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V. L.PENNINGJR,
TEYENSAVOND

AAN FRANS EYDMAN
OPDRACHT BIJ VOORBAAT
Waar 'k daaglijks welkom Bast mag heeten,
Waar de oude dag zich laat vergeten,
En 't schoone vat heeft ondanks al,
Komt langverleden uur weer gloren
„Toen onze vriendschap werd geboren —
Zeg 'k weft Jan Luyken na —
Bij niet dan los geval."
Klaar rijst het feestplein ons voor oogen,
Waar 'n dreumes, aan 't gedrang onttogen,
Plaats, kijkplaats! op uw schouder nam;
En ik die groetend me ommedraaide
Naar 't kind dat dol zijn viagje zwaaide,
Wildvreemd u in den weg
Met u in botsing kwam:
Als genius, eer 'k het moist of waande,
Hield uw beslist „Hou daar!" mij staande —
Een boek wing 'k, dat uw arm ontgleê,
En toegereikt uw vraag deed wellen:
„Gelezen? ... Niet? ..." Gij — aan 't vertellen!
Aan 't luist'ren — ik! Bij 't gaan —
Voorgoed bevriend wij twee!
Sinds, hoe uit-een de hand vaak bouwde,
Gebuur bleef 't hart:
— Vriend en vertrouwde,
Vandaag al voile vijftig jaar,
U wijden moog 'k Herfstvrucht en loover!
Helt menig rank naar Treurnis over,
Stil eerde uw kiesch ontzien —
Kiesch weerde uw bijstand Naar.
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AAN FRANS EYDMAN
Gegroeid uit diepgeworteld Leven,
Voor kleinen kring in 't licht geheven,
Zag dicht aan dicht naar 't bund'len uit,
Tuk op uw naam als reisgeleide ....
Dat feestplan smoort in 't wee der tijden,
Maar de aandrift — kan ook Zij
Door wereldschok gestuit?
Veel lieds heb ik u toegezongen,
Ook als naar 't oog de tranen drongen
Om snarenknapping in uw lot;
Uw vreugdhernieuwing molten deelen,
Den lofzang om uw huffs doen spelen,
— Mag hulde uit dankgevoel
Kil stuiten op verbod?
Een boek heeft ons elkaar doen vinden:
Komt straks van 't Gouden Feest der vrinden,
En beider groene geestesjeugd,
Dit blad zijn mare in 't licht to stellen,
Dan laat uit mijn boek zich vertellen:
Hoe blijde, al half een eeuw,
De val van 't and're ons heugt;
En hoe zich de Opdracht lief aanvaarden,
Terwijl er schimmen om ons waarden
Van zooveel rijker, hooger schoon:
— In buurschap, daaglijks weer geprezen,
Wat heeft me uw stem al Schats gelezen,
Waar 'k thans mijn Gastvrouw plaag
Om feestklank volst van Loon.
Den 19den van Sprokkelmaand 1916,
Rijswijk (bij Den Haag).
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AAN FRANS EYDMAN
TOELUISTEREN
Vriend! die den booze in mij beleest
En opjaagt uit zijn hoeken,
En leegte vult met goeden geest
Uit bladen en uit boeken,
— Niet enkel vöedt ge uw lettergast:
Zoovaak zich 't maal laat innen
Ervaar 'k — door dlmeer trek verrast —
Verzet van ziel en zinnen.
Klaar zegger — in Wiens stemgeluid,
Natuurgeluid gebleven,
't Spel van gemoed en geest zich uit,
Bij zang of spraak om 't even —
Hoe weet ge een rein gekweekte gaaf
Leeskunstig door te voeren, —
Mij, die me daaglijks daaraan laaf,
Zeldzamerwijs te ontroeren:
Mijn eigen verzen, meest me ontgaan,
Krijg 'k op zijn schoonst te hooren;
Al meer herken 'k mijn dicht-bestaan,
En warm voel 'k mij bekoren!
Kon 1 straks, ik die aan de' eindpaal sta,
De baan opnieuw beginnen,
Ligt sloeg 'k een andere uitkomst ga —
Doch liet zich 't Beetre winnen?
Toeluist'ren maakt me helderziend;
Weer daad doorleef 'k en dingen,
En ga weer de oude wegen, vriend!
Ook die wij-samen gingen;
jeugd, liefde's klaar of donker uur,
Geestdriftig zoeken, strijden,
't Schijn-vluchtige openbaart zijn duur
In schoonheid boven 't lijden.
13

AAN FRANS EYDMAN
'Hoeveel 'k mij jammerlijk verwijt,
Kunst diende ik naar vermogen;
In de aandrift school mijn heerlijkheid,
MO hoogste loon in 't pogen.
Liefst mOeizaam werd van zorg verpoosd,
Bij rust-dwang dierf ik zegen;
Thans klinkt uit eerlijk werk ëën troost —,
Blinkt vast bezit mij tegen.
Op ervers wachtend, als ik ga,
Wien 't liefste heeft begeven,
Blijve eenig levensteeken na —
Misschien voor later neven? ...
Zou 't met mij zinken, — half getroost
Zoo 't lied mijn tijdkring diende,
Beluister 'k, werkloos nu verpoosd,
In 't mijne ook 't lot der vrienden.
Naar vrienden-rust verneem 'k mijn groet,
Naar vrienden-hart mijn danken;
Uw lezing dank, bouwt mijn gemoed
Zijn huffs weft op, uit klanken.
Van 't boek af, mag I'm blik zich vrij
Op blOei des huizes vesten —
U bleef 's mans heul en hulp terzij':
Met handslag, broeder! eeren wij —
Gij 't Leven, ik zijn resten.
17 Maart 1912.
ONZICHTBARE OMGANG
Heen zonder afscheid en nooit weer to vinden —
Dood heet men u, mij eenzaam jaren reeds;
Blijde onafscheid'lijk trouwe vrinden —
Heet ons mijn eigen hart, zoo zonnig leeft ge er steeds!
1921.
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TOEN MIJN VROUW NOG
LEEFDE
VROUWE HENRIETTE V., GEB. D. A. v.
DOKTERS-EGA

D.

H.,

I. 't Liep Haar den langsten dag. Van zoetste tonen
Al schaarscher Balm Tangs 't Nachtegalepad,
Aan 't slinken weer zijn rhododendron-schat,
Maar weligst nu 't verblijf van 't Statigschoone;
Waar vlucht van eeuwen ruischte om 't hooge hour,
Glee 't Licht als mijmerlach, en mild keek de ernst van 't woud.
En naast mijn vrouw, op de oude steenen bank
Bij de oude beuken, hoorde ik laanzicht prijzen
Op die eenvoudige maar eigen wijze,
Van geest getuigend ook in Harteklank.
Uw kennis was gemaakt; blij toeval leidde
Tot daaglijksche' omgang . . . .
— en verwantschap lief het scheiden.
Met allen daar in 't landhuis hadden we op:
De lieve Zorg — die zusterskindren suste,
De jonge schilder — met Apollokop,
De weeuw — die van processen uit kwam rusten,
„Goed yolk!" prees hen de rechter in zijn kooi;
Maar boog de raaf voor „Jet!" dan deed hij 't dubbel mooi.
II. Van ziele hoog gestemd als heel 't geslacht
Wiens naam gij droegt, Wiens roeping ge overdacht,
Bleeft ge onder wijd geliefden naam ons heugen
Uit weken lang, van zwaarste zorgen los,
Op schoonheidsmaal en zuivre vrijheidsteugen
Te gast gaan koninklijk in 't eenzaam Twikk'ler Bosch.
15
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Haast twintig jaar, vreemd aan uw verder lot,
Bespraken we u gelijk een lieve doode,
Een in waardij met Bat als droom ontvloden —
Als droom doorleefde tijdperk van genot
Waarin 'k, Natuur benaadrend, Kunst verzaakte —
Haar van wier prille gunst ik u Been deelnoot maakte.
Lang schuil geweest, trok u een dichternaam:
En lezend nu aangaande 's dichters Bade,
Vlocht ge in het knoopsel veler teedre Braden
Den zegen veler zielsgedachten saam;
Vertolkend, hulde ons aller Sint mijn kranke
In warmen wintertooi . . . .
— Laat zien wie hij gaat danken.
III. Gij die, to Peking 't Leven ingetreden,
Zijn wijding zocht bij Kunstbloei aan de Spree,
Pas neigde Musica zich naar uw bee —
Of (Holland in, op fiwe beurt verbeden)
Boogt ge onder myrten 't hoofd .. .
En jonkheidsdrang
Naar schoonheids eeredienst — herdacht ge in wiegezang.
Niet van 't vervuld zien onzer idealen
Hangt eigenwaarde, hangt gelukskans af;
Wie der vend trouw bleef, helpen ze over 't Graf,
En hielpen ze in Bit Stof al zegepralen!
In and'ren worm ook Ban gehoopt, gedacht,
Uit zich een eedle drang, handhaaft zich de echte kracht.
O hand, die streng zich 't snarenspel ontzegt
Waar 't diep gemoed zoo rein in meë mocht trillen;
Hand, doende aldoor het werk u voorgelegd
Door zelfverloochning's heerlijk, heilig Willen;
Dien niet slechts Gade en Moeder: loon met gunst
Verpleging aan 's mans zij', — loon kloekste Levenskunst!
Sint Nicolaasdag 1905.
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BOUWVAL.
I. Klaag 'k van hooploos doen en denken,
Voel 'k mijn kracht van geen waardij,
In mijn roes van ramp en kommer
Al mijn klacht en smart zijt Gij
0 mijn lief, mijn vrouw —,
Geestlijk henenstervend,
Almeer kennis dervend
Van mans-minne en trouw.
Trouw Bunt me ook de kortste sluimer,
Als een dichtergaaf misschien,
U met eigen dankbare oogen
Vroolijk meë-verrast te zien.
Streelde ook u het zoet
Zulker oogenblikken,
Met geen wakkerschrikken
Werd mijn Broom geboet.
Klokslag vindt schier telker ure
Van den nacht ons bang ontwaakt;
Klokslag melds mij 't ongeziene,
Zwartst van al — de Dag genaakt;
Loofde uw lath zijn licht,
Alle klacht te boven
Zou 'k het wonder loven
Als aan mij verricht.
II. Booze maths, die ook uw lichaam
Kromde en boeide en sloops in pijn,
Doemt wel vaak uw man, uw Hulpe,
Kwellings bondgenoot te zijn.
Blik, gebarentaal,
Liefde-en-lijden's-wenken
Spilt gij — zonder denken
Aan mijn eigen kwaal.
2
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Oog in oog zou harten binden,
Maar de lichtelooze blik
Spookt!.... alleen- of meê-verzorger,
Schijn 'k uw vijand, ben 'k uw schrik ....
Hoefde uw tranenvloed,
Arme! u vrij to pleiten?
Zou 'k mijn kranke wijten
Wat haarzelf misdoet?
Al-aansteeklijk, waar bezorgdheid
Uwe omgeving sussend stilt,
Tot het warme vergenoegen
Op den dorpel al verkilt,
Blijft jaar in, jaar uit,
Martlende onrust stijgen:
Meelij-zelf leer' zwijgen,
Bleek bij 't smartgeluid.
III. Tolk van 't Schoone in beter jaren,
Die mij vOOriaast onverpoosd,
Hooren lezen nog verpoost u,
Mij zien luist'ren werd nog troost;
Heeft zoo'n rustuur uit,
Mij — lokt binnenstemme;
U, om strijd, beklemmen
Stilte en praatgeluid.
Doet gezelligheid u smachten,
Wrings ge uit vloek van doffe rust
Soms u los, en zint ge op woorden
Voor was deel aan rondom lust —
LI, met duizlend brein,
U, van spraak begeven,
Niets-meer laat u 't Leven
Dan des levens pij xi.
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Hoe verstaat mijn hart uw zuchten,
Als uw woord — in 't eind verstaan
Maar van zin weft onbegrepen —
Liw bedoeling blijft ontgaan;
't Grievendste u bewust,
Los en wars van menschen,
Bergt ge uw smart en wenschen
In Bien zucht — naar rust!
IV. Hulploos aan den weg gevonden,
Schraagt ons hulp van eigen bloed, —
Heugt ons overmacht van vreemden,
Zelfzucht van het dor gemoed:
Wilkeur viert daar feest;
Kribbig ruw verzorgen,
Wreedheid blijft verborgen;
Zwijgen kost dan 't meest!
Zwaarste vloek is 't kwaad geweten;
Zwaarste op êën na was uw lot!
Onmacht, ook den geest verneedrend,
Maar gevrijwaard nu voor spot.
Terging's indruk blijft ...
Laat me, in tl geslagen,
Luid van onrecht klagen
Eer mijn tong verstijft.
Logenstraft me ook bloem des harten,
Zoo mijn aanklacht wordt gezift?
Leed veel goeds of goedbedoelens
Onder domheid, onder drift?
Wat terneder ligt,
Hebben we ondervonden,
Words gesmaad, geschonden
Eer 't kan opgericht.
19
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V. Stil, uw smeeken om het erode
Breekt me 't hart! ge hebt gelijk,
Maar uw hand, kind! in de mijne
Geeft nog moed, neen! maakt me rijk!
Vredig-z66 slaapt ge in ....
Weedom had zijn klanken,
Tranen laat ik darken
Voor ons stil gewin.
VI. Kalm in nachtwaak overzag ik
Als bij feestlicht ons weleer;
Wat er bloeide, wat me uw naam zong,
Blijvende oogst ook gaf ik eer;
Weemlend op mijn pad
Naadren mij en zinger
Onze erinneringen
V er staan ze u, en mat ....
Schaamrood vraag 'k, zoo vaak mijn wrevel
Voor verledens lath verdwijnt,
Of ëên glimlach van genade
Mild uw levensweg beschijnt?
Humor zelfs valt zwaar;
Voor Been huiskrings ooren
Laat ge uw dank weer hooren —
„Namens 't zeldzaamst paar!"
Des to aandoenlijker elk vleugje
Van nog schalke teederheid;
Immer onvoorziene wijle,
Bloeispleet in den barren Tijd;
Vonk in armoes haard,
Gloed noch vlam gedoogend;
Starre, vluchtig oogend
Uit het stormgevaart'.
20
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VII. Zooals Lucca Signore110
Zag op zijn verslagen noon,
Daar 't penseel den voortduur afdwong
Van dat meest geliefde Schoon, -Zat ik als bij 't lijk
Onzer vreugde neder,
Dichter zonder veder,
Ik . nog scheppingrijk?
Als die Schilder smoorde ik weeklacht;
Rein te ontschaken Focht mijn lied
Beeld van welstand aan den bouwval,
Beeld van landschap aan 't verschiet;
Ach! zoo 't beeld nog vleit,
Sierkunst is gevloden,
Ommezien verboden
In al wreeder strijd.
Ware 't niet, dat &xi begeerte —
Tegen 't gruwzaam ongeluk
Ridderlijk uw zij' te houden —
Me ophield onder dubb'len druk,
— Deugde ik niet voor iets,
Zou 'k dan zwoegend streven?
Zeegnen-zelfs mijn leven?
Zonder U — waar 'k niets!
VIII. Hoe 'k — sours raadloos diep in jammer,
Aan uw zij' voor u als dood
Zonder dat er afscheidszegen,
Weemoedrust op overschoot
Hoe 'k dan hecht aan Kunst,
Met zoo droeve zinne
Somber lied der minne
Opbouw dank van guest?
1 ) In het gedicht van diep naam, door August von Platen.
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Donkere onrust groef zich uitweg;
Aardschen hemel, aardsche hel
Binnenstrevend, diep doorlevend,
Woe!' de ziel van Passie-spel —
Als de ontwaakte kunst
Schokkende tooneelen
Over weet to spelen,
Roemt het werk op gunst.
Treurklank, Nu Mans-minne dragend,
Met een bede om wijdend slot
Of verzoenend zoet verpoozen,
Overlev- e ons bitter lot ;
— Blank in 't lied van roues
Opgebouwd uit 's levens puinen,
Scheemre door verlaten tuinen
Uw gedenk- en eer-zuil, vrouw!
Dec. 1902.
KENSCHETS
Mijn liefde is als mijn Kunst; diep gloeit ze, en uit zich teeder
In vrucht half-schuil bij schuilend brongesuis.
Vraag aan vulkanen vlamgebruis —
Grootsch geven ze al hun inhoud weder,
Dan houdt de zwarte dood er huffs.
Elk schouwspel heeft zijn recht. Blikt ge in mijn zielsdiep neder,
Ge vindt er Liefde en Kunst vereend en duurzaam thuis.
TERWIJL IK DOOR VROUWLIEFS 00GEN
DE AVONDSTER ZAG
Stel 'k mij dien starrenhemel voor
Waarin zoo vaak vol diepen vrede,
Ver van den rook en 't licht der steden,
Mijn ziel bij de' aanblik zich verloor,
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Dan tril 'k niet immer van ontzag,
Herboren hoop, hernieuwd verblijden;
Ontzetting ook grijpt me aan bij tijden,
Verbeeld ik mij dien wonderlach.
In 't schouwspel van ons nachtheelal,
Een stip in 't rijk van Eeuwig Wezen,
Wordt Vaderhand een hand geprezen
Wier wenk misschien een talloostal
Van werelden vergruist . . .
En ik
Een speelbal van Gods onderzaten,
Van Goden die ik minne en hate —
Bestond, besta 'k ooit voor Gods blik?
Vertwijfling vraagt of 't afgemat
Arm schepsel Gods den geest moet geven
Voor armer, droever nog herleven?
Of Almacht Gods Alliefde omvat? .. .
— De starrenhemel antwoordt niet;
Uit al, zijn oogen huivren vragen
Gelijk door 's menschen boezem jagen;
Blind staart zich, blind als ik, wie ziet.
Waar geestes-uitzicht henendrijft
Aan naamloos grootsche hemelbogen,
Daar vinden ook gebónden oogen
Ea) troost, die tot der dood beklijft,
Een waarheid die vertwijfling weert:
Dat klaarder licht dan 't zichtbaar schoone,
Dat liefde alom waar menschen wonen
Bron tiller liefde erkennen leert.
10 Sept. 1904.
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GEPEINZEN
Aan Albert Verwey.

Al wie veel gaf zal veel gegeven worden?
— Zich zelven loons het zelfverloochnend hart;
't Zij weggeschonken plant gedijde of dorde,
Zaad lies ze na, dat Paradijsbloei tart.
Hoe meer de gift een offergift beteeken',
Te rijker voelt zich die met liefde gaf;
En niet naar 'k gunst verkwiste of dankbaar kweeke,
Naar uw bedoeling meet men 't weldoen af.
In weldoens dubbelloon mag zich verblijden
Die vrucht van de' afgestanen bloeistam ziet;
Streele U de vraag: wie mêër is to benijden —
Die weldeed ? Of die waardig gunst genies?
Verwijtend weldoen reikt verzuurde spijze,
Walglijk onthaal! met zielspijn ook geboet
Waar Philemon bezwaarlijk af kon wijzen
Wat Baucis toch voor hOngerwee behoedt.
Baat nijdig meëlij meer den dood dan 't Leven —
Van levenshulp zij zeegnend bier gezegd:
„Eenvoudig groot, vol inzicht ook gegeven,
„Weer Gij ze aanvaard — vergeef 't — haast als een recht;
„Geslaagnen steunt ze, en weert wanhopig ender
Deele uit klein-menschelijk Gethsemane,
— Zwart labyrint, wddrheen mijn geest zich wende —
Dit woord als troost zich aan uw treurnis meê.
In banger duister ook dan 't floers der oogen
Grif ik gepeins, in nachtwaak overdacht .. .
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Van 't ziekbed nu hoor 'k rustige ademtoogen —
Maar 'k denk me uw roues, uw stille kerkhofklacht.
Ginds hadt ge en steunde' een broeder buiten bloede,
Ontijdig werd zijn aanzijn opgeschort;
Hoe schiet bij 't lijk van dezen goede en vroede
Zijn wijsheid van het Oosten ook te kort!
Vriend! waar 'k nu mëër dan enkel graag-verplichte!
Ik weet hoezeer uw taak verheffing eischt,
En zoek naar 't woord dat door de wolk mocht lichten,
Doch wind er geen dat niet op wolken wijst.
Aan 't leven maant u de gesloten groeve;
„Fiat voluntas" schrijft gij op de zerk;
En, vol des dooden, wijdt ge uw kracht aan droeven,
Al meet een zijblik 't opgestapeld werk.
Werk — vull' de sombre leegte! en om te dragen —
Veins, was zoo doende ook words verdiend — geduld;
Grootsch ligt uw boek des levens opgeslagen,
Terwijl eel,' dood verleden mij omhult —
In schaars een oogenblik van vrij bezinnen;
— Van geest en lichaam taai nog als altijd,
Betaal ik met mijn hart een nooit te winnen —
Ach! zonder bondgenoot gevoerden strijd!
Vriend! als verwinningsteeken openbare
Zich 't Schoone opnieuw in uw bereid gemoed;
Deelt ge u weft meë, zie 'k maar uw hemel klaren,
Dank ook die weldaad win 'k aan lijdensmoed.
Aan levenslust heeft het mij nooit ontbroken;
Zoo 'k sterven wou — 't is om de kans van 't Zijn
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Mar waar weldadig ook kunne uitgesproken
Elk meegevoel, verstOmmend hier in pijn.
Zoo ge, als ter grafsteë 't duin weer opgestegen,
Uw huffs, uw dorp, zee, aarde en hemel mijnt,
Maar naast u mist die meetrad op uw wegen,
Voel dan mijn handdruk! en den medezegen
Der Hoop dat niets, dan 't kwade, in 't niet verdwijnt.
Lente 1903.
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TERUGBLIK OP STILLE
NAGEDACHTENIS
VAN ZIEL — ALLEEN!
Voortschuif'lend, stom'lend, dool 'k door zwarten
Waar 'k vroeger wegwijs was, [dag —
En in verbeelding zag.
Verdwaasde hand: toevallig raakt ze uw stoel,
En 'k fast naar werk'lijkheid —
Waar 'k schrikb're leegte voel.
Verdwaasder oor: gestameld hoor 'k mijn naam,
Waar 't vogeltje — nu dood —
Mijn gids was hier naar 't raam; —
Mijn gids, vrouw! naar uw grooten uitschuifstoel,
Met kijkje in breede laan
Na 't kijkje op plein-gewoel.
Hier overdag bekleedde ik liev'lingspost ...
Hoe opgewekt dee 'k dienst.
Hoe arm sta 'k afgelost.
Naar om en bij u zijn Broom 'k mij terug
In veel klein-allerlei
Den ziende haast to vlug;
Mag 'k meê uw last verzetten, wees geloofd!
Volhandigheid om U
Verlicht mij 't voile hoofd;
Begeer mijn help — en 'k dank uw zielsgeschenk!
Reikhalzend sta ik klaar,
't Oor spitsend naar uw wenk:
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Waarschuwde omhoog een schel, bier dee 't getik
Of roep, of lath, of zucht,
Zwakker elk oogenblik.
En jokkend mor 'k dat gij uw eigen man
Noemt met den naam des broêrs —
Die 't niet meer hooren kan.
En zacht vertel 'k u uit uw eigen jeugd
Al wat ik wist door U
En 'k merk Goddank hoe 't heugt.
En al wat mij heugt sinds den kus der bruid
Heugt ook mijn arme vrouw .-A1 brengt zij 't niet meer uit ...
Soros brengt de nacht bij-wijsje nog van stem;
En weêrzijdsche uiting nu
Krijgt dubbel-teed're klem.
Verhdderd uit zich in die stilte uw geest;
En warmer geeft zich 't hart
Aan 't hart waarin 't weer leest.
Geen lof, Been loon ooit voor mijn hart zoo zoet
Als uw gestameld woord:
„Wat zijt ge moe — en g oed!"
,,,,En gij dan? (vraag 'k) die zittend zonder rust
Me aan 't werk zaagt en gezond,
En meêlij's klacht nog suss!""
Dan weer bezweer 'k u onder bitt'ren nood,
Hoe 't Beetre ons-samen wacht
Uit — God geev' zachten dood!
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En stil, wen 'k sluimerrust beluist'ren kan,
Waakt w'el uw dichter 't langst,
Maar dankbaarder uw man.
Of volgde er nacht van pijn op Bag van Teed,
Gezegend blijft ëën troost —
Dat ge alle kwaad vergeet;
Niet, als uw man, Omziende naar den Steen
Waaraan uw voet zich sties,
Maar naar geblóemte alleen.
Meest dof en droef vindt u de ontwakingstijd;
Vroeg-op, als levenslang,
Aanvaardt ge een harden strijd;
Als in een Broom vervolgd en zwaar belast,
Wilt ge onder sluiers uit —
Waarnaar ge vrucht'loos tast;
Oneindig nog benauwender Ban 't mijn',
Een duldeloos bestaan
Verwart u Zijn en Schijn ...
Ben 'k in die uren stipt en stil geweest,
Dan (blijkt me in 't woonvertrek)
Bevrijdt zich weft uw geest.
Lbw wagentje, arme! rijdt niet Langer uit;
Waarheen 'k meê-duwen mocht,
Daar wacht ons 't aardsch besluit;
Daar zaagt gij 't groen; daar dort, verwordt het nu...
In 't uitkijkhoekje aan 't raam,
Stil, stil — bereidt gij u?
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Begraafnisstoet na stoet treks hier voorbij;
„Ik (preekt de sombre koets)
Ik hèden, mOrgen Gij!"
Of 't vriendlijk opschrift Vrede treft uw oog:
„Een lijder minder!" was 't.
Waarvoor uw hoofd zich boog.
En bloemen zetten we in uw raamkozijn;
Meer, mooier dan voorheen;
't Mocht eens uw afscheid zijn ...
Maar vreemd ontwaakt uit minder slaap bij dag
Behagen in bezoek,
Dat vaak te hind'ren plag;
En aarz'len does gezelligheid: misschien
Wordt ze al te druk gevierd?
Soms ook te schuw ontzien?
Mijzelf misgun ik deel aan drukke praat;
En Wachter ben ik niet,
Zoo 'k wachterdienst verraad.
„Volgt ze ons gesprek? deelt zij 't met knik of blik?
Of zit zij, van ons af,
Zoo ruseloos als hier ik?"
Heraad'men doe 'k als me over words gebracht
Hoe 't oog, weft opgeklaard,
Genoeglijk naar mij lacht;
O goed trouw oog! dat ik te vaak misken,
Doordien 'k waar taal ontbreekt
Ook zonder teeken ben —
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Totdat me uw handdruk, steelswijze opgezocht
Herstelt in eerepost,
Door vriendschap afgekocht.
Ergst kwelt me om U 't afmattend stemgeluid
Waarmee 'k mijn schrijfhulp jaag,
Schoon 't hart zich hortend uit;
0 weif'ling tusschen liefde en levensplicht:
Mag verzen 't Licht ontzegd?
Den vrienden elk bericht?
Helaas, (daar Loch Been Muze viel te ontgaan)
Dat ik niet dong naar dicht,
Liefst nog door u verstaan!
Zulk pogen voor de vreugd van uw gemoed
Had mooglijk de' overlast
Van ons geschrijf vergoed.
Hiernaast aan 't werk, slaan we u desnoodsnog ga:
Vereenzaamd, wenkt ge ons weft ...
Te ver zijn we of te na!
En 'k waag uw arme hoofd aan wat ik ducht,
Knoei 't werk als strafwerk of —
En beider liefde zucht.
Saam hooren lezen vleit dan nog het meest;
Maar 't winteravondboek,
Voor alien, bleef uw Feest!
Uit ziekten keert ge al kinderlijker weer;
Bedeesd wordt uw verzoek,
Uw dank aandoenlijk teer.
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Stil weent ge, en weent naar mij

Uit schroom is 't mij verheeld
Schoon 'k mij onschuldig ken;

ook; vraagt
[waar 'k ben?

