schreef, werd op i december 196s in een oplage van iso
exemplaren uitgegeven door de PK-Stichting te Maastricht, opnieuw voorzien van de kaartreproducties, zeven in getal, die de
dichter hadden geïnspireerd. De in die uitgave opgenomen teksten
van E.F. Tijdens, nl. 'Pierre Kemp en het Oosten' en 'Aantekeningen
bij de miniaturen', werden in de onderhavige uitgave van het Verzameld Werk van Pierre Kemp niet mede afgedrukt.
b. Verspreide gedichten
Het is in het door de uitgever aangegeven bestek van deze Verantwoording niet mogelijk alle vindplaatsen te vermelden van de verspreid gepubliceerde gedichten van Pierre Kemp. In verband hiermee moet volstaan worden met een verwijzing naar de bibliografische gegevens zoals deze voorkomen in de hierboven genoemde
uitgaven van Pim de Vroomen (Voorlopig register) en Harry G. M.
Prick (Voornaamste geschriften). Raadpleging van de beide werkstukken brengt het voordeel met zich dat men bij de eerste auteur de
gedichten alfabetisch naar titel gerangschikt vindt, en bij de tweede
auteur de chronologische volgorde per publicaties.
De door de redactie aangehouden chronologische volgorde (per
jaar aangeduid) van de in deze afdeling opgenomen verspreid gepubliceerde gedichten is in het algemeen identiek aan de volgorde
in het hierboven genoemde overzicht van Harry G. M. Prick. Hierbij moet echter wel bedacht worden dat verreweg de meeste gedichten van P K weliswaar eerst in tijdschriften werden gepubliceerd, doch
tevens dat ze in een later stadium vaak werden opgenomen in de in
de eerste afdeling genoemde bundels. Uiteraard wordt het hierdoor
niet eenvoudiger om uitgaande van het door Prick geredigeerde
chronologische overzicht als lezer vast te stellen welk gedicht tot
welke publicatie heeft behoord. Het gaat hier evenwel om een probleem dat, hoezeer de redactie zulks ook betreurt, niet in het bestek
van de onderhavige uitgave op bevredigende wijze kan worden opgelost.
Heeft het bovenstaande in eerste instantie betrekking op de bijdragen van Pierre Kemp aan literaire maandbladen en andere periodieken, toch moet niet vergeten worden dat in deze afdeling veel1 3 62

al ook de teksten worden gevonden van de zeer kleine afzonderlijke
uitgaven (bijv. gedichten voorkomend op nieuwjaarskaarten, huwelijksaankondigingen, e.d.) en van de kleinere typogrammen, die
— omdat het geen 'bundels' waren — niet werden opgenomen in de
eerste afdeling. Omdat deze typogrammen, zoals de aanduiding al
aangeeft, veelal niet in de literaire maandbladen zijn terechtgekomen, wordt in het onderstaande nog wel even hun datering vermeld. In wezen betreft het hier poëzie van Pierre Kemp die in deze
uitgave van het Verzameld Werk vaak voor het eerst wordt afgedrukt.
Wat betreft het begin van deze afdeling heeft de redactie unaniem
geoordeeld dat 'Alleenstaand huis', verschenen in De Gemeenschap
van 1929, geacht kan worden het zgn. 'tweede debuut' het vroegst
aan te kondigen. 'Engelen' werd in december 1974 in facsimile naar
een niet eerder in druk verschenen manuscript uit 1929 opgenomen
op een nieuwjaarskaart van Noriko, Yukiko en Pim de Vroomen te
Leiden.
`Tourismen' gaat terug op een typogram van 27 februari 1943.
Het typogram van 'Ei voor Turkoois' is waarschijnlijk van 1948.
Het gaat hier om een typogram dat door Lily Maessen in mei 1959
in een vijftal exemplaren is vervaardigd op basis van een door Adriaan de Roover in 1957 uitgetikt manuscript van PK, zodat de tekst
strikt genomen niet onder de, in dit geval te hardvochtig geachte,
criteria van de redactie valt.
Het manuscript dat ten grondslag ligt aan het typogram van
`Oosters', ondertekende Pierre Kemp op 20 mei 1954 in rode inkt
met : Diabolus a K.mp.s.
`Cameeën' werd op 20 september 1959 door PK aangeboden aan
mevrouw A. Hanlo-Crobach, de moeder van Jan Hanlo.
Het gedicht dat begint met de woorden 'Een dichter voelt de polsen van de letters' werd op 5 december 1957 toegezonden aan dokter
J. C. Berntrop te Amsterdam.
De gedichten op blz. 863 e.v. komen uit een 'Suite Verinnigd
papier', door PK in 1957 samengesteld ten behoeve van een Zaanse
papiergroothandel. Omdat de public relationsuitgave uiteindelijk
niet doorging, ging PK er toe over de gedichten afzonderlijk elders
onder te brengen. De redactie heeft nu op deze plaats de niet elders
gedrukte gedichten opgenomen.
De 'Suite "Facetten van het dichterschap" gaat terug op een
typogram uit mei 1958 voor A. Roland Holst bij gelegenheid van
diens zeventigste verjaardag.
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De kleine suite 'Trio van de trap' werd op 31 juli 1958 door PK
toegezonden aan dokter J. C. Berntrop te Amsterdam. Het trio stak
in een lichtgroen omslag waar PK in rode inkt een trap op tekende.
`La joie des Lèvres (Sexain)', opgedragen aan Fernand Lodewick,
is een typogram uit november 1958.
`Bezoek' werd in december 1958 met een kopergravure door Jos
Kipping afgedrukt op een nieuwjaarskaart van Annemiek Rutten
en Jos Kipping te Maastricht.
`Een nieuwe nuance "Inkoop-blauw" opgedragen aan Lily
Maessen en Harry G. M. Prick, is van io april 1959.
`Uit een "Trio van de populier-pluis" opgedragen aan dokter
J. C. Berntrop te Amsterdam, dateert van 9 augustus 1959.
`Realiteitsziek' en `Slotregel' zijn afkomstig uit de ongepagineerde Tirade-bloemlezing, G. A. van Oorschot, Amsterdam, z.j.
[1959]•
Het 'Trio voor Gabriël Smit' wordt aangetroffen in het Gabriël
Smit-nummer van Roeping, februari 1960, blz. 527-5 30, en wel
onder de titel 'Twee trio's ; het tweede trio, bestaande uit de gedichten 'Zingende daad', 'Zon-attest' en 'Vermaak in het loof', werd
opgenomen in de bundel De incomplete luisteraar / De sieraden.
Het gedicht 'Garden 36, 22, 36 inches', opgedragen aan Hans
Roest, is in afwijking van de door de redactie aangehouden criteria
niet afkomstig van een typogram, doch uit de P K-collectie van Harry
G. M. Prick.
Het typogram van de 'Grote fantasie' dateert van 24 juli 1960, zoals 'Chanson chagriné', opgedragen aan Jan Hanlo, dateert van 24
december 1960.
lecture á. vue', aan Harry G. M. Prick, is van 1 januari 1961 en
lets voor Iet Zeguers' van 5 juni 1961.
De 'Trois épitres dédicatoires', 'Woede over een aardbol zonder
Kemp-land' (zie ook blz. '124) en 'Aan Adriaan Roland Holst' wonden alle aangetroffen in de aan PK gewijde aflevering van Roeping,
december 1961.
Het gedicht 'Het paar' werd in oktober 1961 met een houtsnede
door Jos Kipping afgedrukt op de huwelijksaankondiging van
Annemiek Rutten en Jos Kipping te Maastricht.
`Trajectum ad Mosam dulce sonans' bestaat uit drie gedichten
voor het Jubileumboek van burgemeester W. Baron Michiels van
Kessenich te Maastricht, mei 1962.
`Vaarwel aan een Noordzee-strand' en Walpurgisnache werden
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in augustus 1962 door de dichter, zich bedienende van het lyrisch
pseudoniem Pierre de la Vaslin des Linges- lyriques, aangeboden
aan Lily en Harry G. M. Prick, respectievelijk Margrit en Karel
Reijnders.
`Court métrage' bevat de gedichten die PK schreef tijdens de opnamen van de Pierre Kempfilm door Corinne du Mée-van Moorsselaar op 27 en 28 februari en 1 maart 1963. De gedichten kregen in
PK'S dichterlijke boekhouding als titel niet méér mee dan hun produktienummers, nl. 63.032 tot en met 63.041. We vinden nog een
produktienummer, nl. 63.125, boven het gedicht dat PK eind 1963
toezond aan dokter J. C. Berntrop te Amsterdam.
`Dichterschemering' gaf PK op 18 april 1963 mee aan Piet Calis
bij gelegenheid van diens interview met PK voor Gesprekken met
dichters, Bert Bakker/Daamen N.V., Den Haag 1964, blz. 37.
`Aan Jan Hanlo' werd openbaar gemaakt in : Jan Hanlo, In een gewoon rijtuig, G. A. van Oorschot, Amsterdam, 1966, blz. 175.
Postuum werkte PK in 1974 mee aan de verschijning van het feestnummer Tirade 200, waaraan hij, ingeleid door Harry G. M. Prick,
vijf gedichten bijdroeg. Het gedicht 'Cartografie' is onder de titel
`Cartophilie' ook opgenomen in Tempiter geheel de uwe' (zie
blz. 1120).
Volledigheidshalve zij tenslotte op deze plaats vastgelegd, dat, op
dezelfde dag waarop de onderhavige uitgave van het Verzameld
Werk ten doop werd gehouden, nl. 1 december 1976, bij de Werkplaats De Bange Duivel te Leiden onder de titel Poeder van maankop
(en in een typografie van Frans Montens) een bloemlezing het licht
zag, in een oplage van 125 exemplaren, met zes gedichten van Pierre
Kemp, originele etsen van Pol Jong, Lydia Luyten, Ab Steenvoorden, Marius Vroegindeweij en Pim de Vroomen, foto's door Hein
de Bouter en Leo van Maris, en een woord achterafvan Harry G. M.
Prick. Het gaat hier om de gedichten 'Oorlogspraeludium' (fragment, 1914), 'Alleenstaand huis' (1928), 'Rood' (1939), 'Familyappeal' (1947), 'Neus-herinneringen' (1955) en `Nachtgedicht'
(1963).
c. Proza
In deze afdeling staat het weinige proza dat Pierre Kemp als een soort
onmiddellijke toelichting op zijn dichterlijke activiteiten geschreven heeft.
In de eerste plaats treft men hier de prozateksten aan die PK in de
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periode november 1944-februari 1946 aan het Advertentieblad voor
Limburg heeft bijgedragen.

Het opstel 'Woord, kleur en inspiratie' verscheen eveneens in het
Advertentieblad, nl. op 4 januari 1947, doch de redactie heeft bij de

gereedmaking van de kopij de voorkeur gegeven aan de meer uitgebreide versie van de tekst, zoals deze verscheen in De Gids, april
1955.
`Mijn lievelingsboek ?' verscheen in Critisch bulletin van september
1955 en de 'Toelichting bij het "Rood van het Joodse Bruidje" , in
Vandaag 4, november 1966.

Pierre Kemps op de band uitgesproken dankwoord van 30 november 1956 voor de aan hem toegekende Constantijn Huygensprijs is hier op blz. io61 voor het eerst afgedrukt.
`Geuren, kleuren, klanken' verscheen op 9 november 1959 in Het
Vaderland; een jaar later werd de tekst, zonder titel, nog opgenomen
in Schrijversdebuten, A. A. M. Stols/J. P. Barth, 's-Gravenhage,
196o.
Het `Explicatief accompagnement van mijn "Droom in het Jekerdal" stond, samen met het gedicht zelf, in Roeping, april 1958.
Op het omslag van de desbetreffende aflevering en bij de tekst van
het gedicht vindt men een drietal lino's van Geertrui Charpentier.
`Voorkeuren', handelende over PK S gedicht 'Tekens aan het wereldruim', werd bijgedragen aan Elseviers weekblad van i oktober
196o.
`Enige notities' is ontleend aan een grijs ruitjesschrift van PK, met
op het etiket : 'Enige notities naar aanleiding van een verzoek van
Mr. Fred van Leeuwen, 17 en 18 februari 1961' ; op blz. i van dit
schrift treft men vervolgens de door de redactie aangehouden titel
aan. Fragmenten uit dit handschrift werden eerder afgedrukt in
Pierre Kemp, Schrijvers Prentenboek 7, 's-Gravenhage, 1961.
De 'Drie brouillons in proza' verschenen in het aan Pierre Kemp
gewijde Roeping-nummer van december 1961; 'Dichterschap' en
`Wijze van werken' werden nadien nog afgedrukt in Literair akkoord 6, A. W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1962.
De 'Toelichting bij "De namiddag van een stille katholiek" ', opgenomen in de bundel Au pays du tendre Mosan (1961), was al eerder
verschenen in Maatstaf, november 1954.
Met betrekking tot de brieven van Pierre Kemp, hier gerubriceerd
onder de verzamelnaam 'Epistels', moet de redactie opmerken dat
het in deze uitgave niet mogelijk is zelfs maar één stap in de richting
'
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van de volledigheid te zetten. De keus is daarom gevallen op hetgeen
fragmentarisch hier en daar in druk is verschenen.
Het facsimile van het handschrift van PK over Pacific is ontleend
aan Ad interim van oktober 1946, resp. aan de afzonderlijke uitgave
die op 1 december 1946 bij A. W. Bruna & Zoon te Utrecht het
licht zag.
De 'Begeleidende brief bij de "Kleine suite voor Karel Reijnders” '
uit 1954 werd toegevoegd aan de facsimile-uitgave van 1964.
`Kempiter geheel de uwe', een keus uit de brieven van Pierre
Kemp, geschikt en ingeleid door Harry G. M. Prick en Karel Reijnders, werd opgenomen in de PK-aflevering van Roeping, december
1961. Hetzelfde geldt voor de brieffragmenten, betrekking hebbend op het gedicht 'Woede over een aardbol zonder Kemp-land.'
Schets voor een roodkapje, in het voorjaar van 1957 geschreven als het
proza-concept voor een gedichtencyclus 'Roodkapje', werd in december 1961 uitgegeven als het zesde boek van Maurice Laudy, Achter de Dom te Utrecht; het was het eerste deeltje van de reeks 'Uit de
paleiscahiers van Pierre Kemp'.
d. Juvenilia: Gebundelde gedichten