Heeft zonder u mij ooit de lucht gesmaakt?
Liefst wand'lend in Uw dienst,
Werd immer haast gemaakt.
En naast mij boor 'k dat zacht maar diep gezucht,
Eigen aan al wie voelt
Hoe 't Leven gaande ontvlucht;
Gewaarschuwd heeft me dat; en 'k repte ervan
Tot wie mij ziende leek —
En sours, ontgaf 't mij dan.
Toch angstig streel I die mooie handjes weer,
Hoe warm door liefde omvat —
Niet to verwarmen weer,
En die ge al vaker in de mijne liet,
Waar gij de mijne om vrOegt...
Raad? hulp? die zocht ik niet.
Stil immer hadden we om ons Kind gerouwd;
Van vr ouw werdt Gij mij 't kind —
Als kind mij toevertrouwd;
En roerend bleeft ge in alle ding altijd
Betrouwen op uw man —
Op onbetrouwbaarheid!
Sidd'ring van vrees, staege onrust greep mij aan:
Niet argloos, achteloos
Liet ik de dingen gaan.
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Weeklagen zou ik straks om noodloos wee;
Zelfs pijnde u dwaze scherts
Dien laatsten dag beneê.
En wreed weer, 's morgens had ik mij beklaagd
Over to weinig rust —
Kwam utv rust opgedaagd?
En voorgevoel hergaf u spraakgeluid
Dat natrilt door mijn ziel:
„Rust brengt mijn doo d," bracht ge uit;
Hoe kromp ik onder snerpend zelfverwijt! ...
Voor 't laatst toen aan mijn borst,
Doods-droef hebt ge uitgeschreid.
Voorover op uw arm weft zakte 't hoofd,
Dat ik met moeite hief;
En lang zat ge als verdoofd.
Toch nog, dien dag, hartstocht'lijk gaaft ge lucht
Aan teederheid voor elk;
Maar uitroep smoorde in zucht.
Na Magda's naam, en 't vurig „'k heb u lief!"
Was 't nog uw Vader's naam
Waarmeë uw stem zich hief;
Door heffing, 's and'ren daags, uit klauw en klem
Van 's levens eindbestel —
Ver t wij f' 1 e n deed me uw stem...
En jammer vult nu 't vroeg're huisvertrek,
Waar 'k als in doolhof stuit,
U zoekend leegte ontdek!
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En stootrig klim 'k waar 'k daaglijks jaren lang
U dragen hielp. Trap op —
Was laatste en zwaarste gang.
Dra lief ik u aan vreemden; stil trap of
Naar de' eersten nacht omlaag;
Voorts — naar den nacht van 't graf.
Daarheen, noch daar, noch tredende in mijn huffs,
Gevoelde ik met begrip:
Nooit saam weft! nooit meer Thuis!
Gekomen is 't begrip. Toch luide en bang
Praat ik met u, als ëêns —
Tot u, als jaren lang!
Verbijsterd hoor 'k — begoocheld sta ik stil:
Hoorde ik geen stem?... En 'k zoek —
Hier waar 'k niet st omm'len wil;
En 'k schrei naar u, en hartzeer schreit tot God! ...
Kussend wat Uwer was,
Vraag 'k einde ook aan mijn lot:
En alles zwijgt; tot zelfs de klok, wier tik
Ook weg naar 't Sterfbed wees . . .
Gebroken is ze als ik.
Gebroken is mijn doel, mijn doen, mijn kroon.
Mijn zijn was zijn om U,
Ondanks ellende ook — schoon!
Hoorde ëënig paar elkaar zOO toe als wij,
Sinds ook uw blik me ontging, —
Mijn oog u niets meer zei?
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Ineengegroeid hief zich ons saambestaan —
't Zwaard des geweldenaars
Is er doorheen gegaan!
Vervreemd en huiv'rend staar 'k: Mijn waart ge altijd —
Kul eensklaps tusschen ons
Heerscht ledge oneindigheid .. .
Mijn zielszorg waart ge, en zijt mijn Licht geweest;
Kind! nu 'k mij blind gevöel,
Lij 'k om uw lijden 't meest.
En 't leven zelf ontheiligt dood en roues;
En nachtwaak torscht hun wicht —
In leeg, leëg huffs der trouw.

VOOR EN NA ONS LAATSTE FEEST
I. AAN HET VENSTER
Blij, driftig, stiet ge me aan; en zonder noemen
Van uw kant, zonder dat ik zag,
Saam wezen we onze pulp naar 't „Vrouwtje met de bloemen" —
Llw liev'lingswensch verstond ik uit uw lach.
Snel werd trap df, behoedzaam Opgestegen;
Uw blik, kon 'k nagaan, gold de deur;
Gold, toen die openkraakte, uw liefsten kamerzegen —
„Moor bracht gij uit, en meë genoot ik g eur .
Hoe trilde uw arm, al om mijn hals geslagen
Eer nog de herfst-tuil was omvat;
„Kijk!" bracht gij uit; en met verrukking zagen
Ziels-oogen uw verrukking en uw schat.
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„Gauw!..." met een smeekzucht hieft ge uw „doopelingen";
Zelf hand'lend zoo aartsvlug geweest
Als aartsgeduldig nog in droef-verplichte dingen,
Joegt ge ieder op! en voorbereid was 't feest!
Fier beurde onze erf-vaas weft een frisschen pronker;
Een huis-vriend, naadrend over 't plein,
Keek op, en wuifde u toe; en boog, als hoflijk jonker,
Ook voor uw Eerewacht in 't raamkozijn.
Wat ze u vertelde, hadt ge ons graag doers weten,
Vrouw! die genoeg van 't mijmren hadt;
Gezelligst gij van aard; al jaren nu geheeten
De stille vrouw, en die gesldgen zat.
II. MUNE DOODE
Ik kuste uw voorhoofd, in onstoorb'ren slaap
Als door een kinderhandje gladgestreken;
Vrouw! zelf weer kind, stil kind van stillen dood,
Glimlachte uw geest? terwijl mijn hart bleef leken
Op handjes-vouwing, — stijf-koud om 't gebloemt'
Dat gister nog uw feestlach had geroemd!
Naar 't Leven greep nog uit uw doodstrijd, vrouw —
Kloek-teed're vrouw! voor 't mart'laarschap geboren
Greep door mijn hand omvat uw vrije hand...
En toen die rustte, vreesde ik Slaap to storen;
Nog eenmaal staakt ge uw hand uit, weet ik nu —
En 'k wist het niet: leeg was mijn plaats — naast U!
Heeft, brekende al, mij 't oog der trouw gezocht
Waar samenzijn ons nog had kunnen wijden?
Fnuikte onvergeeflijkheid uw laatste bee:
Ervaring van nabijheid in het scheiden?
Mooglijk verpoozing, hoe ondeelbaar kleen?
Vrouw, niet uw dood —, zielsfoltring laat me alleen.
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Wier bijstand binnen 't etmaal na ons feest
Ook strekte om 't arme lichaam of to leggen,
Zij zagen hoe verjongd mijn liefste lag,
„Als een gelukkige!" was 't mijm'rend zeggen ;
— Liefde's erin'ring, hoop op samenduur,
Wat bloeide er, 't laatste stip van 't uiterste uur?
Of was 't een vriend'lijk masker, spel van stof,
Waarmeê de dood barmhartig wou misleiden,
Maar 't niet vermag! Voldongen zij een lot,
Kan 't ongeschied? Uw leed doorleeft de tijden,
Doorknaagt mij 't hart, dat kreunt wijrtkreunen hoort;
Daãr duurt uw smartbestaan, ook de aanklacht voort:
Zoovaak uw lot scheen in mijn hand gelegd,
Zoovaak met dubb'le blindheid scheen 'k geslagen.
En van uw wijzer inzicht wendde ik mij;
Wreed-duid'lijk komt nu alles vs5Or mij dagen;
En wie uw grafrust zegent, vloekt en mij —
En 't leven!
En die rust, heeft ze waardij?...
Zacht kuste ik u; Coen, tastend naar de deur,
Oudergewoonte bleef ik even luis'tren ...
En als nalatig haastte ik mij terug —
„Vrouw?" zei 'k, — maar ach — had Leegte hooren fluiseren,
Hoor 't nu al maanden. Sinds uw geest ontvlood,
Schijnt me elke dag de dag nog van uw dood.
TEN GRAVE
Als wintersche overgang tot hoop op bloei,
Vraag' dooden-uitvaart om geen bloem der garde,
Zoo strijdig met de ontzetting eener ziel
Wier liefde op sterfbed als het Uwe staarde,
— Liefde nochtans sierde ook uw kist en 't kleed;
Blij' gold gebloemte uw eerdienst, blijdst — in leed.
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En ook, den dag dat ge uitgedragen werdt
Verjaarde uw bruidsdag; blêêf mij in gedachten
Hoe elk jaar weer, sneeuw-stormde ook lucht en lot,
Rein uit viooltjes trouwdagviering lachte;
En weemoed blikte aan 't graf, uit schrijnend wee,
Naar vredig hell — in neevlig-ver verlee.

NAJAAR OP NIELIW-EIKENDLIINEN
I. „ZELFS DE STEENEN ROEPEN"
Uw rust meldt half de zerk die saam-rust roemen moge;
De weêrhelft van den steep verraadt mijn rustgebrek;
Roept de ingegrifte naam uw beeld voor zoekende oogen .
Mij roept tot U, die 'k zie, de oningevulde plek.
II.

GEMEENSCHAP

Een zerk naast de uwe, al even klein,
Draagt — wat gij liefhadt — Boschviolen;
De simple gave, frisch en rein,
Houdt schat van warme trouw verscholen.
Voor mijn verbeelding deelt Uw graf
In de eer, aan 't mede-graf geboden;
Geen innig-eigen roues laat of
Van meëgaan achter and'rer dooden.
III. WITTE KERSTMIS
En nu is 't stille kerkhof stilst,
Onvindbaar zelfs „de Plek ...”
Still alles hier, van huffs uit êên,
Rust onder 't zelfde dek.
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Als ademtocht uit groot blank bed,
Suist en verzucht de wind;
En 't hart, waarin een doode leeft,
Voelt alien zich gezind.
Dier aller lot ontstijgt êën vraag
Na werk en wensch en waan;
Stil vragend staan uw liefde en roues,
En droom wordt al 't bestaan.
Geen naam of faam wroet ge op uit Sneeuw,
Dat feestdek voor 't gezin;
En thuis — treur stilt De Kerstklok luidt —
Vrede, en ook Hoop luidt ze in.
BLOEM EN VOGEL
I. VERVULDE WENSCH
Als herfstgroet had een lieve hand
Bloembollen-keur voor elk op naam gezonden.
Naar snort van tint, meeaangeduid,
Koost gij de glazen bekers uit,
Waarin ze op donk're plek zich stil ontwikk'len konden.
En als een kind hadt ge u verheugd,
Gehoopt — uw deel zou ieder 't mooiste noemen...
— Vergeten nu, met schrik herdacht,
Words wintersier aan 't Licht gebracht:
Rouw — buigt naar kelk en tros, drupt in de
mooiste — uw bloemen.
II. OUDEJAARSAVOND VERRASSING
Niet lang heeft naast haar leegen stoel
Zang van haar vogeltje geklonken ...
Na dubble stilte en leegte nu —
Hoor 'k nieuwen levenslust aan de oude kooi geschonken!
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Jaar mijner smart! tot aan uw slot
Mag 'k vriendlijkheid van menschen prijzen;
Hoe zorgzaam, bij dit snerpend weft,
Deed zwijgend meegevoel een tolkje herwaarts reizen!
Ter wijding bier van 't vogellied
Koos liefde uw laatste klokketonen;
Heil! wie bij uitvaartgalm van 't Jaar
Laatste eer bracht aan mijn Doode, — op vleugeltjes
[van 't Schoone.

VOORJAAR OP NIELIW-EIKENDLIINEN
I. NA EEN BEGRAFENIS UIT HOEK VAN
HOLLAND
Gezweept nog, buigen kerkhofkruinen
Zich minder angstig tot elkaar;
Min buld'rend van den kant der duinen,
Wijkt landgevaar.
Gezweept, wou de oude zee Jong over;
Wat ze eeuwen uitjoeg, zand hield stand;
Dra zwelt in rust de knop tot loover,
En bloeit weft 't land.
Thans — niet om 't havenwaarts gezweepte,
Plots op bazalt verbrijzeld schip,
Om levensschat dien 't medesleepte,
Beeft stroefste lip.
't Wrak op de Pier juich' over de aarde
Hoe heldenmoed bij redding blonk,
Van reddloosheid die 't zee-diep baarde
Spreekt — wat bier zonk.
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En meë-rouw wil me uit de oogen lichten;
Om vrouw en vreemde schrei 'k, en buk,
Gezweept door macht die storm doet zwichten,
In stof — 't geluk.
II. OPSTANDINGSFEEST
Weer ruischte er vrede om klimop en om stain,
En door de twijgen die misschien al knopten,
En over 't spruitsel uit der Dooden stad,
Terwijl van verre 't hart der Hofstad klopte,
Op zand en zerk van minne een vogeltong —,
Hoog boven 't al uit zee Paaschmorgen zong.
Zal ander huffs dan ge uitgedragen werdt,
Zal land'lijk oord mij ook zien herwaarts Leiden?
Op minstens ëën tocht mag ik hopen, vrouw!
— Dien stilsten tocht om nooit van u to scheiden.
Tot zOOlang, uit onze' ouderdom en jeugd,
Wilk zaamlen elken zegen, elke vreugd.

NAAR ELDERS
I. ONDER WEG
Die ons verzorgd heeft en bewaakt —
U tot den einde! —
Neemt in 't gezin, in 't droef verkleinde,
Hulprijk hem meê, Wiens treurnis naar u haakt.
Op weg naar 't onbekend verschiet,
Waar zustertrouw nieuw Leven bouwde
Schreide overvol mijn hart naar 't oude —
Mij was 't of ik u klagende achterliet.
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II. VONDST IN MIJN CHAOS
Aan worm herken ik hier
Onduid'lijk en met beven
In bangen tijd beschreven
Stukjes papier.
Hoe 't potlood hier me ook heugt,
Waarmeê uw ongeraakte —,
Uw linkerhand, zich maakte
Van nood een deugd!
Uw zakboekje uitgescheurd,
Heeft ieder blaadje als teeken
Van taal, als zichtbaar spreken
Ons opgebeurd;
Nag gaaf was Binnenspraak;
Boden uit verre jaren,
Bewaren deze blaêren —
Blijk uwer taak.
't Geheugen ingegrift,
Verborg de later blinde
Wat vroom zich nu laat vindenOnzichtbaar schrift!
Der liefde is 't kleinste ook veel:
Stof uit doorleefde tijden
Laat tot reliek zich wijden —
Tot levensdeel!
IN BANGEN TIJD
Eerlijk getwijfeld heeft mijn jeugd;
Hoop kiemde uit voller leven;
Van wanhoop schrikt, voor wanhoop bukt
Geloof dat op mocht leven.
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Eën teeken Gods, en hoe gepijnd —
Berustend zou ik wachten;
Geen teeken ooit!... Helpe mij God
Naar arbeids-heil to trachten!
***
En uit geen wolk, geen hemelzaal,
Schoot vonk en taal . . .
Antwoord, of wat ik antwoord waande,
Kwam needrig maar vertrouwlijk mooi:
Arm vogeltje, verstomd Binds maanden,
Mij stemde uw oproep uit de kooi!
Nog haapre 't lied, de zangtoon stijgt —
Waar luis'rend soms het Teed voor zwijgt.
IN DEN NACHT
Hoe vaak in droomen eensklaps mist' ik u . . .
En angstig zoekend — want in lijfsgevaren,
Hulp'loos in doodsgevaren wist ik u —
Zoekend die mij zocht, raad'loos bleef ik waren;
En denkend mij uw angst, slaakte ik een kreet —
Die juichtoon werd, naast u me ontwaken deed!
In droomen voorgevoeld had ik uw dood.
Nu hij u wegnam, boor ik vaak in droomen
taw stem zoo klaar als ik die ooit genoot,
En zie ik u blijmoedig naderkomen:
Zalig verrast, klopt dan mijn hart zoo luid
Dat ik ontwaak . . . .
De blijde droom is uit.
DORRE TUIN
Al meende ik soms: „meer bloem dan vrucht
Schonk mij dit korte leven,"
Toch heb ik het ziels-lief gehad,
En dank is nagebleven.
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In eigendom gaf 't Leven mij
Een oog voor al zijn schatten,
Een open hart voor elke gunst,
En vaardigheid in 't vatten;
Maar nutt'loos werd dat eigendom,
Nu 't lot niet meer wil baten,
Nu het mij dwong mijn liefste goed
Als leengoed los to laten.

***
Bang trad ik toe — en vond u leeg,
Plek mijner stille zorgen . . .
Dor en verlaten heel de tuin...
Waar was mijn Al geborgen?
Geteisterd had het daar gestaan,
Een oogwenk sours vergeten —
Nooit zooals nu, nooit zoo gestriemd,
Had liefde 't zich verweten.
Heeft Hoogste Liefde nu mijn taak,
Mijn pleeg-taak opgenomen?
Zal 't mij ontrukte ooit weft tot bloei,
Mijn kracht tot waarde komen?
Begaan met wat mij 't naaste was,
Moog ik berusting veinzen,
Ziels-onrust groeit mij over 't hoofd
Uit werkloos, troostloos peinzen.
***
Onkruid verstrikt me in dorren tuin;
Voor enk'le bruikbare uren
Ruilde ik graag kans op levensrest
Vol dagen die niet duren —
44

TERUGBLIK OP STILLE NAGEDACHTENIS
Niet Buren in 't ontsteld gemoed .. .
Ach, zonder zielevrede
Deelt zich geen troost, geen schoonheidsglans
Aan rouw-gedachenis mede!
En Bat ik in benauwdheid riep:
„Zoo 'k hier nog voort moet leven,
Neem mijn geheugen ook, o God!"
Dat moog mij God vergeven.

TOEWIJDING
I. IN LIEFDES NAAM — STRIJD
Uit een zorgenden kring van verwanten en vrienden
Ontrukte u de dood aan mijn strijdend bestaan;
Zwaarder strijd dan uw leven zoo armelijk diende —
U ter eere den strijd tegen rust wing ik aan.
Mag ik rfisten in rouw? om uw lot en mijn lijden
Van zegepraal afzien op roest en verderf?
Tegen rust zonder baat, in mijn rouw wil ik strijden,
Onder smarten het fierst, — Uwer waard als ik sterf.
II. LENTEGEVOEL
Hoog stijgt de leeuwrik, en de merel melds mij 't gr °en;
Een ruischen als van ijlend water melds mij 't lo o v er ;
En geur waait me aan van 't veld, en koest'ring gaat er over, —
Lente is in 't land! en zwermt en gonst al om festoen.
Puurt ook de honingbij haar zoet uit bitterheden?
Dit weer ik hoe er lied wou opgaan uit mijn Teed,
En zeggen u, mijn lief: „De lente onthou' mij vrede —
Eëns heeft ze ons-saam gekust, en wee mij, zoo 'k vergeet ...
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GRAFBLOEMEN
Deerenis biedend,
Uit eerbied geschiedend,
Schim mijner dierb're! steeg luide mijn klacht;
En nu rouwende spranken
De grafsteê omranken,
Aan de bron alley Schoonheid een dauwdruppel danken
Geurt er gebloemte door eenzamen nacht.
ONDANKS MIJZELF
„Nu nog aan Kunst doer, ik? al kon 'k, ik wil geen dicht;
Waard'loos werd alles, waar een waarde mij verblijdde .. ."
— Zie onmacht-schijn gewraakt, voor wondermacht gezwicht:
Zoo keert de Muze in 't hart dat bitter van haar scheidde.
En over hinderpalen, onder tegenstand
Stilte uit en duisternis, kom 'k met mijn lied getogen
Door (overal waar 'k ga) voor mij des rouwens land,
Doch waar mijn Hulde aan U geen kreet meer kan gedoogen.
DE ZUSTERS
Graf waar men de oud're legde,
Graf waar 'k de jong're bracht,
Nooit ging 'k van hier — of 'k zegde
De zusters sa a m goë-nacht!
Hergeeft uw rust ze elkander? ...
Staag — de een vol levensdrang,
Van jongsaf stemmig de ander —
Zochten zij samengang.
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Maar 't zusterlot dier beide,
Dier zusters ook van ziel,
Was weêrzien en weer scheiden —
Tot droefst haar avond vie!.
Die bracht ze elkaar wel nader,
Tot in dezelfde stad;
Maar bracht ze er niet to Bader
Op 't donkre lijdenspad.
Aan huffs en stoel gebonden,
Verzuchtend naar elkaar,
Pijnden ook zielewonden —
Sloopte ook de scheiding haar.
Geen zusterkus hereende
Wat laatste slaap vereent,
Hier waar nu vlinderwieken
Stoeien om lijkgesteent'.
***
Graf waar men de oud're legde,
Graf waar 'k de jong're bracht,
Nooit ging 'k van hier — of 'k zegde
De zusters scam goe-nacht!
Hoe zou ik kunnen scheiden
Mijn eigen arme vrouw!
En die haar jeugd geleidde,
Van stille zustertrouw.
Op Nieuw Eik-en-Duinen,
24 Mei 1907.
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VOOR MIJNE WONING
AAN DIE Mil WACHT

Wijd gaat de wereld open
Voor zon en zomerlucht;
Lok-galm wordt elke voetstap,
Zang alle stemgerucht . . . .
— Mooi moet nu veld en vliet zijn,
Mooi de oude beukenlaan;
Mooi, met zijn vijverglimlach,
Zal 't Bosch to mijm'ren staan.
Toch boven die aanschouwing,
Zoo 'k daar nog macht toe had,
Verkoor ik rustbeluist'ring
Bezijden 't levenspad:
Mijn lief! nooit keerde ik somber,
Nooit eenzaam, van uw graft
Mij was 't, waar 't lot u wegnam,
Of God me u wedergaf. —
***
Machtloos verlangen sussend,
Zwerft luwte om 't open huffs,
Vult het met lindegeuren,
En boeit me aan bladgesuis.
Mijn lief! nu deel aan 't Schoone
Mijn kerker wijding gaf,
Nu overheert me een deemoed
Als naderde ik uw graf.
En 'k denk mij geestenstemmen
Over God's akkerdreef,
Waar herfst en stil gebeuren
Mijn oog verborgen bleef;
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Droomde of beleefde ik alles?
Weft waan ik u nabij,
Weer zoekt mijn hand — in 't ledig ...
Eenzaam, bezin ik mij ...
Rijswijk (bij Den Haag).
NOODELOOZE BEKOMMERING
Scheen 't heiligschennis, buitenshuis-ook te gewagen
Van liefde's teêrste,, van Naar innigste bestaan,
Aan hoorders dacht zoo min mijn roemen als mijn klagen,
Maar dichter is hij niet, die hoorders tracht te ont g aan;
Een toevlucht, ongezocht, heeft sours zijn hart te danken
Aan 't door zijn woord gestemd, aan 't diep verwant gemoed;
De menigte — blijft ver; zoo ze al iets hoort, zijn 't klanken;
Onschendbaar huist in 't lied, mijn ziel! uw heiligst goed.
UIT ZONDER U?
Al heet gij been, ook over 't lijden,
Als lijderes aan mijne zif
ZOO bleef 'k u zien, bij schijnverblijden
Te volley van mans-medelif.
Mijn lief, al scheen 'k u thans ontweken
Gedwongen ging 'k, en 't gaan deed zeer;
Als hadt gij naar mij uitgekeken,
ZOO kom 'k naast leegen zetel weer.
MOZART'S Andante mocht ik hooren,
En dacht aan orgel, harp noch fluit ....
Als kwam 't, naast mij! ook U bekoren,
Hief me in Geluk — Geluksgeluid.
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Zag 'k blij' Weleer en Toekomst bloeien?....
In 't hart bewarende al den klank
Die tranen van geluk deed vloeien —
Naast leegen stoel, toch schrei 'k van Dank!
ZUCHT EN GENUCHT
Geen dag, Binds jaren, die voldoening geeft;
En wierd mijn oogen 't licht teruggeven,
Dof en wankleurig zag 'k mijn lot gebleven —
In mijne doode voel 'k me als uitgeleefd.
Doch troostend vaak, na drukken leegen dag,
Wekt profetie of heugnis 't heir van droomen:
Mijn lotgenoot, mijn Sterkte zie I weft komen —
En overal is 't licht en lieflijk door haar lath!
NAJAAR
Nu sluipt weer 't koeltje in 't hart van 't loover,
Met weeker spel dan zang of snaar
Wiegt zich het lied der geesten over.
In 't zwervend rag — een geestenschaar?
Verwelkingstuin vol schat van kleuren!
Als nest aan nest, hier leeg aan 't treuren
Om straks uw ruil van dos voor droom,
Uit ieder keeltje op eigen wijze
Weft stem in 't hooge koor doet rijzen,
Beurt zich dan nog mijn levensboom?
Gespleten, doe hij 't hart gedenken
Aan steels in 't wild geplukte vrucht;
Aan luttel dank voor lotsgeschenken,
Bij worst'ling om verbeurd genucht; —
50

TERUGBLIK OP STILLE NAGEDACHTENIS
Toch zielsdiep heeft mijn leven 't leven
Gesmaakt! ...
En 't loflied, aangeheven
Om menigvoud verheugd bestaan,
Werd in beproeving niet weersproken —
Door ëën Bemis is 't afgebroken —
En liefstes wee blijft met mij gaan.
--- STERFDAG-VERJARING! Laat me luist'ren
Naar zucht die 't vallend blad nog koost;
Laat me eenzaam 't najaar hoorgn fluist'ren
Zijn raadsellied van klacht en troost.
10 Nov. 1910.
NEIN STILLE DICHT NU EN VOORHEEN
Gemoedsgetuig'nis of te leggen
Verbiedt mij 't onverzoend gemoed;
Wat mij zijn dicht-stem vOOr komt zeggen,
Verga als ijd'le klank — eer 't and'ren luist'ren doet.
Mijn jeugd zei vaak haar verzen over,
Schreef ze op, maar deed haar schrift te niet;
Te loor gaan deed zij knop en loover
En bloesem uit den tuin van 't onbesnoeide lied.
Tien jaren Lang dacht ze aan Been kansen
Op meegevoel, des dichters krans! .. .
Dicht mijner jeugd — hoe arm aan glansen,
Vast blij'gedurfd en frisch — luid zeggen wou 'k u thans! ...
Ocharm, alsof ik baat zou vinden
Bij stem uit onbezorgd voorheen;
Wat baat me? o immer meet beminde!
Wier dood me aan al uw leed blijft binden,
Wier nagedachenis yraagt — of weldo end lied of ge en.
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AAN DEN BODE VAN HET LOT
Met toorts en domper beide,
— Bestellend goed en kwaad —
Zeg, Bode! aleer 'k moet scheiden,
Hoe 't met de reekning staat.
Met gullen korf gekomen,
Met dieve-zak me ontgaan,
Gunt ge ouderdom zijn droomen —
Zijn tweedehands-bestaan . . . .
Geen Hood voor jacht door 't Leven,
Nu 't dwarrelt om mij been;
Vol pijn in 't nauw gedreven,
Keer 'k om naar mijn verle'én.
In spijt van sombre schimmen,
Kom 'k als naar huis gedaald,
Langs 't pad dat me op zag klimmen
Door jonge hoop bestraald.
Hier wenkt met lachende oogen,
Met opgericht gelaat,
Wat elders, droef gebogen,
Voor mijn verbeelding staat.
Hier is 't — waar tranen spreken,
Te rein voor klaag-geluid —
Dat zon nog door komt breken,
Groen tusschen 't puin ontspruit.
Met huis en hof en dreven
Zonk bloei den bodem in,
Doch wortelvast gebleven,
Groent de oude levenszin;
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Die droomt zich 't huffs herrezen,
Het stroom-diep overbrugd, —
Als liet zich 't lot belezen
Door zoete' erinrings-zucht! ....
8ode! enkel dingtaal sprekend,
Koelweg bij lotsbestel
Ons vreugdelicht ontstekend,
Of 't dempend op bevel, —
U houdend van den doove
Berecht ge uw stomme rol,
Veel schuld, op 't lot geschoven,
Schuift ge of — beteeknisvol!
Wel kort voor de' oproep gis ik
Hoe 't met de reekning staat,
Ruimst vrijgeleide mis ik
Waar 't om den kwijtbrief gaat.
ZOO, met

zijn nood verlegen
Op slof beheerden grond,
Staart haast aan boord gestegen,
De landverhuizer rond.
Schuldvord'ring wacht op 't scheiden,
Wie zegt of Bede aan wal
Om werk aan d'overzijde,
Voor borgtocht Belden zal?
***

Ook mijn verbeelding dwale
Ter nieuwe wereld heen,
Bode! eer 'k uw toorts zie dalen,
Zie 'k waarborg in 't Verleën:
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Gestild door moederkussen —
Zoo heug 'k mijzelf, als 't kind
Dat wel de lamp ziet blusschen,
Maar Moeders hand nog vindt.
Toenmaals van pijn genezen
Zoodra 't om Moeder riep,
Bouwt nu 't kind Gods op Dezen
Die moederliefde schiep.
Zien we aan de grens van 't lijden
Ons lot en Leven klaarst,
En drukt op 't aardsch verscheiden
Zichzelf-doorzien wel 't zwaarst, —
Te duur, ontvoeringsbode!
Boette elk op de oude baan,
Om na uw wenk ten doode
Voor een g ericht to staan!
Meë met den sterv'ling trekt gij
In 't vaartuig van den dood?
— Dan Binds, God geve 't, wekt gij
Nieuw-levens deelgenoot!
KERSTMIS
Traag in newel opgeklommen
Daalt de dag, zijn dorheid moe;
En zijn oogen, spade ontloken,
Vallen vroeg en treurig toe.
— Laat hem! ... Kreune in stormig donkey
't Stok-oud jaar met sneeuw bevracht,
Blijde boodschap klinkt en blinkt er,
De eeuwen door, uit Oosternacht.
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Starre, u zien we! en hooren 't Kerstlied .
Morgen viert de korte dag
Zege, o Jaar! op al uw dagen —
Morgen waait de vredevlag
Allen volk'ren op de waatren;
Klokkejubel eert Gods Huis;
En gevoel van welbehagen
Maakt van 's menschen hart zijn Thuis.