In deze afdeling staan de gebundelde gedichten van vóór het zgn.
`tweede debuut' van Pierre Kemp waarmee de eerste afdeling van
deze uitgave begint.
Het wondere lied, met een Inleiding door J. van Well S.J. en een
inleidend gedicht 'Aan den zanger van het wondere lied' door Felix
Rutten, verscheen in 1914 bij M. Gerrese te Heerlen, met een vignet
van PK op het omslag. Een tweede druk, waarin de Inleiding van
pater Van Well werd weggelaten, zag het licht in i92o bij L. J. Veen
te Amsterdam.
De bruid der onbekende zee en andere gedichten werd in 1916 uitgegeven door de Maastrichtsche Boek- en Handelsdrukkerij te Maastricht.
Carmina matrimonialia is in 1928, in een oplage van 200 genummerde exemplaren, gedrukt door C. Nypels op de persen van LeiterNypels, uitgegeven door Uitgeversmaatschappij `Veldeke' (N.v.
Schmitz & Kemp) te Maastricht.
e. Juvenilia: Verspreide gedichten

Uitgaande van de stelling van Karel Meeuwesse, dat Pierre Kemps
oudste poëzie een onvervangbare waarde heeft voor wie de genesis
13 67

van de dichter van later bestudeert (cf. Dietsche Warande en Belfort,
1957), heeft de redactie zich alle moeite getroost om hier een afdruk
te bezorgen van al die verspreid gepubliceerde gedichten waarop
zij de hand kon leggen.
Voor de allervroegste gedichten van Pierre Kemp, in de jaren.
1909-1913 geschreven onder het pseudoniem Rob. Ree, is de redactie uitgegaan van drukproeven van De Limburger Koerier uit de PKcollectie van Karel Reijnders. Het PK-onderzoek is nog niet zover
gevorderd, dat vast zou staan of deze gedichten inderdaad allemaal
werden gepubliceerd. De door de redactie aangehouden volgorde
van afdrukken is dan ook niet die van de (voorhands grotendeels onbekende) publicatiedata, maar van de door P ic op de proeven aangetekende data van ontstaan.
Het eerste gedicht, 'Klokken', werd, zulks in tegenstelling tot vermeldingen elders (o.m. in het Schrijvers Prentenboek), geschreven
op 3o december 1909 en op 23 april 1910 in De Limburger Koerier
opgenomen. Wiegeliedje', hier afgedrukt op blz. 128o, werd geschreven op 8 september 19io ; een jaar later verscheen het als Nina
en getoonzet door Theod. Senecaut ook als afzonderlijke uitgave
bij Muziekdrukkerij Chr. Schger & Co, Eindhoven, 191i, als 'Verplicht Koor in de 3de Afdeeling van den Zangwedstrijd, uitgeschreven door "Het Rozenknopje" ' te Eindhoven.
`Idealen' en 'Het lied der sterren' zijn, samen met 'Eigen licht' en
`Hemelvaart der liefde' (beide opgenomen in Het wondere lied), mede
verschenen in Dietsche warande van januari 1913.
`Herinnering', blz. 1306, is in 1912 op een voor de redactie niet
verifieerbare datum ook verschenen in Het Zuiden.
In de jaren na 1913 werden nog gedichten aangetroffen in het
weekblad De nieuwe eeuw (1917 en 1918), de Katholieke illustratie
(1919), Dietsche warande en De Beiaard (192o), Mei (1922), Eucharistisch congresboek (Amsterdam, 1922), Roeping (1924 en 1925), de
Feest-cantate op blz. 1349 als afzonderlijke uitgave (1925), en tenslotte nog in Erts, letterkundige almanak (1926) en De vrije bladen
(1926). Bij het uit wi strofen bestaande 'Hemelvaart' (blz. 1339)
verwees Pierre Kemp in een voetnoot naar : `S. Teresia de Jesus
(I515-1582)'.
Met betrekking tot de spelling merkt de redactie het volgende op.
In de eerste en tweede afdeling werd de spelling aangepast (vooral
dubbel o, sch en buigings-n), ook al omdat Pierre Kemp zulks op
prijs gesteld zou hebben. In de derde en vijfde afdeling bleef de spel1368

ling onveranderd, voorzover het de artikelen uit Het Advertentieblad
resp. De Limburger koerier betreft. De brieffragmenten in `Kempiter
geheel de uwe', door de redactie overgenomen uit Roeping, december 1961, zijn destijds al met instemming van PK omgespeld.
Spatiëringen en/of cursiveringen in de oorspronkelijke teksten
zijn door de drukker genormaliseerd tot uitsluitend cursiveringen.

September 1976

PIM DE VROOMEN
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REGISTER OP DE GEDICHTEN
Dit register heeft betrekking op de in de onderhavige uitgave opgenomen gedichten. Voor de titels van de gedichtenbundels wordt
verwezen naar de inhoud op bladzijde 1422 e.v.
De titels der gedichten staan hieronder in romein en eventuele
beginregels in cursief. Onderdelen van afzonderlijke gedichten worden tussen ( ) aangegeven. Uit meer gedichten bestaande eenheden
(bijv. trio's, suites, afdelingen van bundels) worden in KLEIN KAPITAAL aangeduid.
Aan de titels zijn voorzover bekend de data toegevoegd waarop
Pierre Kemp de gedichten schreef.

Aan Adriaan Roland Holst (27 dec. 1956) 938
Aan Anton van Duinkerken (dec. 1962) 949
Aan de dichtende krijgsman op de Lneburgerheide (iq. sept. 1956)
863

Aan de piano (18 maart 1961) 824
Aan de rand van de nacht (4 sept. 1957) 892
Aan directeur Edixhoven (27 jan. 1956) 84o
Aan een laatste gedicht (II sept. 1963) 996
Aangetekende sterren (23 juni 196o) 687
Aan Jan Hanlo (dec. 1963) 997
Aan mijn na te laten schoenen (7 jan. 1954) 446
Aanstotelijk 978
Accelerando (9 april 1964) 981
Accenten (28 juni 195o) 999
Achterdocht (4 febr. 1957) 390
Acrobaat (16 sept. 1933) 35
Adieu, mijn rood (1944) 78o
Aeiou (1915) 1224
Affiche (1935) 35
Afkomst (is maart 1957) 382
Afscheids-landschap (1917) 1327
Afscheid van het gedroomde veulentje (6 jan. 1961) 727
Afscheid van het leven (13 juni 1951) 999
Afwezig (5 okt. 1956) 687
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Afwezig gezicht (8 jan. 1936) 35
Afwezigheid I (maart 1939) 135
Afwezigheid ..TI 135
Afwezigheid III (4 mei 1945) 136
Air de chasse (8 febr. 1959) 688
Air de discipline (i8 maart 1961) 918
Air van de verloren zaak (Ic) sept. 1963) 989
Akte van berouw (21 sept. 1931) 7
Alarm 1335
Albast (24 april 1958) 641
Al dat andere (1 maart 1952) 259
Alexander (28 april 1959) 752
(Algemeen preludium) 199
(Algemene regentover-dans) 62o
(Algemene verzoening) 832
Alleen (18 juni 1939) 136
Alleenstaand huis 757
Allerschoenen (7 nov. 193 8) 136
Allerwangen (2 mei 1956) 398
Alles (27 april 1960) 641
Alles in speelgoed (is aug. 1958) 704
Alles is gedicht (II aug. 1962) 948
Alles te zeggen met alles te zwijgen (25 juli 1 95 0) 935
Allround Jansen (26 april 1961) 916
Al mag het groot publiek dit soms ook wanen (25 juli 1950)
Als (25 jan. 1940) 137

Als bloemen 1245
Als de lucht wordt groener (13 jan. 1961) 923
Als en zal ... (23 aug. 1949) 185
Als het licht zingt (21 okt. 1961) 941
Als ik niet actief blijf, word ik lui (27 febr. 1963) 960
Als ik nog leven wil! (23 jan. 1958) 878
Als 'k aan haar ei denk, kan 'k haar mondje niet vergeten

Als kiespijn (2, juni 1951) 259
Als laatste mens (9 maart 1948) 8o6
Als overbuur van een brievenbus (19 april 1962) 963
Als straks het nestje komt 797
Altostratus mysticus (mei/juni 1944) 789
Altruïsme (12 febr. 1960) 642
Al zingend zonnekind (i5 maart 1961) 919
13 72

Amazonen-raadsel (2i juni t/m 3 juli 1956) 521
Ambassadrice (16 april 1961) 724
Analfabeten (7 febr. 1955) 446
Angelus (3o juli 1910) 1277
Angelus in de beemden (24 juni 1953) 369
Angelussen vergelijkend (21 sept. 1953) 371
Angst voor boterzure sfeer (II nov. 1960) 908
Angst voor de nacht (14 dec. 1 953) 3 1 4
Animo (7 aug. 1957) 511
Annonciatie (25 okt. 1940) 89
Anti-cyanose (26 juni 1957) 422
Anti-urbanisme (26 jan. 1948) 803
Antwerp blue (21 nov. 1955) 330
Apen-octet (12 jan. 1961) 728
Applaus (26 febr. 1960) 642
Applaus (26 juni 1958) 688
Applaus tijdens een verbouwing (19 mei 1960) 712
Apricot (15 nov. 1955) 334
Aquarellist (22 maart 1958) 543
Arbeid (30 mei 1910) 1274
Argeloze vrije tijdsbesteding (18 febr. 1960) 642
Argeloze zon (24 aug. 1957) 382
Argument (17 dec. 1960) 742
Argwaan (14 mei 1947) 809
Arm geheugen (io sept. 1953) 446
Arm geheugen 826
Arm lied (24 sept. 1955) 854
Arnoldine (16 dec. 1953) 309
Asgrauw licht (nov. 1939) 137
Atleet (3 maart 1957) 398
Attaque des Suisses (22 april 1961) 734
Aubade in de binnenstad/Goede mars (8 sept. 1953 t/m 28 maart
1954) 362
Aubergine (18 jan. 1958) 689
Auscultatie 89
Autobiografie (195i) 689
Autorenner (27 april 1961) 737
(Auto's tellen) 831
Averechts kind 824
Avond (16 okt. 1931) 7
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Avond (25 aug. 1934) 36
Avond (5 juli 1912) 1308
Avond (25 juli 1912) 1309
Avond (3o maart 1910) 1267
Avondaccoorden (23 mei 1910) 1272
Avondblauwen (6 aug. 1938) 90
Avondbloemen 7
Avondgebed 67
Avond in de koningstuin (7 okt. 1911) 1143
Avondlicht (maart 1935) 36
Avondronde over de twee bruggen/Tel-manie (6 juni 1952) 364
Avondrood (1937) 36
Avondschemering (1 april 1939) 137
Avondstemming (28 juli 1932) 8
Avondstemming (juni 1 934) 37
Avondstemming (30 maart 1939) 67
Avondstemming 90
Avondstemming van 2 oktober 1959 895
Avondstemming, zie: Stadspark, enz. 358, 371
Avondstilte (i5 sept. 1930) 8
Avondwrevel (3o jan. 1949) 2 44
Baby-drive (13 juni 1958) 708
Bakkersjongen (19 nov. 1932) 8
Ballade, zie: Havencentrum, enz. 361
Balladen (5 juli 1962) 953
Ballen-etalage (25 aug. 1953) 822
Ballon- en manteldans 192
Balspel (II april 1956) 849
Basta! (19 aug. 1957) 885
Bed (io aug. 1936) 37
Bedienaar van het trompetje (29 okt. 1958) 704
Bedromerij (27 aug. 1950) 259
Begenadigde ronde (13 febr. 1960) 643
Begin november (2 nov. 1948) 809
Begrafenis (27 jan. 1934) 37
Begrafenisje spelen (i6 dec. 1953) 308
Begraven mond 1246
Behang geworden (io juni 1957) 863
Bejaarden (20 febr. 1961) 933
1374

Bekoring (ii maart 1940) 90
Bekoring (2 jan. 1949) 248
Bekoring (5 jan. 1 954) 447
Beleg (15 febr. 1960) 643
Belet (17 okt. 1 953) 447
Bel in droom (17 juni 1951) 813
Berceuse van de kleuterstem (16 aug. 1953) 643
Berisping op de daken (6 nov. 1 954) 834
Berusting (9 juni 1936) 38
Berusting 91
Berusting (23 mei 1910) 1273
Besef (9 okt. 1955) 846
Bespiegeling (9 juni 1957) 864
Bestendig/Hygiëne (22 mei 1954) 320
Bet-over-groot-jumbo (is jan. 1961) 738
(Betovering) 620
Bewijs (23 juni 1956) 859
Bezoek (1 maart 1960) 644
Bezoek (26 juli 1957) 879
Bibliotheekleven (19 maart 1962) 965
(Bij de tweesprong) 498
Bij een schoon hemd (3 juli 1956) 842
Bij het ontbijt (3 sept. 1960) 644

Bij het zien van een paar spirituele kousen (2 jan. 1957) 511
Bij volle maan op 23 februari 1959 891
Bijgeboorte (21 okt. 1948) 8o8
Bikkelspel (19 jan. 1961) 730
Bindwerk ( 1 957) 88 4
Bladerenreuk (To nov. 1938) 68
Blauw licht (is aug. 1 957) 4 23
Blauw uur (12 mei 1936) 69
Blauw uur (4 okt 1954) 448
Blauw vuur (4 maart 1960) 644
Blauwe aangezichtspijn (9 juni 1957) 422
Blauwe bloem (4 aug. 1939) 138
Blauwe brief (8 juli 1953) 260
Blauwe getallen (Ic) sept. 1957) 422
Blauwe handdruk (Io febr. 1961) 919
Blauwe handschoen-nocturne (1 april 1958) 536
Blauwe muisjes aan blauw kaas (is juli 1957) 423
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Blauwe stad (2 okt. 1955) 448
Blauwe waan (2 okt. 1957) 423
Blauwte (6 jan. 193 8) 68
Bleu de France exit (24 juni 1954) 1052
Blijven bagatellen (24 juli 1956) 511
Bloeiende ligusters (24 juni 1953) 26o
Bloem (9 mei 1932) 8
Bloemen (7 mei 1936) 38
Bloemen 767
Bloementaal (24 sept. 1955) 449
Bloesemboom (18 april 191o) 1268
Bloesemfeest (25 maart 191 i) 1285
Bloesemval (16 juli 1953 t/m jan. 1954) 284
Boete doen (15 dec. 1953) 312
Bomen (1 aug. 1931) 9
Bomen (21 juni 1953) 82o
Bomengekreun (21 juni 1953) 260
Bomengezelschap (2 okt. 1957) 414
Bomenpost (16 jan. 1961) 928
Boomgefluister (Ic) febr. 191o) 1265
Borstvoeding (8 juli 1956) 565
Bourgogne (18 jan. 1963) 969
Boven haar frame (29 jan. 1958) 556
Brevier (18 juni 1936) 39
Brief (juli 1936) 69
Brief aan de spiegel (2 juni 196o) 645
Brieven van een waan (16 maart 1961) 919
Broek van een dode (17 aug. 1955) 843
Broeken (25 aug. 1953) 822
Brood 69
Brood en boter (28 juni 1950 845
Broodgeur (19 juni 1955) 88o
Brown ochre (22 nov. 1955) 349
Buff(I8 nov. 1955) 335
Bui van woede (io juni 1959) 88o
Buiten-binnen (9 juli 1963) 985
Buitenkant (1932) 9
Burendienst (16 mei 1956) 844
Burgerlijke stand en finale, zie: Markt, enz. 366
Burnt sienna (21 nov. 1955) 329
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Burnt umber (25 nov. 1955) 332

Cameeën (2o sept. 1955) 836
Carnation (28 jan. 1963) 970
Carnaval, zie : Oude brug, enz. 360
Caroussel (18 juli 1957) 382
Caroussel (ii jan. 1961) 730
Carrière (8 april 193 8) 70
Cartografie (io okt. 1955) 998
Cartophilie (io okt. 1955) 1120
Cedergroen (17 aug. 1958) 690
Censoren (23 jan. 1954) 294
Cerise (IS nov. 1955) 325
Cerisomanie (2o juni 1958) Ego
Chanson chagriné (24 dec. 1960) 906
Chanson triste (17 juni 1952) 449
Chantage (6 mei 1958) 681
Charitas (27 april 1932) 9
Charmeuse (16 mei 1960) 645
Chemiserie (27 april 1958) 512
Children's corner (i5 aug. 1958) 698
Chinese white (2o nov. 1955) 342
Chirurgie (22 juli 1960) 646
Chopin/Marche funèbre (14 okt. 1954) 485
Chopin: Valse de l'adieu (17 dec. 1960 747
Chou-fleur ou Chouchou, la fin de tout (29 dec. 1958) 4 41
Cijfers van vuur (6 aug. 1950) 261
Clairet (16 jan. 1963) gij
Clavecymbel (9 mei 1960) 691
Cobalt blue (22 nov. 1955) 342
Collecte (12 aug. 1962) 948
Collegialiter (19 okt. 1938) 138
Coloured picture of a canteen (17 aug. 1958) 708
Commercieel (i8 dec. 1958) 543
Complexie (2 febr. 1958) 556
Concours hippique (3 mei 1957) 390
Confectie (aug. 1934) 39
Conservatisme (8 aug. 1954) 449
Contact (2o april 1936) 39
Contacten (3 juli 1936) 40
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Contacten (S juni 1956) 399
Contra geronk (23 aug. 1951) 261
Contrasten (febr. 1940) 91
Controle (7 aug. 1962) 953
Coquelicot (16 jan. 1963) 969
Corail (17 jan. 1963) 968
Coral pink (20 nov. 1955) 340
Couleur de chair (is dec. 1958) 435
Coupé (okt. 1940 t/m 9 febr. 1941) 92
COURT MÉTRAGE 959

Couverture als ouverture (21 jan. t/m ii april 1961) 721
Craquelerend (i3 juni 1956) 844
Crème (5 nov. 1958) 521

Crimson lake (20 nov. 1955) 327
Critiek (22 april 1937) 4 0
Critiek 1245
Critisch 92
(Daar is ze dan!) 630
Dag (Ic) okt. 1910) 1152
Dageraad (21 juni 1910) 1153
Dahlias 70
Dansdrift 796
Danse-macabre (23 sept. 1963) 994
Dans van een geparfumeerd geraamte (17 maart 1958) 544
Dans voor de brievenbus (23 okt. 1955) 450
Dante en ik (9 april 1957) 886
Dat 786
Dat bedje (9 okt. 1955) 838
Dat is de nacht (24 juni 1957) 424
Dat woord (4 april 1961) 914
Down breaking 982
De 'aloude' finale (4 maart 1958) 873
De bekoring der kerst-engelen (nov. 1917) 1318
De bijen ruisen (17 juli t/m jan. 1954) 283
DE BOOM DER KENNIF VAN GOED EN KWAAD 1258

De boze bij (20 juni 1956) 859
De bruid der onbekende zee (26 juni 1914) 1177
Decadentie (13 febr. 1948) 256
Declinatie (ii okt. 1930) 10
1 3 78

De complete steekmug (14 sept. 1963) 997
(De dichter met de papieren stem) 619
De dood is God (23 aug. t/m 20 okt. 1949) 1 9 1
De dood niet serieus (18 april 195o) 8/7
De driekoningen (22 nov. 1957) 867
De gevaarlijke tuin (28 juli 1954) 512
De grote verrassing (23 aug. t/m 20 okt. 1949) /89
De heilige drift 1242
DE INCOMPLETE LUISTERAAR 639

De incomplete luisteraar (12 maart 1958) 641
De keur 1250
De laatste vlucht (21 jan. 1961) 738
De la musique avant toute chose (9 nov. 1952) 261
De lente is nog eens (14 mei 1947) 8o6
De 'Lichte wind' en de 'Avondrood' (29 jan. 1957)
De maagd en het kind (22 nov. 1957) 868
Demasqué (13 jan. 1961) 911
De namiddag van een stille katholiek 588
Derdehands (25 febr. 1964) 988
De regenboog der H. Eucharistie (jan. 1915) 1237

408

De regen ruist en zegt iets in de bloemen 798

De ring (1 juli 1914) 1199
De schone slaapster (19 sept. 1912)
De sfinx (io juli 1914) 1205
DE SIERADEN

1171

679

De ster (22 nov. 1957) 867
De torens van Maastricht / Nachtverlangen 358
Deur van melodie (25 april 1958) 712
De verkeerde wereld (2 juni 1960) 709
(De verlokking) 197
De verrijzenis 1323
(De versperring der mythen) 206
(De vertederde zon) 632
De vleermuis (16 april 1910) 1268
(De vlucht) 222
De vonk 1241
De ziel en haar geliefde (2 dec. 191I) 1146
Der zonne liefdelied (7 dec. 191i) 1292
Diablerie 92
Dialoog (1944) 790
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Dichterschap (d.o.) 383
Dichterschap (14 aug. 1957) 892
Dichterschemering (26 sept. 1956) 869
Dichterschemering (18 april 1963) 962
Dichterslaaf (4 nov. 1958) 557
Dichtertje (17 juni 1956) 4 1 4
Die man (25 sept. 1 955) 847
Die middag en die sieraden (16 sept. 1955)
Dienend plastiekje (19 okt. 1940) 770
Dilemma (5 dec. 1958) 512
Dingen van de dag (31 juli 1962) 949
Discofiel (13 jan. 1958) 536
Distinctieven (3 mei 1956) 390
Dit grote (5 sept. 1954) 451
Dit type uren (23 jan. 1958) 877
Dode lichten (22 dec. 1931) 10
Doden spreken niet meer 452
Doden spreken niet meer (6 dec. 1954) 840
Dolce far niente (19 okt. 1954) 452
Donderstorm (17 mei 1910) 1271
Donker land (4 jan. 1 933) 40
Donkerrood uit 1910 (7 juni 1957) 408
Donkerzuchtig (3 febr. 1958) 871
Dansen (20 mei 1960) 646
Dood (23 juli 1931) 10
Dood? (5 aug. 1951) 262
Dood hout (1933) 40
Doode vink (febr. 1915) 1329
Doodsbericht (3 maart 1957) 391
Doods-mode (17 mei 196o) 646
Doodsvloot 186
Doorlichting (3o mei 1960) 647
Dozen (5 aug. 1951) 262
Dozen (21 jan. 1954) 544
Draaiende daalder (6 dec. 1938) 93
Driehoeken (i3 aug. 1957) 565
Drie muzikanten (27 okt. 1951) 263
Dromen (17 nov. 1939) 138
Dromen van Debussy (6 dec. 1958) 647
Dromend zulk blauw (3 aug. 1953) 819
138 0

Dromerij (8 juli 1914) 1195
Droogte (17 juni 1932) 762
Droomconcern (5 aug. 1951) 813
(Droom en ontwaken) 633
Droomprik (3 april 1961) 913
Droomtover (29 sept. 1912) 1148
Droom van een oogzieke (17 jan. 1961) 928
Droomzolder (13 juni 1953) 303
Droomzucht (16 juli 1953) 302
Drukke nacht (14 mei 1931) 11
Dubbellicht (i5 okt. 1912) 1315
Dubbel oud (8 aug. 1957) 399
Duiven, zie: Stationsemplacement, enz. 364
Duivenbericht (24 juni 1956) 681
Duizeling (2, nov. 1939) 93
Dupe 795
Durende nacht (II april 1957) 391

Dwalend (4 juni 1940) 139
Een andere keer (9 juni 1957) 557
[Een] april 139
Een dichter voelt de polsen van de letters (5 dec. 1957) 862
Een gek zingt de waarheid (18 juni 1957) 522
Een mondje in deze kleur is nooit iets geks 798

Een niet te grote god (21 mei 1950) 263
Een nieuwe nuance 'inkoop-blauw' (9 april 1959) 887
Een potlood en twee schaduwen (27 febr. 1963) 959
Eens hebt gij aan mijn huis gebeld 900
Eens komt de Dood met een tak (21 aug. 1953) 453
Een te lang feuilleton (20 okt. 1960) 904

Eén-tonig-heid (3 sept. 1960) 647
Eenzaamheid (25 aug. 1932) 41
Eenzaamheid (12 juli 1954) 453
Eenzaamheid (n april 1963) 993
Eenzaamheid 1244
Eenzaam licht (7 dec. 1935) 41
Eenzame avond (20 juni 1936) 41
Eenzame mond (28 mei 1953) 3.91
(Eerste contacten) 617
Eerste fluitconcert (i8 april 1957) 857
13 81

Eet meer fruit! (17 juni 1955) 537
Eeuwig-blijven (31 okt. 1948) 454
Eeuwige cirkel? (3o juni 1 954) 455
(Eeuwige finale) 502
Eeuwige nul (7 april 1963) 983
Eeuwige trompet (ni. aug. 1962) 954
Eeuwige vogel (6 juni 1954) 455
Eeuwigheid (3 febr. 1913) 1316
Eeuwigheid-jeuk (12 april 1963) 981
Eeuwigheidslang (24 sept. 1963) 996
Eeuwig zijn (d.o.) 264
Egocentrisch (16 jan. 1959) 537
Egoïsme (3o juni 1910) 1275
EI VOOR TURKOOIS (1948) 797
Eieren (25 maart 1932) 1 1
Eigen licht (22 sept. 1912) 1151
Eigenlijk? (6 mei I937) 42
Eigen snaar (17 juli 195i) 814
Eiland zingen (3o aug. 1957) 424
Einde van al het schone (18 april 1960) 648
Eisende nul (12 jan. 1958) 877
Elegie om het verlies van Do kilo sex-appeal 6o8
Embarras de choix (13 aug. 1958) 713
Emerald green (23 nov. 1955) 325
Emeritaat (21 dec. 1953) 293
`Emeritaat' (21 dec. 1 953) 445
En ga (22 maart 1958) 558
Engelen (6 nov. 1929) 757
Englen (3 maart 1911) 1284
En ik deed dit om een meisje in tule (3o juni 1960) 648

En leid mij niet in bekoring 1242
Enorm molentje (28 april 1960) 648
En raad nu maar, zie: Mooi weer, enz. 321
En sourdine s.v.pl. (16 april 1960) 649
Entomologie (7 febr. i955). 691
Entrée romantique (7 dec. 1958) 434
Épitaphe voor een woord-overgevoelige (29 mei 1962) 963
Er heerst een blauw met macht van majesteit 778
Er is een landschap (21 jan. 1961) 912
Ergens (22 aug. t/m 20 okt. 1949) 183
13 8 2

Erkend fantoom (20 juni 1950) 263
Erkentenis (8 nov. 1929) 11
Ernstig middagdutje (21 april 1956) 858
Erosie in droom (24 maart 1952) 837
Er wordt geklopt (juni 1950) 456
Espérance (20 jan. 1963) 973
Etiquette (25 okt. 1953 t/m febr. 1954) 287
Evenwicht 93
Evenwijdig 1259
Excuse (1932) 12
Expeditie (2, april 1957) 399
Exploratie (27 mei 1958) 522
FACETTEN VAN HET DICHTERLEVEN

871

Fais-moi un cheque (juni t/m 23 dec. 1958) 558
Familie-haren (22 aug. 1954) 456
381
389
FAMILLE ROSE 397
FAMILLE ROUGE 407
FAMILLE VERTE 413
FAMILLE JAUNE

FAMILLE NOIRE

Family-appeal (okt. 1947) 264
Fanfare (3i juli 1938) 139
Fan-minded (29 jan. 1962) 964
Fase (3 maart 1957) 391
(Fataal ontmoeten) 618
Feest-cantate 1349
Feestgids (9 okt. 1955) 846
Femmage (27 okt. 1956) 400
(Filosoferen van de zon) 631
Finale (14 mei 1931) 12
Finale (28 febr. 1952) 457
Finale (27 juni 196[51) 991
(Finale) 224
(Finale) 625
(Finale) 833
Finale du poète discret (19 dec. 1958) 44 2
Fioritures vergeten (5 mei 1960) 649
Flacon eeuwigheid (12 juni 1957) 425
Fleurettes (30 sept. 1940) 94
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Floers 94
Flora (24 aug. 1956) 414
Fluitareaal (is jan. 1965) 990
Fluiten (3i aug. 1940) 94
Fluiter (26 mei 1933) 42
Fluiter (25 april 1960) 649
Folkertje kijkt door de ruit van de wagen 1089
Fonctionnairement (io dec. 1958) 44 0
Forensen voor Cythère 197
Frage und Antwort 978
Franse les in een korenveld 627
Fraudine (9 juli 1960) 650
Friseur (27 juli 1957) 383
Fruit (1932) 12
Fumisterie (8 juli 1960) 650
(Funambulesque) 828
Gamboge (21 nov. 1955) 339
Gang 70
Gangenstelsel (28 dec. 1958) 545
Garden 36, 22, 36 inches (3o april 1960) 901
Gebaar 71
Gebak (sept. 1935) 71
Gebed tot Karel Reijnders (25 okt. 1959) 111 7
Geboorteraam (8 sept. 1956) 852
Gebrandschilderde bramen (aug. 1957) 884
Gebroken stralen (12 mei 1960) 651
Gedempt (9 juli 1930 4 2
GEDEMPT SPEL 1253