• •

Tempels, trillende van lofzang —
Nieuw, 'schoon hij van kindsbeen heugt;
Binnenhuizen, waar bij hulstgroen
Zich 't hereend gezin de vreugd
Smaken laat aan guile tafels,
Na den schemerglans van 't vuur;
Samen kweeken ze êën gemeenschap
Dezen dag althans, dit uur.
Liefde was de blijde boodschap,
Liefde ook als de bron van hoop;
En wij overzien de rijen,
Droef gedund in 's levens loop ...
Liefde knikt naar leege plaatsen ...
In gedachte, en zwaar van traan,
Meent ze in 't vroolijk koor ook stemmen
Van onzichtb'ren to verstaan.
Heiligst is de kus der minne,
Op het feest der Menschenmin;
En gastvrijheid voelt Naar waarde —
Stil haalt ze ook misdeelden in.
Gaaft gij vreugde, eenzelvig denker?
Voeg u in de bonte rij!
— Feest des huizes, feest der volk'ren,
't Feest der Eenheid vieren wij ...
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Feest? — tot in de droeve cellen,
Waarheen zulken zijn verdwaald
Die wij blözend onzer noemen,
Zoolang ieder onzer faalt ...
Hulp aan Binds weer uitgestoot'nen,
Moeders trots geweest als wij,
Pleite ons op dit feest der liefde —,
Voor Gewetens-rechtbank — vrij!
Vrij en blij wenscht zich het menschdom;

Vrij en blij zing' 't zijn refrein
In die onnaspeurb're toekomst,
Wier vervullers wij ook zijn?
In den naam der blijde boodschap
Wij ook, dank zij reinen geest
Die 't gezellig Kerstmaal adelt
Tot aandoenlijk Vredefeest.
1907.
RIJMBRIEFJE AAN MAGDA
Door 't rustloos bezig Rotterdam
Waar 'k woonde in stil geluk,
En waar uw jeugd zich nu vergast
Zoo blijde als dapper druk;
Daar huppelt voor mijn geest een kind
Waarnaar ge eens om moet zien:
Een tenger blondje, al ouder niet
Dan tusschen vijf en Lien.
Haast honderd jaar telt samen 't paar
Dat zorgzaam 't kind geleidt,
Langs havenpracht, door straat aan straat
Vol winkelheerlijkheid.
Groote oogen, wijder open steeds,
Verslinden massa's moois;
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Een snoepje dankt de kleine aan oom,
Aan tantelief wat toois.
Naar rustig groen, of Lustig ijs,
Wijkt vaak het drietal uit;
Een jonkertje ergens aan de Maas
Maakt liefje's kusje buit;
Met hem en met wat oud're fee
Speelt ze komedie thuis;
Met tante en oom alleen — ook goed!
Ofschoon, ëëns was 't niet pluis:
De tante is moe, en dut; oom — dicht? . . •
Doodstil hoort beider Bast
Die stilte! en o, dat klokgetik!
Zware angst ontwaakt, en avast —
„Oom," snikt ze, „och oom! help me aan een brief —
'k Wil weg!" Wild doopt ze in 't vat,
Wild op 't chenille tafelkleed
Rolt glanzig 't zwarte nat;
Opstaande haartjes torschen 't vocht . . .
Gauw, eer die borstel buigt,
Een trechtertje dik vloeipapier,
Waar — reddend! — oompje aan zuigt . . .
Als tante ontwaakt, is 't kleed brandschoon;
En 't snapstertje vergeet
En stilte, en ijslijk klokgetik;
Lust groeit uit last en Teed.
Lief-vlot leest ze uit haar schoolprijs voor;
En stralend knikt het paar
Elkander toe, en knikt naar 't kind
Alsof 't hun eigen waar'.
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De tante glimlacht met een zucht
Zoent „schatje!" met een traan;
Merkt nichtje wat in 't vrouwenhart
Aandoenlijks om moet gaan?
Hoort ze over leeren voor beroep,
Dan zegt ze heel geleerd:
— „'k Wil moeder worden, net als Ma!"
En — haar gedachte keert:
„Naar moeder (snikt ze), 0! breng me weg ..."
— Eëns wërd ze ook weggebracht;
Maar graag kwam 't zusterkind terug,
Al grager weer-gewacht.
Ach! heimlijke opdracht ging van honk
Het dochterke steeds vs5Or,
„Te gast, groei' ze in de schoone leer —
Van alles eten hoor!"
Dat eens de b 10 s haar sieren zou,
Gezondheids blijde kroon,
Wie hoopte er op bij 't muizenmaal
En 't traantje op smalle koon?
Smart wisschend bouwt ze aan 't huisgeluk;
Knort ze achter tantes rug,
Den rooker zacht in 't oor: „Oompje, asch!"
En veegt zoo stil als vlug;
Aanhanklijk blijft ze en lief gedwee,
Mits buiten etensdwang;
— „Kind, hongerdood staat op de loer,"
Blijft tantes tafelzang.
— „Doodgaan of eten?" dreigt zelfs oom;
Hartbrekend, zoo'n tooneel;
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— „Do odgaan!" lacht tusschen tranen 't kind,
En 't scheelde ook niet heel veel;
't Scheelde iets, een wonderwerk zoowaar
Van moedertje natuur;
Dat schimfiguurtje, Magda-lief,
Voorspelde 't levensduur?
Gij nu zoo stevig Oink op pad
Door 't razend Rotterdam,
Waar onvermoeid en rap, maar Leer,
Dat blondje ging en kwam, —
Gij, in haar voetspoor, stel ze u voor —
U nog gelijk van blik,
Van stem, van lath; reeds aan uw hart
Herkent ge uw jonger ik —
Dat JETTEKE, die laatre JET;
Gezellig, aardig ding,
Wier huisnaam oom als huisgenoot
Nadien wel-eens verving;
Zoo krijgt Peet nommer Twee ook dank
Voor mêër dan pillegift:*)
Krijgt waarde — een anders dood bezit,
Het doopboek ingegrift;
Antwoordde op tweede', op zondagsnaam,
Ook niet mijn waders zoon?
En nu, JET-alias MAGDA-niCht,
Keert oom tot Uw persoon:
Mild peinzend ziet ge uw vollen bloei
Teruggebracht tot knop,
En neemt het drietal van destijds
In zielsgedachten op;
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Tante, in uw oog van Coen, gezet ..–
Oom, naar 't toen scheen, heel wat —
Hereent ge met uzelf van toen
In, tijdlijk weer, Uw stad.
En trouw zoekt ge oude plekjes op,
En keert vernieuwd vandaar
Waar ge eenmaal 't huis bevolkte' en 't hart
Van 't kinderlooze paar.
En bij den Schouwburg valt u in
Hoe vreemd uw kindsheid keek,
Toen een tooneelheld, pas gedood,
Niet doof voor Bravo's!*) bleek.
En schelms haalt ge op in 't huis ter Schie
Van 't stoute stuk weleer
Ter Maze in 't hooge bovenhuis —
Daar deedt ge in onschuld zeer:
Wij zouden uit, op bloemenpluk;
Onvindbaar — nichtjelief ...
Geen kast, Been bed bleef ondoorzocht,
En 'k dacht al aan een brief;
Een brief voor de o u d e r s, over „val
Door 't openstaande raam". . .
Maar niets verdachts op straat: aan wal —
Een schuit met kermiskraam .. .
— 't Kind is gestolen!" kreet de meid .. .
Ons beulde een vol kwartier
Eer zich een deurgordijn bewoog —
„Zoekr gilde uw dol pleizier.
Wij gilden niêt, we omhelsden 't wicht,
Elkaar ook, stom-verrast;
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Tante al verkennend smeekte uw blik:
„Meer blij dan boos?" Zoo was 't.
En stond, eer 't veld verzoening zag,
Oompjes gezicht nog Lang,
Deed lophoed dienst als huilebalk, *)
Droog wischte tante uw wang.
„Dood-biddertjer echter plaagden we u,
Om hoed, om huiltooneel,
Om middagdisch! ... „Voedde u gebloemt'?"
Geplukt — was „heerlijk veer
Dien dag, ter wil van tastes slaap,
Deed oom als dichtte hij;
Maar 't op die wijs vereenzaamd kind
Wekt nog zijn medelij;
Daarvan getuigen komt dit rijm,
Mijn tolk luid voorgezeid —
Nu daar gees tante meer ontwaakt,
Wat er ook lacht of schreit.
Als uit hddr naam ook stuur 'k het kind
Een dubb'le kushand toe;
Biedt U de handkus 't Wellekom —
Vertel dan, zwierensmoê,
Van 't fier en gastvrij Rotterdam
Waar 'k woonde in stil geluk,
En waar uw hart nu gaat ten dans
Op voetjes dapper-druk.

***
Dit k welt me: bij 't meê-uitgelei
Droeg oom uw reiszak niet;
„Mócht niet?".... Vergeef! en 't geldt mijn eer,
Maar dom doet die niet zie t.
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En dat zelfs menig jOnge man
Zijn dame onachtzaam dient,
Schrijf 't aan geen Lompheids-mode toe;
Meidlief! vast zijn die ridders moe,
Verlegen, of bijziend ....
Rijswijk (bij Den Haag), 14 Juli 1908.
*) Noot voor wie u over de schouder mocht kijken.
„Lophoed” of „ja-ja'', ook wel „zonnetentje", zoo liet zich
— om zijn heel breeden slap-knikkenden rand — de fijne meisjesstroohoed betitelen. Ouderen van dagen heugt voorts, uit den
opgedirkten grafstoet, de „huilebalk"; de bolronde zwart vilten
hoed met ontzaggelijken rand, van voren door een koordje diep
omlaag getrokken, en in wiens schaduw een naar de oogen gebrachte zakdoek Treurnis moest duikelijk maken.
Niel in onbruik, valt te hopen, raakt de „pillegift'', Peter en.
Meter's zilveren doopgeschenk; liefst — met ingesneden voorletters — lepel-en-vork of kroes; minstens een spaarpotpenning:
een en ander voor het peetekind vergezichten meebrengend op
verheuging uit dezelfde hand bij verjaarfeesten. —
Kennis aan den juisten klemtoon in het toejuichingswoordje
Bravo, dankt oom nog aan den altijd juisten, immers altijd opmerkzamen Po tg i e t er . En wat — van het geringste tot het
grootste, van bladknop tot woudpracht — wat hechtte niet des
jongeren blik, vol dank en onverflauwbare belangstelling, aan
het nog nooit genoeg te doorreizen lust- en levensgebied van
dien nu kortelings zoo waardig gehuldigde!
Daarbij met het liefdevolste ontzag door mij nageblikt, heel
van verre, en toch met een gevoel van verwantschap als woonde
ik in een der kamers van zijn weidsche huis des geestes, had
nochtans de geniale voorganger zich niet om te wenden naar
hoorbare hulde mijnerzijds; indien al ooit toe te laten, ditmaal
stellig zou ze te armelijk hebben geklonken. Reine feestklank
moge althans w a ar d eer i n g vinden in het onthutste gemoed,
daaruit opgaan doet die klank niet.
Nu evenwel het eerste eeuwfeest van Po tgi eter 's geboorte
voor mijzelf een verrassende onderscheiding heeft meegebracht,
in het tijdschrift „De Beweging", en waarvoor ik mij nog inniger
verplicht mag gevoelen aan mijn veeljarigen vriend Alb e r t
V e r wey, nu waag ik een kleine nabetrachting naar aanleiding
ook van sommiger oordeel (in het voorbijgaan) over den aard
van mijn bescheiden dichterschap.
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Eerst na Potgieter's dood, dus Coen ik mijn zetting al beet
had, en reeds daardoor buiten de termen zou blijven eener verhouding als die van leerling tot meester, begon mijn te ras tot
erinnering herleide omgang met Potgieter's machtige poezie.
En onafhankelijk van mijn immer dieper ingenomenheid, immer
warmer vereering, meen ik — bij geleidelijke ontwikkeling van
hoe ook beperkt een aanleg — mijn eigen dichttrant tot aan den
einde te hebben gehandhaafd, en zelfstandig bewaard in vormen
overeenkomstig mijn wezen. Als gelukwenschende voorspelling
ook dienaangaande, klinken nu Busken Huet's woorden van
1879 in mij na: „Potgiet er, daar ben ik zeker van, zou in uwe
verzen smaak gevonden hebben," Dat deze uiting fac-simile
verzen betrof van 1872 en 1873, Rijmbrieven aan Aart Admiraal,
laatstelijk opgenomen in mijn dichtbundel Ti enden van den
oogst, onder den pseudoniem M. Coen s, sta bier volledigheidshalve.
En terwijl tijdens de afgeloopen zomermaand een hartelijk
zorgzame Kunstbespreking, met name in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, heugelijk antwoord gaf op dier vraag in den
beginne „of de maand in het teeken van Potgieter stond",
hoeveel weemoed school er dan in mijn gedwongen zwijgen, in
mijn terughouding uit pieteit ! . . . Moge deze klacht de waarde
erlangen van een enkel groen blad, in de kransen op het Zwolsche
Gedenkteeken voor den minst bekenden onzer grootste mannen,
den invloedrijke buiten de gewone wegen:
Naar 't hoogste dingend voor gemoed en geest,
Zocht hij geen naam —, maar leeft in die hem leest;
Met schat van schoonheid dienend die haar zoeken
Herprenten zich in de open ziel zijn boeken.
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Waar, mijm'rend vaak, zijn kindsheid heeft gespeeld,
Daar lokt en loont den pelgrim 's dichters beeld;
En blikt uit keurplek uit het Zwolsche loover
Stad, vaderland, en 't land der menschheid over.
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Vreemd aan de schare ofschoon aan haar verpand,
Wist — wijzende op den glanstijd van zijn land —
De mensch en kunstnaar, om zijn yolk te heffen
Langs koninklijken weg, de bloem des yolks te treffen!
Schudt nichtje M ag d a 't hoofd over den aangroei deter noot,
dan wijst oom gelaten op het feit, dat het beloop der noot een
onvoorzien maar zuiver uitvloeisel was van 't haar gewijde
P.
rijmbriefje.
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OP ONS DORPSPLEIN
Schalk uit Rijswijks ouden toren
Laat zich 't elf uurs klokje hooren,
Door Prins Maurits knap bedacht
Om het buurpraatje uit te luiden,
leder vrouwken te beduiden
Dat het keukenvuur haar wacht.
Danig zou haar man 't verkerven,
Zag hem 's Prinsen Huis te Werve
Weft te laat van schaft op 't werk;
„Rept u wat, of slordig koken
„Zal ook twistvuur op doen stoken,"
Galmt nog de echo om de kerk.
Kerk, wier grijsheid had zien stichten,
Had zien heerschen, heeft zien zwichten
Burcht aan burcht, waar naam aan naam
Onzer buitens van laat droomen, —
Middeleeuwsche bouw! hoe stroomen
De aadren van 't verleên hier saam.
Nog, al naar uw weerhaan wijze,
Zie hij schildrige oudheid rijzen,
Boogbrug over drukke vliet,
Lusthofweelde of stille lanen, —
Dorpsbouw tornt aan groene banen,
Stadsbouw dreigt uit Haagsch verschiet.

***
Klompjes boor 'k naar 't kerkhof draven .. •
— Langs den kuil, dien 't kind ziet graven,
Krijg ik toegang tot de plek,
Waar vOOr drie-en-vijftig jaren
Droef ook mijn gedachten waren
Bij veel roems in 't kleinst bestek:
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Liefd'rijk, TOLLENsi hadt ge uw streven
Door uw yolk doen medeleven,
Dat weerkeerig liefde gaf;
Blonk ze ook niet bij 't uitgeleide?
Maakt uw Beeld geen Maas-stad blijde?
Lauwert hier geen Muze uw graf?')
„Had men 't daar maar bij gelaten! . . .
„In naar mij gedoopte straten"
— Peinst uw schim weer dan zij klaagt —
„die 'k niet op naar de eerbetooning;
„Schuil' mijn werk in veler woning,
„Wie die 't nog in 't harte draagt?"
Allereerst een rest (geen groote)
Uwer jongste tijdgenooten ...
— Dank is 't, eerbied, die hier staaft
Hoe, meëstralend uit ëën lichtbron,
Hoe, meëspranklend uit een dichtbron,
Ook uw kunst hen warmt en laaft.
En de dag staat aan te breken,
ToLLENS! dat uw geest zal spreken
Tot straks ook mijn nageslacht:
„Dicherenkoor! vermocht uw zingen
„Tot de harten door te dringen,
„En gebruikte uw kunst Naar macht?
„Gildebroeders! hoog in 't Schoone
„Deed een rijper did u wonen —
„Riep uw kring veel gasten op?
„Hebt ge in duizenden van zielen
„Vreugde en Teed verzoend doen knielen
„Op uw eigen lout'rings-top?
') R. C. Bakhuizen van den Brink: Toespraak bij de onthulling van het monument op het graf van Tollens, 20
October 1860.
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„Den gewonen mensch te treffen,
„Zelf verrukt ook hem te heffen,
„Goede God! dat gaaft gij mij
„Te betrachten, te benaadren;
„Luist'raars mocht mijn lied vergaadren,
„Volk en tolk — '&41 werden wij!"

***
Langs den graver uitgetreden
Waar veel levens henengleden,
Door het donker naar het licht
Durft het menschenkind te hopen,
Voelen we ons tot stilstaan nopen,
Staan we als door een groet gesticht;
— Ottoburgi hier aêmde lichter,
Werkte vrijer onze dichter
Van ook menig buitenzang,
Door den omtrek ingegeven,
In uw tuinvertrek geschreven —
Huizing! waard zijn hoogen rang.
Als bewoner nog verbeelden
We ons den dichter, vol der weelden
Van zijn landgoed, klein maar rein,
't Molentje in zijn landschap wijzend,
Schuilend Huis te Hoorn! u prijzend
Om uw Kerklaan hier naar 't plein.
Treedt hij uit Tangs 't bed met bloemen,
Ook haar sproeister moet hij roemen —
De oude dorpspomp, steenen buur;
Mag dan 't malsche luchtruim gloren,
Zonnewijzer aan den toren —
Met u telt hij 't helder uur!
***
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volgend in gedachten
Naar 't van velerlei geslachten
Thans nog reppend Leeuwendaal,
Opgebloeid uit Kloosterpuinen,1)
Denken we ons nog Bosch en tuinen,
Ver- en schoonzicht uit de zaal;

T OLLENS

Dank voor kasgebloemte en vruchten
Hoorde ze onzen grijsaard luchten,
Moeizaam op zijn laatsten gang;
Waar nu steenbouw 't wint van boomen,
Staat nog 't „witte huffs" te droomen
Van 't bezoek, en — zwanenzang!')
Omgeblikt heeft hij bij 't scheiden,
Naar 't breed-been uit Cromvliet's weiden
Hoog opdonkerende hout
Om de statige oude woning —
Te erflijk voor natuur-onttroning
Als ze uit de oprijlaan aanschouwt.
Langs Geestbrugweg zien wij keeren —
En voor goed — Wiens rang ter eere
Cromvliet eens dat gastmaal bood
Waar de spijslij st van gewage3)
't Haagsch museum opgedragen —
Naroem, waar zijn roem meê sloot?
zelf kon lof ontberen;
Hulde wist hij vaak te weren;
Volksman, zocht hij gunst noch eer

TOLLENS

1 ) Tegen het einde der 16de eeuw ging het Vrouwenklooster
Nazareth te niet. — 2) „Aan de lieve jonkvrouwe Betsy
Philipse"; 21 October 1856, des dichters sterfdag. (Dr. G. D.
J. Schotel, Tollens en zijn tijd). — 3) Zie K. Dorsman's De
Ambachtsheerlijkheid Rijswijk voorheen en thans.
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Dan elks medgenot van 't Schooner
KOn 't nog, ondank zou hij loonen
Met een weldaad des to meer.

***
Helder-op slaande uit den toren
Laat zich 't uur van twaalven hooren;
En de schooljeugd joelt bij 't hek,
Waar vandaag voor vele jaren
Uit gindsch huffs een stille schare
Doortrok naar die laatste plek.
Zoet valt me in hoe me aan de boorden
Onzer Maas vaak zang bekoorde
Eener bontgemengde school,
Met haar meesters uitgetogen;
TOLLENS ! met uw beeld voor oogen
Overheerschte ontzag haar jool.
't Standbeeld had ik zien onthullen,
Volksbegeerte zien vervullen
In wit warmer tegen 't groen;
De ingewijde plek bleef heilig;
Nooit scheen 't volksbestaan zoo veilig
Als door volkszin cladr en tOen.
't Rotterdammer park Bier dagen
Hoor 'k nog huiv'ren van behagen,
naar dat kleine goed;
Waar
Waar ons volkslied was geboren
Moest zijn klank wel 't meest bekoren,
St amaagd's hart hing aan dien stoet...
Passen niet meer de oude woorden,
Zangwijs waarin ze ons bekoorden —
Zoek in jonger stem houvast;
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Nieuw ontwaakte volksgedachte —
Blijf een and'ren TOLLENS wachten,
Wiens nieuw Woord ouds-wijs verrast.

***
TOLLENS! mocht

ook de ure komen
Dat ge uw bundels opgenomen —,
Klaar doorschouwen zaagt bij 't licht
En den standaard aller tijden,
Wijze keus zou 't land verblijden —
Minstens ëën octaafje Dicht.1)

Op ons dorpplein, 't welbeminde,
Met zijn Wilhelmina-linde
Tusschen TOLLENS' graf en 't huffs
Waar zijn fraaiste lied'ren stegen,
Zie 'k dien dichter — thans verzwegen —
Toch in 't rijk der Toekomst thuis!
Rijswijk (bij Den Haag),
25 October 1909.
HALF MAART
Door klonter-sneeuw in bijna duister,
Na somb'ren dag zwoegt ge eenzaam voort;
In kolk of wolk, nits roert of ruischt er;
Maar laag in 't West — zie schemerluister
Als rozetuin door avondpoort!
Daarheen, van 't nest op kille twijgen,
Rolt warm-vertrouwlijk meerlgefluit;
Als bloesem voelt ge een sneeuwvlok zijgen;
En hoor, om ons op streek to krijgen
Zond Lente al feestmuziek vooruit!
') Toespeling op 's dichters „De tempel van den roem".
69

NIEUWE KLANK
OP LENTEDAG
In luwte een dollend zwieren
Van vogels op den hort;
Lit al 't getwijg een tieren
Als kwam er tijd to kort.
Na glans op grille knoppen,
Hoe grappig pruilt de zon —
Alsof wat zilv'ren droppen
Den boel bederven kon!
Daar zwenkt de wolk en spiegelt,
Blank dons, in wijden plas;
Weerschijn van luchtblauw wiegelt
Op vochtig wuivend Bras.
Van groeilust beefs elk steeltje
Waar 't lot een kroontje aan gaf;
Fier dankt ëën bloeiend geeltje
Het dorre schutblad af.
Nu komen de oudjes buiten,
En drent'len naar hun bank;
Nu krijgt van kleine guiten
„Eerst bloempje" grooten dank;
Gesierd met fleurig kelkje,
Keert zus naar 't blatend schaap:
„Wou 't vreemde lam weer melkje?
Hier, moêrtje! is je eigen knaap."
Geen vee, dan bier 't gewolde,
Geen bontheid kleedt nog 't veld;
De wagen, die daar rolde,
Heeft voër op stal besteld.
Maar 't wei-groen gaat het meenen,
En kijk! al tuin-gewin:
Lente is op tijd verschenen
De sneeuwklok luidt haar in.
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Bij al wie thuis moet blijven,
Zoekt lente een open raam;
Een droom van vreugdbedrijven
Laat ze achter met haar naam.
En steels, na dag zOO blijde,
Zoek' jeugd haar avondblom —
Stil laantje hoort bij 't scheiden:
„Zeg, kijk je nog reis Om?"
IN 'T NAAKTE HOUT
Weer in worst'ling met regen en wind,
Overkomt ons een heerlijk verbazen:
Helderop hier uit loeien en razen
Kweelt eenzaam een zieltje dat mint.
liëën toovert al juichender taal
Dag-donkey en griez'lige koude;
Valt er roerender intocht to houden
Dan de uwe, buur Nachtegaal?
VOGELENKOOR EN DICHTERLIED
Over langzaam-aan groenende lente
Riep het ochtendgeluid
Weer een Vreugdezin uit —
Als koning in 't land van de lente!
En nog eens over 't zinkende leven
Riep mijn avondgeluid
Al den vreugdezin uit -Die voorzong in 't land van mijn leven.
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NAJAARSKLANKEN
I. IN HET RIJSWIJKSCHE BOSCH
Voorbarig viel de winter in,
Als gauwdief nu ontvaren
Langs dooiend ijs en groene baan
Van neergesmakte blaften.
Verrassend ruischt behouden schat,
Gekroond staan nog de boomen;
Met vinkenslag in warme zon
Schijnt zomer weergekomen.
Toch schildert herfstpenseel ons bosch,
Geurt herfst uit eikeloover;
Bij vruchtenval droomt de oude dag
Zijn oude droomen over .....
— Ulbode uit zee, houdt meeuwenzwier
Ons staande aan vijverboorden ;
Voorspelt hij storm, vandaag vier 'k rust,
En mijn 'k wat mij bekoorde.
Waar klokslag trilde uit Julia-laan,
En wegstierf bier in 't zwijgen,
Tinkelt een liedje als fijn kristal
Uit bekje op lage twijgen;
Te teêr om 't luchtruim in te gaan,
Of achtloos oor te treffen,
Laat zich een zangetje zoo zoet
In dankb're heugnis heffen.
En vroolijk klept een duivenzwerm
Waar Ni euwbur g stond vOOr dezen,
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En klept er om de Vrede-na aid,
Uit Nieuwburg's puin verrezen.1)
En 't aanschijn van den blijden herfst
Hoor 'k zoo eerbiedig prijzen,
Dat uit het puin van eigen lot
Geluksdroom op wil rijzen ...
— Daar knalde een buks , naar vluchtend wild
Te luist'ren staan de dreven;
Dan — stilte ....
Stil bloeie in mijn Broom
Wat wegviel uit mijn Leven.
Einde October 1908.
II. BEDE IN STORMNACHT
Bij Bit lied der najaarsvlagen
Staan er dagen,
Staan er nachten voor mijn geest,
Toen de storm me ontvanklijk stemde
Voor uw glimlach, Muze! uw feest.
Gij wier gunst nog vaak den blinde
Steun deedt vinden
Eer hem 't levensdoel ontviel,
Waarom, Muze! uw zoon begeven
Nu 't ook nacht werd in de ziel?
Breng me uw tooverwoord to binnen,
Dat de zinnen
En de ziel in 't oproer temt —
Tot ze in schoonheid zich verklaren,
Door ëën zuiv'ren toon gestemd.
'} Op de plek waar in 1697 de Vrede van Rijswijk was geteekend,
verving in 1792 een Gedenknaald Oranje'sHuysterNyeuwburgh.
P.
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Stemming hoor 'k in herfstbazuinen;
Over puinen
Van geteisterde natuur
Straalt het schoone uit onweerswolken ....
't Zij ik lust of Teed vertolke,
Muze! in Schoonheid dour' mijn our.
NA VEERTIG JAAR HERZIEN1)
I. ZOMER
Vervulde droomen
Op land en stroomen —
Heel de open hemel een glansgewelf;
Na bloesemregen
Al vruchtenzegen —
Na schoonheidsbOden de schoonheid zelf.
Haar oogen stralen;
Haar wangen pralen
In lokkenschaduw met warmen blos;
Haar zucht wekt geuren
En frisscher kleuren,
Haar morgenadem den zang van 't bosch.
Verduist'ren molten
Die vorstlijke oogen,
Dat voorhoofd zwellen in rasschen toorn,
Hoe vurig lichten
Haar snelle schichten!
Hoe statig zegent zij 't wuivend koorn t
1) Uit mijn bundeltje Gedichten door M. Coens, (niet in den
handel), 1876, werd de oorspronkelijke tekst door mij overgenomen in Tienden van den oogst, ten jare 1882 onder denzelfden
schuilnaam verschenen bij A. Akkeringa to Amsterdam.
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Nu lacht zij weder,
En fluistert teeder:
„Schep vroolijk adem eer 't rustuur koom!"
Dan zoet bewogen,
Met peinzende oogen,
Kust ze al 't geschapen op land en stroom.
II. WINTER
Grauwer dan bij 't woeste weer,
Troostloos hangs de hemel neër,
Grimmig zonder stormen;
Aarde! êths blijde en grootsch,
Hoe ontdaan en doodsch
Huiv'ren thans uw vormen ....
Wees gerust. In vlokkendans
Lichtend uit al valer trans,
Koomt om de arme leden
Blankheids warlend waas,
Blankheids sluiergaas,
Blankheids kleed gegleden.
Uitgesneeuwd en uitgezucht,
Spiegelt zich de blauwe lucht
Zonnig in uw stroomen;
Aarde! als laatste schat
Blinkt uw levend nat
Tusschen donzen zoomen.
Grijsheid voert ge ons voor den geest:
Bloei en stormweër zij geweest,
Nog geniet zij 't Leven;
Tusschen 't sneeuwwit haar
Blinkt haar oogenpaar —
Straks, als 't Nat, versteven!
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VOORJAARSVLEUG
Eerste luwe lentelucht
Zaligt weide en dreven;
Overal is feestgerucht,
Klank van 't nieuwe Leven.
Vroege basterdnachtegaal
Weer in de oude woning,
Lijkt hij niet in schat van taal
Echte zangerskoning?
Kwam ook onze meerle niet,
Volst van blij de dingen,
Als met brokjes Mozart-lied
Knop en drop bezingen?
Danst, voor 't vaartuig uit, het nat
Niet met aardig klotsen?
Zoekt het, babb'lend Tangs mijn pad,
Geen gezellig botsen?
Neurt het schipperskind niet mee,
Mee met murm'lend glijden?
Loeit uit open stal het vee
Niet naar 't ruim der weide?
Zonder blad aan boom of struik —
Feestgang allerwegen!
Zoetjes klinkt me als oud gebruik
't Kinderdeuntje tegen:

Sterretje in den zonneschijn,
Sterretje uitter aarde,
Sterrebloempje, bloempje-mijn
Vroegste in veld en gaarde:
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gelokt en mee-gebukt,
Krijg 'k bij jubelstemmen
't Knuistje dat den Vroegling plukt
Als mijn vondst to omklemmen!
ZOO

Doch rondom hoe vreemd, hoe stil ...
Zelfs de spreeuwen zwijgen:
Krassend zwierf een raaf! . . . En kil
Komt er newel zijgen.
Weer naar 't Noorden draait de wind;
Lentedeuren sluiten;
Als een klein gelukkig kind
Blijft de merel fluiten.
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OP DEN LEVENSAKKER
Aan 'Nelly Francken.

Wij zaaien wat wij vinden,
En eenmaal zien wij bloei;
Maar die de schoof laat binden,
Gaf 't zaad en gaf 't zijn groei, —
En schiep, eer zon of regen
De kiem nog had gekust,
Als dubb'le wet van zegen
Den arbeid en zijn lust.
VOORUITGANG
Ontdek, pas toe, wind uit:
Leef sneller, geestlijk rijker;
Graag boven 't wonder uit —
Erheen steeds heft ge uw kijker.
Geen kennis van 't heelal
En aller dingen wezen,
Valt in dit strijdends-dal
Uit starrenschrift to lezen.
Wij laten groot of klein
De dingen zijn en worden;
Men worden en doen zijn
Is 't werk van hooger orde.
't Vernuft ontlok' Natuur
Hu1p van geheime krachten,
Naar 't hooge Inwijdings-uur
Zal steeds de sterv'ling smachten.
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En dank zij levensdrang
Hou' zich de menschheid gaande,
Dank zij ontwikk'lingsgang
Vervorm' ze aldoor 't bestaande,
Der wetenschap ter eer
Moog' ze een triomflied zingen,
Ook tot der geesten sfeer
Is bier nooit door te dringen.
Straks vleug'len repp' de mensch —
Hem binden ze aan 't gewone;
— Ver wij den 's levens grens,
Natuur te boven gaan, dat doen de Liefde en 't Schooner
Die helpen 't hart aan kracht,
Waar immers 't heil der aarde
Nooit weer dan áudtijds lacht —
Ondanks vooruitgang's waarde.
MENSCHELIJK VAATWERK
Een ijcrle reed'naar deed me suizebollen,
Zijn buurmans dingtaal bracht me weer op streek;
En 'k dacht, daar 'k naar elks mond als naar een spongat keek,
— Galm uit het ledge vat, wijn uit het volle!
VEREISCHTEN
Om geest te vatten
Moet men geest bezitten;
Om geest te schatten —
Scherpzien maar niet vitten.
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SCHATTING
Schat geen dichter naar zijn omgang,
'Schoon die bij zijn wezen past;
Wie keurt boeken naar hun banden?
Vruchten naar Naar schil of bast?

DE KUNST AAN HAAR DIENAARS
Heet menig plicht u kwijtgescholden
Om willige offers aan de kunst,
Meer plichtbetoon hadde ik vergolden
Met vrijer vlucht naar meerder gunst.

„HET PROZA VAN HET DICHTERSCHAP"
ZOO, bij den aanpak, noemde ik steeds het verzen maken ;
Nooit viel 't mij licht ; maar ook — zoowaar 'kin lief en leed
Al dichtend aan geen drang dan drang der ziel voldeed —
Nooit zocht ik uiting zonder 't Werk te smaken,
En de ongedachte Vondst die 't werk te schenken weet.

IN VERBAZING
Aan een eerlijk man van vernuft.

Wat deed u warren dat ik aan een leiband loop?
Zoo min als 'k ooit mij kruien lief, ooit kroop,
Ervoer 'k ooit hinder in mijn vrijen gang,
Gaf 'k rekenschap van daden noch van zang ;
Veel liever boor 'k mijn Kunst betitelen holl of woos,
Dan laf te doen, karakterloos!
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WAARDEERING
Welk beeld, welk boek, welk lied,
En wat voor zang, wat wijs,
Ik 't meest geniet,
1k 't hoogste prijs?
Mij gaat 't cidarmeë als met bloemen,
Verzameld tot een blij geheel;
Als fraaist van al laat zich geen deel —,
Als fraaist laat zich alleen de voile ruiker roemen.
En niet slechts lelie, roos en tulp
En al wat bloem heet, kwam te hulp
En was van dienst bij kleurenschikking:
Zou deze ook zonder 't stemmig groen
Van mos en blad en spriet voldoen?
Waar weeldegloed verrukt, schenkt eenvouds lack ver[kwikking.
Niets kan er in den tuil gemist,
Noch iets er uitgelicht zOO boeien zonder 't ander;
Meer danverdragen, mild vervullen doer ze elkander, —
En om geen voorrang wordt getwist.
SCHRIJFWIJZE NAAR ONS SPRAAKGEBRUIK?
Nam de Sch ool die proef, voor immer
Met ons rijk bezit was 't uit ...
— Best gediend wordt taal en teeken
Door verzorgder taalgelitid.
HET GELEGENHEIDSDICHT
Mits zij u grepen in 't gemoed,
Bezing gerust gelegenheden;
Die zich maar waardig weet te kleeden
Staan alle stollen goed.
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VRIJ NAAR GOETHE
Wie er zwijgen kan, Been dichter!
Hoorder moet er zijn en Richter —,
Gisping prikkelt, lof verplicht.
Noode biechten wij in proza;
Eerst uw fluisterzang subrosa,
Muze! maakt ons 't hart weft licht.
Wat ik leed en hoe ik leefde,
Waar 'k voor streed en waar 'k naar streefde,
Kweekte ëên tuil, gelijk ge ziet;
Zaad van rijpe en groene jaren —
Deugden, vreugden en bezwaren,
't Kwaad zelfs — komt ten goede aan 't Lied.
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AAN ALBERT VERWEY, NA HET EEUWFEEST VAN POTGIETER's GEBOORTE
„Potgieter's leven" gaaft ge, en 't lei zijn erfboel open;
Docht menig graag-verwant' zich daaraan deel ontzegd —
Op mee-bedeeling geeft „Het Testament" to hopen,
Geniaal als gij 't hebt uitgelegd!
Juni 1908.
AAN GEERTJE
3 Aug. 1895 — 3 Febr. 1908
Vrouwendag i), op zondag nu,
Brengt Been tuinder meê;
Zoo hij morgen snoeit en spit,
Droomt hij Geertje al op Naar zit
Bij de keukentreê.
Of verbeeld ik me dat maar,
Waen doe 'k toch wat,
Zeker-iemand heeft geklapt,
Morgen wordt er vreugd getapt
Uit het beste vat.
Dubb'le drukte in Dokter's huffs!
Dokter's vrouw verjaart,
En verjaren doet de dag
Die er Geertje als nieuwling tag
Aan den keukenhaard.
9 Vrouwendag / Gaan de tuinders aan den slag (oud rijmpje).
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Drukke jaren — dertiend'alf!
Gaan voorbij haar geest;
En van zorg en kunde, en trouw
Aan 't gezin der Doktersvrouw,
Viert ze 't Koopren feest.
Dienstbe• niet, en meesteres,
Menschenharten zijn 't
Die het dubb'le feest vereent;
Weet de Heerdensche gemeent'
Wat voor Zon er schijnt?
„Geertje's feest is Ons feest ook,"
Jubelt heel 't gezin;
„Lang — maar nooit bij vreemden mensch —
„Lang leev' Geertje!" is aller wensch ....
Geerti daar stem 'k meê in.
Jarige Mevrouw-lief weet,
Uw vereerder ben 'k;
Dankb're hechting niet alleen
Aan de harten om u been
Geertje! uw Kunde ook ken 'k:
Vrucht-inmaak uit Heerde's hof
Geurde op Haagschen disch;
Hoe mijn zieke ging to Bast!
Smulkost, voeding, meer nog was 't —
Laatste lafenis ....
Hart'lijk had uw kunst bereid
Wat vriendinnehand
Aan verkkinden kring ook schonk;
Dank, als uit de Hofstad klonk,
Knikt u toe van 't land.
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Feestgroet nu uit Leeuwendaal —
lift zijn vijverbuurt,
Rijk aan Linde omtrent ons huffs —
Words in voorjaars-windgebruis
Blijde u toegestuurd.
Eerst nog, Geertje! ëërst nog (lukraak)
Teekende ik mijn hand;
Vat ze, aanvaard ze als van een vriend —
Gij die 't Hemeltje verdient
Naar mijn aardsch verstand.
NASCHRIFT VOOR DE DOKTERSVROUW
9 Juli 1914
Toen Geertje op de Engel Gods to wachten lag,
Na de aardsche task,
Kwam 't dichtje op trouwen dienst niet voor den dag —
Streng kwam 't ter spraak:
Geert „vond er zich een eerkroontje opgezet;
Geen roem nam ze aan ...."

God roemend, tot in Lijden's laatst gebed,
Is ze ons ontgaan.
Trouw diende Uw zorg aan 't Leger harer smart;
Haar vrome ziel
Moog weten — nu — hoe zwaar haar Amen viel
In zusterhart.
Mee schreit ze, als ze Uw betraand getuignis leest,
Oud-meesteres:
„Mij is ze een stuk Voorzienigheid geweest:
De mildste Les."
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BIJ HET VIJFTIG-JARIG BESTAAN VAN DEN
„MAX HAVELAAR"
Den Heer L. Simons, Bestuurder van „De Ploeg"

Laat me Uw schrijven molten beantwoorden met de
meedeeling van wat ik dichtte over Multatuli, juist
twee jaren vOOr zijn verscheiden. Bij zijn Leven zag
daarvan alleen de eerste strofe het Licht, en wel in mijn
bundeltje „Schakeering", van 1886; eerst onlangs liet
zich onder nude papieren het geheel terugvinden.
Een paar andere verzen van mijne hand, aangaande
Douwes Dekker, verschenen in mijn „Tienden van den
Oogst" ps. M. Coens, en (met aanteekeningen) in mijn
jongsten dichtbundel „Sintjans-lot". De hierboven bedoelde regelen luidden letterlijk als volgt: en vonden
bij 's dichters dood een plaatsje in Gosler's „Leeswijzer":

MULTATULI
Een wijdvertakte boom, bij storm- en onweersluchten!
U zweepende uit uw rust — maar zweepend met zijn vruchten!
Een bloemenhart, waaruit zich Femke en Wouter beurt,
La Sainte Vierge lacht, en Fancy's Wereld geurt!
Een denker, met een bia, profetisch onruststichter;
Ook m ens ch, dus onvolmaakt, heel anders dan zijn richter —
Die, prijzenswaardig kalm, zelfs om geen rasgenoot
Reusachtig onrecht Teed van dwergen klein en groot;
Een strijder, uit wiens pen de Waarheid grillig jokte,
En uit wiens mond zij sprak — tot dat hem de adem stokte;
Hervormer, Wien het loon dier soort van dwazen trof:
Staatsdienaarschap met groot, ja levenslang verlof;
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Schuldeischer van den Staat, sinds vele jaren;
Dien Staat een doom in 't oog — maar zonder zielsbezwaren;
Gesmaad en nagepraat, bewierookt, wat al niet,
Kortom — een balling .... met een standbeeld in 't verschiet,
Ondanks traversen, die zich vinden laten, (1) lichter
Dan eertijds in Den Haag 't verblijf van onzen dichter;
Die 't zochten waren vreemden, Duitschers, op 't congress
Ons nu jaagt Nemesis Haar Duitschland om 't adres, (1
En — om 't model voor 't Beeld! Wie teekent voor een gulden
Op 't Beeld.... en op een Bon: 's mans werken!?. Wat al hulde,
Bravo! een daalder nu!! De toeloop wordt to groot:
Vijf gulden!! !
„Ik," grijnst A, „ik Honderd — na 's mans Dood!"
Dat geve uw testament! —
Ofschoon gemoedsbezwaarde,
Houdt Havelaar zich staande, een Vrees voor die hij spaarde;
Naar Dankbaarheid sours hoopt, treedt fier des martlaars braid,
Zijn hooge Kunst weft voor; hem — wissle Duitschland uit!
„Hem, met zijn recht," schimpt B. „wat rijkaard kon hij wezen!"
„Verbóclen moest hij zijn," wrokt C, „ma die hem lezen!"
Bot A. B. C! om u lacht zuchtend het Genie,
Wien eindlijk(3) Nederland na 't zaaien oogsten zie -') Herinnering aan de „Rijks-traversen", die Thorbecke's standbeeld uit de Hofstad hielden, van het Binnenhof. — 2) Herinnering aan Nieder-Ingelheim, vele jaren de woonplaats van onzen
Eduard Douwes Dekker. 3) Herinnering aan Tandem, een vereeniging van Multatuli-vrienden, waarvan krachtigst aan het hoofd
Vosmaer — en hoe verheugd berichtte mij deze weer dan eens:
„Dr. van der Linde vond Dekker weer aan zijn blijspel"; het fragment gebleven „Aleid", waarvan ik de eerste opvoering door de
Rotterdammers evenmin verzuimde als hun eerste van „Vorstenschool" met Derk Haspels als Koning, en de niet-tooneeliste Elize
Baart als Hanna. Van de Koninginnerol genoot ik opvolgend
en opkiimmend door de dames Kruseman, De Vries en Beersmans.
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Zooveel nog mooglijk is! Wie geeft de ontstolen krachten,
Den aadlaar de almacht weer der uitgerukte schachten?
Die u aan hem vergreept, maakt Douwes Dekker jóng!...
Eer sterft als wiegedeun wat hij, u doemend! zong.
19 Februari 1885.
Beter dan een standbeeld wordt voor Multatuli thans
gesticht door het Max Havelaar-fonds. Onwillekeurig
gewaagde ik destijds van een Standbeeld naar aanleiding van hetgeen de dichter mij eens zeide: „Zij beproeven mij dood te zwijgen, en zouden later misschien
mijn Beeld willen oprichten."

EEN MOOI BOEK
„— maar dat voor mij Been zedelijke
waarde heeft; de schrijuer, zeggen
ze, moet zoo'n slecht mensch geweest
zijn; en schijnt voor 't minst al een
heel raar leven geleid te hebben ..."
Corrects Menschen.

Kunt ge uit den mensch den dichter niet verklaren,
Gerust besluiten we uit den dichter tot den mensch;
Diêns wezen kweekte — en borg met stillen wensch —
Wat de ander als in beeld naar wensch komt openbaren.
Verwart ge allicht den mensch met zijn persoon,
Met uiterlijke lot en leven,
Denk u in elk geval zijn reek'ning Goedgeschreven
Voor eerlijk kunstbetoon.
Gebloemte is dubbel fraai als 't opluikt uit spelonken;
En zoo-ook geeft dit boek een eereplaats,
Wijl't — waardig op zichzelf, en waardiglijk geschonken —
Ziels-adel voortkweekt uit, naar 't heet, zoo'n man des kwaads
88

BIJ ALLERLEI GELEGENHEID
AAN „DE NIEUWE GIDS" OP ZIJN ZILVEREN
FEEST
Heksluiter van straks een verdwenen geslacht
Zie ik om, naar u op, uit mijn vallenden nacht.
Uw tijdgeest, niet tuk op het oude Om 't oude,
Hebbe opmerkelijk under ons huisgehouden,
Hebbe — keurend — Been keur van beroemdheid gespaard,
Mij houden uw jaarboeken bijval bewaard.
Had mijn dichterbestaan, nu zelfstandig volstreden,
Me'egebouwd aan een brug tusschen Eertijds en Heden?
Gij-ook bracht er mijn middag en avond uw groet —
Hartlijk stijgt er mijn heilwensch uw feest tegemoet:
Heil uw dag! Neil uw taak, ook den steenweg to sieren,
Terwijl ge wedijv'rend den klim helpt bestieren;
Door 't hoogland des geestes naar zonnige spits,
Naar verhevenheid's uitzicht, Heil iederen Bids!
1910.
DICHTERGROET
Aan Henk G.

Zorgloos student, prijst ge eerlijk gunst van 't lot;
Doch blijfschat looft ge een gave u ingeboren:
Haar dankt ge uw doel, uw sterkte, uw zielsgenot,
Hoe weer gij spel van klank beluistert of last hooren.
De schoonheid dient ge, die ge als knaap al zocht;
Zacht roert ze uw voorhoofd; — zal zij 't &l.'s omkransen?
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Van eerbied trillend telt ge blijde uw kansen,
Gij — als aan medeziel aan uw viool verknocht.
„Diepst uit de mijn bracht ik al goud-erts boven,"
Roemt overwerkte jeugd, en rust — voor goed!
Gij, vriend! houd maat; ook uit geduld spreekt moed;
Uit errs geve ëëns uw kunst het gouden Beeld te loven...
— Van harte ofschoon verstrooid hoort gij mij aan;
Naar binnen luist'rend liefkoost gij de snaren;
Hoog opgerezen nu, zoo zie 'k u staan
Door eigen spel beloond met weer dan lauwerblaeren!
17 van Sprokkelmaand 1911.

CONRAD BUSKEN HUET
gestorven te Parijs den 1 sten Mei 1886
Land van Rubens, Land van Rembrandt,
Dankende aan HUET uw naam,
In den geest zijn weer uw zonen
Om zijn verre grafstee saam.
Oud en nieuw geslacht gedenken —
Daar waar Been gedenkzuil rees —
't Zinrijk woord HIER RUST EEN SCHRIJVER.
Waarop onze schrijver wees:
Op zijn kunstreis was 't Van Napels —
Brabant door — naar Amsterdam,
Dat hem 't naamloos kerkegrafschrift
Statig-kort voor oogen kwam.
Niêt om hem Wiens naam ten onzent
Staat gegrift als in een rots,
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Noord-en-Zuid! — om Neêrland's wille —
Toon den vreemde uw eigen Trots.
Menig landgenoot daarginder
Zoekt met zachter stem en tred,
Tusschen dank- en huldeblijken
Die uit vriendlijk lommer kijken,
Naar de rustplaats van HURT.
1 Mei 1911.
NIEUWE GIDS-PRIJS
Al heb ik aan geen wedloop meegedaan,
Gelauwerd sta 'k aan 't eind der baan,
Verblijd door 't allerbeste — een kring van geestverwanten;
Hun meëgevoel vergrootte allicht mijn kans?
In hoe-ver prijs of gunst, mij vleit de krans —
En paste hij mij niet, bier past geen tegenkanten.
1 Mei 1911.
VOORJAAR 19131)
I. STEMMEN UIT HET OOSTEN
God en ons land ter eer, gaan we op in de oorlogswerken;
Aya Sofia wenkt, — en is die kerk der kerken
Geen Turken-slachting waard? geen delging van het ras?
Stort maar dat Satansbroed de Hel-spelonk we& binnen —
En weten wij den Jood zijn buidel of to winnen,
Zoodat zijn voetval smeekt om reisgeld en een pas —
Dan zaligt dubb'le roem ons leven, onzen dood....
— Gezuiverd dra zij 't land, en Christlijk zij 't vergroot!
1) Jaar der opening van het Vredespaleis, tijdens het eeuwfeest
onzer Herstelde Onafhankelijkheid.
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II. TEN ONZENT
Nu volklonken eeuw haar oogst
Dankbaar geeft to aanschouwen,
Dorp en stad aldra om 't hoogst
Vreugdevuren bouwen, —
Nu, mijn feestberamend land!
Zie door hooger vuren
Dorpen, steden platgebrand....
Zie in Balkan-land aan land
Broederslachting duren!
Wolk van weedom, God geklaagd,
Heeft God's Licht verduisterd;
Groeiwaas lijkt ons weggevaagd,
Bloeibelofte ontluisterd.
Zing den Vrede lof en prijs —
Kan er Jubel klinken
Uit de vlakte om 't Haagsch Paleis,
Als de Bergen stroomsgewijs
Bloed en tranen drinken?
„Jubel, neen!" zucht Neërland's Maagd
Iet of wat verlegen;
„Maar 't Vermaak, hier opgedaagd,
Hou 'k onmooglijk tegen;
Onafhanklijkheid stelt wet:
Dans om vrijheidsvuren,
Optochtspraal en kermispret,
Dankfestijn en zinsverzet —
Maandenlang mag 't duren!
Vreemde gasten — gul gezegd,
Gasten die betalen —
Mogen 't Eeuwfeest en zijn Recht
Doen naar buiten stralen, —
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Wat hier opvlamt, geestdrift niet;
Gloeit zij vonksgewijze
In der Oud'ren oog en lied,
Zang die 't volksgemoed ontschiet,
't Volksgevoel doer rijzen,
Krijg 'k nu schaarsch te prijzen."
UITGELEIDE
9 September 1901-9 Maart 1914
— Tuf-tuf! ... En met stoom
Gaan die boeken voor oom
En voor tante als een stroom
Van geluid door de lucht;
Smachtend zit ik en zucht:
Dat tuf-tuf —
0 hoe duf...
Zoo'n tweetal maakt droef,
Maar zoo'n drietal maakt sufl
Verjaarde klacht van
Magda de Thdrose.

Niet lang, Agaat! hoeft er gezocht
Naar jets dat u verzellen mocht
Als heugnis aan den ouden vriend,
Wien vlug uw schrijflust heeft gediend,
Kalm — uw geleide, uw zorg — aldoor;
Mijn wezen, op zichzelf te loor,
Ontleende ook U veel jaren lang
Zijn kans op deel aan menschenrang.
Wat me ãpperblij aan u verbond —
Mijn vrouw nog meegenietend vond,
Zijzelf mijn Albehulp weleer —
Dat was, gloednieuw met elken keer,
Dit ëène vol verscheidenheid:
Het schoone in boeken neergeleid!
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Hoor 't als uw recht — nu Zusterhand
U noodigt naar geruster land,
Naar ruiner lot dan hi er gedeeld —
Hoe zonnig mij de erinring streelt
Aan duizende' uren enkel oor;
Aan 't smaken met verfijnd gehoor
Van feestlijk sterkend geestesmaal,
Van leedverzachtend zielsonthaal,
— Uw onvermoeibaar lezen dank!
Troostrijk als bier, omspeel zijn klank,
Met dieper doel dan tijdverdrijf,
Herlevingsbouw uit rouwverblijf.
Daarheen op sprong, ontroerd maar kloek,
Neem met mijn handdruk nog dit boek
Als handdruk nee op alle pad;
En „zooveel blads dat boek bevat"
Zoo menig vreugd bejegen u,
Verwellekoom en zegen u
Uit zustergroet — bij 't opengaan
Der gouden poort van 't Saambestaan.
En bier? Naar 't leeg dat ge achterliet,
Keer sons, keer graag, — toch vult ge 't niet;
Maar hart en huffs handhaaft uw rang:
— Besproken plaats, mijn Leven lang!
MET EEN TUIL KLIMOP EN ROZEN
Voor N. en F.

Het klimop, aan den steun zich hechtend,
Spreek' van de aanhank'lijkheid der vrouw,
— Door 't immergroen de roos der blijdschap vlechtend,
Uit zich 't geluk der wederzijdsche trouw.
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GEDROOMD BEZOEK AAN DR. ALBERT
VERWEV., DEN VIJFTIGER VANDAAG
Verheugd naar Noordwijk opgegaan
Bij dreunlied Binds uit zee,
Betreê 'k voor 't eerst uw dorp, uw huffs;
Gevoel me op Villa Nova thuis,
En denk me ook duin en reê.
Al zie 'k uw blijde woning niet —
Met meesteres en kroost;
Met geestverwanten gastenstoet
Rondom den Feestheld saamgespoed
Ter hulde uit West en Oost —
— Halve eeuw van forschen gang en groei
Hoor 'k helder uitgeluid:
„VERwEY! met liefde vieren wij,
„Met gouden cijfer sieren wij
„Het tijdperk dat zich sluit.
„Al verder minlijk diene u 't lot;
„Dock hoe 't zich weert of Wendt,
„Uzelf is 't nieuwe perk betrouwd;
„Gij zult het dienen onverflauwd,
„En 't minnen tot aan 't end."
Toeluistrend sta 'k met vroolijk hart....
Dan — ongemelde Bast,
En schroomvol hier in 't Letterperk
Niet meegewagend van uw werk —
Heb ik den vr i end verrast.
Wiens komst ik zag voor achttien jaar,
Wiens blik mij voor blijft staan
Als 't merk van goedheids montren aard;
Met „rustig zelfbezit" gepaard,
Trok eenvoud hoflijk aan.
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Vertrouwlijk in dat eerst gesprek
Gleed ons een schim opzij,
En bleek „Homunculus", voorlang 1)
Scherpzinnig keurder van mijn zang,
Oud-schuilnaam van VERWEY?
Had dus uw Groen-tijd in mijn hof
Gepoosd bij bloem en kruid,
Den sikkel zwaaiend door uw graan
Zaagt ge ongeplukt mijn boomgaard staan —
Ter markt hielpt ge al het fruit!
Zoo kreeg onze omgang vast beslag;
In gaaf verschilden wij,
In richting, leeftijd, kunde, alvoort —
Maar immermeer kwam 't hart aan 't woord,
En levenswinst aan mij!
Mijn naoogst borg ik in uw schuur;
Nu, rijp gewas of groen,
Daarover liep Been raad of praat;
Heeft ooit Poetenstrijd gebaat,
Ons lustte een ruimer doen:
WM u vervulde, waar 'k am vroeg
Uit wereld, lied of boek,
Mealeelzaam bracht ge en kalmbereid
Uw ziel, uw zorg, uw kostbren tijd —
En zon liet elk bezoek.
En kleur en glans bracht elke brief,
Waar fier mijn eigen schouw
Uw beeltnis toont, en 't woonvertrek
Een groep van klein maar rein bestek -Met heel 't gezin uw Vrouw.
1) Einde 1882 of begin '83 over mij (toen nog „M. Coens")
schrijvend in het Weekblad de Amsterdammer.
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Zij-ook nam deel aan mijn bestaan;
Niet vreemd bleef mij haar geest,
Den uwen kloek en fijn verwant,
Waardeerend in beraden hand
De pen die vleit Hoch vreest.
Hoe zacht-ontziende heeft die hand
Aan menig vreemde of vriend
Die moede en zwaarbeladen zat —
Weg, steg en staf verloren had —
Den broederdank verdiend.
Luid bovenal voor land en yolk
En voor de menschheid, dank!
— Om winst van schoonheid, waarheid, recht,
Hebt ge eerlijk uw talent belegd
In vrijen geestesklank:
Die riep en jongre en tijdgenoot
Te werk op uw gebied;
Hun-alien rustloos voorgegaan
Verpoost ge, ontroerd: zwelt Vreugde u aan —
Een brengt den heildronk niet ....
Toch is 't alsof die jonge held,
Ter stille rust Lang heen,
Als medegast op 't levensfeest
In schoon bestaan uw trots geweest,
Feestwijdend meë-verscheen.1)
Door u had ik zijn Morgen lief,
Verjongde mij zijn hand;
Aanvaard, bij rijk verjaarfestoen
Als uit zijn naam het lauwergroen,
Versch uit mijn Avondland.
1) Hoefde ik Gutteling wel to noemen?
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Zoo heeft verbond van jong met oud
Weerzijdschen vriend gevierd,
Daar waar op gulden Middaggrens
Eenzelfde krans den eedlen Mensch
Gelijk den Kunstnaar siert.