Gedichten-chauffeur (2o mei 1960) 651
Gedichtenvanger (5 okt. 1953) 457
Gedrag (1 mei 1960) 651
Geduld, mijn gek! (maart 1944) 793
Gedulde bode (io maart 1952) 264
Geelfilter (21 jan. 1958) 869
Geen veertig procent (1 febr. 1959) 889
Geestelijke strijd 1258
Geheimenis (22 maart 1931) 12
Gekgeworden dromen (13 nov. 1960) 907
Gekke schrijver (26 juli 1953) 458
1384

Geld-confectie (II april 1956) 384
Gelijk ik nu weer voor je treed 1256
Geluk 782
Gelukkig blauw (30 juni 1932) 13
Gelukkig rijmer (23 jan. 1961) 927
Gelukkige orientalist (28 april 1959) 751
Geloof 95
Genezing (is okt. 1955) 854
Geruis (1935) 71
Geruis 763
Geschiedenis doen (21 april 1956) 858
Getuigenis van een nieuwe hoed (26 jan. 1961) 932
(Gevangen) 620
Gevangene (i8 juni 1955, wij z. 3 juli 1957) 864
Gevecht (26 mei 1936) 43
Gevonden speelgoed (27 maart 1954) 292
Geweigerde dodendans (juli t/m 20 okt. 1949) 184
Gewezen man (4 juni i957) 392
Gewogen licht (23 aug. 1953) 820
Gewoon 769
Gewoonte (1 okt. 1958) 523
Gezicht van kinderschrik (21 febr. 1956) 850

Gitaarspel (26 okt. 1956) 558
Glazen-society (maart 1954) 513
Glimlachen 14o
Glimlachen (6 jan. 1959) 890
Glimp (3 sept. 1951) 652
Glycine (26 jan. 1963) 971
God (5 nov. 1948) 807
Godslamp (16 aug. 1911) 1290
Gods mandoline (22 febr. 1961) 917
Goed (15 aug. 1962) 954

Goede mars 291
Goede nacht (jan. 1954) 287
Goede pasvorm (14 sept. 1959) 895
Goede raad (20 aug. 1953) 45 8
Goede raad (22 juni 1958) 537
Goede mars, zie: Aubade in de binnenstad, enz. 362
Goedheid (20 sept. 1940) 14o
Gordijnen (io jan. 1959) 682
1 385

Gordijnen-stil (9 aug. 1957) 384
Gordijn in de spiegel (5 mei 1957) 409
Gordijn van apen (5 febr. 1 954) 459
Goudenregen (25 mei 1937) 72
Graan (juli 1935) 72
Grafsteen (1 juli 1957) 415
Gramophone DB 4930 (II febr. 1940) 1 40
Graveuse (13 april 1960) 652
Green bice (16 nov. 1955) 346
Grenadier (2o jan. 1963) 970
Grey (2o nov. 1955) 327
Grijze namiddag (3o juli 1912) 1310
Gril (21 maart 1940) 141
Grillen (12 nov. 1951) 513
(Grimasserie) 829
Grime 95
Groen (13 april 1933) 13
Groen (25 aug. 1936) 43
Groen gevoel 73
Groen vuur (2 sept. 1 957) 415
Grondwerk 767
Groot avondblauw (9 juni 1957) 425
Grootheidswaan (jan. 1 949) 2 49
(Grootmoeder-bérangiste) 496
Grote fantasie (24 juli 1960) 903
Grote objecten (6 aug. 1957) 400
Grote zaak (5 dec. 1953) 523
Gulden roeden (28 aug. 1953) 820
Gymnaestrada (17 aug. 1958) 682
Haar 95
Haar laatste gunst; niet een echt ei 799

(Haar naam?) 619
Haar-reflexen 425
Half vijf en nog geen gedicht (io maart 1960) 652
Hallucinatie 96
Halo! 1332
Halve kus, zie: Regen of wind, enz. 322
Handelsflair (2, juni 1956) 849
Handdruk (21 okt. 1960) 904
1 38 6

Haren (29 sept. 1954) 545
Harenwijsje (24 sept. 1951) 513
Harmonie 759
Harmonie (25 okt. 1960) 907
Harp-gewillig (23 juli 1954) 459
Hartenaas (13 sept. 1957) 409
Haute couture (3 april 1958) 514
Havencentrum / Ballade 361
Heeft dat wijds blauw, waar 't een nihil wil zijn 779

Heelallen-systeem (8 april 1963) 976
Heengaan met spoed (14 juni 1953) 460
Heldenlied 1258
Heldere dag (13 febr. 1913) 1155
Hemd tussen twee rozen (24 sept. 1953) 5 1 4
Hemelbeeld (6 dec. 1911) 1291
Hemel en aarde (17 maart 1961) 920
Hemellore (2 juni 1948) 237
Hemelsblauw (i7 juli 193i) 13
Hemelvaart (2 mei 1910) 1269
Hemelvaart 1339
Hemelvaart der liefde (4 okt. 1912) 1153
Henric van Veldeken-plein / Lente-avond 357
Heraldiek 73
Herfst 73
Herst (8 nov. 1938) 141
Herinnering (april 1940) 141
Herinnering (5 maart 196o) 653
Herinnering (25 maart 196I) 925
Herinnering (12 april 1912) 1306
Herinnering aan de marechaussés te paard, die de veldbloemen
plukkende Robinia en mij uit het koren joegen (21 jan. 1965) 991
Het (30 okt. 1929) 14
Het (1 sept. 1953) 909
Het boek schrijft aan de pen (28 febr. 1963) 960
Het boek van God (31 dec. 1911) 1296
Het dappere snijdertje (19 jan. 1961) 731
Het definitieve (2 okt. 1960) 678
HET DUBBELE SIERAAD VAN DE GROTE EN KLEINE LUCHTBELEVING

687

HET DUBBELE SIERAAD VAN DE GROTE EN KLEINE VLOER-

I3 87

EN WANDBELEVING

681

Het enig nodige (io april 1962) 941
Het fatale (1937) 74
Het fluwelen Spiegeltje aan de Wand (27 febr. 1963) 960
Het heilige uur 1248
Het innige tehuis (is april 1956) 699
Het kind met de metallofoon (20 juni 1954) 461
Het licht is rond 74

Het lied (II febr. 1912) 1303
Het lied der sterren (23 aug. 1912) 1312
Het meisje met de tirelire symphonique (16 april 1961) 728
Het nieuwe muziekpapier 979
Het nieuw vermakelijk ganzenspel (17 april 1961) 729
Het onvergankelijke (is sept. 1959) 894
Het paar (18 juli 1961) 939
Het prettige vooruitzicht (6 april 1961) 931
Het rijdende slagschip (19 jan. 1961) 733
Het rood van het Joodse Bruidje (sept. 1955) 841
(Het ruist) 625
698
704
HET SIERAAD VAN DE VOLWASSENE VLOERBELEVING 708
HET SIERAAD VAN DE VOLWASSENE WANDBELEVING 712

HET SIERAAD VAN DE KINDERLIJKE VLOERBELEVING
HET SIERAAD VAN DE KINDERLIJKE WANDBELEVING

Het stalen verschiet (23 april 1961) 737
Het stille lied (is aug. 1912) 1164
Het uitgekozen versje 799
(Het vertrek) 201
HET WONDERE LIED

1137

Het wondere lied (24 dec. 191i) 1137
Hetzelfde gedicht? (12 juni 1953) 821
Het zoekend geluid (29 sept. 1912) 1145
Hete mond (i juli 195o) 460
Hij, die beweert (4 dec. 1960) 1 o88
Hij zong de prachten (1912) 1149
Himself (24 okt. 1961) 942
Hinderlaag (29 juni 1956) 415
Hippische accomodaties (23 april 1960) 653
Hittegolf (14 aug. 1953) 370
Hoe deed zij hem? (8 nov. 1964) 9 8 7
Hoe is het er? (21 aug. t/m 20 okt. 1949) 188
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Hoed (26 okt. 1955) 848
(Hoedjesmagie) 49 7
Hoedje van plezier (3 aug. 1956) 5 2 4
Hof 795
Honeysuckle (17 nov. 1955) 348
Hoogconjunctuur (4 sept. 196o) 683
Hoorn-stemming (3o jan. 1955) 461
Horizon blue (16 nov. 1955) 346
Hortensia-post (14 juli 1957) 400
Huishoud-air (22 mei 1956) 4o 1
Huizen van lelies (28 mei 1958) 565
Huurbrief (17 aug. 1933) 43
Hygiëne, zie: Bestendig, enz. 32o
Idealen (16 okt. 1931) 14
Idealen (24 febr. 191i) 1283
Idealist (Is aug. 1956) 853
Idee 764
Idylle (aug. 194o) 1 42
Ieder zijn eigen hel (195o) 265
Iets eenvoudigs (5 sept. 1956) 392

Iets te verven? (juli 1962) 955
Iets vertaalds (2 febr. 1957) 855
Iets voor Iet Zeguers (5 juni 1961) 911
Ijigesprek (24 aug. 1953) 823
Ik deel mijn verfdoos, de Engelse (1 maart 1963) 962
Ik heb u lief (18 aug. 1912) 1174
Ik heb weer overal (25 mei 1952) 836
Ik luister dus tussen de gele brem (25 april 1937) 44
Ik luister naar de solfège van de Maas (is maart 1962) 940
Ik luister naar het ruisen van dit edel waterspel 992

Ik retireer op het koffer van mijn vlammen 1053
Ik vroeg het vergeefs aan wand, deur en vloer (17 aug. 1958) 683
Ik zet een figuur een cijfer op (23 april 1959) 896

Ik zit en schrijf en kijk door alle loupen (1 maart 1963) 962
Ik zoek een trom (okt. 1933) 44
Illusie (16 okt. 1931) 760
Immuun? 96
In akkoord (17 juni 1957) 416
In de bladeren gezegd (28 april 1952) 524
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In de diepte 1252
In de groene schemering (25 maart 1957) 416
In de hitte (9 juni 1936) 45
In de kapel van de Sterre der Zee', zie : Onze Lieve Vrouwebasiliek 359
In de keuken voor een fles azijn (6 maart 1955) 462
In de lente op weg naar school (26 april 1961) 926
Indian red (25 nov. 1955) 331
Indian yellow (22 nov. 1955) 331
Indianen-overval 735
Indigo (24 nov. 1955) 333
In dubio (6 jan. 1961) 923
In een gerust bezinnen (23 aug. t/m 20 okt. 1949) 187
In een gouden ring (28 juli-1956) 845
In een scholenstraat 369
In- en uitwendig (14 jan. 1961) 924
Infantiele voorjaarsbevuiling (24 maart 1958) 525
Informatie (21 Sept. 1963) 994
In het vorige heb ik iets vergeten (27 febr. 1963) 959
In memoriam (25 aug. 1954) 462
In memoriam (1 aug. 1960) 653
Innigheid naar maat (9 aug. 1960) 654
In schemeruur (23 aug. 1912) 1151
In slapende activiteit 866
Insomnia (maart 1940) 142
Insomnia (29 dec. 1948) 232
Inspiratie (30 maart 1931) 14
Inspiratie (26 sept. 1958) 559
Instinct (i3 mei 1931) 15
Intelligente vogel (27 dec. 1948) 242
Intentie 1353
Interieur 525
Interieur van een zakdoek (28 sept. 1960) 654

Intermezzo om dichter bij de grond te blijven 872
(Intermezzo van de gevonden voorwerpen) 623
In tijd van gaan (13 febr. 1960) 654
(Introductie) 827
In tules van gedichten (15 aug. 1952) 463
Inval (12 mei 1939) 74
In witte contouren (18 okt. 1960) 713
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Inzage (5 juni 196o) 655
Inzet na pauze (ii juni 1960) 655
Iris (april 1 934) 45
Ironie (25 mei 1947) 800
Is 't toch niet beter... (28 aug. 195o) 265
Ivory black (14 nov. 1 955) 326
Jaardienst (8 april 1956) 851
Ja, ik wil (7 juni 1 957) 384
Jasmijnen-uitbundigheid (25 mei 1953) 301
Jasmijnerij (19 aug. 1960) 692
Jaune spirée (19 jan. 1963) 966
Jazz dans la nuit (8 mei 1936) 45
Jeanne (voor haar critica) (19 dec. 1953) 310
Jeuk (8 nov. 1958) 538
Jong paar (13 april 1962) 964
Jonge moeder (24 maart 1956) 385
Jonge vrouwenliedjes (3 okt. 1958 t/m 26 jan. 1959) 514
Jonge weduwnaar (io febr. 1957) 401
Jongensrug (Io maart 1948) 812
Jongetje, appel en zon (24 maart 1956) 385
Jongetje van mijn oudste portret (juli 195o) 266
Joyeuse marche (8 nov. 1953) 463
Juist toen die band hield op (27 juli 1958) 874
Junimiddag (juni 1932) 15
Juni-weelde (3 juni 1914) 1185
Jurkemiade 744
Kaartenvrouwen (d.o.) 15
Kaart-meditatie (4. febr. 1958) 571
Kabbelingen (23 sept. 1933) 45
Kale ringen (3 aug. 1962) 955
Kalk liever wit! (22 jan. 1957) 571
Kamerplanten 761
Kapiteel (16 aug. 1933) 16
Kapiteel (8 jan. 1936) 46
Kapiteel 766
Katamarang (i5 april 1961) 736
Kat van het niets (3i okt. 1948) 266
Katten-idool (i5 aug. 1958) 699
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(Keerzijde van de plaat) 635
Keldergat (25 aug. 1957) 41 0
Kennismaking (febr. 1940) 1 43
(Kennismaking) 630
Kerels in het koren (14 dec. 1 953) 307
Kerk 765
Kerkgangster 759
Kerstgelui (dec. 1932) 16
Kerstlicht 974
Kerstmuziek (24 aug. 1 959) 899
Kerstnacht van den boeteling (7 dec. I9II) 1292
KERSTPASTORALE VOOR FLUIT, FAGOT EN HARP

867

Kerstrijmpje (1917) 1321
'k Heb geen gehoor voor wie zegt: laat toch lopen (25 juli 19so)

Kiekeboe (17 nov. 1953) 515
Kind (9 mei 193 6) 46
Kind in de haver (29 maart 1952) 267
Kind voor een raam 97
Kind-zijn (4 aug. 1912) 1 1 63
Kinderen 75
Kindermaat (4 mei 1945) 143
Kinderparaplu (23 juni 1958) 655
Kinder-schipbreuk (i5 okt. 1958) 882
Kindertekening (2o jan. 1957) 7 1 4
Kinderverdriet (najaar 1 943) 793
Kin-houder voor de zon (is april 1960) 656
Kissproof-oma's (12 juli 1956) 545
Kunst van het wachten 267
(Klacht om de mannelijke eenzaamheid) 634
(Klacht van de zon) 629
Kladgedicht (II april 1956) 656
Klank maken (jan. 1 955) 854
Klaprozen (23 juli 1932) 16
Klaprozenlaan (3 april 1954) 296
Kleurenbespiegeling (1 febr. 1961) 743
Kleuren-zorgen (26 jan. 1959) 889
Klokje in 't dal (26 mei 1910) 1274
Klokken (28 sept. 1940) 770
Klokken (3o dec. I909) 1263
Klokken onder de zon (4 juni 1953) 370
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Kon ik niet beter? 874
Kooitje van plezier (27 aug. 1957) 426
Kop-variëteiten (25 maart 1961) 925
Korte gedachten (7 sept. 1957) 416
Korte gedichten (27 juni 1965) 990
Korte nocturnes (13 aug. 1958) 709
Koude (9 april 1936) 46
Kousenvak (3 mei 1958) 515
Krabbel (5 maart 1957) 855
Krachtvoeder (17 febr. 1959) 538
Krentenbrood (16 febr. 1958) 705
Kritieke vertroosting 986
Kunst van wachten (d.o.) 267
Kunstlippen (II juni 1957) 516
Kunt U zien, dat mijn lettertjes slaap krijgen? (7 dec. 196o) 1116
Kussen naar maat (24 aug. 1956) 526

Laat die lade liever dicht! (4 maart 196o) 656
Laatst contact (26 juli 1958) 559
Laatste eer (11 mei 1947) 81 o
Laatste garde 566
Laatste oordeel (27 april 191 i) 1289
Laatste wens (II dec. 1941) 194
`La belle époque' (28 mei 1962) 95o
`La belle verrière Maestrichtoise', zie: Maastrichter Brugstraat en
omgeving, enz. 361
La boutique décédée (12 jan. 1961) 723
Lachend-Rijmpje's zwemdiploma (8 april 1961) 914
Lachen verleerd (23 okt. 1953) 463
La coquetterie (15 aug. 1959) 581
La fidélité (is aug. 1959) 579
La frénésie ou le désespoir (17 aug. 1959) 583
La jalousie taciturne (23 aug. 1959) 583
La joie des lèvres (12 dec. 1958) 437
La joie des lèvres (sexain) (25 nov. 1958) 879
La langueur (25 aug. 1959) 58o
L'ame en peine (16 aug. 1959) 584
Lamp black (i8 nov. 1955) 345
Lampen (7 dec. 1954) 464
Lampen 1253
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Lampenist (io maart 1952) 267
Lampjes kijken (29 juli 1958) 704
Lampyris noctiluca (juli 1953 t/m jan. 1 954) 284
Landschap (29 aug. 1932) 75
Landschap (17 dec. 1911) 1294
Landweg (sept. 1931) 17
Langs de hellingen van de nacht 1253
La persévérance (28 aug. 1959) 579
La pudeur (21 aug. 1959) 577
L'ardeur (15 aug. 1959) 578
Laster (20 nov. 1 939) 144
Late manoeuvre (3 juni 1957) 861
Laurier rose (i7 jan. 1963) 967
La virginité (25 aug. 1959) 577
La voix sous le soleil (18 dec. 1958) 436
Leaf green (18 nov. 1955) 328
Lecture á vue (i jan. 1961) 910
Leedvermaak (6 okt. 1961) 942
Leeg doosje (16 juni 1 957) 401
Leeg huis in het veld 97
Leegten van poortjes (6 febr. 196o) 657
Leen-man (i5 maart 1961) 920
Leg (7 april 1956) 850
Lege dozen (3o aug. 1954) 865
Legende (5 aug. 1957) 572
Lekker bang zijn (19 juli 1955) 684
Lelietjes van dalen (is dec. 196o t/m 3 febr. 1961) 745
Lemon yellow (20 nov. 1955) 338
Lente-avond, zie: Henric van Veldeken-plein, enz. 357
Lenteliederen (i6 jan. 1912) 1301
Lente-mildheid 796
Lentesluiers 1241
Le parfum enchanté 980
Le poète s'amuse (22 okt. 1960) 904
LES BELLES COULEURS DE VELOURS

966

Les coucous bénévolés (22 aug. 1959) 582
Les deux statuettes (9 jan. 1959) 438
L'espérance (21 aug. 1959) 578
Les vieux galans et les trésorières surannées (22 aug. 1959) 582
Letter-meubilair (9 mei 1960) 657
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Letter-meubilair 901
Leven 97
Leven (29 maart 1959) 714
Levensangst (juli 1948) 230
Levenslamp (4 aug. 1912) 1167
Levenslang (28 jan. 1957) 392
Levenslust (19 jan. 1949) 240
Levenswil (5 jan. 1949) 236
Libellen 777
Licht (23 dec. 1937) 75
Licht 98
Licht (sept. 1912) 1213
Licht en lila 386
Lichtmoment 764
Lichtspel (28 dec. 1948) 234
Lichtstorm (26 jan. 1949) 229
Lichtval (7 aug. 1937) 76
Lichtvisite 98
Lichtziek (20 juli 1 959) 894
LIEDEREN UIT EEN GEDROOMD LAND 1142

Liedje (28 juli 1912) 1154
Lied van den doler (1 sept. 1912) ./ ido
Lied van den eeuwigen ridder (1 jan. 1912) 1299
Lied van de wolken der maanlooze nachten (1911) 1298
Liefde (22 jan. 1938) 144
Liefde (2o april 1 91 o) 1 2 69
Liefdes-ontmoeting (1912) 1328
Lief papier (15 juni 1957) 861
Lievelingsdichter (3o april 1961) 932
Liever Marguérite (17 dec. 1953) 307
Lift (21 aug. 1958) 706
Light blue (22 nov. 1955) 326
Light green (26 nov. 1955) 343
Light grey (2o nov. 1955) 344
Light red (18 nov. 1955) 328
Lijdelijk verzet 1244
Lijnen en vlakken (7 juli 1962) 956
Likeur voor zieke ogen (1 sept. 1957) 417
Lilac fiction (II febr. 1958) 539
Litanie, aan Hem, dien ik al te veel versmaadde 1333
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Lotgenoten (is nov. 1958) 882
Lucht (12 jan. 1939) 144
Luchtruim angelussen 355
Luchtschrijver (i3 juni 1934) 47
Luguberamente (9 aug. 1960) 657
Luilekkerland (1 maart 1961) 912
Lunatisme (20 febr. 1961) 921
Maanbewoner (i3 juli 1952) 684
Maanlicht (8 aug. 1940) 768
Maanpoortje (12 aug. 1957) 393
Maar met één toon (maart 1960) 658
Maastrichter Brugstraat en omgeving / 'La belle verrière
Maestrichtoise' 361
Maastrichtse astronomie (7 april 1962) 941
Magenta (19 nov. 1955) 345
Malaise (30 maart 1934) 47
Malaise 795
Maling (7 jan. 1939) 145
Mandataris (5 okt. 1958) 546
Manesprook (31 juli 19I0) 1143
Mannelijk woordenboek (II juni 1957) 526
Manoeuvre (9 maart 1959) 559
Mantel 760
Man van het binnenfeest (13 nov. 1960) 907
Man van spiegel (23 aug. 1953) 819
Marche funèbre, zie: Chopin, enz. 485
Marche funèbre interrompue (18 sept. 1960) 658
Margaritismen (27 maart 1954) 291
Margerieten (23 mei 1932) 17
Markt/ Burgerlijke stand en finale (21 mei 1947) 366
Matrozalia (17 maart 1961) 921
Mauve (23 nov. 1955) 327
Medisch onderzoek (9 maart 1961) 931
Meditatie 98
Meditatie (2 april 1940) 145
Méér dan een gedicht (Ic) nov. 1958) 526
Meisje met sabeltje, zie: Veranderlijk, enz. 321
Meisjesfiguren fluiten (II april 1961) 915
Meizang (29 juli 19I0) 1276
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Melkventers (nov. 1932) 17
Mensenbloem (16 okt. 1953) 464
Mensengeel (4 okt. 1956) 908
Mensenspel (7 okt. 1956) 883
Mens-schemering (8 okt. 1961) 942
Merci (1932) 17
Merci! (21 okt. 1958) 888
Metamorfose (4 mei 1931) 18
Metamorfose (22 jan. 1961) 927
Met kinderoog geschreven? (8 mei 1960) 658
Met mijn vingers zien? (29 febr. 1960) 659
Met minstens vier pilasters (31 maart 1963) 984
Met muziek gezegd (9 maart 1961) 930
Met stralen zeggen (5 maart 1956) 516
Mevrouw N. N. te zijn (juni 1943) 145
Middag (23 juli 1953) 7 1 4
Middagbloemen (mei 1932) 18
Middag-carillon 1331
Middelaren 99
Middernachtscarillon (14 juli 1956) 692
Midlentlied (29 maart I910) 1 266
Midzomergoud (25 juli 191o) 1154
Mijn dood (13 juni 1937) 76
Mijn doodsvijand: de sneeuw (25 jan. 1958) 876
Mijn God, latend in ieder leven (12 mei 1947 t/m 26 mei 1948)
/65

Mijn naam is: helder ogenblik (16 aug. 1960) 693
Mijn vrienden de bomen (25 juni 195o) 268
Mikrokosmos (24 okt. 1958) 546
Militair (1934) 47
Militair kerkhof (19 mei 1960) 659
Mimiek (22 sept. 1930) 18
Mimiek (io febr. 1959) 572
Minachting (juni 1954) 464
Mineralen (24 febr. 1960) 659
Minute (13 nov. 1 934) 47
Minuut (3o maart 1956) 417
Misdrijf 99
Mislukt contact (22 juni 1956) 566
Mislukte chiromantie (To febr. 1948) 802
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Mislukte dag 1246
Misschien (8 nov. 1929) 18
Miss van onze stad (27 aug. 1958) 465
Modern gebed (25 jan. 1961) 933
Moderne doden (23 maart 1 954) 5 64
Moeder-adem (23 maart 1952) 268
Moeder de zon (3o maart 1957) 386
Moeder en kind (19 juni 1956) 539
Moederloos (9 augustus 1957) 393
(Moeder-modiste) 495
Moeders rijmpje (23 juli 1958) 685
Moedertrots (24 juli 1960) 66o
Moeder van bloemen (juni 1947) 805
Moeder van schoonheid (16 dec. 191I) 1293
Moeheid (12 febr. 1954) 465
Moet ik de letters in? (4 maart 196o) 66o
Moet ik nog groeten? (28 okt. 1956) 56o
Mondballet (18 juli 1955) 466
Monden (28 sept. 1958) 527
Mondenplaag (jan. 1954) 466
Mondformule (5 okt. 1958) 881
Mooie minuut (7 febr. 1962) 95o
Mooie voetjes (13 juli 1962) 957
Mooi weer / En raad nu maar (2o sept. 1954) 321
Mooi weer / Zonnelist (28 juni 1954) 32o
Moon's beauty shop (Is aug. 1958) 700
Morgen (1 aug. 1931) 19
Morgenklok (1932) 48
Morgenstemming (9 april 1936) 48
Mouvement perpétuel (1 aug. 1958) 715
Mouwen (2o aug. 1955) 839
Mozarteum 745
Muggendans (Is april 1945) 146
Muggenharp (9 juli 1953) 466
Musique pour les soupirs du poète (19 juli 1954) 56o
Muzensoep (2 april 1961) 913
Muziek (15 sept. 193o) 19
Naadrende lente (6 maart 1912) 1304
Naam 99
1 3 98