***
VERWEY! Aartskwelgeest

noeme ik vaak
Den drang-aldoor naar 't Lied,
Op dag als clëze Beef ik mij —
En, hoe bejaard mijn Muze ook zij,
— Gij, Jubilaris, valt mij bij —
Kortademig werd zij niet....
15 van Bloeimaand 1915.

KRANSVOOR VIRGINIE LOVELING OP HAAR
TACHTIGSTEN VERJAARDAG
Hoe Lang alreë uw Dichthof uit,
Staeg loven bleef 'k en lieven,
Dank oudtijds meegepakten buit
Van kleine hartedieven.
In 't hart roept me uw Gedenkdag nu
Oud leesfestijn naar voren,
Want nog met moeder las ik u,
Want vrouwlief deed me u hooren.
Wät heenga — „oogen sterven niet'';')
Liefste oogen van voordezen
Zie 'k weer het kleurig beeldend lied
Der Vlaamsche Zusters lezen;')
') Andersen. 2) Gedichten van Rosalie en Virginie Loveling.
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En dankbare oogopslag vertelt
Hoe innig 't droeve en 't blije
Tot êën verteedring samensmelt
In saftnizang aan de Leie.
De bundel aardde in 't woonvertrek;
Lang is hij daar gebleven
Een liev'lingsband op 't boekenrek,
Een groet uit moeders Leven.
***

Dan, als mijn vrouw, mijn hulp weleer,
Ook leesgeluk zag vluchten,
Lag mede fiw Dicht stow naast haar neér —
En streelde zij 't, en zuchtte....
Toen kwam de tijd, gekocht met roues,
Dat zelfs de zuchten zwegen....
En 't boek daar 'k niet van scheiden wou
Waar 'k plank na plank deed leegen,
't Reliek, bewaarde een oude kast;
Heel stil sch6Of vaak dier lade —
Doch heden Mëstlijk-vroom betast,
Wil 't boek in Feestlicht baden.
Trouw eerde ik u, schoon menig jaar
Uw werk bleef dichtgeslagen;
Blij-open weer, trouw ligt het klaar
Voor tolk die me op moog' dagen.
***

Naar nieuwspapier greep Flamingant
En keur van taalverwanten:
Kolommenbouw uit dubbel-land
Groet u uit HOLLAND 'S kranten.
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En voel 'k niet mee PAUL FREDERICCf Si) hart
Hoog slaan met sneller slagen,
Wij1 hem in eenzaamheid en smart
Uw lichtbeeld op komt dagen?
En helpt mij straks een grijze vrind
Veel somber nieuws ontstijgen,
Benaadren gaan we, op Meiewind
Uit oude Vlaamsche twijgen,
Veel stemmen, even klaar als zacht:
De treffend sober-schoone,
Waardoor ge al drieerlei geslacht
Wist roerend meë to troonen.
Wiens liefde, om eenvouds tooi en Loon,
Uw gaaf Natuurgaaf noeme,
U blijft de Kunst — om 't dieper Schoon —
Haar priesteresse roemen.
***

Meëvierend hier uw TACHTIG jaar,
Wr staan we als feestgenooten:
Zuid-Neërland neme een sluipkans waar,
't Noord — vindt de grens gesloten.
„Bestel me in Gent!" riep hulde en dank —
De post schreef: „Onbereikbaar!"
Ligt LIEVE VRIJHEID dan ZOO krank?
Bestelt men sours — haar lijkbaar?
Zaagt ge in verbeelding ooit een tijd
Zoo zwart als de onze dreigen,
Zwaarst overvalt een werk'lijkheid
Die — slaande — ook doemt tot zwijgen;
') Gevankelijk naar Duitschland weggevoerd.
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Uw fierheid tergend komt bedeesd,
Onvrij, uw dag gerezen;
Deels gaat hij schuil.... Wit dat een feest-,
Een eere-, een Kroondag wezen?
Een eerkroon, thans? wat ijd'le glans!
Ach, vrienden woudt ge ontmoeten,
Met wie u lief zijn, hoop of kans
Op reddingsuitzicht groeten.
„Al kan Been ker'lenkop geknecht
Tot buigend Ja en Amen,
U roepen we op voor ieders recht —
Leeuw aller Volk'ren samen...."
Zoo zucht ge, en werpt uw feest teloor;
Dien zucht, o lieve grijze!
Hoor 'k donk're wereldwolken door
Van 't Zuid naar 't Noorden reizen.
Geen grens ook die de Erin'ring stuit;
Haar steunend, slaan we uw dicht op;
En daar — God zegen u — daaruit
Gaat Loch ondoofbaar Licht op.
Wat schatgreep, ongemeen en kloek
Tot in 't gewoonste Leven,
Wat fijn-klein Epos kwam uw boek
En 't Zusterboek to geven!
Me'è sterke uw Volk dat eenheidswerk
Der levende en der doode;
Trotsch voel 't vandaag Tangs de oude Zerk
Zich voor uw Zetel nooden!
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Beleef Gij, överleef nog lang
Gods uur van Vrede en Vrijheid;
Op de offergraven wijde uw zang
's Lands droefheid, flerheid, blijheid.
***

Gedroomde blik van Rosalie
Heiligt uw dag intusschen;
In onverbreekb're harmonie
Gedacht gij Zusterkussen.
En 't tweelingboek, uit beider jeugd
Als uit êën ziel gesproten,
Te liever mij naar 't Langer heugt,
Heeft ook Uw hand ontsloten?
Verkwik uw' dag aan 't duurzaam Schoon
Dier miniatuurtafreelen,
Waardoor zoo grif naar Zust'ren-woon
Zich Noord en Zuid liet stelen.

Mijn hulde? .... Och arm! naar Vlaamschen grond
Hoor 'k zelfs geen postduif snellen....
En 'k bid, alsof me uw oor verstond:
Dicht'res, naar wie 'k geen bode vond,
Goeds — moge u God bestellen!

Rijswijk (bij Den Haag).
17 Mei 1916.
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EERSTE ECHTVERJARING
Aan W. en G.

Eën jaar
Ging klaar
En blij
Voorbij;
Uw echt
Bleek hecht
Geknoopt.
Stil kwam
Uw stam
Tot groei:
Straks bloei'
De knop,
Waarop
Gij hoops.
8 Mei 1914.
AAN JAC. VAN LOGY
Wereldbrand heeft de harten verschrompeld?
Wereldomkeer het brein overrompeld?
Verwildring Naar intree gedaan?
— Zoo vroeg ik, en loerde op ontsnappen
Aan slijters van troebele grappen,
Die munt uit den wereldnood slaan....
Daar kwam ik uw Jaapje tegen:
En al zijn vertellen was Zegen '—
Frisch menschenhart kan niet vergaan.
3 Aug. 1918.
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WILLEM KLOOS NAAST ZIJN GADE IN DEN
GEEST BEGROET OP ZIJN ZESTIGSTEN
VERJAARDAG
Waar liefde en kunst de woning wijden
Ten tempel van tweevoud geluk,
Waar hechte trouw zich laat belijden
Bij vrije kweek van elk zijn pluk;
Waar man en vrouw, in 't werk begraven,
Gezellig-stil de pen doen draven
Die 't werk doet spreken buitenaf, —
En om zijn eenvoud meê bewonderd
Zich 't zeldzaam paar houdt afgezonderd,
Voldaan zoo beider ziel zich gal;
Waar ongebonden of gebonden
Het lettermaal zich weet verslonden,
Of zich gekeurd weet mondjesmaat,
Daar kom 'k, als nabuur ver gebleven,
Van verre een blijk van eerbied geven —
Breng 'k hulde en dank, indien 't nog gaat:
Hoe kon mijn ouderdom 't besteken
(Niet, zich door 't feestgedrang te breken,
Hein Boeken schuift me handig door)
Maar — voor een Feestdronk 't woord te
„Achr hijg ik, in mijn wiek geslagen, [vragen...
„Trap-op ging de adem mij te loor.
„Trap-op — wacht!laathetbeeldspraakgeven,
„Want WILLEM KLOOS en gelijkvloers?!....
„Trap-op al vroeg ging zin en streven,
„Hong staat voor goed zijn Naam geschreven
„Hoog houde in Levensheil
KLOOS MET ZIJN GADE êën koers!"
6 Mei 1919.
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HELENE SWARTH
1859-25 October-1919
Een krans om 't hoofd der Bloemendichteresse?
Niets liet zij ongeplukt dan Lauwergroen;
— Strooi 't voor haar uit, en gun haar zilv'ren tressen
Den zonnekus ontwoekerd aan 't seizoen.

***
Mij heugt haar dicht — zoo glanzig rein en kleurig
Als Alpensneeuw in gloeiende avondpracht,
Doch vaak in al zijn weelde aangrijpend treurig
Als vedelspel in donk'ren zomernacht —
Mij heugt haar dicht of 'k tranen hoorde droppen
Op stil beschreven, stil herlezen blad,
Dat zingen ging wat Vrouwenhart doen kloppen —,
Vroeg roemen maar ook vroeg doen rouwen had.
't Verleên herleefde in 't Hooglied van 't verlangen,
En 't lied van kamp werd lied van zegepraal:
Geluksverbeelding vierende in haar zangen,
Weêrstond zij 't lot, en redde 't ideaal.
In eigen Kunst gaf zich een eigen leven,
Geheiligd door de schoonheid — ook der smart;
Aan 's wergilds woelingen als vreemd gebleven,
Staat eenzaam, hoog en fier, Helene Swarth.

***
Mij voert haar feest terug naar verre dagen,
Toen dichtvrucht lokkend hing in mijn bereik;
Op nasmaak Leer 'k; en zeegnen doe 'k de vlagen,
Die sours nog geuren overdragen
Uit milden Najaarshof naar Barre Winterwijk.
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AAN JOHAN DE MEESTER OP ZIJN ZESTIGSTEN VERJAARDAG
Graag was mijn stem van hulde
Mee opgegaan in 't Koor,
Waarvan 'k als op een eiland
Te laat gewagen boor.
Nog wil U in de feestzaal
Mijn feestwensch tegemoet;
Maar schrikkend van zijn solo,
Stottert alreë mijn groet.
Met handdruk redt me uw lachend
„Vanclaag --, weg met kritiek!
„Den zin verstaande, neem ik
„Gemompel voor muziek."
6 Februari 1920.

BIJ DE GEDROOMDE ONTHULLING VAN 'T
HAARLEMSCHE GEDENKTEEKEN
VOOR NICOLAAS BEETS
Uit den verzen-cyclus van 1898:1)

„Kunst-broederlijk" mij toebedeeld,
Met vreugde en trots begroet,
Berustte uw beeltnis jaar aan jaar
Hier tegenover 't beeld van 't paar
Dat rouwde in elks gemoed —
De Koningsvrouw in 't Weduwkleed,
En 't dochtertje aan haar schoot;
1) Onder ons gebleven bij Bemis aan schrijfhulp op het ter
verschijning gepaste tijdstip.
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En waardig zal uw schenking, Beets!
Gij vierentachtiger nu reeds,
Maar frissche en montere nog steeds,
Hier Leven tot mijn dood.
En nu is 't aardig Koningskind
Mijn lieve Koningin;
En die zoo sail om haar geschreid,
Zoo wijs haar troonwaarts heeft geleid,
De Moeder-gezellin.
Nog versche krans om beider beeld
Heeft beider hell geroemd;
En om den wezen-schijn die zacht
Haar droef verleden tegenlacht,
Zij mijn verjaarskrans aangebracht
Van 't eigen hersftgebloemt.
Zoo steeg mijn zang tot Dichter Beets
Toen EMMA'S blonde kind
Der Vaadren Croon bestegen had;
En eerbied hield zijn beeld omvat
Daar waar 't zich nog bevindt.
Toenmaals kloeke oudste van het Gild,
Zij Dichter Beets Lang heen,
Als namens hem aanschouw 'k den glans,
De glorie van zijn naroem thans....
Leg; Bloemenstad! mijn nestorkrans —
Met Feestwensch op het lint —
Bij 't beeld voor Iedereen.
Uw feest vandaag is Neêrland's feest;
Trouw landsman won uw zoon
Die vorstentrouw ook hulde bracht,
Ter lust van heel ons Volksgeslacht
Zijn blijvende eerekroon.
Hoe heerlijk blij om schat voor elk,
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Volksman in hoogen zin,
Riep BEETS met helder-warm geluid
Zijn geest ter Donk're Kamer uit,
En droeg den vorst'lijk schooners buit —
Met liefde en zorg vergaard —
De dankb're harten in.
Hem voorts die sprak met VONDEL ' S Schim,
POOT ' S naroem mee beslecht,
En opgaande in Verscheidenheid
Het STARING's-dicht had ingeleid,
Werd ook mijn dank gezegc11)
Toen hij — tot Zeventig verjaard,
Als waardig lettervorst
Gevierd, vereerd, in 't openbaar
Gehuldigd — boog van lauw'ren zwaar:
„Een burgerjongen ben ik maar"
Zoo klonk het overstelpt
Uit diep geroerde Borst.
— Die zulk een in uw kring gewan,
Heil u, o Spaarnestad!
En schrijf in 't komend avonduur
BEETS ' volle naam in vlammend vuur
Langs BEETS ' gewezen pad.
Een die er mooglijk luid meê spot —
Jaloerschen doen dat meer —
Heeft heimlijk schik als bloedverwant,
Als burger ook van Nederland,
En stuurt zijn Amsterdammer krant
Oprechtlijk Feestverslag....
Nurks' naneef deelt in de eer.
Schoon Haarlem dat gebloemte kept
En kweekt en keurt en kiest,
1 ) In Gosler's maandschrift Astrea, jaargang 1884; opvolgelijk
in mijn bundeltje Schakeering (1886).
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Ik weet wel dat mijn krans van groen
Zich tusschen rijke bloemfestoen,
Zeg vrij — in 't Niet verliest;
Al wel zoo 't Lint zijn lezers vindt,
Die 't naspeurt zegt het voort:
„Wie brengt êën hulde nog tot stand?
„Kiest scherp van oog en vast van hand
„Uit BEETS ' gedichten de' Eereband,
„Die zift en weegschaal tart,
„Elk nieuw geslacht bekoort?"
Verbeelding hoort de vraag verspreid,
Acht wensch en hoop verstaan,
Ziet dankbaar oog en blijde hand,
Ziet ze te kust te keur door 't land
Van onzen dichter gaan —
Tot Utrecht wijst op plek van rust
Na rustloos werk aldoor;
Wiens lange dag was ëën onthaal
In schoonste Nederlandsche taal
Liet tot in laten avondstraal
Geen kostlijk oogenblik
Van werkgenot teloor.
Verschalkend bleek zijn tegenweer
Stok-ouderdom te kras,
Tot machtigste alley dwing yen kwam,
De pen hem uit de ving'ren nam,
En 't boek sloot dat hij las.
Wat schrijven wij?
— Die hier vernacht,
Wiens geest was zacht maar sterk,
Wiens roemrijk pad hierheen was rijm,
Liet ziels-afdruk in zonneschijn,
Toelaching waar hij kind mocht zijn:
Macht over
NICOLAAS BEETS

Houdt nacht, noch nand, noch zerk.

ROUWZANG
UW LAATSTE KIND
Aan het echtpaar v. d. E.—,K.

Daar borg uw huffs weft huiselijksten zegen!
— En 't was of 't graf,
Nu vreugdezorg in 't wiegje kwam gelegen,
Ontnomen schat hergaf.
Vast sloten, enk'le jaren, zich uw armen
Om Neil en hoop...
Toen staakte uw kind zijn spel t maar Been erbarmen
Stuitte zijn levensloop.
Zoo vaak gij Binds uw Iiev'ling zaagt verjaren,
Verjaarde 't leed....
— Onzichtb're hand strookt thans zijn wang, zijn Karen
Zacht als uw hand ooit deed;
Met tranen sluit uw kus die roerende oogen,
Door 't leed geblind;
En, kinderloos, saam looft ge in roues gebogen
De redding van uw kind.
***

Geloken bloem in 't sneeuwbed, ligt zoet-vredig
Zijn onschuld neër;
Straks over moederaard', straks door 't droef-ledig,
Dwaalt glans uit ver weleer.
Erin'ring hoort er voetjes gaan en komen,
Hoort lath en stem....
— Uit Broom schrikt ge op, om saam opnieuw to droomen
Van ëenzijn ook met hem:
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— Gevoelsdroom vleit, en words niet losgelaten;
Hij is gekocht
Met martelpijn die 't leven zou doen haten,
Zoo 't hart niet hopen mocht.
18 October 1908.
TOT EEN VEREENZAAMDEN ZANGER
A malia's uitvaart
De liefste bouwde u 't huffs der liefde op al uw wegen —
Met u ging ze op in zang, met u ging ze op in zegen.
En meë, toen 't Vaderland zijn krachten samenriep,
Trad ze of van 't pad der kunst, blij torsen hielp ze uw lasten..
AL ZON VAN VROOLIJKHEID 0! hoe die naam haar paste -Tot haar Gods wolk omtoog, tot ze u beklaagde — en sliep.
Waar ouderweelde al wonk — vult, stille man! uw rouwe
De ruimte — vol geweest van 't zoetste lied der vrouwe....
Haar stem zinge in u voort; en wekt haar geest taw zang —
In ziels-toon huwe opnieuw het paar dat vroeg moest scheiden!
Kunstnaar en mensch, houd vast aan 't ongezien geleide
Dat lout'rend, schoon bedroefd, uw schreiend hart omvang'.
5 januari 1917.
DE ZUSTERS HEREENIGD
I
Gij onze guile, stralende Sophie!
Gij donk're schoonheid met die zonnige oogen,
Wier blik ik nooit voor mijn verbeelding zie
Dan blijde, of met het fibers van 't medlij overtogen;
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Wel zwaar op 't lieve hart woog u de zusterrouw;
Maar dankb're moeder, teedre Bade,
Kloekmoedige door Lade ook sterke vrouw,
Weer rustig traadt gij voort op 's levens zomerpaden.
En plotsling tusschen u en al wie ge eigen waart —
En eigen blijft, waar ge immer kwaamt verschenen —
Staat die onzichtb're macht die waar zij komt doet weenen,
En elk wiens hand zij vat — vervreemden doet van de aard:
En rouwkrans wordt de tuil wiens pluk zich pas liet roemen —
Noch door uw levenshof klinkt de echo van uw lath,
Als zich verschrikt uw naam, v erg ee fs uw naam laat noemen..
En smart bukt om u been .
In mist hangt blad en bloeme,
En duisternis valt midden op uw dag.
* **

Als weggeroofd, maar scheidingswee ontgaan,
U is de rust. Waar — omziend' naar uw sponde,
Straks naar uw graf — de diepst gewonde,
De zwaarst geslagene Been rustweg in mag slaan,
U is de rust, voor goed; de rust, to vroeg gevonden.
Die u de liefste was, hereen' zijn liefste thans
Met naaste uw bloedverwant, uit lusthof voorgegane;
Door 't lot uiteengeweest, saam loopen weft uw banen?....
God lei de vraag in 't hart, en 't hart vlecht chabblen krans.
* **

Die in haar voorjaarsbloei schier hupplend met mij gingen,
Geleiderwijs me aan de armen hingen,
Mijn herfst beklagend om zoo wank'len staat,
— Die twee mij v66r!.... o droeve loop der dingen —
Dat over 't zusterpaar zich mijn beklag laat zingen,
Nu winterkruin weer buigt naar stil gelaat,
Waar zomerzweem op keert, eer 't stil omsluierd — gaat.
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Aan 't licht wil beeld na beeld uit vreugdevolle dagen,
Uit schoone' al schooner tijd: Erin'ring blijft;
Maar onder wolkenlast, die 't lichtbegrip verdrijft,
Aanschouw 'k gebuktheid, opstaande om to dr a g en;
En 'k hoor de kinders klagen
Waar 't oor den voetstap mist —
Die stil in 't huffs beklijft.
13 Juni 1919.
II
En rouwherhaling rilt door die bevriende woning,
Waar verre van geboortegrond
Der zust'ren jeugd haar tweede kweeking vond,
En onbezorgde bloei als liefste zorgbelooning
Frisch om den pleegstam heen de dubb'le ranken wond;
Waar beider schoonheidszin de studiekeus bepaalde, —
Bij reinsten gloed in 't oog en op de malsche wang
Het spel van stem en toets op Tweelingkunst onthaalde,
Zoet klinkende elk voor zich, en zoetst in samengang.
Des huizes lust, des huizes zegen,
En in haar eenvoud overal geliefd,
Wat lieten beide een leegte, en Bruidstraan allerwegen,
Toen — naar twee zijden been — de schat was weggediefd.
Maar wat al troost nog: wat al weerziensvreugdel
Van verre — wat al omgang als met eigen bloed,
Deelname in alles wat er haperde of verheugde!....
— Naar waarde is 't Neil geschat, en heilloos is 't geboet.
Was 't niet genoeg dat een werd weggenomen?
0 looden hand, op de and're ook neergekomen,
Waarom die slag op slag? Gesprongen nu de Snaar —
Na 't zwijgen van den Zang.... wreed-heen het zusterpdar.
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Nagalm van lieflijk spel en van gelukkig Leven,
Ruw wordt uw weemoedsklank, uw kozing uitgedreven
Door noodstorm die in 't hart het feestlicht heeft gebluscht;
En komt als Haar een schim de hand zich uit te strekken
Naar u, gelijkenis van lieve wezens-trekken!
Zwakke afschijn van nooit meer te aanschouwen oogenlust!
Hoe telkens moet die hand de scheemrende oogen dekken,
Wier traan den lack van 't beeld zou hebben weggekust.
Als nooit om eigen bloed gaat door de ziel een schreien
Zoo jammerlijk als Binds bij de uitgedragen baar;
In oor is klokgelui; o gij meedoogloos blije,
Gij zomerzon! omwolk u bij dit schef en!
Waar zOO zich 't zwarte kleed komt sprei' en,
Daar valt uw stralenkrans te zwaar.
Liev'ling, wier trouw aan 't Pleeghuis onbezweken

Uit elken brief, elk handwerk, voort blijft spreken
Niets, arme! hoeft ge meer,
En niets bedroeft u meer,
En arm ook laat ge 't hart dat zich niet weg kan schenken:
Zielsdank blijft onverstaan, en onverstaan
't Gedenken.
17 Juni 1919.
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Doller dan ooit is 't losgebroken,
En menschen worden Wilde beesten;
Helsch viert het kwaad zijn gloriefeesten —
Tot de overmacht heeft rechtgesproken,
Of nieuwe vecht-stof uitgezaaid:
Vergif in de' oogst dien 't erfkroost maait.
Aan 't schaakbord peinzen de ingewijden;
En elke zet, na bede om Zegen,
Stormt zwaar 't onmondig menschdom tegen —
Dat, hondsch gehoorzaam wie 't doer lijden,
In gruwzaam onderlingen strijd
Zijn God vraagt hoe 't zich ooit bevrijdt?
De wereld, zat van 't weerzijdsch beulen,
Vloeke al wat oorlog stookte in 't duister,
Uit klauwen keert ze in kooi en kluister;
Slaafsch — waar Naar meesters weft gaan heulen,
Trouwloos op nieuwen krijg bedacht —
Verkropt zij 't wee, en HEERSCHZUCHT -9 lacht.
Oogstmaand 1914.

VERZUCHTINGEN IN DEN BAJERT
I. TOT DE DRIJVERS
Zelfs uw nacht kept rust noch duur:
Zwijgt uw oorlogsdonder,
Over talloosvouden moord
Laait hoog-op uw vuurstorm voort —
Kerk en al gaat onder.
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Als het daagt, komt sluwst vernuft
Schedigst uit to blinken:
't Luchtruim in, zaait ge angst en nood!
Onder zee, beroert ge een vloot,
Vlucht, — en ziet haar zinken!
Volksbloei trapt ge, en weg van 't puin
Spookt de volksellënde;
Stomme ontzetting kruist uw baan;
Machtlooze afschuw klaagt u aan
Tot aan 's werelds ende.
„Of 't geweld niet wreed genoeg
„Elks bestaan verkleinde,
„Zoekt ge uw hulp in hongersnood,
„Bendel die de havens sloot —
„Zeeen ondermijnde."
Nog maar vo or spel gaf uw kunst?....
Zwaarst aan ramp en kommer
Weeg 't vervolg uit zwart verschiet —
Goddeloozer kan het niet —
Noch ten slotte dommer.
II. TOT DE MENSCHHEID IN BENAUWING
Stikt in bloed het walglijk dier,
Op u losgelaten,
Aangehitst tot dollen beet,
Zamel dan uit naamloos teed
Kracht tot weldoend hater:
Afgericht op volkren-haat,
Sta hun dwingelanden!
Volkren-haat steunt dwinglandij;
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Volkren-broederbond bevrij
't Menschdom van zijn schande.
Volkren wënschen de' oorlog niet —
Laat uw Wil beslechten!
Wraak- en roemzucht dreige of vlei' -Voert de duivel Heerschappij
Als 't hem faalt aan Knechten?
Herfstmaand 1914.
DE GOEDE GEEST IN BOOZEN NACHT
Nu werk van waanzin de aarde ontwricht .-Nu volk'rental, slaafs afgericht,
Ten toppunt van afgrijslijkheid
Geen heenkomst weet uit wereldstrijd -- —
Nu buig 'k uit opstand mijner ziel,
Waar schrijnend medif samenviel
Met schaamte om euvle heerschappij,
Diep buig 'k voor Vrede-stem in mij,
Stem van den goeden geest bij nacht:
„Wien dient uw bitt're wake, uw klacht,
Uw toorn? uw eisch om menschenrecht?
Uw aanklacht tegen beer en knecht?
Uw vrijheidskreet, uw oproer-lied,
Waar alles bukt, of 't gaat to niet?....
Nog veilig, smaad Been weldoend vuur
Wij1 't elders donker is en guur;
Gun uw verbeelding, gun uw dicht,
Uw kring, uw omgang, lucht en Licht;
Sterk en verhef u! Steeds mij trouw,
Herken me ook aan uw diepsten roues -Vol dorst naar daad in stil bestaan,
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Verkillend order 't machtloos starer
Op legioenen martelaren —
Gestriemd Tangs immer woester baan,
Vergaande, of doende aldoor vergaan....
Daar nutloos u de rust begaf,
Keer u van 's Duivels kijkspel af,
Het treurspel waar 't Genie voor buigt,
Ter wij1 er 't hart van rilt,
Als kluchtspel toegejuicht.
Ontwend aan blijde levenszon,
Schier twijflend sours aan liefdebron,
Keer in! verwarm, laaf u aan mij —
Erken me, en droom uw droom:
Gods bloeiende aarde Vizir
Voorjaar 1916.
DE KERSTENGEL ALS BLIJDE BODE
Geest der Liefde gaf me een wenk;
En belast met Kerst-geschenk
Wiekte ik heen, uit refine sfeer
Naar het strijdend aardrijk nedr.
Starrenwereld lichtte voor —
Tot zich 't ijle ruim verloor
In al wilder wolkenvaart;
Zwaar gedreun steeg op van de aard,
Klett'rend hief zich woest gerucht,
Schel weerkaatste al zwarter lucht
Straal op straal uit moordgeschut....
Ver van daar uit donk're hut
Kerst-lied hoorend, zweefde ik in: —
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En betooverd zag 't gezin,
Dat in vrede samenzat
Schoon het licht noch stooksel had,
Glans uit immer groenen boom
Opgaan als uit Sprookjesdroom;
Hunkrend juichte een zevental
Tintel-oogers, proev end al
In verbeelding wat het zag —
Mij zocht Moeders traan en lack;
Oudste zusje gaf ze een week:
Deelen moest in 't feestgeschenk
Buurtje dat door 't venster keek,
Open-monds Tangs de oogjes streek.
Wat de Bode Omhoog ontving,
Stil hier aan de takken hing —
Vrucht van 't heil dat eeuwen heugt —
Plukte een onverwende jeugd.
En Been kaarsje stiet ze omver:
Blij in de oogjes blonk een ster —
Spiegelde als in levend glas
't Gouden pitje uit Witte was.
Warm, trots oorlogs-koude en nood
Om al duurder schraler brood,
Joe1de 't hoopje en smulde „fijn!...."
Moeder ---, wees naar 't Kindekijn,
Boog voor 't hoofdje in stralenkrans —
Zag . gebleven Liefdeglans,
Toen zij 't beeldje in dank gekust
En de kaarsjes had gebluscht,
Had geborgen als een schat
Daar zij morgen dienst van had.
***