Naar Cythère (28 maart 1958) 527
NAAR EEN REBELLIE TEGEN DE OUDERDOM?
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Naar het licht te gaan (3 juni 1952) 835
Naar het 'slachthuis' 566
(Naar tedere biechten) 209
Nacht 48
Nacht 1 00
Nacht (27 juli 1954) 467
Nachtbloei (i8 aug. 1954) 561
Nachtcarrière (27 sept. 1951) 268
Nachtdoler (23 nov. 1952) 467
Nachten (9 aug. 1954) 467
Nachtgebed 77
Nachtgebeuren (8 mei 1956) 393
Nachtgedicht (21 maart 1963) 977
Nachtgod 796
Nachthonden (8 mei 1952) 468
Nachtpost (30 aug. 1960) 661
Nachtrumoer (23 mei 1936) 49
Nacht-show 517
Nachtstilte (8 april 1934) 49
Nachtstuk (15 aug. 1956) 547
Nachttoer (4 mei 1958) 693
Nachtverdacht (12 juni 1932) 19
Nachtverlangen (maart 1927) 20
Nachtverlangen (21 april 1956) 426
Nachtverlangen, zie: De torens van Maastricht, enz. 358
Nachtvormen (i5 maart 1935) 49
Nachtwind (io april 1934) 49
Nachtwolken (25 maart 1912) 1305
Nachtwrok (27 dec. 1948) 251
Nachtzoen (16 aug. 1957) 426
Na de executies (25 juni 1957) 528
Na de laatste overweg (24 april 1958) 893
Na de verzoening (7 febr. 1957) 884
Na de vlaag (maart 1 934) 77
Naderende lente (io febr. 1912) 130 2
Naderend vooruitzicht (12 maart 1962) 964
(Nagalm van de regentover-dans) 623
Na het feest (26 juni 1932) 50
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Najaar (16 sept. 1932) 5o
Najaar /oo
Najaar 1254
Najaar (21 juli 1912) 1308
Najaarsstemming (17 aug. 1940) / 46
Namiddag 760
Naples yellow (22 nov. 1955) 348
Natuur (1937) 50
Natuur /00
Natuur (4 aug. 1939) 146
(Nawolverij) 501
Nazomerstemming (4 sept. 1955) 468
Necrologie 101
Necrophilie (23 aug. 1960) 694
(Necrotisch) 624
Neus-herinneringen (4 juli 1955) 469
Neus-nuancen (7 nov. 1955) 5 1 7
Neutraal (3 aug. 1957) 547
Neuzenspel (3 okt. 1957) 402
New blue (18 nov. 1955) 338
New yellow (16 nov. 1955) 35o
Niemandisme (24 jan. 1961) 934
Niemand zeggen (16 aug. 1957) 410
Niet in een flat (1 april 1957) 528
Niet meer gelukkig (3 mei 1956) 844
Niet meer kleedje-zingen (28 febr. 1952) 469
Niet onschuldig? (9 juni 1957) 547
Niet volgens Sheherazade (20 april 1961) 732
Nieuwe aanvoer (2 nov. 196o) 908
Nieuwe hoed (3 juni 1957) 402
Nieuwe orde (9 juni 1957) 517
Nieuwe ziel (i6 juni 1957) 394
Nieuw sterrenbeeld (20 juli 1953) 469
Nieuws van de zwarte man (26 juli 1951) 269
Nieuw vuur 101
Nihile rendez-vous (7 aug. 1938) 147
Nikkel-allergie (14 juli 195 6) 54 8
Nobel (29 maart 1939) 1 47
Nocturne (13 febr. 1955) 470
Nocturne na de regenbui 548
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Nog altijd liedjes? (25 maart 1961) 925
Nog dilettante? (23 aug. 1958) 528
Nog eens tussen ouders (23 jan. 1955) 470
Nog er boven (5 juli 1954) 471
Non de ...! (26 mei 1956) 567
Non est — si est — non est — si est (6 juli t/m 9 okt. 1953) 47 1
Non-figurale vriendschap (2 febr. 1961) 918
Non-rivalen (i6 april 1962) 963
Nooit (18 april 1931) 20
Normaal (19 juli 1939) 147
Normaal droomverkeer (2 maart 1956) 848
Nuanceuse (19 jan. 1958) 518
Nu de benen zijn verdwenen (8 april 1963) 976
Nul l o
Nu mijn neus drie en zeventig jaar oud is (28 dec. 1959) 900
Nu weet ik het weer, niet dat (28 febr. 1963) 961
Nylons-partituur (20 febr. 1961) 917
Ochtend (maart 193 3) 20
Octaven (12 sept. 1956) 540
0, doof Uw lamp (20 sept. 1911) 1291
Of ik nog een regeltje schrijven wil? (28 febr. 1963) 961
Ogenblik (3o april 1961) 927
Ogenschemering (21 juni 196o) 661
Ogen van een slak (3o okt. 1958) 549
Olifant en palankijn (14 jan. 1961) 733
Olijfgroen (17 aug. 1958) 694
Olive green (18 nov. 1955) 347
0-malaise (i8 juni 1957) 87o
Om de dierbare herinneringen van mijn ogen (1963) 975
Om die ijle toon (21 april 1958) 662
Om een rijmwoord met Méhul (Ic) sept. 1963) 989
Omgekeerde wereld (20 aug. 1958) 700
Om het even 102
Omkleding (19 mei 196o) 662
Onbehagen (17 juli 1962) 956
Onbeklaagd (2 febr. 1959) 549
Onbeschreven papier (io juli 1955) 472
Onbevriend hout (31 jan. 1958) 877
On-Chopiaanse nocturne? (28 jan. t/m 3 febr. 1961) 746
14 0 1

Onder de sneeuwbalblaren (19 okt. i95I) 269
Onderdrukte (16 sept. 1959) 896
Onderkant (29 juni i956) 86o
Onder stroom (14 april 196o) 662
Onding (i5 mei 196o) 663
Onfortuinlijke visserij (9 juni 1957) 518
Ongeduld (io juli 1955) 529
Ongeniale muziek (18 febr. 1948) 231
Ongeschoren (2 april 1961) 926
Ongewenste informatie (26 jan. 1961) 934
Onkundig van de 'Blauwe wimpel' (3o april 1959) 386
Onmacht (22 sept. 1953) 472
Onmacht 567
Onmacht (2 mei 1956) 851
Onpartijdige begeerte (3o jan. 1949) 227
Onproductieve (23 juni 1953) 473
Onproductieven (3 aug. 1932) 20
Onrust (juni '936) 51
Onrust (io april 1952) 269

Onthouding 1255
Ontmoeting (7 april 1932) 21
Ontmoeting met de slaap van een ander (22 jan. 1958) 529
Ontmoeting met het onbegeerde beeld (juli 1944) 788
Ontrouw (26 juni 195o) 27o
Ontwaken (6 nov. 1938) 148
Ontzegging 1255
Onvaste vlucht (8 okt. 1953) 473
Onvereeuwigbaar (18 juni 1952) 998
Onverdwaald (12 sept. 1963) 995
Onvermurwbaar (2o okt. 195I) 270
Onwaarschijnlijk (19 maart 1955) 474
Onze Lieve Vrouwe-basiliek / In de kapel van de `Sterre der
Zee 359
Onzin! (16 juni 1956) 859
Oogopslagen (2 mei 196o) 663
Oordeel (6 nov. 1929) 21
Oordeel van Perroen (5 juli 1957) 54o
Oorlogspraeludium (aug. 1914) 1209
Oorsprong (II aug. 1960) 685
Oorsprong (I5 juli 1956) 86o
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Oosters (20 mei 1954) 825
Op een half blaadje schrijf ik geen half gedicht (28 febr. 1963) 961
Op een hoogte in maannacht (1 febr. 1912) 1302
Op het gezicht of op de reuk ? (13 jan. 1958) 874
Opklaring (21 aug. 1953) 819
Opkomst en dans van de herders (22 nov. 1957) 868
Op plantenbezoek (18 sept. 1953) 303
Oprecht 77
Oprechte stad (3 aug. 1958) 715
Oproep 271
Optimisme (dec. 1932) 21
Optimisme (6 mei 1936) 51
Optimisme (3 aug. 1940) 148
Optimisme om de dood (25 okt. 1948) 811
OPTIMISTISCHER INTERMEZZO 226

Optocht (2 febr. 1933) 52
Optocht 78
(Op zoek naar de verloren bende) 829
Op zoek naar de verloren la (12 jan. 1961) 723
Orange (21 nov. 1955) 333
Orange girolle (19 jan. 1963) 967
Orgel (26 sept. 1929) 22
Oriental blue (26 nov. 1955) 334
0, schone jonge tamboer! (29 febr. 1960) 709
Oud en nieuw (sept. 1911) 1290
Oud huis 761
Oude accordeonisten (16 dec. 1959) 665
Oude brug / Carnaval 36o
Oude haan (23 aug. 1953) 474
Oude kermis-herinnering (25 april 1960) 665
Oude regenboog (14 febr. 1957) 695
Oude witter (1934) 52
Ouderdomse spijt (7 aug. 1956) 568
Ouderwets (8 april 1957) 530
Oud-zilver en oud-goud (21 juli 1955) 848
Outremer (3o jan. 1963) 971
(Ouverture) 627
Ovaal 102
Overbodig (II april 1960) 664
Overconsumptie azuur (29 juni 1975) 427
1403

Overgang (aug. 1940) 1 49
Overgang (21 aug. t/m 20 okt. 1949) 181
Overmacht (20 juni 1950) 271
Overspanning (27 febr. 1944) 791
Overwicht (6 febr. 1960) 664
Paard (6 april 1937) 78
Paarden 78
Paarden (27 juli 1939) 149
Paardenkop 760
Paardensport (9 jan. 1961) 922
Paard, wagentje en de lente (20 jan. 1961)
Paars af! 743
Paaschglans (i5 dec. 1911) 1293
Package-prelude 871
Pan-mannesk (18 maart 1958) 530
Papavers (12 jan. 1954) 283
Papier gaat ons voor (14 mei 1956) 858
Papieren muziek (28 april 1958) 893
Parachute (5 juli 1954) 475
Paradijs 149
Paradijs-grijs 561
Paramagnetisch (i6 sept. 1958) 531
Parfumerieën (23 april 1960) 665
Park (6 mei 1945) 150
Passant (17 juni 1957) 418
Passante (1931) 22
Passante 79
Passante (7 mei 1960) 666
Passante, zie: Regen of wind, enz. 319
Passanten (1 okt. 1961) 943
PASSIVITEIT 1244

Pastorale d'été (1953) 370
Pastoralen (7 juni 1937) 79
Pater ignotus (I0 maart 1961) 929
Paynes grey (23 nov. 1955) 326
Peins maar, poeta! (19 jan. 1959) 550
Penenstuk (12 aug. 1938) 150
Penselen-gezang (21 juni 1953) 2 72
Perdendosi (3o juni 1939) 15o
1 404

Periodieke verwildering (9 nov. 1957) 550
Perron (3i aug. 1934) 52
Persian blue (17 nov. 1956) 337
Pessimisme (7 maart 1948) 238
Pessimisme 781
Pessimisme (2o mei 1947) 811
Pétunia (26 jan. 1963) 968
Peulvruchten (23 febr. 1959) 531
Philosophie 103
Pièce héroique (26 april 1961) 916
Pink madder (26 nov. 1956) 337
Pinksteren 1325
Pistache (30 jan. 1963) 973
P. K. 's Rijnvaart (28 april 1957) 878
Plaag-telrijmpje (3o juli 1958) 701
Plagerig waars (29 aug. 1958) 666
Plagerij 1251
Pleingeruis (8 maart 1964) 979
Poedermuziek (2 aug. 1964) 968
Poesje flautofiel (2o aug. 1958) 702
Polka Jeanne (19 dec. 1953) 311
Poortje (6 april 1937) 53

Poppenhuis (12 april 1961) 721
Poppentrots (17 jan. 1961) 722
(Populus Canadensis) 587
Pop -zijn (27 febr. 1961) 731
Porcelaine (13 jan. 1963) 971
Portretje (16 jan. 1961) 930
Portret van de Maas (28 maart 1956) 394
Portugal (18 jan. 1961) 725
Postillon d'amour (29 jan. 1955) 865
Pot in een Mexicaanse eend (6 april 1961) 726
POUR LE IDSESPOIR 571

Pour le piano (22 juni 1956)

842

POUR LES AGRkMENTS 511
POUR LES DkSAGIdMENTS 543
POUR LES GRANDS CHAGRINS 565
POUR LES GRANDS PLAISIRS 536
POUR LES PETITS CHAGRINS 556
POUR LES PETITS PLAISIRS 521
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Pour mieux comprendre la dentelle (17 aug. 1957) 4 03
POWDER-BLUE 421

Praatje (26 juni 1936) 53
Prairie-poppen (21 jan. 1961) 736
Prijs voor rose en parelgrijs (27 mei 1958) 667
Primrose yellow (I8 nov. 1955) 341
Principe (I0 jan 1932) 23
Prinsenkaros (24 april 1961) 735
Prinsessen tekenen (18 dec. 1953) 315
Proeve van een aanhef tot een kousen-advertentie (1958 t/m 17
jan. 1959) 532
Prooi (17 aug. 1936) 53
Pruik 762
Prussian blue (25 nov. 1955) 340
Purple lake (19 nov. 1955) 343
Raad van alfabet (22 mei 1960) 667
Raamrozet (21 juni 1914) 1192
Raap mij die straat eens op (9 april 1958) 702
Ram-meditatie (II jan. 1961) 727
Rancune (1 nov. 1956) 883
Rancune, zie: Storm, enz. 322
Raven (19 dec. 1932) 23
Raw sienna (23 nov. 1955) 347
Realiteit 80
Realiteit (28 april 1959) 751
Realiteitsziek (23 april 1958) 897
Recept voor een compositie (17 juli 1954) 475
Recept voor een pentekening (17 okt. 1953) 476
Reclame (26 aug. 1955) 476
Reclassering (27 jan. 1957) 885
Redding (2 juni 1956) 418
Redivivus (19 nov. 1948) 235
Reductie (8 april 1960) 667
Reflexen (i5 juli 1932) 24
Regen en wind (13 dec. 1958) 886
Regen of wind Halve kus (28 juni 1954) 322
Regen of wind / Passante (1950, 1954) 319
Regenjassen (28 jan. 1934) 80
Reinvarens (8 aug. 1938) 151
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Reizende vingers (2i aug. 195o) 272
Relaas van een trom (5 mei 1957) 703
Remming (juni 1951) 568
Renaissance (april 1940) 151
Research (14 april 1958) 668
Reseda (17 aug. 1958) 710
Retour (25 juli 1956) 845
Reuk (25 april 1937) 54
Reukcirkel (12 olkt. 1958) 551
Reuk der aarde (5 febr. 1948) 8o2
Reus onbekend (5 jan. 1958) 695
Revue van de schoentjes (17 aug. 1958) 71 0
Rhyme-time (29 jan. 1958) 872
Rhythmen 103
RHYTHMEN 1160

Rijk van het eeuwige veld (21 juni 1953) 477
Rijndragers (21 sept. 1963) 995
Rijping 1249
Ringetje (24 dec. 1 935) 8o
R. I. P. (7 juli 1 953) 477
Ritornelle (22 mei 1936) 54
Ritournelle (7 jan. 1940) 151
Robinia (4 okt. 1955) 478
Rode avondstemming (3 juni 1960) 668
Rode een (1 jan. 1936) 767
Rode maan 103
Rode mantel (27 maart 1961) 926
Roemertje 1256
Roep der eenzaamheid (2o mei 1 947) 811
Rokende nul (28 jan. 1958) 876
Rollen pakpapier (13 juni 1956) 866
Ronde (9 febr. 1939) 152
Rondom zestigjarige ogen (21 okt. 1948) 239
Rood (II okt. 1930) 24
Rood I 8/
Rood II 8/
Rood (25 juli 1957) 410
Roodkapje's ware gedaante 493
Rook, getrommel en gerommel (23 jan. 1961)
Rose doree (16 nov. 1 955) 344