Jeugd rustte uit van 't blij vertier;
Boek en prent en kleine sier,
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Onder 't kussen, onder 't hoofd
Had ontwakingslust beloofd:
Die, heel stil ter rust gegaan,
Vroeg — heel vroeg kwam op to staan
Mocht voor de' allereersten keer
Met ter vroegmis...
„Dwars door 't weer —"
Field het ventje lachend vol,
Hier ook woei het om zijn bol;
En het zolderraam was wrak,
Zwak het lekkend pannendak;
Zinken teel wing 't nat al op....
Maar ontrustend klOnk zijn drop....
— Flier een dweil in 't zink breed-uit,
Dempt voorloopig 't spatgeluid.
Moeder — „is ze ook nog zoo arm
(Zong er een) wat dekt ze warm" —
Kuste 't kroost en suste 't lied,
En de trappen krdakten niet.
***

Gauw haar dikken doek slaat ze om:
„Zoo 'k van avond niet meet kom,
Lijdt die ziel van nacht weft pijn —"
Denktze, en Feest moest cladr ook zijn....
Van Gods Kerstboom restte ëën koek —
Vlug er meë hier om den hoek
Naar de zieke weeuw en 't kind....
— Knap verpleegt zij, en verbindt,
Geeft ook 't huisje een Kerstmisbeurt —
„Tot je dienst, en niet getreurd"
Lacht ze in 't gaan, en is vlieg-vlug,
Sneeuw afschuddend thuis terug.
***

Lang nog Breit zij op gevoel.
Leege haard, en hier die stoel
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Van haar brave op de oorlogsgrens,
Wekken zucht en zegenwensch.
En Gods Bode hield de wacht,
Ongezegd zag zich gedacht:
„Vrede op aarde zong ons lied —
„Droeg ooit de aarde zoo'n verdriet?
„Macht en grootheidkrommen 'trecht —
„En de wereld is haar knecht.
„Vrëcle zij 't nog bier to land,
„Mee verdrukt ons de Oorlogshand;
„Erger sta voor ieder's deur,
„Om het ergst is zielsgetreur:
„Om 't opzetlijk, om het wreed,
„Om 't God-tergend oorlogsleed.
„Had dan al die Hoogheid Binds
„Kind noch Moeder?
— Boer of Prins,
„leder weet Loch, vleesch en bloed
„Is met hart en smart gevoed.
„Als 't geschut uit ver vreemd oord
„Hier ook de avondstilte stoort,
„Roept mijn oudste jongen — „kldar —
„Laf gedoe?.... en spuwt ernaar."
„En ik weet, hij stdat zijn man —
„Buil en Buis getuigt er van.
„En de vluchtling die ik had,
„Zág den brand in dorp en stad.
„En versuft keek de oude ziel
„Als 't gesprek op Bommen viel;
„En verwilderd bleek haar geest
„Toen ze bukte om 't oorlogsbeest
„Dat gerend had door de lucht,
„En haar najoeg in haar vlucht.
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„Voor de lieve Vrijheid, ja!
„Heeft men broêrs en zoons en ga,
„Have en goed en alles veil,
„Al op ëên. na — Zieleheil.
„Dwang is 't waar men Binds voor stierf,
„Of als pleister 't Kruis verwierf....
„Kruis groeit overal genoeg;
„Die 't maar moedig, eerlijk droeg,
„Draagt van Binnen 't Eerekruis.
„Foei 't gewetenloos gespuis
„Dat al paaiend hartzeer stale —
„Oneer in 't soldatenpak;
„Ook mijn man sta 't goed, God geev'
„Dat hij 't werkpak weer beleev'!
„Trekt een legertrein hier door
„Dan verrukt me wat ik hoor;
„Die muziek doet me zoo goed,
„Geeft zoo'n opgewekten moed,
„Maar, als 't opgejaagde stof
„Mij in huffs jaagt, tuur 'k zoo dof
„Naar dien langen flinken troep.
„Wie verkiest ooit Vechtberoep,
„Koos niet liever wat dan ook,
„Mits 't maar niet Haar buskruit rook
" Of welk ander boos gedoe?
„Vraag ik dan; 't alleen-zijn moe,
„Op een vraag loopt alles uit:
„Komi in pleats van op 't affuit,
„Haast mijn man weft op zijn kar?
„Al loopt niets hier in de war,
„Deelen wou ik goed en kwaad,
„Voor hem zorgen vroeg en laat;
„Al voedt beide' een Nederland
„Elk doet dienst op eigen hand....
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„Toth, verga in vrees de tijd —
„Zalig die hem niet verslijt,
„En zijn kinders zoo verrast
„Als mijn kinders ziet to gag,
„En maar hoopt in 't bangst gevaar:
„— Doet je best en helps mekaar,
„Dan komt alles wel terecht
„Naar ons 't lot is weggelegd,
„Troost met elk verlof mijn man — —
„Heer mijn God! hôudt ons daaran."
Ongezegd zag 't zich gedacht,
En de bode bleef op wacht.

***
Eer voor moederlief, ril-koud,
Half met donkey maar vertrouwd,
Weft 't vervroegde bed-uur sloeg,
Ruimde ze op, vond boel genoeg,
Maar weft blij, onttuigde mast —
Kerstboom! heeft ze uw groen betast.
Blijvend beeld van Liefde en Vreugd
Had uw feestbloei Naar verheugd;
Vrucht dier liefde school in 't woord
Dat Godsengel heeft gehoord:
„Hoor die vlagen Tangs de ruit....
„Hoor ze, schoorsteen in en uit,
„Huilend door het dorp gegaan
„Tegen kerk en toren slaan.
„Hoor ze op 't vrije veld weft los,
„Buldrend breken door het bosch!....
„Arme zeeman! zeemansvrouw!
„Dfibbel nu dreigt ramp, dreigt roues
„Na het zwaar maar open spel
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„Of na schok uit de oorlogs-hel?....
„God! gij weet en kent elks doen:
„Wëten zij wat ze misdoen
„Als 't hen naar de hersens slaat?
„O, weerhou 't besmetlijk kwaad,
„Eer 't als gifdamp verder joeg,
„leder naar de hersens sloeg.
„En vergeef 't mijn arme hart
„Meêgefolterd en gesard
„O! vergeef 't een domme vrouw
„Dat ze een berg verzetten wou?....
„Mee een oordeel wagen dorst
„Wig ze Uw wereld zag vermorst —,
„Tallooze offers vallen zag,
„Meer dan ooit ternederlag.
„Hoor me, en neem mijn dank, o Heer
„Voor uw Kerstboom — lóf en eer!"

***
Als nu moeder lag en sliep,
Onbewust zich 't Feest herriep,
Heeft — zich lossende uit zijn beeld
Kerstekind Naar wang gestreeld?....
Met eerbiedig blijden schroom
Opgewaakt uit Kerstmisdroom,
Wekt zij 't kroost, bij plechtgeluid
Juublend boven nachtstorm uit,
— Onder klokkezang is 't beeld —
Wonderbeeld? heel zacht gestreeld.
Na den kerkgang dwars door 't weer,
Looft men turfvuur, dank zij Buren!
Zuinig komt een kaarsje gluren,
Brandend voor den tweeden keer.
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Boom en Droom had ik besteld.
Zuidwaarts op, Tangs 't oorlogsveld,
Zie 'k nog om
Heil zulker woon!
Heerlijk claar het Bode-loon!
Einde 1917.

DE KERST-ENGEL DROEF OPWAARTS
Hoort
uit sneeuwstorm hoort de klacht
Van den WILDEN JAGER schallen,
Hoefslag daavren, zweepslag knallen...
Hoort als boete in Heiligen Nacht
Des Gewetens booze jacht!
Gij verdoolder euveler Jagers,
Die den loop der wereld stremt!
Hoort ge uw Krijgs-roep overstemd,
Ziet ge uzelf als boetedragers?
Ziet ge uw schim, in woeste vaart
Stuurloos achterst-voor op 't paard,
StOm van ziels-ontzettend lijden
Roemloos, eerloos! mederijden —
NOOit ontkomend waar ze op staart?
NOOit het jaar van Vrijspraak waard,
Dat des Wilden Jagers geest
Wacht na boete op 't Hooge Feest?
Droef zie 'k om naar U en de Aarde:
Hel uit zwartheid opgelaaid,
Stort in puin wat de eeuwen baarden,
Keert tot slijk de ontvolkte gaarde
Ach, hoe 't kermen herwaarts waait!
Kunst der misdaad haalt naar onder
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Wat in Scheppingsmajesteit
agenrijk het luchtruim splijt:
Bliks'mend flitst uw oorlogswonder
Dat door 't hart der Volk'ren boort —
Hoonend holt al zwaarder donder
Over 't wee van 't menschdom voort.
Val van 't menschdom dreigt aanstaande,
Onder nieuwe dwinglandij?
Talloosheid van moord begaande,
Straks elk a ar vernietigt gij?
Geen van u geeft zich gewonnen;
Heerschers-trots wil niet terug?
Onder valsche leus begonnen,
Braakt gij achter u de brug?
Telt verspilling aller krachten;
Tot uit verre nageslachten
Dreigt het nawee. Scherpste pijn
In 't gemoed, al Spook voor oogen,
Moet er nog meer hooploos pogen,
Gruwzaamst nog meer Carting zijn?
Aangeschreid door broodeloozen,
Nag meer rest van rijk bestaan
Nog meer nooddruft onder gaan?
Nag meer speelgoed voor den Boozen
Vloot en lading, mensch en vee,
Uit geruste zonneschijnen
Barstend opgeploft! verdwijnen
Naar den keldernacht der zee?....
Poost, bekomt. In Kerstnacht-droomen
Ziet all' zeeen, ziet all' stroomen,
Ziet al 't land een vrij gebied;
En naar grens-verwijding niet,
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Noch heldhaftigste onderzaten,
Schat de aanzienlijkheid der Staten —
Schat naar Menschen-recht en vreugd
Staten, rang en staatmans-deugd.
Schoon voor God is 't blij de Leven;
Ziet er al wat leeft naar streven
Tusschen roues en hartzeer uit,
Ziet het — zoo ge uzelf verwinnend,
U voor God en mensch bezinnend,
Wereldschande erkent en stuit.
Zoekt, nu Lang getergde Slaven
Troon en zetels ondergraven,
Zoekt, bouwt Vrede: breekt uw zwaard,
Om een wereld to bevrijden!
Zinsverbijsterd blijf t gij strijden?
Wildste Jagers aller tijden —
Wonder Gods redde U en de Aard!
Hoopvol kwam 'k als Liefdebode —
Onverzoenlijkheid ontvloden,
Keer 'k weer treurend Hemelwaart.
4e jaar van den wereldjammer.
WAT OP ZEE VOER
Welk gewas of welk gewrocht —
Werd er ruffling voor gezocht,
Elke zee bood weerzijds-baan,
Vrijen vloten reisweg aan.
Vast van koers op zeedans uit,
Al naar wind het deuntje fluit,
Onder eigen naam en vlag
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Praaiend wat zij varen zag,
Wat al vloot, van ruilwaar vol,
Streefde om heel den wereldbol —
Fier stroom-op! om ruil van buit
Drukke havens in en uit.
Ginds 't Vaarwel, bier 't Wellekoom!
Los weft 't zeil, stop weft de stoom,
Weft voor anker of aan band,
Schaak'lend alle yolk en land,
Brachten rappe bodems 't nut
Dat de wereld voedt en stut;
Op Gods waatren dreven zij —
Thuis alom....
— Waar bleven zij?
Nergens thuis hoevelen khans?
Demons gaan er rond ten dans
In 't paleis van 't zwijgend Diep
Waar het k w a a d zijn Troonzaal schiep,
Trouwen dienaars vreugd bereidt:
Roerloos, ord'loos wijd en zijd
Wild-wanstaltig uitgestrekt,
Schuilziek immerdoor ontdekt,
Chaos-grijns na schoon bestaan,
Staart een Vloot, stil aan 't vergaan,
Naar Naar vracht van weer dan goud —
Me'è verbrokkeld duizendvotd,
Meê, van fabelachtig grootsch,
Monster-oogopslag des Doods.
Over 't schouwspel waart zijn Geest,
Waart een droom van 't levensfeest,
Zeevaartkermis! zeevaartbal!
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Feest — in plotselingen val,
In al tuimelender vaart
Alverzwarend, alverzwaard,
Brijzlend, plett'rend neergesmakt,
Deels in 't z an d der zee verzakt,
Deels gebotst op klipg est eent ....
Zoo, terwijl het menschdom weent,
Spookt in afgronds-ruimte en nacht
Wereldvoedsel, wereldkracht.
Op naar 't menschdom en zijn wee,
Op naar 't lichtoord boven zee
Waar de vloot alzeegnend zwierf,
Waar ze uit wegzonk en verdierf,
Op naar eertijds vrije baan
Staart uit scheepshol 't rottend graan,
Staart de mast, de man aan 't roer,
Staart wat om den aardbol voer,
MeManste op de dartle golf,
Staart — wat de Oorlog overdolf:
Vorsche vaarders van beroep;
Reizigers in bonte groep;
,
Oogst op oogst uit ieder land;
Arbeidsvrucht uit wereldhand;
Schat, gediept uit zee en mijn;
Briefschat, gave uit hart en brein,
Die voor kroost en man en vrouw
Versten afstand slechten zou,
En weer binden vrind met vrind,
Mensch met mensch; —
Voor alles blind
Wat de Vrede kostbaars schiep,
Blind voor wat om Vrede riep,
Blind voor waardig menschbestaan
Argloos op vertrouwde baan,
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Blind voor al behoefte en nood,
Loerde — uit ongeziene boot,
Macheger dan orkaan en klip —
DO& en greep de Haat het schip
Dat daar rustig-fier verscheen,
Trilde en opschokte....
en verdween!
Weggesmeten, klaagt uit zee
's Werelds weelde om 's werelds wee.
***

Onze visschers — visschen voort
Tot een schok een noodkreet smoort....
Wrakhout drijft, spoelt sours aan strand....
— Voort ter vangst, vaart, kloek bemand,
Voor elke oude een nieuwe schuit,
Maar heeft de aanklacht daarmeë uit?
Vin- en schaaldier, zee-ontschaalct,
Worde ook zOnder zucht gesmaakt —
Ziet in weeuw- en wees-gewaad
Zwaarste roues om zwartst verraad.
Schreien vaak doe 't booze weft,
Boos vernuft doet het veel weer;
Welk vernuft ook hooger op,
Krijgsvernuft haalt hOOgsten top.
***

Satan knikte, en kreeg zijn wensch:
Duikvaart — bracht „den nieuwen mensch".
HOUDT VAST AAN DE GEMEENSCHAP!
Nood, gevoeld alnaderbij,
Maak in 't eind de tongen vrij —
Lucht Beef zich 't getergd gemoed
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Tegen al wat beestig doet —,
Klinken ga 't gerechte woord,
Schallen tot de doofste 't hoort —
Tot het snerpt door zijn gemoed,
Tot hem gruwt van wat hij doet,
Walgt van zich en zijns gelijk
In den ren door bloed en slijk?
Luistert razende oorlogskoorts
Naar 't onttroond gezag des Woords?
Waar geen tegengif bestaat,
Enkel uitgeputheid bast,
Wachten we af, in stilte of luid,
Mits geen oog, geen hart zich sluit.
Ach, een menigte — eer verbaasd
Dan ontroerd, bewond'rend haast
Wat ze als schande-load vergeet —
Went aan 't opgestapeld lead,
Verontwaardigt zich niet weer,
Legt bij eigen lot zich neer!
Schoon ook 't hart van meelij kromp,
Beter vast aan rouw — dan stomp
Van gemeenschap los to zijn:
Die haar roem zoekt, deelt haar pijn.
WACHTWOORD DER HOOP
Wereldbroeders! lied van rouw
Steeg als zucht om Vrede-bouw?
Drijft naar allen kant uw stem,
Samenklank words samenklem.
Vrede, vrede! zegt het voort —
Vrede zij 't gestadig woord;
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Mooglijk werd er op gewacht,
Maar op 't woord in volste kracht.
Hoort het rijzen uit het Diep
Waar zich aardsche ellende schiep;
Hoort het, opgegaan uit zee,
Bruisen langs de wereld-ree,
Als een bal die aanwas vond
Dreunen over 't wereldrond.
Vrede, vrede! zegt het voort —
Vr e de dond're 't wereldwoord —
Tot het buigen mag voor da ad
Waar en macht èn, wil bestaat.
Vrede zij alzielendrang,
Vrede, o God! de Dank, de Zang.
Januari 1918.
UIT EEN HUISMOEDERS-EPISTEL GEKLAPT
(Per Zeepost.)
p.ows. ,Nwr, imam.? p.,../ ..■1 p....., pr../ p.....1 ,...r. ,........,

Hier in 't dorp is 't zoo gesteld,
Dat er de onmacht van het g el d
Vaak-al bleek uit wat ontbrak;
En de zwakk're krijgt een knak
Van almeer omstandig doen
Voor al kariger rantsoen;
— Wel- of wansmaak, zet U neer;
„Dever koek" bakt niemand meer.
Woek'ren leers ons de arme tijd,
UR schier niet words iet bereid:
Oud papier houdt aan de kook
Wat uit nood het vuur ontdook,
Houdt de voeten warm en doet
Ook als plaid of deken goed;
Oud papier met asch en klei,
Afval wat het dan ook zij,
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Levert kachelvoeding op;
Puik smaakt appelschillen sop;
't Afgekookte groentenat
Dient de soep; en hemelschat
Flikkert op uit oorlogsvet —
Braadvet — daar men 't pitje in zet
Waar, als 't daglicht niet meet dient,
Rijk en arm zich mee bevriendt.
Ach! wie 't noodhulplichtje ook voedt,
Spijs wordt er bij ingeboet;
Dit weft drukt den mind're 't meest;
Doch voor alien is er feest —
Dat zich „om 't Kantoor!" verschuilt ..-Als er spijs-bon wordt gerund,
Of nu jai gesmokkeld wordt
Wat teveel naar wat tekort;
Jammer als een kaart verloopt,
Waar nog iets kon afgestroopt.
Nood, die 't manvolk hoods vereend,
Droef ook Onzen kring verkleent,
Late een schijn van troost in huffs,
Telle een eter minder thuis,
— Grager maag, bij minder school,
Plaagt de jeugd na jacht op jool,
Kijkt mijn volkje wat ontdaan,
„Holies" — vui 'k met app'len aan;
Kwatta — daar doe 'k wond'ren meê
Maar geen beker melk?.... maar thee?....
„Schenkt U 't kopje ook zoet en warm
(Rijmt mijn snaak) aan thee is 't arm;"
Dra kan 't heeten: heel geen thee,
Brood ten halve, trek voor twee! ....
Aar-pelnood gaf vorig jaar
Met die vorst wan-zoete waar,

133

TIJDVERZEN TEGEN DEN OORLOG
Bitterwoest bestormd nog wel;
Nogmaals kwam Natuur in 't spel —
Letterlijk te hoof, te Bras,
Wijs 'k op jongste misgewas,
Op gebrek aan beestevoër,
't Vee sterft uit; en beer noch boer
Rouwt het nu dat paard en bond
Opontbod in 't Leger vond.
't Werk neemt af, de duurte toe;
Huisnood kwelt — waarheen? en hoe?
Vlucht en uitwijk naar ons land
Zet ons eigen doen aan kant:
Dorp en stad zit volgepropt,
Bouwstof-aanvoer blijft gestopt;
Is uw huurtijd om, doe wijs —
KoOp uw huffs tot elken prijs!
Niet koopmachtig — bid dan maar
Om wat huur-opslag hoe zwaar,
Eer dat iemand, meê in 't nauw,
U te rijk, dus u te gauw,
Eig'naar van uw woning wordt,
Hij — Wiens recht ge als 't kan verkort,
Want gijzelf wilt er niet uit....
Alles strijdt, en stokt en stuit
Tot ge u ziet op straat gezet.
„Oorlogstijd wil oorlogswet"
Roept het Bros der burgerij,
Op een Noodwet hopen wij,
Die wat bijlegt, neemt en geeft;
Geld, bij 't zaakje, wins die 't heeft —
De ander') met al leeger zak
Looft een tijdlijk onderdak,
') Sedert kregen wij gelukkig de Huurcommissiehulp.
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lets intusschen komt te huur:
Leeg, helaas! raakt stal en schuur:
Wat geteeld werd en gefokt,
Naar den vreemde is 't weggelokt;
Hooge winst, maar 't land in nood!....
— Goud te grabb'len uit de Boot,
Lukke aan menig-, menigeen,
Duarte kweeken ze om zich heen
Door een levensweeld'righeid
Die gelaakt wordt — en benijd!
Al onzekerder bestaan,
Doffer stap, verlaat'ner baan.
Lustloos rekt zich vliet en vaart,
Treks en zeult weer 't jagerspaard
Waar „de Meet" haar sleepboot had,
Kleinste schuit haar motor-schat.
Waar 't fabrieksrad snorrend vloog,
't Voertuig heenstoof uit het oog,
Staat nu alles stil of draalt,
Grondstof en beweegkracht faalt.
Dikste wolk van treurigheid
Legert zich op d' avondtijd
Met of zonder 'n beetje vuur,
En in zeldzaam lampen-uur
Vol van smartnieuws; moord en brand
Brengt de slecht gedrukte krant —
Duurder zooals alles wordt
Naar gelang er meer aan schort.
Heilig nog verkrijgbaarheid!
Oordeel zelf: Been oorlogstijd
Helpt me aan scherper lees-lorgnet;
„Leentje-buur" moet opgezet
Voor een moeizaam kranten-maal;
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Wars en los van vechtschandaal,
Deel 'k nochtans der volk'ren pijn,
En 't gebukt onzijdig zijn.
Vuisteballing baat ons niet;
Stootblok tusschen krijgsgebied,
Zien we om Vredeswil stil-aan
Handel, scheepvaart, welvaart — gdan!
Willekeur van alien kant
Rukte om strijd aan elken band,
Tot gemeenschap ons begaf —
Vreemd wordt vriend en maag ver-af;
Brief of komst werd ingewacht —
Ruw knipt ongerechte macht,
Knipt de schaar der achterdocht
Juist het nieuws daar 't Hart naar zocht.
Ach! zoo al de brief gewerd,
Dierb'ren blijft de weg versperd
Tusschen Moederland en Oost,
En tot zelfs de seinvonk — poost.
En Been vonk meer in den haard;
Duur en slecht was opgespaard
Wat heel mooi beet „opgestookt" —
Wat geplaagd heeft en gerookt,
Kachel altijd uit en aan.
Noodhulpkachel welverstaan;
Andre weig'ren turf en hout
Waarmee druk wordt voortgesjouwd:
ZOO, voor groenteteelt te klein,
Gaf met menig tuintje ook 't mijn'
Al een Boom ten beste om Vuur —
't Hart betaalt milk hout te duur.
Brandstof was me toegezeid —
Doodsch fornuis jaagt straks de meid
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Eer ze doodvriest naar 't fabriek?
” Och mevrouw (blijft haar repliek
Als ik aandring, vroeg en laat:
Zit bij ons — doen wij je kwaad?)
't Loopen van en naar 't Bureau
Houdt me warm; en 'k zeg maar zoo:
In 't salon hoort uw snort mensch,
't Vischje in 't water, en naar wensch
In de keuken mijn persoon...."
Brave ziel! Ook zonder loon
Zou ze dienen even trouw,
Onder — nooit nadst haar mevrouw.
Zonder haar wist ik geen raad;
Wondermensch van hulp en baat,
Lacht ze nog bij lampgemis:
„Weg met ziele-duisternis!
Oud en ziek, God sta ze bij,
Help ze 't kerkhof in; maar wij
Teren op gezonde kracht;
En de Hoop, die blijft! die lacht!"
En mevrouw als naar 'n vriendin,
Stapt wel graag de keuken in —
Naar mijn brief jaagt zij me weg:
Maar hoe Lang ook, overleg
Blijft er vreemd aan; 't hoofd loopt me om
Van bedenking hoe 'k er kom.
Afgesneden weer het gas....
Kaars noch olie.... Morgen pas —
Naar zich juist uit-klinken laat —
Rijdt beet water langs de straat.
Aal wascht alles maar met koud;
Dat versterkt, beweert ze boud;
„Winterhanden wennen ook....
— Hoe 'k vanavond koffie kook?
Bowen buurmans-lampekous!
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Melk te weinig? poedersaus
Of een blikje doet de rest ;
Schand'lijk duur, maar anders best!"
Aldus Aaltje, en 'k schaam me wat:
Evenals in stad aan stad
Kwam de keuken l ) bier in 't end;
Duur en anders dan gewend
Koom Naar maal op onzen disch,
Roemen doe 'k wat redding is.
Rauw somtijds, maar lauw van 't hok,
Dient ons 't ei — de maag wordt kok;
Maar 'k beklaag den armen bloed
Die zijn ei nu koOpen moet,
Stump'rig naar versterking Last.
Vinding van een indisch Bast,
Kwam bij wijs van worst en spek
Zacht gebakken vrucht 2 ) in trek
Die in smaak naar 't doel wel zweemt,
Maar aan 't Brood juist dat ontneemt
Wat het iet-meegaande maakt —
Boter! ....
't proefje is al gestaakt.
In dien wereldroezemoes
Alle smulkost „voor de poes"?
— Kook- of bakvisch stuur t mijn man,
Wie stuurt olie in de pan?
Wie stuurt botersaus? wie vuur?
Likkebaarden mag mijn Buur
Zoo hem Brand ten dienste staat....
„Eigen yolk valt van de graat"
1) Cooperatieve Keuken.
2) Terongblanda, bier te land bekend als aubergine.
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Moppert Aal, en gaat, maar stug....
Van haar boodschap leeg terug,
Doet ze erg vreemd, erg boos — „verbruid"
Valt ze met haar stopwoord uit:
„Breng 'k hiernaast weer vischpartij,
„Doodberichten gaan er bij.
„Slobb'rig zit u 't nauwste goed —
„'t Is den Duikboot die 't em doet?
„'t Is den Duvel zelf, mevrouw!
„Aal schiet over, in den roues."
Mager wordt ze als heel 't gezin,
Maar den moed houdt zij er in;
Aan haar Jan schreef ze dan ook:
„Op ons brulloft speul 'k voor spook";
„Word soldaat (schreef Jan we'êrom)
„Spek voor 't bekje waar 'k maar kom,
„ja — en meisjes!...."
„dun of dik
(Schaterde Aal) gêën zooals ik!"
Maar we spraken van de visch;
Sussend nog Aal's ergernis,
Wees 'k onze aartsgetrouwe meid
Op wat vreemds in dezen tijd....
„Hierheen komt 't, gauw-wat, Aal —
„Dampend, schelt gedekte schaal...."
„Schelt verkeerd!" roept ze in galop
Naar de deur — en Schat zet ze op.
Zuslief, wat wel 't heerlijkste is?
Buur-verrassing of die visch?
Of dat leuke doen van Aal?
Heerlijkheid was 't allemaal.
Vroeg 'k to veel van je geduld,
Schrijf 't maar — bij de Oorlogsschuld.
/M.,

1......

,■,,/ p....../ pa.../ p.n../ p.....i plI.M11/ 11■,,, #•••■.,

..■••, #1..... /1.....,

139

TIJDVERZEN TEGEN DEN OORLOG
Na den eten nu en dan
Kondigt hemeltroost zich an;
Opgebrand is 't oorlogsvet —
Spaarzaam 't pitje nog gered —
Weg nu schuif 'k het raamgordijn.
En bij klaren maneschijn
Viers onze onbeklemde geest
Kosteloos een kostlijk feest.
In het sprookjeslicht door 't raam
Zitten we aartsgezellig saam;
't Kroost verheft zijn mooiste lied,
Prachtvertelling spaar ik niet,
En papieren kachelprop
Smeult, en voert de vreugd ten top —
In verbeelding voel 'k al gloed....
Ha, de post!.... nieuws, kort maar goed,
Laat zich inzien als bij dag.
En vrouwi) Luna krijgt mijn lath.
„Aaltjer roep ik door een kier;
Aal schiet toe; „nu blig je hier,
Kinders! (zeg 'k) houdt Aaltje vast,
Van nu aan is ze avondgast."
— Aal beduusd: „ik bracht een prop —
Lacht ze en bukt, en gooit hem op —
Of ze 't doen! een ziertje zout,
Dat den brand wat tegenhoudt,
Geeft papierpap krek voor niet....
— Of Meneer Naar groeten lies?"
Vraagt ze, wijzend op den brief:
„ „Meer dan dat; eerstdaags watblief
Moet mijnheer zijn dienst gaan doen
1) Vrouw Maan (of moet het jonkvrouw zijn, Trots Latmus'
wildernissen) — vraagt onze Staring,
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In je vrijers garnizoen!""
„Fopt mevrouw me?" — van omhoog
Leest een vredig stralend oog
Wat ik voorlees vriend'lijk mee.
Toen Aal's hand in mij n hand glee,
Was 't verschil van stand geslecht;
„Nou (juichte Aal) komt alles recht!"
Dat vertrouwen in mijn man,
Goud was 't waard, en 'k droomde ervan.
In de stad, hoor 'k, zoekt de jeugd
Warmte en Licht bij drukke vreugd
Buitendeurs; stil-eenzaam thuis
Torsen de oudjes dubbel kruis.
Hier,. tenzij de brave maan
Bowen 't dorp op wacht komt staan,
Hier op straat Been avondlicht;
Raam- en bedgordijn vroeg dicht,
En niet open eer het zwerk
Over donk'ren berg van werk
Aanlicht met zoo'n kouden schijn,
Of er nooit meer vreugd zou zijn.
Maar vanmorgen, zonder vuur,
Warmde ons Loch mama Natuur:
— Bibb'rend kom 'k en veeg de ruit....
Tooverlandschap strekt zich uit,
Onbewogen, heerlijk blank!
Blozend Op van purperbank,
Kijkt een lieve luilak rond
Over dikbesneeuwden grond!
Hart en armen naar Naar uit,
Staar 'k en luister — sjilp-geluid
Haalt de winterzon zoet in....
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Eèn bewond'ring heel 't gezin!
En wat broodkruim, kostbaar thans,
Offert elk, bij rozeglans
Over g arde en hemel een,
Voor de bekjes blij hierheen.
Vrij van school (om kachelnood
Schatert klein en weeklaagt groot)
Vrij vandaag heeft weft de jeugd;
Denk U toch hun slede-vreugd!
En naar vriezen gaat het staan,
Straks komt nog de schaats ter baan.
Gauw en goed ging 't werk mij 4;
Na een loopje in halven draf
Kom ik warm en vroolijk thuis —
Aaltje aan 't hek: „ze zijn in huis!....„
— Wie? „De kolen.” Dat geeft moed; —
Kwam nu manlief thuis, voor goed,
Over kolenprijs kwam 'k heen —
Drievoudprijs voor gruis en Steen;
Ja niet eens meer tobde ik dan
Over 't annuleeringsplan
Van zoo'n Rus, barbaarsch gesteld
Op 't hem toevertrouwde geld.
— Onze spaarpot naar de maan?
Dan maar moet het zónder gaan,
Zou het onvervaard refrein
Van den beer des huizes zijn....
— „Dan maar kamers bier to huur,
Peper-peper-peperduur,"
Zingt je hupp'lend petekind.
Als mijn duurtepreek begint,
Zingt ze „schoentjes 't paar twaalf pop?
Dansen doe 'k in klompgalop."
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Apropos van zang, nog gauw
Wat verheffends ook voor Km:
Hier to lande, kort verteld,
Wint de Volkszang aardig veld;
In zoo'n tijd van vrees en smart
Doet dat goed aan 't Neêrlandsch hart —
Voor zijn Koningin vol vuur,
En gerust op 't Landbestuur,
Voor zoover bestuursmacht gaat
Waar niets vast staat dan het Kwaad.
***

Eind'lijk dus 't epistel klaar.
Enkel nog, als kommentaar,
Geef ik hierbij rekenschap
Van — om bestwil, zusje! — een grap.
„Verzen maakt men, schrij ft men niet"
Zei een Schiller van zijn lied;
En de verzen, reê en rad
Kwistig door mij neergeklad,
Waren uit het hoofd gemaakt;
Wel onthouden, wel-bewaakt,
Zijn ze in tempo's voorgezeid
Door een vriend uit Vaders tijd .-Nu mijn buur, hij op Wiens knie
Ik je kleinste al darelen zie....
Ach! wat draaf 'k den Tijd vooruit....
Weer ter zake en tot besluit.
Naar mijn proza recht en slecht
Dunks mij 't zaakje slim berecht:
Zeekre heer Schaar bij de hand
Doemde al vaak ter snippermand —
Wij1 een scherts hem duister bleef? —
Wat jij mij en ik jou schreef
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In een schuldeloozen brief....
Naar we ervoeren, zusjelief,
Ducht die hooggeduchte mensch
Op gevaarlijke oorlogsgrens
Van Been dichter eenig kwaad;
„Onzin!" lacht de man, en laat
Ong elezen „'t rijmwerk" dOOr.
Gaat nu dit ook niet teloor —
Zoo onzijdig welgezind
Als een pasgeboren kind —
Wel! dan zie je ons vroom aan 't werk,
Hier mijn buur, den Muzenklerk
Vrëës'lijk oud al, en de vrouw
Die hem wel omhelzen wou
Namens 't dankbaar zusterpaar —
Met een kushand voor meneer Schaar
Schrijf — geholpen door je Frank,
Ongemobiliseerd Goddank -Schrijf nu ook in rijm terug,
Maar wat gauw, en zelf — kom vlug!
Want zoo'n briefvermomming vdák
Loopt in 't oog, en dan — loopt spaak.
i
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Naschrift. Door en door verdiend
Is als loon door onzen vriend
Brief-extrakt verzocht. Probaat —
Nu de mailboot weer niet gaat,
Heeft de schrijfpen weer vrij spel
En mij vleit het denkbeeld wel
Dat ook Zusterlijk Publiek
Amen zegt op mijn Kroniek —
Streng van al 't intieme ontdaan.
„Komt het Oorlogsbeest tot staan"
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„(N est or boor je hier aan 't woord)
„Klaar leev' dan de erin'ring voort
„Aan de schande en 't wee van 't Heden;
„Lezen moge eenmaal de Vrede,
„Tot in 't huishoudboek der vrouw,
„Hoe het stond met 's Wereld's zaken;
„Die gewaarschuwd is leert waken
„Tegen roem als bron van roues.
„Zorgloos juichen baart gezucht,
„Zoet verbloemen — zuurste vrucht!
„Dat door hoog en laag gemeen
„'t Menschdom zich liet overheeren,
„Moet en kan en zal verkeeren:
„Op voor alien — iedereen!
„Wat onheilig bleef ontzegd,
„Heil is elks Geboorterecht:
„Werke aan nieuwe', aan blij en bouw
„Met den man de vrije vrouw!
Met dien oproep, zusjelief!
Sluit ik moe-gepend mijn brief.
Jan.-Febr. 1918.

MIJN VROOLIJKSTE JONGE VRIEND
Kalm draagt hij gekeerde kleften,
Met schoeisel.... gelapt bovenop;
En Leppert, of 't edele wijn was,
Een geesteloos gerstesop.
Met honger aan tafel gekomen,
Proeft — rift hij — en vult zich de maag;
En drinks op een braaf heel-onthouder,
Confuus om het stuk in zijn kraag.
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Schijnboter en vleesch, schijn van alles
Aanvaardt hij als beter dan niet ;
Vuur en Licht scheen ophanden, maar dakloos,
Schier allesloos dreigt zijn verschiet.
Eind-examen beduidt een betrekking;
Eind-studie schuilt nog in een boek;
Maar in ijskoude kamer bij vetlicht
Raakt alle geleerdheid zoek.
Aardig uitzet bezat hij in Russen,
Daar zit hij nu leelijk aan vast;
En zit in de war met zijn trouwplan,
Kortom zit in lijden en last.
Al magerder speurend naar woning,
Flaneert hij met pijpke tabak;
Te gast of op reis gaande, steekt hij
Broodkddrt of brood-namaak op zak.
In den spoortrein benauwt hem de staanplaats,
Zijn fietsbanden zijn al vergaan;
Doch hij went zich aan alles op éën na:
Het kijkje in het wereldbestaan:
Hier schavuiten en schurken en schelmen
En schooiers van allerlei slag;
Daar 't menschdom dat niets bij den naam noemt
En hong'ren of sneuvelen mag.
Mijn vriend voelt die schande en dat onrecht;
Onstuimig sours rept hij daarvan,
En bezorgt zich een schouderophalend:
„Verandert een mensch daar wat an?
't Is alz(56 als het is — diep rampzalig,
,,Maar oorlog schijnt noodzaak to zijn;
146

TUDVERZEN TEGEN DEN OORLOG
„Ben je wijzer dan staatslui en vorsten?
„Geloof je hen zelf zonder pijn?"
„Misdadigers zijn ongelukkig." "
Troeft zonder te schertsen mijn vrind,
Die evenmin woord van zijn gading
In 't troostwoord van anderen vindt:
„ „Ons raakt, God zij dank nog Been oorlog;
„ „Zoolang er wat is — drink en eet,
„ „En laat los heel lien aakligen rommel,
„ „Of jou krijgt de nachtmerrie beet...."
Mijn vroolijkste vriend wordt er stil van,
En vlast op een daagje mooi weft;
Ziel en lichaam verheft en verwarmt het,
En niemand althans doet het zeer.
In de vroege herfstkou van 1918.
's WERELDS SCHOUWSPEL
Zie machthebbers dringen en drijven,
Bezeten van roemzucht en nijd;
Zie volkren, almeer elkaar steunend,
Tot waanzieke tweespalt verleid.
Zie den oorlog, de Satanscomedie:
Wat weerbaar is — kunstig geprest
Om en Kalil en Abel te spelen....
In roues en ellende — de rest.
Verbeelding vertoont u in 't naspel
Betwisting van buit vroeg of laat,
Met behoud van verwoesting en graven,
Verminktheid en weedom en haat.
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Bloed-armoe deed neigen tot Vrede....
Arm menschdom, nog altoos een kind,
Dat gestuit in zijn groei zich afhanklijk
Van 't spel der geweldenaars vindt;
Het erfde en het bouwde idealen,
Scheen sterker hoe weer 't ondernam:
Omgesmakt zie het werk veler eeuwen,
Of 't speelsch uit de blokkendoos kwam.
Bloed-armoê beteekent — de Vrede;
Of — dank onderdanig geduld —
De Haat durft op overdoen hopen,
Op wraak, op verreekning van schuld?
En ontwaakt er geen hart, geen geweten?
Werd alle verstand stekeblind?
Komt er niemand erkennen: wij FAALDEN?
Durft niemand bekennen: wij DWAALDEN?
Zie 't menschdom, het stuiptrekkend Kind!
September 1918.
„DUIVELSEILAND"
Ballingseiland, onzaligste kerker!
Waar strafloos gekweld en gesmaad
Een DREYFUS naar eerherstel smachtte,
Naar zege over afgunst en haat —
Met een schok rees uw naam uit het duister,
Gevloekt ging hij rond en verdween;
Maar hoe keert hij, en blijft in gedachte,
Bij talloostal martlaars voor een:
Onverholen al om is de Booze;
De vogel ga op in zijn lied,
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Andre zang gaat in weeklachten onder —
En de aanklacht verkondigt zich niet.
Luid klonk zij — eerbiedig zij de echo
Door jongeren mede-verstaan —
Toen onthulling van 't lichtschuwend Eiland
Het wereldhart sneller deed slaan;
Stoer klonk zij. an man stond een Leger,
Bewijskracht bezwoer het geweld.
En thans — baart alzijdsche benauwing
Geen ridder die 't woord voert als held?
Geen mondigen burger met open
Verzet tegen heerscher en knecht;
Geen stem, die als weerklank zou wekken
De stem van een wereldgerecht?
— fic beschuldig! was 't fier-onversaagde,
Was 't Reddingswoord van een ZOLA;
't Hart sprong op voor bevrijde en bevrijder....
Wie, dapper Genie! volgt u na?
Toen ging het om een onderdrukte;
Herhaalt zich, op schuddenden grond,
Om een Wereld die neër wordt geslagen,
Het woord dat het wapen weerstond?
Speurt uw schim een manhafte verfoeiing
Van grootmachten, groot in het kwaad?
Vrijgeborene — blijft stilgebukte,
Schuw rechtsgevoel — deugd zonder daad.
En treurig vervolgt moeder Aarde,
Beschaamd om despoot en vazal,
Aldoor liefderijk, aldoor berooider,
Haar rondgang in 't statig Heelal.
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Als een sprookje in den nacht van haar lijden,
Zola — man der Kunst, man der Faam! —
Blinkt uw daad van Verantwoording vragen.
Terugzien naar laatste' uwer dagen,1)
Herhalen althans doe 't uw Naam.
28 van Herfstmaand 1918.

WILSON
I. DE WERELD IN SPANNING
Europa, zittende op den Stier,
Werd afgeworpen in de doyens;
Wie stuit den woestling dol op hol,
Wie durft en pakt hem bij de horens?
— a sta hem! toont de Amerikaan,
Met witte zwaai-vlag toegeschoten;
— Hier, zuster! (wenkt hij) klim weft op,
En zit gerust — ik bind zijn pooten.
II. HOOGSTE LOON
Een plaats in 't hart der menschheid, de eeuwen door,
Blijk' WILSON's roem bij Vrede- en Vrijheids-gloor.
WAPENSTILSTAND
Demp hoogtijviering, demp uw jubellied,
Ontzie de ontelb'ren die ge rouwen ziet
En knielen — ver van onbekende graven;
') EMILE ZOLA stierf in den nacht van 28 op 29 September 1902.
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Verlaten Binds ligt vriend en vijand saam;
Waar blij hun Thuis moet zijn, verzucht hun Naam,
En zwijgen heerscht waar ze in 't geweld zich Oven.
Hen dwong êën lot, hen dreef 't van heinde en veer;
En waakten ze op bij d'uitroep „Wapens neër,"
Verbroedring Honk — ciddr waar ze elkaar bestreden,
Elkaar niet kennend voortgezweept, geblind....
„De wapens neêr!” Die juicht, juicht eensgezind!
Al gij die rouwt, verzoend weent saam in Vrede.
HET NIEUWE DUITSCHLAND
ACHTTIEN HONDERD , ACHTENVEERTIG

Had weldadig licht beloofd;
Maar de domper bleef niet achter —
Kneevlen zag zich elke Wachter,
Vrije geest moest uitgedoofd.
MEER DAN TIENMAAL ZEVEN JAREN

Door aeloude macht gestuit,
Bleef de vonk al, worstlend broeien —
Oorlogsstorm heeft ze op doen gloeien,
Eindlijk Loch, als Vlam schoot ze uit!
Over neerlaag, roues en kommer,
Als ik nimmer had beleefd,
Straalt het licht. De harten bloeden —
Hen kan opbloei nooit vergoeden
Wat de storm ontworteld heeft.
Maar die tartend hem verwekten,
Willekeur ligt mee-geveld;
Om in vrede en met vertrouwen
Vrucht in 't nieuwe licht to bouwen,
Fier geduld! wees gij mijn Held.
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Smartvol, arm, straks ingekrompen,
Zij vermëclen mijn gebied,
Streng in afgezonderd Leven
Heb ik rekenschap te geven
Aan mijzelf — en 'k wanhoop niet.
Wat ik bloeiend niet mocht wezen
Bloedend mag 'k mijzelf nu zijn;
Zwak, sta 'k nu op vrije voeten;
Wat ik ook had in te boeten,
Geest- en wilskracht bleven mijn.
ACHTTIEN HONDERD ACHT EN VEERTIG

Heeft weldadig licht beloofd;
Onverwacht is 't licht gekomen;
Zal naar 't Hart de weldaad stroomen
Kracht vergaar zich hand en hoofd.
Wat er rest van legioenen,
Keert — zijn afkomst nimmer moe:
Wereldburgers kort te voren,
Zullen ze enkel mil behooren,
Mãeder komt hun arbeid toe.
Wildernis trad in. Herplanting
Loone 't onversaagd geslacht!....
Sterker zal er zich uit beuren ---,
Doch ook 't sterkste mij zien treuren
Om al de offers mij gebracht.
En naar alle Hemelstreken
Stuit mijn blik op yolk en land
Dat vervreemden moest van 't mijne;
Wil de zon hierbinnen schijnen,
Zien moet ze eerst — de Broederhand!
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Nu de traan pas vrij mag vloeien,
Nu gepeild wordt ied're wond,
Nu men derft — tot zelfs zijn dooden,
Order onverzorgde zoden
Onvereerd in vreemden grond,
Nu schijnt uur van Alverzoening
Hooploos ver; en Loch o God —
Waren we ooit zoo ëën in Lijden ?
Virden verre en verder tijden
Weeker ziel, gedeelder lot?
Alom moegestreden harden,
Uwaart strekt mijn hand zich uit,
Keert ze onzalig tot mij weder,
Niet ontmoedigd valt zij neder —
Mits uw dwang mijn werk niet stuit.
Storm doe stroomversperring zwichten,
Overstrooming bracht hij meë:
Hier dreigt woestheid, girds nog stremming....
Tijd bracht Licht: eens brengt hij stemming,
Welklank, ondanks weerzijdsch wee.
EEN DROOM
Elks aanval op ëên schuldig hoofd
Heeft oorlogs-wee voor goed gewroken:
Ziedaar, o Mars! uw helm gekloofd,
't Zwaard u ontvallen, 't zwaard gebroken.
In machteloozen ommekeer
Zie Blijheids-vuur, boor Vrijheids-donder,
En zit getroost als wereldwonder
Bij de uitgediende goden neer —
De Hemel straalt, uw rijk is onder.
November 1918.
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VOLKSSTEM IN 'T HAAGSCHE MALIEVELD
Hoe talloosmaal in eeuwen tijds
't WILHELMUS bier werd aangeheven,
Klonk 't ooit nog over Bosch en dreven
Zoo zielsvervoerend warm en weidsch
Als 't heden klinken mocht?.... Daags na uw zeventiende,
Geliefde Erin'rings-maand! dreigt ons Been Staatsgevaar,
Nu 't Hoofd van Staat de Volkszee overziende
Eën drang van harten werd gewaar —
Met hulde en dank bestormd! zich mêër dan Koninginne,
Tot schreiens toe ontroerd, zich wist Elks kind van minne.
Maandag, 18 November 1918.

154

TOEVOEGSEL TOT MIJN
BUNDEL „SINTIANS-LOT"
KLEUTER IN DE HUISGANG
Zie 'k om naar prilsten vreugdegloor,
Dan staat me een zondagmorgen voor,
Toen 'k om zijn spraakloosheid mijn rolschaap wel
Doch 't meetrok naar mijn vrijheidsplek [beknord had,
Wier Balm het won van 't woonvertrek,
En waar 'kdat loopergoed met moeite opzij gesjord had.
Geduwd en duwend, kweten we ons;
Ho! zeg 'k — daar krijgt zijn neus een bons;
Op! zeg 'k, en pak zijn rug, — daar duikelt zijn beklimmer! ...
— Haar keuken uit, daar komt mijn troost...
Ons Trijntje weg — daar werd gepoosd:
Mij keek de Huisgang aan: eerste indruk kreeg 'k voor immer.
Dooraderd zie 'k nog vloer en glint,
De zold'ring kluchtig scheef gebint,
En schim van knaapje en schaap in deurvernis vol barsten;
Naar sleutel-hoekje en koop'ren bel
Ontzweeft een pluisje, zilv'rig hel,
Uit vachtwol opgewaaid bij pluk en ruk om 't hardste.
Voor 't kinderoog heel hoog en lang
Leek die vertrouwlijk Dude gang,
Waarin mijn jaar of wat het zonlicht zagen spelen
Op Witten muur en groene bank,
Met schaduw-knik van de iepe-rank —
Voor 't glasraam bovendeurs gevierd door 't vogelkweelen!
Daarbij 't gelui dier torenklok,
Wier stem mij weg van 't speelgoed trok,
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En 't stilgeworden kind de ontroering deed beleven
Van wijdingsklank omhoog, ver heen!...
Mij maakt de erin'ring week en kleen —
Zij, schier zoo oud als ik, gaaf is ze en grootsch gebleven.
Eerwaardig heugt me uw zerk gescheurd,
Uw kalk geplekt, uw verf verkleurd,
Mijn gang! waar 'k builen viel bij klim op 's levens drempel;
En plechtig staat me uw zonnegloor,
Uw schaduwzuil, uw feestrust voor
Mijn eerste speelplaats zie 'k, en zie mijn eersten tempel.
EEN SCHOTEL VINKEN IN MIJN
JONGENSTIJD
Vroeg zie 'k mij gaan, in blijde jongenshaast
De vonken ketsend uit halfdonk're straten,
Dank warm fabrieksgedoe nooit ck5dsch verlaten, —
Daar dansgedaante uit spleet en tooggat waast;
En lekker koud voelt Wijnmaands laatste morgen;
Hol galmt mijn draafstap door de Kethelpoort;
En witberijpt glimlacht het blozend oord —
Waar 't jachtveld toch zijn Baan nog houdt verborgen?
Uit newel maakt zich 't vinkehuisje los,
Dat grijs in grijs verloren zich verklapte:
Reuk van de anijsmelk, die de vinkers tapten,
Snoof ik al op bij 't Spieringshoeksche Bosch.
Dan stil to Bast, Beef 'k acht met stille menschen:
Lok-vinken fluiten lustig Tangs de baan...
Hoog zwermt een vlucht, recht schiet ze op lokaas aan
En 't slagnet ratelt over vangst naar wenschen!
Zie 't spartlend goedje schrikken van een hand
Nog nagezwaaid door slim geplante takken,
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En hoor die hand een honderd nekjes knakken...
Zonsopgang praalt als vërsche vlucht belandt:
Lomp leg 'k mijn proefstuk af; ontstuimig rukkend,
Haal 'k over met een hort, — de zwerm kwam vrij!
En voor een schellingskoek beboet, wee mij .—
Als leerling afgedankt, als platzak bukkend.
„Halfwassen brasem!" hoor 'k, doch houd mijn deel
Zoo in 't versnaapringsfonds als in het looze
Verleidelijke schouwspel uit den booze;
Meë-spelen, zoo 'k al kon, ware al to veel.
Dus help ik risten waken, lijkjes rijgen:
Zegge al die pas verlamde vedervlucht,
Al die gekeelde zangertjes der lucht
Kop-bengelend berechten aan de twijgen;
Dier wilgepluim heeft wee den buit gelokt,
Ontlooverd dienen ze onze proof als dragers...
— „Nu 't lijstje nog !" maande een der vinkejagers,
Terwiji daarbinnen de omboel werd gehokt;
Toen fluistrend was geloot en opgeschreven,
Maar twijfelachtig naar mijn kant geblikt,
Zwoer Jan Rechtuit: „al wat het lot beschikt,
Dat blijft beschikt!" en 't lijstje is zoo gebleven.
Nooit bracht een knecht die herfstgeschenken rond,
Of elk op straat bekeek ze als zegeteeknen;
Naar stad terug, durf ik de kans bereeknen
Dat onze naam 66k op het lijstje stond.
En krachtig geurde een dag van fraaie vangsten,
En prachtig kleurde nog het dorrend blad;
Doch waar een oink foot donkerde mijn pad,
En overviel me een loodzwaar net van angsten.
Thuis siste er goudbruin vogeltjesgebraad;
Fijn knappend lieten zich de boutjes smaken;
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Slechts die 't gesmul had helpen mooglijk maken,
Hoorde dlmaar nek-geknak! en smulde kwaad.
En moeder zei: „'t zijn echte boterdieven;
Dan nog de fooi en 't plukloon komt erbij..."
En onze kooi-vink tong, als vloog hij vrij,
En liet zijn maagschap onze maag gerieven — —
Geen wet verbood toen nog die slachterij.
WEDERZIEN MET EEN VRIEND
UR der dagen rij van 't jaar
Dat verkleumd gaat zinken,
Wenkt me een Mei-dag zoel en zwaar,
Zonder blos of blinken;
Onder 't vaal en dompig zwerk
Uitgebloeid scheen de aarde;
Lust'loos hingen twijg en vlerk;
Dampend zwëêg de gaarde.
Een gedenkdag was 't voor U,
Keerende uit den vreemde:
Bot, als vreemden, keken nu
Welbekende beemden.
Lievlingsplekken wezen we aan —
Bleken zij 't ook Heden?
Dof, als de ingekeken laan,
Duf leek ons verleden.
Loomer sleepten woord en tred;
Onder klammen regen
Werd de zwerftocht voortgezet
Langs beslijkte wegen;
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Achter ons de zwarte stad,
Half in rook verscholen;
VOOr — al glibberiger pad;
In ons — pijnlijk dolen,
Zoeken naar het rechte woord
Dat den geest ontboeien —
Hartenstemming ongestoord
Zou doen samenvloeien.
Toch in 't broeiend wolkenvocht
Poosden wij, en zwegen...
Was 't bereikte punt gezOcht,
Wdt dan hield ons tegen?
Onder 't vunze neveldek
Nauwelijks to vinden,
Lag dichtbij de liefste plek
Der hereende vrinden:
Daar — in lang verleden Mei,
Voor een enk'le stonde
Voortgedreven aan mijn zij'
Van een stervensponde,
En bij 't schrijnen van uw wee,
Door de zoetste zangen,
Door den liefelijksten vreë
Der natuur ontvangen, —
Daar beleedt ge, — en Om u ziend'
Godheid ziende aan 't ende
Van uws Levens Mei, o vriend!
Li et ge uw ziels-ellende;
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Duldend, schier vereerend weft
Bloeimaands refine weelde,
Zaagt ge op levens-zatheid neër,
Reest ge — in roues dien 'k deelde.
Broederlijk, met grooter macht
Dan de vreugd des levens,
Bond ons de uitgesnikte klacht,
Bond Naar weerklank tevens.
***
Nu gewijde erinneringsdag
Ons, bij 't weer ontmoeten,
Op gewijden dorpel zag,
Schroomden onze voeten:
't Groote licht had daar gestraald
Op uw groote lijden
Heerlijk was de zon gedaald
Na uw winnend strijden;
Naglans van dat heilig vuur
In die veege stonde,
Scheen, tot dit mistroostig uur,
Aan de plek verbonden;
— Thans ter beêvaart in to treën
Zonder hulp van 't Schoone,
Ware ontaadling van 't verleen
En zijn offertonen.
Keerend, spraken wij niet uit
Wat ons-saam vervulde,
Waar met duld'loos doodsch geluid
Treurnis ons omhulde —
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Treurnis uit die een-en-al
Wolk- en walmenschepping,
Zonder zweem van plechtgeschal,
Zonder vleugelklepping!
Kerstmis 1895.
UITGEWEKEN
Schuw, in gedwongen lediggang to kijk,
Pakte ik mij weg, de stad uit mijner vaad'ren;
Toch vooralsnog nam 'k niet zOO ver de wijk,
Of heimlijk kon 'k haar open guest benaad'ren,
Haar klokgelui — bij westewind mijn buurt
Als vriendelijke roepstem ingestuurd.
VOOr kerktijd volgde ik dan de Sabbathzon,
Tot wijd-uit glanzend mij 't riviernat stuitte;
Van dat het klokkenkoor den zang begon,
Totdat mijn oor den laatsten nagalm buitte,
Verbeeldde ik mij den stroom met dankb'ren blik
En zwellend hart zoo luistergraag als ik.
En kwam 'k aan vriendenarm op de avondklok,
Op 't luiden af uit d'ongezienen toren,
Dan was 't mij of mijn jeugd den klepel trok,
En 't hart verjongd zijn kinderlied mocht hooren;
Meê luisterde uit zijn donkerheid de stroom,
En glansde — als uit des levees diep een Broom.
Ook slipte ik af en toe mijn stad weer in,
Doorzwierf haar straten — met een sterk verlangen
Naar onverdeeld weer de oude Stede-min...
Helaas! mijn gangen werden vreemd'lingsgangen;
Eerst waar 'k weer achter mij 't gezochte had,
Hervond ik in mijzelf mijn eigen stad.
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Mijn hart had elders nieuw geluk gekweekt,
Miin geest zijn werkplaats elders uitgelezen;
En mijner oogen zon, hoe ook verbleekt,
Kwam me elders over vrijer pad verrezen;
Waar al wat werkt uw leeggang gadeslaat,
Wordt puntig ied're kei, hobb'lig de straat.
1882.
GEDENKSTEENTJE VOOR EEN JARIGE
EERE-TANTE
Aan Mejuffrouw L. Bezemer,
van een oud-stadgenoot.