930
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Rose madder (26 nov. 1955) 351
Rosière (18 jan. 1963) 967
Rouge Pompéien (27 jan. 1963) 968
Rouw (6 mei 1945) 152
ROUW (24 april 19I0) /156
Rouw om een gestorven dagpauwoog (febr. 1954) 285
Rozengeur (23 juni 1940) 152
Rozet voor een onbekende kerk (1932) 758
Ruggen (28 juni 1953) 272
Ruikzucht (28 april 1959) 751
Ruimtevaart (24 mei 1957) 394
Ruisen (14 juli 1932) 24
Ruisen (28 april 1961) 916
Rust (24 jan. 1912) 1301
Ruzie (23 mei 1936) 54
R. V. (17 aug. 1952) 1091
(Saluut) 634

(Samenspraak tussen Turkoois en de zwarte vriend) 211
Samenzijn (19 maart 1940) 153
Santonages (18 jan. 1961) 725
Sap green (18 nov. 1955) 335
Scarlet (18 nov. 1955) 348
Schadeloosstelling 541
Schaduwen voelen (27 sept. 1953 t/m febr. 1954) 286
Schandaal (zo april 1960) 668
Scharlaken (juli 1939) 153
Schedelleegte (19 maart 1948) 8o1
Scheepje cadeau (20 juli 1955) 478
Scheiding (12 febr. 1910) 1158
Schemer (16 juni 1936) 55
Schemergepeinzen (22 aug. 1912) 1311
Schemering (2 okt. 1931) 24
Schemering (3 sept. 1937) 81
Schemering (9 april 1940) 153
Scheppertje spelen (17 juli 1951) 814
Schepping (2 aug. 1910) 1278
Scheppingswoord (12 okt. 1910) 1280
Schielijke dood (24 aug. t/m 20 okt. 1949) 193
Schijngestalten (4 okt. 1961) 943
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Schijnheiligheid (16 sept. 1951) 532
Schilder- nocturne (12 maart 1957) 856
Schimmen (2 febr. 1958) 716
Schimmenspel (is april 1961) 724
Schommelen (1 mei 1959) 752
Schone gang (19 maart 1955) 479
Schoonheid verhogen (21 aug. 1956) 541
Schouw 763
Schrijfwijze (3 dec. 1958) 882
Schrijven (12 mei 1960) 669
Schrijven 479
Schrik (febr. 1960) 669
Schroefjes (26 dec. 1932) 25
Schuld der fanfare (13 juli 1952) 551
Schuldvraag (6 nov. 1960) 104
Schuldvraag 906
Sea green (18 nov. 1955) 332
Secondant (23 april 1962) 965
Sensatie (30 aug. 1953) 480
(Sensationele gammen) 618
Sepia (23 nov. 1955) 329
Seringen (1936) 55
Shock (12 sept. 1 955) 847
Sic transit gloriam amoris (25 sept. 1959) 895
Sierlijk dwingen (io juli 1958) 533
Sigaretten, mijnheer? (2 jan. 1946) 1 54
Signalement (9 juli 1960) 669
(Signalement) 496
Silhouetten (22 mei 1936) 55
Silk green (II nov. 1955) 339
Simple tour de l'horizon (8 juli 1962) 956
Sinfonietta domestica (8 sept. 1953) 480
Sint Servaas processie, zie: Vrijthof, enz. 363
Sky blue (ni. nov. 1955) 329
Slaap (29 jan. 1940) 154
Slaap 762
Slaap komt aan (23 febr. 1956) 857
Slaapmuziek (14 april 1961) 722
Slagersknecht (febr. 1934) 82
Slapen gaan (paars) (7 maart 1936) 56
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Slapen gaan (wit) (31 mei 1936) 56
Sleep 785
Sleutelbloemen (8 okt. 1961) 946
Sleutels (28 mei 1958) 670
Slotregel (2 mei 1958) 897
Sluitingsuur (1928) 25
Smeeringrediënt (6 okt. 1961) 946
's Nachts in de juni-tuin (18 juni 1 957) 418
Snakerij 1251
Snoep (17 april 1940) 1 54
Socialiteit (27 febr. 1932) 25
Sokken-nocturne (2 sept. 1962) 953
Soleilisme (14 dec. 1958) 670
Solfège de la couleur (17 mei 1958) 670
(Solitair) 828
Somewhere in Limburg 747
Sonate sirupeuse (23 okt. 1960) 905
SONNETTEN EN LIEDEREN 1151

Spaar in een Mexicaanse koe ! (io jan. 1961) 726
Spanning 104
Spectrophile (14 nov. 1948) 228
Speelgoed (4 okt. 1956) 909
Spelende muggen (19 juli 1953) 273
Spelend met 'n beschuit (14 aug. 1959) 671
Spel op rood (3i maart 1957) 411
Spijt (27 dec. 1948) 233
Spin 1248
Sporen (1934) 56
Spreek ik toch nog met Verstijnen? (22 mei 1953) 480
Ssssst (4 sept. 1955) 481
Staand berouw (1944) 783
Staande slapen (14 mei 1 947) 810
Stadsgezicht (II juni 1935) 56
Stadsgezicht (centrum) (14 aug. 1936) 57
Stadsgezicht (rand) ( 1 934) 57
Stadspark / Avondstemming (juni 1953) 358
Stadspark / Avondstemming 371
Stadsrand (23 okt. 1955) 839
Stainless steel double edges razor-march (reclame-muziek) 980
Staking (I aug. 1936) 57
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Stamelenden (27 aug. 1957) 428
Stank-stimulans (27 mei 1957) 562
Statue (28 sept. 1958) 5 69
Stationsemplacement / Duiven 364
Stationstraat / 20 mei 1895 Verdriet om een koninginnetje 356
Stèle (19 mei 1956) 395
Stemme des heeren (i3 okt. 1910) 1281
Stemming van berouw (13 juli 1936) 58
Stemvork-strijken (jan. 1952) 481
Ster (2 febr. 1933) 82
Sterrenban (25 febr. 1948) 247
Sterren in aquarel (9 aug. 1957) 395
Sterrenspel (i8 juni 1956) 427
Stervensgat (9 maart 1952) 482
Stil dal (1 aug. 191i) 1289
Stil is het land (2o aug. 1910) 1279
Stille dermatologie (21 okt. 1964) 987
Stille hitte (30 aug. 1939) 155
Stille nacht (15 febr. 1913) 1317
Stilleven 104
Stille woede (19 juni 1954) 482
Stilte (1928) 25
Stilte (7 april 1937) 58
Stilte (io okt. 1937) 155
Stilte (29 febr. 1960) 671
Stoelen (25 mei 1952) 273
Storing (3o mei 1939) 155
Storm (17 mei 1910) 1270
Storm / Rancune (19 jan. 1955) 322
Storm / Vergane accessoires (1950; 1954) 319
Straatje (18 dec. 1937) 82
Strafwerk (8 april 1957) 419
Strafwerk (17 nov. 1958) 888
Stralend nu (12 sept. 1953) 483
Strijd (25 maart 1911) 1286
Strooien hoed (27 juni 1931) 26
(Studie) 631
Suiker en meel (5 april 1963) 983
SUITE UIT DE VERLOREN COMPONIST

978

Suite van de dronken brug 827
1 4 11

SUITE VOOR HET GESTORVEN TROMMELKORPS 1964

986

`Sun's beauty shop' 562
Symfonie der canadassen (Ic). aug. 1947) 587, 635
Sympathie 763
Sympathieën (22 sept. 1940) /56
Sympathieën (25 juni 195o) 817
Symptomen (febr. 1 944) 784
Tactiek der ziel (21 nov. 1948) 2 43
Talmend 1250
Tanden kijken (II aug. 1951) 815
Tas (6 okt. 1961) 946
Te gelukkig-tijdelijk 695
Tegen de dag (16 aug. 1953) 823
Tegen de zon (9 aug. 1953) 483
Tegenprestatie 785
Tegenstelling (21 febr. 1946) 156
Tegenvaller (28 april 1952) 551
Teint (maart 1940) 157
Tekens aan het wereldruim (23 nov. 1951) 274
Te laat (12 april 1960) 671
Teleurgesteld (3o juli 1960) 672
Teleurstelling 1250
Teleurstelling (juli 1957) 387
Te licht bevonden (is dec. 1953) 313
Tel-manie, zie: Avondronde over de twee bruggen, enz. 364
Temperatuur (27 dec. 1948) 2 45
Terminus (17 juli 1932) 26
Terminus (24 okt. 1934) 58
Terminus (6 jan. 1946) 1 57
Terracotta (16 aug. 1958) 711
Terug (26 aug. 1936) 59
Terughouding (28 mei 1958) 563
Terughouding 795

Terug van festival (4 aug. 1958) 716
Textiel-overleg (Ic) maart 1961) 922
Te zijner tijd (3o aug. 1954) 533
Things of beauty and play (is aug. 1958) 703
Tijdmaten (24 juli 1952) 2 75
Titel (27 jan. 1961) 917
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't Kan niet zo puntig zijn, zij weet repliek 798

Toch eenheids-tijd (6 jan. 1956) 890
Toekomst 83
Toekomst (17 dec. I91i) 1295
Toekomsthaar (17 febr. 1 957) 4 03
Toen werd ik maar ziel (9 jan. 1958) 563
Toon (II sept. 1940) 158
Topaze (26 jan. 1963) 966
Totaal (8 nov. 1955) 853
Totalitairisme (18 okt. 1954) 483
Tot dan! (24 april 1958) 897
Tour de nez (2o mei 1956) 552
Tourisme (17 aug. 1954) 484
Tourismen 771
Tournee 105
Toverlantaarn (19 jan. 1961) 732
TRAJECTUM AD MOSAM DULCE SONANS 940

Transitie 83
Transitie 105
Trap en tijd 874
Trappen en schoenen (2o sept. 1960) 905
Treinlampen (24 nov. 1931) 26

Trek (I nov. 1958) 552
Trillingen /o6
Trio van de kunsten voor de nacht van de Heilige Geboorte
(9 aug. 196i) 938
TRIO VAN DE TRAP

8 74

TRIO VOOR GABRIEL SMIT 900
TROIS IIPITRES DÉDICATOIRES (25 j1111 1950)

935

Trombones en frambozen (9 juni 1958) 696
Trompet-stemming (29 jan. 1949) 226
Trots 796
Trouw (i dec. 1938) 158
Tulpen (14 jan. 1961) 929
TURENNESTRAAT-TWEELUIK 484

Turkoois (16 aug. 1958) 685
Turkoois en de maan 1043
(Turkoois' klacht) 217
Turquoise angélique (16 jan. 1963) 972
Turquoise d'Istamboul (29 jan. 1963) 972
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Tussen de scholen, zie: Wijker-Grachtstraat, enz. 363
Tussen kuit en wang (31 aug. 1954) 485
(Tussen vlinders en beek) 499
't Vergaat al. (1 jan. 1912) 1300
Twaalf gezichten (12 juni 1957) 419
Twaalftonenstelsel (29 aug. 1951) 275
TWEE DIVAGATIES OVER EEN GROOT, STIL BLAUW (2 jan.
1 944)

778

Twee dronkenen 1254
[Twintig] mei 1895, zie: Stationstraat, enz. 356
Tzigane (Is juni 1955) 617
Uitbundigheid (i8 dec. 1929) 27
UIT DE SUITE VERINNIGD PAPIER 863

Uit een 'Trio van de populier-pluis' (9 aug. 1959) 893
Uitgeleefd 552
Uitstel van betaling (Ic) sept. 1956) 428
Uitvaart (28 febr. 1957) 395
Uitvaart 892
Uniformen (4 juni 1 957) 4 0 4
Universum (sept. 1936) 159
Ultramarine (19 nov. 1955) 350
Vaarwel (28 april 1937) 83
Vaarwel aan de groene vlaggen 979
Vaarwel aan de romantiek der oude treincoupé's) 219
Vaarwel aan een Noordzeestrand (27 aug. 1962) 944
Vaarwel zeggen (Ic) april 1963) 977
Vacature lustlijnen 519
Vaderland (8 aug. 1962) 957
Vader speelt stad (26 april 1958) 672
Vallende bloesems (20 april 1937) 84
Van de ingestapte dichter (II juni 1955) 486
Van der Kleuren 998
Van een papieren knaapje (3 juli 1950 t/m 4 april 1954) 293
Van groene-groene-gras 947
Vandyke brown (26 nov. 1955) 339
Vegeterend (i maart 1957) 855
VEINZERIJ 1250

Venetian red (2I nov. 1955) 337
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Venushaar (29 dec. 1948) 252
Veranderlijk / Meisje met sabeltje (6 juli 1954) 321
Veranderlijk /Weigering aan een mede-man (195o t/m 1954)
320

Verbascum (1928) 27
Verbazing (4 maart 1958) 696
Verborgen leed (13 juni 1912) 1157
Verbroederingsfeest van de dieren (16 aug. 1958) 706
Verdorde populier (26 juni 1954) 484
Verdriet om een koninginnetje, zie: Stationstraat, enz. 356
Verdriet van de tijd (Ic) nov. 1948) 246
Verdronken kandelaar (is aug. 1957) 387
Verdroogde waan (8 april 1963) 984
Verduistering /o6
Verenigd lawaai (i5 maart 1961) 9 2 4
Verflenste erogenen (4 febr. 1959) 573
Vergaan (22 okt. 1932) 27
Vergaan (24 aug. 1934) 59
Vergaan 107
Vergane accessoires, zie : Storm, enz. 319
Vergeefs (21 juni 1912) / /57
Vér gevoel (5 aug. 1910) 1158
Vergrijzende zon (i6 juli 1955) 486
Verkeer en industrie, zie:Wilhelmina brug, enz. 365
Verkeer van schaduwen (okt. 1953) 369
Verlaat licht (4 juni 1932) 28
Verlangen (24 mei 1934) 59
Verlangen (7 maart 1940) 159
Verlangen 794
Verlangens (24 mei 1936) 6o
Verlatenheid (8 mei 1960) 673
Verleiding (5 aug. 1957) 5 69
Verloofden (16 okt. 1956) 534
Verloren bloemen (mei 1932) 28
Verloren componist (14 nov. 1948) 241
Vermaak in het loof (18 febr. 1958) 673
Vermaning (18 aug. 1954) 486
Vermiljoene vleugel (8 maart 1963) 988
Vermillion (23 nov. 1955) 341
Vernieuwing 775
-

-
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Vernieuwing 776
Verrassing (20 aug. 1954) 519
Verrukking (1934) 6o
Verschijning (i5 febr. 1 957) 898
Versmalling (17 maart 1957) 569
Versteend (17 nov. 1957) 57o
Verstijfd licht 159
Verstoten bloem (16 maart 1958) 564
Verstrooidheid (27 maart 1961) 912
Vers un tombeau des inspiratrices (20 dec. 1959) 439
Vertegenwoordiger (14 aug. 1956) 428
Vertoning (31 juli 1957) 534
Vertrek (i8 maart 1952) 487
Ver van de mensen (1 juli 1953) 276
Verveelvoudiging (i9 aug. 1955) 847
Verveling (i3 jan. 191o) 1264
Vervoer (19 okt. 1958) 564
(Vervolg der wandeling) 629
Vervreemding 107
Verwaaid (3 juni 1932) 28
Verwenst signaal (6 jan. 1959) 553
Verzuchting (maart 1933) 28
(Vicieuze cirkel) 215
VIGILIËN 1255

Violet (i9 nov. 1955) 336
Violistje (4 juli 1958) 673
Viridian green (24 nov. 1955) 349
Visioen 108
Visioen (25 okt. 1948) 2 53
Visioen (jan. 1951) 717
Visite (io febr. 1959) 553
Vissen (12 okt. 1958) 570
Vlaggen (2 juli 1932) 29
Vlees-schap (8 juli 1955) 487
Vliegend zaad (i3 aug. 1953) 821
Vlieger van vergetelheid (1 maart 1952) 276
Vlinder-passant (7 okt. 1955) 838
Vloerleggen (sept. 1958) 711
Vlucht vogels (1932) 29
Vogelenzang (25 sept. 1960) 905
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Volgens citaat (juni t/m 27 dec. 1958) 535
Volveinzing (19 juli 1958) 519
Vonken-deur (27 juni 1957) 429
Voorbijgang des Heeren (mei 1916) 1330
Voor de donderbui (17 juli 1910) 1152
Voor de vrije zon (17 juli 1946) 787
Voor de zwarte poort (21 aug. t/m 20 okt. 1949) 182
Voor een laatste ruit 190
Voorgevoelens (jan. 19II) 1282
(Voorgevoelens) 617
Voor het gestorven trommelkorps 1964 986
Voor het onweer (26 april 1924) 1337
Voorhoofden (30 juli 1956) 396
Voorjaar (maart 1932) 29
Voorjaar 1o8
Voorjaar (maart 1940) 16o
Voorjaar (16 april 1956) 851
Voorjaars-activiteit (2o april 1956) 387
Voorjaarsliedje, niet voor twee rozijnen (9 maart 1960) 902
Voorjaarsmode (23 jan. 1959) 889
Voorjaars rek-tijd (27 maart i961) 931
VOO RJAARS ZWIJMEL
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Voorkeur (4 aug. 1957) 520
Voorspelling (24 mei 1947) 818
Voorspel tot een driekante zoen (2 mei 1957) 404
Voorteken (25 juli 1931) 30
(Voortgezette studie) 632
Voorwendsel (19 juli 1962) 952
Voorwinter (dec. 1932) 6o
Voorwinter 765
Vraag (17 juli 1932) 61
Vraag het de dauw! (27 jan. 1957) 898
Vreemd (Ic) maart 1960) 674
Vreemd installeren (8 aug. 195i) 674
Vreetlied (28 april 1959) 753
Vriendenklacht 57o
Vriendinnetje schaar (20 nov. 1958) 883
Vriendschap-daken (3 mei 1960) 686
Vrijdagavond (19 dec. 1932) 30
Vrijthof / Sint Servaas-processie (4 febr. 1954) 363
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Vroeger (14 april 1952) 276
Vroeger schreef ik tegen half vijf 901

Vrouwenglazuur (6 sept. 1960) 696
Vrouwenhanden (16 juli 1962) 952
Vrouwenhater (2 maart 1959) 553
Vrouwenlogica (3o juni 1960) 675
Vrouwentonen (i3 juli 1954) 487
Vrouwenwaan (3i juli 1957) 554
Vuur (maart 1934) 61
Vuurwerk (2 maart 1944) 792
Waar ? (juni 1940) 16o
Waar heb je de spijt ? 564
Waar ik naar luister 915
Waar vroeger (23 maart 1957) 885
Waarderingen (26 sept. 1931) 30
Waarheen? (r7 juni 195o) 488
Waarom nu ? (7 jan. 1936) 84
Waarom zo ? (17 juni 1954) 488
Wacht (24 mei 1936) 85
Wafelen navelen (24 jan. 1959) 535
Walpurgisnacht (aug. 1962) 945
Wandelende vingers (22 sept. 1952) 489
Wandeling (1932) 31
(Wandeling) 628
Wanklank? (r7 juli 1962) 951
Wat er dan wel is? (31 dec. 1958) 888
Watervrees 85
Wat ik niet laten kan (16 juni 1952) 277
Wat ware tulpen willen (3o april 1960) 675
Weer iets geleerd (13 juni 1953) 489
Weer kind te zijn (9 april 1952) 277
Weerloze weldadigheid 794
Weer word ik 2 3 1 en in de bochten 113
-

-

Weerzien (17 aug. 1960) 686
Weg van mijn attribuut 396
Weide bij nacht (i5 juni 1953) 302
Weigering aan een mede-man, zie: Veranderlijk, enz.
Wel te rusten (20 juli 1962) 951
Wens-stad (19 febr. 1961) 922
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320

Wereldbevolking (24 sept. 1956) 89 8
Wereldwee (4 april 191 1) 1 287
Werkgeluiden 843
Werkmethode (3 jan. 1961) 923
Werkverdeling (28 april t/m 1 mei 1959) 752
Wetenschap (I2 jan. 1957) 899
White (16 nov. 1955) 330
Wiegeliedje voor twee rozijnen (17 mei 1960) 675
Wiegeliedje (8 sept. 1910) 1 280
Wiegeliedjes (30 juni 1940) i6o
Wie heeft weer de bloem (13 t/m is febr. 1956) 375

Wie kan zo bijtend zijn, als hij is goed 798
Wie wiegt me weg? (1931) 31
Wijding 1351
Wijker-Grachtstraat /Tussen de scholen (juni 1953) 363
Wijs beleid (22 april 1962) 950
Wijsheid (16 mei 1947) 8o 1
Wij vrouwen (6 aug. 1962) 957
Wilde mond 1249
Wilhelmina-brug / Verkeer en industrie 365
Windavond (3 maart 1912) 1303
Wind in droom (19 okt. 1954) 489
Windkracht 5 (30 juli 1956) 542
Winter (4 juli 1912) 1307

Wit en zwart (25 juni 1960) 676
Wit paard (19 mei 1936) 61
Woede over een aardbol zonder Kemp-land (sept. 1953) 935
Wolkenboot (2 aug. 191I) 1142
Wolkruid (12 aug. 193 8) 1 61
Wonderland (juni 19'4) 1189
Woordenkring (6 april 1961) 91 4
Xan (8 aug. 1962) 958
Yellow lake (16 nov. 1955) 325
Yellow ochre (2o nov. 1955) 336
Zaadhandel (24 maart 1958) 554
Zacht-zicht gedicht 86o
Zal ik hem niet meer zien? (4 juni 1952) 835
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Zangzaad (17 maart 1952) 277
Zaterdagavond (14 mei 1931) 31
Zeeschelp (16 aug. 1958) 676
Zelatrice (16 aug. 1936) 85
Zeventig jaar later (5 april 1957) 856
Ze waren nu veel te diep 573
Zich dood ontfermen (20 mei 1952) 278
Zieledorheid (april 1911) 1288
Zielejubel (14 juli 1910) 1275
Zielontroeringen (i5 sept. 1912) 1314
Zij kwam, zij zag en liet hen allen staren 799
Zin (16 okt. 1931) 31
Zingende daad (18 juni 1958) 707
Zo (1932) 765
Zode (7 april 1937) 62
Zoeker 109
Zo exclusief (20 april 1956) 554
Zoiets nog groots (16 okt. 1951) 278
Zomerdag (3 aug. 1954) 490
Zomergroenten (1934) 62
Zomerhoed (3 april 1958) 677
ZOMERJUBEL 1248

Zomermiddag (juli 1936) 62
Zomermorgen (i8 juli 1955) 555
Zomerstilte (19 sept. 1937) 161
Zon (i8 mei 1936) 63
Zon (20 maart 1936) 86
Zon (19 juli 1938) 161

Zon (19 juli 1946) 785
Zon 792
Zon-attest (4 febr. 1958) 697
Zondagmiddag 32
Zonder die zonbloem (18 juni 1958) 677
Zongeplukte bazuintjes (31 maart 1961) 913
Zongeluk (4 okt. 1951) 278
Zonlamp (juni 1936) 86
Zonlicht zonder moraal (14 aug. 1950) 279
Zonnebeeldjes (26 juni 1950) 816
Zonnehymne 782
(Zonnehymne) 628
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Zonneleer (juli 1953) 490
Zonnelist 490
Zonnelist, zie: Mooi weer, enz. 320
Zonnevonken (8 juli 1953) 823
Zonnewil (19 okt. 1961) 947
Zon's deficit (30 juni 1960) 677
Zon's katten-en muizenspel (29 febr. 1960) 678
Zonsondergang (21 april 1956) 4 0 4
Zonsondergang 135o
Zonsopgang 162
Zon? Waarom?! (2 aug. 1959) 881
Zoutgehalte (3i juli 1960) 678
Zo zacht actief (27 april 1958) 520
Zuigstudie (8 okt. 1961) 947
Zuiver bloeiend (i5 juni 1957) 4 0 5
Zulk een iets (8 okt. 1959) 894
Zwaaiend en bezongen (19 jan. 1954) 520
Zwart-blauwe punt-poort in het heelal (9 sept. 1951) 279
Zwart en roze (is juli 1956) 405
Zwart en wit (6 sept. 1930) 32
Zwart kistje (8 aug. 1962) 951
Zwartst pessimisme (II mei 1956) 573
Zwerfster (12 sept. 1955) 491
Zwerven (28 april 1945) 162
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INHOUD

AFDELINGEN

Gebundelde gedichten 3
Verspreide gedichten 755
Proza 1005
Juvenilia: Gebundelde gedichten ii3 3
Juvenilia: Verspreide gedichten 1261
GEBUNDELDE GEDICHTEN

Stabielen en passanten (1934) 5
Fugitieven en constanten (193 8) 33
Transitieven en immobielen (1940) 65
Standard-book of classic blacks (1946) 87
Pacific (1946) III
Phototropen en noctophielen (1947) 133
Requiem (1948) 163
Etudes op het laatste thema van de mens (1949) 179
Forensen voor Cythère en andere gedichten (1949) 195
Nog altijd meten zich begeerten met vaarwellen (1953)
Tuin-suite (1954) 281
Kleine suite voor Karel Reijnders (1954) 289
Kleine suite over bloemmotieven (1954) 299
Petite suite pour Marguérite (1954) 305
Suite van de negen barometers (1955) 317
Engelse verfdoos (1956) 232
Maastricht en ik, een polyptiek (1956) 353
Maastrichtse suite voor Fernand Lodewick (1957) 367
Droom in het Jekerdal (1958) 373
Vijf families en één poederblauw (1958) 379
Ballet de coeur (1959) 431
Emeritaat (1959) 443
Roodkapje's ware gedaante (1959) 493
Garden 36, 22, 36 inches (1959) 509
Les folies Maestrichtoises (1960) 575
Au pays du tendre Mosan (1961) 585
De incomplete luisteraar / De sieraden (1961) 637
Speelgoed-tentoonstelling (1962) 719
Suite voor een fan (1964) 739
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Perzische suite (1965) 749
VERSPREIDE GEDICHTEN

1929-1939 757
1940-1949 768
1 950 -1 959 811
196o-1966 900
1974 998
PROZA

Het Advertentieblad

Oude en nieuwe steenen (1944) 1009
Postzegels, gevelsteenen en peperkoek (1945) I0I3
Ravel en Zuid-Limburg (1945) 1017
Rimbaud, het Advertentieblad en ik (1945) 1022
Muzikale vooruitzichten (1945) 1026
Onrustige gebeenten (1946) 1033
Commentaar van een dichter

Woord, kleur en inspiratie (1955) 1039
Mijn lievelingsboek? (1955) 1054
Toelichting bij 'Het rood van het Joodse Bruidje' (1955) 1060
Dankwoord (op de band uitgesproken) voor de Constantijn
Huygensprijs, 30 november 1956 1061
Geuren, kleuren, klanken (1957) 1064
Explicatief accompagnement van mijn 'Droom in het Jekerdal
(1958) 1068
Voorkeuren (1960) 1072
Enige notities ten dienste van een spreekbeurt door Fred van
Leeuwen, enz. (1961) 1074
Drie brouillons in proza (1961) 1076
Ter toelichting bij 'De namiddag van een stille katholiek' (1961)
1081
Epistels

Handschrift van Pierre Kemp uit een brief over 'Pacific' (1946)
1085
Begeleidende brief bij de 'Kleine suite voor Karel Reijnders'
(1954) 1086
Kempiter geheel de Uwe (1961) 1087
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Ter inleiding bij 'Woede over een aardbol zonder Kern-land'
(1961) 1124

Schets voor een roodkapje (1961) 1127
JUVENILIA: GEBUNDELDE GEDICHTEN

Het wondere lied (1914) II 3 5
De bruid der onbekende zee en andere gedichten (1916) 1175
Carmina matrimonialia (193 4) 12 39
JUVENILIA: VERSPREIDE GEDICHTEN
1909-1919 1263
1920-1926 1350

Verantwoording 1 3 5 5
Register op de gedichten 1 3 71
Inhoud 1422
Colofon I425
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COLOFON
De uitgave van het Verzameld werk van Pierre Kemp
was in handen van een redactie bestaande uit Gerrit Borgers,
Karel Reijnders, Harry G. M. Prick, G. A. van Oorschot en
Pim de Vroomen. De tekstverzorging en de eindredactie berustte
bij Pim de Vroomen en Harry G. M. Prick.
In opdracht van G. A. van Oorschot Uitgever te Amsterdam
werd het gezet uit de Bembo, gedrukt door
Koninklijke drukkerij G. J. Thieme bv te Nijmegen
en gebonden door Boekbinderij Albracht bv te Utrecht.
De uitgave werd gesubsidieerd door het ministerie van Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk.