Zoekt innigheid naar eerenaam,
De volksmond geeft er eentje;
Ook die Been eigen Tante heeft,
Zweert toch bij Tante Leentje.
Haar „van" moog barsch van Bezem-kunst
Op de oorlogszee vertellen —
Ons tantetje, in haar Stad geliefd,
Kan 't met een Voornaam stellen.
Verbeeld ik mij den Achterweg,
Dan zie ik Tante Leentje;
Aan haar te clënken doet al goed,
Want frisscher ziel Been-eentje;
'Schoon lijf en teal van kindsbeen of
Geen welzijn ooit verheugde,
Viert ze alnog-jong haar tachtig jaar
Volgroeid in levensvreugde.
Haar eigen meesteres te zijn
Poogde immer Tante Leentje;
Hoe aartsgezellig van natuur,
Nog steeds woont ze op haar eentje;
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Braaf-zorgzaam ziet men naar haar om,
Op klopt ze in nood haar buren;
— Ontgaande aan noodeloos beklag,
Zoo leerde zij verduren!
Honkvast als zij, verbeeld ik mij
Te naderen Tante Leentje;
Hulpzeegnend zit ze op de oude plek,
Thans ver van in haar eentje;
Met haar te praten is een feest
Zelfs voor verwende gasten,
Wie honderdmaal haar schrander brein
En schalke luim verrasten.
Trots alle pijn, de iêvenspijn
Stuitte of op Tante Leentje:
Zoo moe van leest, zoo kwik van geest,
Ontmoet ge er zelden eentje;
Heldhaftig Teed ze al boozer lot;
Neep elke boei al sterker,
Blijmoedig werk deed wonderwerk --Tot k erk verhief 't haar kerker.
Tree zacht haar lief oud huisjen in,
Vast hield zij aan dit eentje:
Hier gingen drie geslachten Tangs,
En groetten Tante Leentje;
Zooals de zon de bloemen treks,
Zoo trok zij 't hart der menschen ....
Maar opbloei, 't vriendlijk stralen waard,
Hoort tot mijn vrome wenschen!
Bestraffend schudt de gastvrouw 't hoofd:
„Verjaard wil 'k, niet geprëzen! .... "
En dank voor wederliefde alom
Geeft ze uit de ziel te lezen.
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Vertrouwt ge aan eenzaamheid en nacht
Uw smarten, Tante Leentje,
Voor methouw aan den Jubeldag
In 't huis dat STRIJD en ZEGE zag,
Kom 'k met een gevelsteentje:
GOED DOET HAAR WOORD, HAAR BLIK, HAAR DAAD;
DOOD ZWIJGT ZE, OOK IN HAAR LOT, HET KWAAD.

27 Mei 1914.
AANBIEDING VAN „SINTJANS-LOT"
I
Aan Albert Verwey.

Luistrend knikt ge uit Noordwijk-Buiten,
Man der daad! mijn droomhof toe,
Wetend hoe 'k beraden opwaak,
Me opmaak — nimmer strijdens moe.
Vraagt ge of lach 't van klacht zal winnen,
Antwoord geeft na storm uw zee, —
Wrakken in Naar diep verduiserend....
Bovenop al lust en vreê!
II
Aan Magda B.

Stem gaf 'k mijn dicht; en vaak gestoord,
Hebt ge aangehoord en opgeschreven —
Uit dubb'len nacht aan 't Licht gebracht —
Hoe 'k blikte in vreugdevol ver-achterliggend Leven.
Bevat'lijk-stille, uw pennevlucht
Trof me als gerucht van vogelveeren,
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En 'k dacht aan 't wiekgeklep-muziek
Waarbij, ook naar flak tuin, mijn Muze u om zag keeren.1)
En zag maar schaars die Wilde tuin
Uw blonde kruin in goudlicht bukken,
Nieuw groen Goddank, en blijde klank
Omspeelde er thans uw jeugd: oogst hielp zij la ch en d
[plukken!
') „Kamermuziek" blz. 126.
Naar 's levens tuinen weer
Klapwiekt en neemt ons vogelijn
Blij' ommekeer!
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LEVENSBEELDEN
TER GOUDEN BRUILOFT
Van den Heer en Mevrouw
F. Bezemer-Grashuis to Oosterbeek.

Uchtend overbloosde uw land:
Blijde stondt gij hand in hand
Voor uw groenen boom gebogen;
Blijde zaagt ge elkaar in de oogen,
Blijde naar de t wijgen op —
Hopende op wat bloesemknop!
Middagzilver sierde uw land;
Dankbaar stondt gij hand in hand
Voor uw hoogen boom gebogen;
Dankbaar zaagt ge elkaar in de oogen;
Dankbaar oogend naar den top,
Telde uw hart de vruchten op!
Avondgoud verheugt uw land;
Peinzend stondt gij hand in hand
Voor uw donk'ren boom gebogen....
Moedig ziet ge elkaar in de oogen:
Over ritselenden top
Gaan de wond're starren op!
23 Sept. 1906.
EEN ZWAK ZUSJE OP HAAR VERZOEK
OUDERWETS BEPREEKT
Door Sleeprijmer.

Te zwak voor ord'lijk werk, maar niet voor feestlijk zwoegen,
Maakt ze alle dagen jacht op 't nieuwste stadsgenoegen;
Diep deel in Geestvermaak kent ze ditneer slechts bij name —
Wanneer ging fijnproef ooit met snel- en veelproef samen?
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Noch treur- noch blijspel pakt; grof vleit de Klucht haar zinnen;
Wat kruidig opgewarmd, gaan kliekjes ook naar binnen.
Waar maar te lachen valt, of 't vreemde kostbaar schittert,
Vergeet ze wat er schreit, vaak naast haar 't hart verbittert,
Vaak in haar smacht en woelt naar uitzicht op gezondheid,
Als 't rustloos rust-uur, grauw, zich wreekt op ijd'le bontheid!
Waard is zij Speenhoff's lied. Als dankbaar eerste-ranger
Borduurt ze een boek-omslag: Voor Neérland's dichter-zanger.
Borduurde ze als DEVIES: Hoog moog' hij 't volks-peil heffen
Die snaaks of droef geluimd den volksdrom weet te
Dan had ze allicht verzucht: „Derft hij Been idealen [treffen —
„Wiens kunst ook keurmerk sloeg in 's y olks verminkte talen?....
— Wordt zuiv're moedertaal verzaakt tot in ons schrijven,
Een-elk behoort ze in 't lied; in 't lied moet ze erfschat blijven!
Zuslief — kind van haar tijd, dus lang niet bang zich te uiten —
Sluit Loch 't gewaagde woord, ook 't schuldloos platte, buiten;
En Wendt zich schaamrood af, verneemt ze op straat gesprekkenWier weergft — 't podium af! — haar pretlach op zou wekken!....
— Dat ze in de Kunsthal mint wat ze elders zorgt te ontwijken,
Daarover („eenig leukr) moog Speenhoff 't vonnis strijken —
Hij, eenig in zijn soort, waar 't aankomt op vermaken,
Wier kittel-greep sours fel de hartsnaar weet te raken;
Droog spottend man van hart, uitbeeldend menig type
Dat in den spiegel ziende — een buur meent uit te sliepen.
Toch vast verried een blos de tokk'lend ingedaagde,
Terwijl den Rechter zelf allicht wat schuins mishaagde,
Zijn schertsvernuft ontsnapt, en juichend opgevangen!....
Eèn dubbelzinnig woord wist onderscheid van rangen;
Doet ook wel deftig slag verloopen tot een kinkel,
Die 't valsch gekleurde kiest als 't mooiste uit heel den Winkel;
En — Israel's kleine doek voorbij geloensd — blijft wijlen,
Wijd-oogs, voor kla' dvertoon op bonze kermiszeilen,
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Al zulken bijval moe, van elken bijval zeker,
Is onze Volksman 't eens met zusje's boetepreeker?....
Zelf is ze aldoor te wuft om aan gevaar te denken,
Heeft koortsig veel aan 't hoofd, ziet bal en al weft wenken.
Mag Bioscopen-tal tot uit ondenkbaarst leven
Haar, zonder denkgevaar, gevoelsvertooning geven, —
Wat geeuwrig bij muziek, en zang verstaande als klanken,
Heeft ze aan 't Concert toch blik op nieuwer Tooi te danken:
Drie- viermaal daags verkleed, toont ze even onbevangen
Hoe ruim haar kleerkast is, hoe nauw haar kleedjes prangen!
Van 't heerlijk wink'len „op!" zet ze in ververschingszalen
Den lekk'ren tand te Bast; thuis wachten kieskauw-malen;
Wacht weft beslom'ring ook, diep gaande in schat van zaken
Waar, door haar beurs gesteund, haar Naam wee heeft te waken.
Naar Vrouwenkiesrecht neigt haar achteloos verstandje,
Dat luttel maalt om gang van wereldrijk of landje;
Pas weet, of 't reeds vergeet, waar ergens de oorlogsbrand is;
En taalt naar boek noch blad, zoo 't luchtig noch pikant is.
Lief,
hebberijbedrijf, 't is waar! weet ze te aan pakken,
Maar 't komt tot geen houvast; in eens wil ze alle vakken —
Zich eigen maakt ze er geen; na omhaal, druk en vluchtig,
Stelt ze ernstige oef'ning uit
sows heel onhoflijk kluchtig:
Streelt voordrachtkunst haar oor niet naar bekende mode,
Vrijmoedig dankt haar rug den man die kenners noodde.
't Kunstpraatje 's and'ren daags helpt al haar praatkunst bloeien,
't Oprecht gemoed van zucht voor dicht en dichters gloeien;
Om, eer haar naaister belt, een zee van tijd te vullen —
Zal ze uit dat beeldig boek van haar Jacques Perk gaan smullen;
Die 't schonk, begreep haar smaak: hier als bewond'ringsteeken,
Zie 't lintje op bladzij 5!.... Bleef daar de lezing steken?
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Of las zij 't bundeltje uit, dan kan 't Been nieuws vertellen....
Ha, met de modeplaat Goddank! ziet ze eindlijk schellen;
Weg knipt de schaar der kunst, der fraaiste kunst, haar zorgen —
En veilig blijft haar geest in prachtband opgeborgen.
Nu weft kan ze opgelucht schild'rijen gaan bekijken,
Door slim beluisterd woord van zienswijs luid doen blijken;
8n voerde Zij 't penseel, o! o! flak boschtafreelen —
Dat zitje! als aan de Tent haar Grenadiers gaan spelen.
Aan vreemden wijst ze in stad vol trots haar wandelwegen —
Genietbaar uit haar trams; te voet valt de afstand tegen;
Op straat, aan strand, in zee, komt elk Loch wel te weten
Hoe 't opgaan in Natuur haar levenszorg mag heeten;
Haar liefste plaats zij thuis, — kan, mag ze om rust en orde,
Om eigen zwak gestel, haar wereldje ontrouw worden?
Jong, mooi en rijk als ze is, en zorgloos offervaardig,
Gezien, gezocht, benijd, leeft ze in haar wereldje aardig;
En doof voor toeroep: „Ho, te hard van stal geloopen!
„Uw paard zou 't voor halfweg met heelmaal weg bekoopen— "
Hoort ze op haar levensrit al dwazer 't jachtlied zingen,
Dat smoort — in lustgebrek? in rust, als 't eind der dingen?....

***
Stel nu, dat echt groot nieuws — oude erfkans, glad verkeken!
Fortuin, glad naar de maan! — haar dond'rend toe kwam spreken...
Uit praalweelde opgeschrikt, geduwd in 't werklijk leven,
Zag ze eindlijk zonder arts zich 't wenschlijk voorschrift geven:
Nog duiz'lend, moest haar brein zijn werking in gaan richten
Naar allernieuwste kuur — uit nood geboren plichten!....
Een stalen veer gelijk — felst op, na diepste bukken —
Kon 't haar gekneusde jeugd bij wilsvolharding lukken,
Vroeg, eerlijk vroeg te gaan — na deerlijk diefsch gekuier;
Verlost van leegen tijd en leeggang's lief geluier,
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Al zoekend hot en her, verdwaald in den beginne,
Bij tegenslag van 't lot zichzdf ook te overwinnen;
En grootsch op haar geslacht, als Vrouw, zich 't recht te koopen
Op vriendlijk plaatsje in 't rijk van hebben en van hopen;
Door eenvouds kalmen disch zich aan te voelen trekken;
Bijtijds genoeglijk moe ter rust zich uit te strekken.
En vastheid zou haar blos, haar blik karakter krijgen:
Beteek'nis 't schaarscher woord; ziel 't lath*, zegging 't zwijgen;
Schoon wierd dan 't lief gelaat, den harteklop verklappend;
Knap 't handje, op weerwerk uit; rap 't voetje, in 't werkspoor
[stappend,
Al flinker, blijder voort door stil ontwikk'lend Leven,
Waaraan 't vermaak een steun —, de dagtaak Doel zou geven;
Een schijnramp 't waar geluk: verzaking veler vrienden
Den intrek van een Bast: Kracht, ook die and'ren diende!
Zag zoo, dit jaar ter eer, uit zwakte Fierheid rijzen,
Af zag 'k van dichterkans op roemrijkste eerbewijzen
Op ridderslag voor 't puik der )ubileumzangen —
Uw knikje, o Neërland's Maagd! kroonde al mijn feestverlangen.
1 April 1913.
GEDACHTENIS AAN FRANS BEZEMER
Wijsbegeerte is levensbespiegeling, geen
doodsbetrachting. Van Vloten, naar Spinoza.

Wat soms me een blos naar 't aanschijn joeg
uw niet-meer uitgaanstijd:
In jongste'
Geen late komst hoorde ooit verwijt!
Elk heengaan 't vriend'lijkst „Morgen vrOeg?"
Nog voel 'k dien blos nu 'k, vreemd bevrind,
Voor 't eerst in stille kamer kom
Door een zoo'n trek uw beeld weêrom
In 't warmst van mijn gedachten vind;
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En daar 'k mij naar uw sponde richt —
Maar waar Been matte stem mij groet,
Geen hand de mime meer ontmoet —
Loof 'k Loch uit donk're wereld Licht!
Voor 't eerst en 't laatst legt zich mijn hand
Op 't voorhoofd, pas verkild en strak,
Waarachter schat van kennis stak —
Noest allerweeg nu voortgeplant!
En kwistig strooide uw herfstgetij
Al 't schoone, gretig opgelegd;
Het beste, in eeuw aan eeuw gezegd,
Herlaast, herdacht ge, en schonkt ge mij.
Verheugd, of ik uw helper was,
Koost ge alle dag uit kostb're spind —
Lêës-kunstnaar gij als de an d'r e vrind —
Zalf die mijn blindheid als genas.
Oudste in den Driebond, jongste in schijn,
Elks liev'ling, hulp van klein en groot,
Weft twee jaar lang schier huisgenoot,
Hielpt ge mijn herfst nog vruchtbaar zijn.

* **
Den winter kende uw Leven niet;
Kwik stapten uw haast tachtig jaar,
Gekroond met vol en donker Naar,
Door Rijswijk's Bosch, om Voorburg's vliet;
Van Arendsburg, met blootgewoeld
Getuigstuk van romeinschen bouw,
Langs 't Huffs de Binckhorst — naakt en grauw,
Droef of 't zijn slooping voorgevoelt —
171

LEVENSBEELDEN
Naar Hofwijck, HUYGENS ' huffs voorheen,
Waar VEEGENS niet meer 't echte vond; 1)
Niels dat zich aan den stichter bond,
En kenmerk van lien dichter scheen.
Na steels een stapje in Hofwijck' s laan,
Bij snaakschen zet uit HUYGENS ' dicht
Door BAKE feestlijk toegelicht, 2)
Stiet weer uw stok de wandelbaan.
Zieh dee 'k waarvan de makker sprak,
Wiens zorgzame arm vol teederheid
Me in elk getij' heeft rondgeleid,
En kenlijk trok naar 't boek op zak:
Want buiten ging 't als binnenshuis;
Niemand gezelliger dan Gij!
Maar stond de greep naar 't boek u vrij,
Dan, wd6r ge ook voorlaast, waart ge thuis.
't Zij omgestorte steenen paal,
't Zij dijkje of terp, 't zij muurtje of hek,
— Waar schaduw viel op zitbestek
Verhief, vereende ons, rijke taal.
Verraste ons kinderspel of groet,
Dan werd (naar 't aardig fluisterwoord)
„De les" gestaakt; en blij gestoord
Deed zich 't oud-Meesterhart tegoed.
1 ) Zie „Een wandeling naar Hofwijck," in Mr. Daniel Veegens'
Hist orische Studien, 2 deelen, uitgegeven door zijn zoon Mr.
J. D. Veegens. — 2) Mr. C. Bake — onder den naam Meester
Constantijn zich onderscheidend door zijn, in tweeden druk vermeerderde, Invallen en Uitvallen vol vriendelijk snedigen geest —
handelt in De tijdspiegel, jaargang 1900, over „Huygens als zedenmeester." Deze bijdrage, voorgelezen in 't Haagsche genootschap
Oefening kweekt kennis, was in 1896, het jaar der Huygens-her
denking, bedoeld geweest voor een HUYGENS-ALBUM, waarvan
echter de uitgaaf niet is doorgegaan.
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Dat bracht ons tuintje of huis, en hier
Dit huis der stille kamer thans,
Vertellinkjes vol kleur en glans
Aangaande ook menig oud-scholier.
Hoe kostlijk vroolijk zat gij daarl....
— Al ging 'k eerbiedig met u om,
Dacht ik bij U aan ouderdom?
Aan voorgang op de zwarte baar?

***
't Kerkhof voorbij, roept vogelschal
Naar beuken die weft knoppen gaan,
Naar banken die to wachten staan,
Doch waar de vriend niet keeren zal —
Die 't landschap voor mij gadesloeg,
Besprekend (zacht, om 't zoet gefluit!)
Nieuws dat hij, Oude boeken uit,
DEN GULDEN WINCKEL binnendroeg;
De vriend, Wiens potlood — graag van nut
Zoo mijn gepeins een vers verried —
Zijn drukproef om de mijne lief,
Met een geduld nooit uitgeput.
Geduld — sloeg 't niet nog vaak zijn slag
In dienst van uw verzamelkunst,
Sinds deze ook oogst van prentengunst
Na stillen strijd vervreemden zag?
„In goede handen viel de buit;
Weet elk dat van zijn erfenis?"
ZOO zocht ge uw troost in uw Bemis --,
En zaagt naar nieuwe vondsten uit.
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Wars bleef van rust het schrander brein,
Waaruit nooit gave kwam gespoed
Die niet den weg nam door 't Gemoed —
Waar alles bloeide in zonneschijn.
Uw goedheid lachte uit open oog;
Als zielsmuziek was ze in uw stem;
Haar dankte uw wilskracht zachten klem,
Waar ongedwongen elk voor boog.

* **
Verscholen heerschte uw wijsheid, vriend,
Wiens zelfbeheersching tot aan 't graf
Uw Lange Leven wijding gaf,
En kloek-beschamend nog ons dient.
Zorg, smarten, hadt ge als iedereen,
Meer dan de meesten wel misschien;
Maar nooit lief ge and'ren kommer zien
Dan Meelij's traan, waar z on door scheen.
„Kom morgen mij'res wekken, vrind":
In deze uw bede, als avondgroet,
Om slaap die niet kwam dan voor goed,
Schuwde uiterste ernst Been schalken tint.
Geen klacht bezoed'le dies mijn roues....
1k weet ook niet wat grooter is:
Mijn dank aan u, of mijn Bemis
Nu 'k van u ga — ter dood getrouw.
De stilte dempt mijn laatsten groet
Waar kort'lings ons God zeegne u! klonk —
Man, Wiens bestaan van blijheid blonk,
Uzelf-verloochnend man van moed!
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In uw berusting waart ge een held;
In uw vertrouwen bleeft ge een kind;
0 wist ge hoe 'k u heb bemind,
Wiens geest als feestlicht mij verzelt —
— Verzellen zal in de' ouden bond,
Terwijl naar zonne- of wolkenzwerk
„De stille man daar bij de kerk"
Niet opziet uit den moedergrond.
15 van Lentemaand 1911.

DECEMBER-VERRASSINGEN

I
Voor de eerste maal bij ons aan huffs
kreeg Sint Niklaas belet;
Een booze geest blies 't feestlicht uit —
en bond de vlugste aan 't bed.
Droef afscheid nam nog vOOr den nacht
een blij verschenen Bast:
GedwOngen ging ze, en 't klein gezin
werd slag op slag verrast.
Daar lag nu 't drietal, letterlijk
lag 't bij de pakken neer;
Wat ter verrassing was bedacht,
kreeg zelfs geen knipoog meer;
Veeleer nog keek al om den hoek
de koning van het Niet,
Op aarde onsterflijk hij-alleen,
dock Wien geen sterfling ziet.
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II
Aan twee van ons ontging 't besef;
de derde spitste het oor:
Wdt speurde ik?.... Onraad was het niet,
daar was 't te vriendlijk voor;
Geen deurgepiep, geen trapgekraak,
noch voetstap steelsgewijs....
Toch telkens vond ik laafdrank staan,
toen de eetlust wee' rkwam — spijs
Weft hoorend naast me jets neêrgezet,
„ho!" (riep ik) „goeden dag";
„ „Neen!'' '' lachte een fluister-fee „ „Goe-nacht" "
ra-ral riep klokkeslag.
Een andermaal daar 'k haast in slaap
nog stamelde „Goë nacht'',
„ „Goë morgen!" " zei de fluister-fee —
Fluks heen onhoorbaar zacht.
Doordien zoo plaagziek dag en nacht
ineen-gevlochten scheen,
Beleefde ik — droef-benieuwd — een klucht,
met wee-klacht om mij heen.
Denk hoe 'k — bed-uit, met zorg gekleed —
in huffs poolshoogte nam,
Doch dwaas te middernacht in plaats
van op den middag kwam.
Verbaasd, versuft, gauw weer naar kooi,
zag 'k of van 's werelds loop,
Sliep, moe van pijn; droomde immer mooi,
ontwaakte in vrees en hoop.
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Ginds tusschen lijdensstemmen door
klonk nooit, suste al maar zoet
Bemoedigende hartlijkheid —
en vast bracht ze ook mijngroet.
Geen weergroet voor den blinde?.... Soms....
zelfs tijding, maar zoo kort,
Zoo neevlig.... Wist ik maar ronduit,
verzuchtte ik, wat er schort!
III
Niet Lang bedleegrig-ziek geweest,
steeg 'k of naar doodsch omlaag;
Een scharrelspook, ging 'k spiedend rond —
klom 'k op met bange vraag.
Moed vatte ik toen ons aller fee
heel zacht een wijsje zong;
Nu wist ik dat een stille kracht
den boozen geest bedwong;
Onzichtbre wapens deden dienst —
hij gromde, en ruimde 't veld;
Juist op den kortsten dag van 't jaar
stond beterschap besteld.
En zij, wier boodschap roestig blik
in goud veranderd had,
Had nog wel weer verrassing voor,
zei me ik en weer niet wat.
Iv
Nog moest de meest bedaagde ontzien;
toch ter bedoelde tijd
Raapte onze Stille uit don'kren hoek
een schat van heimlijkheid;
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Schalks neurend na beraamde keus
droeg ze al een deel trap-op;
Feest-luchters gaf ze en zwier en scherm,
't gebloemte een zegen-drop.
Hupsch, uit den ruststoel, keek naar haar
de huisvrouw blijde ontroerd —
Toen vlug geklopt, en vreugde en dank
puik-hoog werd opgevoerd:
DE KERSTKLOK LUIDDE EEN FEESTGAST IN...

Belet kreeg laatst de Sint .—
Thans, namens hem, kwam 't droef destijds
vertrokken oudste kind.
't Huis waar zij toenmaals zoo verheugd
zijn komst meê voorbereid,
Waar ze om zijn aftocht had getreurd,
mocht nu weer ingewijd.
Naar onverouderd volksgebruik,
ditmaal door 't lot verzet
Naar 't heiligst Liefdefeest op aard,
handhaafde een Sint zijn wet.
En die opzetlijk voor dien Sint
zoowaar geboren scheen,
Jongste onzer, frisch in opbloei weft,
wees naar „de pakjes" heen!
V
Kalm aan was al 't geschenk ontbloot;
gelezen niet to luid
Al 't bijschrift — eêns in dollend rijm
op koortsvermaan gestuit.
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En niet alleen dat zacht muziek
't roemzuchtig pretvermaak
Al temp'rend opgeluisterd had,
lest-best — boor schoonste spraak:
Ons openbaarde een dochterlief,
wier stem haast steken bleef,
Wat moederhand uit moederhart
vandaag zoo heimlijk schreef.
En nauwer nog sloot zich de kring
waar scheiding had gedreigd,
En proefde al 't zoet van Eenvouds taal
die 't diep der ziel ontstijgt.
En naar een redster uit den nood
Voerde ons de slotzin meê:
„Wat Sint-Niklaas toch zëlf bier bracht —
Was 't niet een goede fee?
„Die zOO gewaakt, gewerkt, verpleegd,
Verzorgd heeft dag en nacht,
„Halfziek, drie winterweken lang,
die heeft ons hart gepacht!"...
Om „zuster"

drongen we ons,
en trillend stokte 't woord,
En zielsdank lachte uit sprekend vocht...
— De zegging daar ons hart naar zocht,
als HULDE klink' zij voort.
Lentedag 1917.
BETSY

NASCHRIFT TEN GELEIDE DER TOEZENDING AAN „DE ZUSTER"
Blijkt de nude vriend nog wat bij stem,
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Den langen zang vergeeft gij hem?
Ook dat ik Wintertij bezong
Toen de eerste Veldbloem opensprong?
Schuw keek ze, en vond zich vreemd alleen ;
En kil en grauw bleef 't om ons heen;
En aarde en wereld vroeg verslagen
Of nooit verpleging op kwam dagen?
Maar uit dat eenzaam bloempje Loch
Glimlachte Schoonheidswording nog;
In dank ontzien moog 't blijven staan,
Licht lokt het menig ander aan,
En stuurt verplegend stil en zoet
Een Blimp van troost in 't dofst gemoed.
Zoo kommervol als met het VELD
Was 't met mijn innigst IK gesteld;
Toch vroeg weft Lentedag een lied —
Een lentezanger bracht hij niet....
Voor zangstof wees hij naar 't verleden....
Toen is een Spreeuw aan 't werk gegaan ;
Dat beestje, klaagt gij, valt niet mede?
„Och", fluit het tot besluit,
„Ik heb mijn best gedaan".
EEN BROEDERVRIEND NAGEBLIKT
3 Februari 1917
F. H. EIJDMAN t
I
Slank en blond, met durf-al oogen
In 't gulhartig fijn gelaat,
Spotziek maar ook lichtbewogen, —
Is 't uw jeugd die vOOr me staat.
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Onweerstaanbaar ongedwongen
Kwaamt ge — al vuur, al vrije zin —
Elks gemoed als ingezongen,
En voor goed mijn leven in!
Toen die schok mij op deed schrikken
Uit een Broom van levenspijn,
Plaagde uit schalk-oprechte blikken,
Vriend! mijn beste medicijn:
Zielsgezondheid bracht ge uw dichter;
Vreugdverbeelding werd ik rijk,
Warmer werd het mij en lichter,
Weemoed bloosde — en nam de wijk.
II
Sinds, door heel den loop van 't leven,
Wat al schat van hulp en zorg,
Wat al Liefde mij gegeven —
Die de pit der Wijsheid borg.
Meester in wellevenskunsten,
Was het u een zielsgenot
Te verrassen met uw gunsten
Den vertrouwde in al uw lot.
Med als 't waar' met u ten strijde,
Door waranden van geluk
Over berg aan berg van lijden,
Op — ook onder nood en druk,
Scheen 'k uw wereld ingestegen;
Inderdaad vaak lang uiteen —
Gêëstlijk saamgaande allerwegen,
Koersten wij naar kruispunt been.
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Aldoor zag ik mij gedenken:
Gulden gave uit hart en geest,
Is er in uw briefgeschenken
Een fortuin belegd geweest;
Rente plukte ik, tot er dieven
Slopen Tangs mijn lichtgewelf,
Mij verduist'rend ook uw brieven....
— Nooit hun indruk, nooit uzelf!
Invloed hadt ge op elke omgeving;
Die, waarvoor gij hebt gepend,
Zegent zichtbare overleving —
Dank uw kostlijk schrijftalent.
Steeds ook, even gaarne als vaardig,
Sprdakt ge onze eedle taal zOO rein,
ZOO natuurlijk schoon, zOO waardig —
Dat Been weerspraak ruw kon zijn.
III
Meer dan veertig jaar al, heugde
Vriendschaps-opbloei en bestaan,
Toen uit donker Teed &II. vreugde
Aanlichtte over beider baan.
Rustig kloek, vroeg zilverharig
Met aartsvaderlijken baard,
Troonde uw her fst — en zocht meewarig
Hoe mij 't lot kon opgeklaard.
En ziedaar ons broederwezen
Aller-vruchtbaarst nog volgroeid:
Vaste buurschap kwam verrezen —
Tien jaar Tang heeft ze ons gebloeid.
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Saam elks loopbaan in te staren,
Nu zich op eenzelfden stroom
Liet door 't avondlandschap varen,
Bracht vervulling van een Broom.
Herwaarts uit den kring der vrinden
Kwam nog de oudste als derde in bond,
Hij . Wiens Leven blijft te vinden
In de harten die het vond.
Dubbel deedt ge uw Licht mij blaken
Toen het zijne was gebluscht;
In zijn naam ook heerschte uw waken,
Zelfverloochnend, voor mijn lust.
Ridderlijk en mild voor alien,
Waart ge uw' blinde aandoenlijk zacht,
Wat behoedzaam welgevallen
Heeft hem op- en ingewacht.
Hoek der huizing, gul voor me open,
Toonde 't jaar der Stichting aan;
Kon mijn dank den Bevel doopen —
Broeder-uitkijk zou er staan:
Waar 'k zoo haastig kwam gestegen,
Trad gastvrijheid aan de trap;
Juichend klonk me uw „Welkom!" tegen,
Na vermanend handgeklap.
IV
En de stevige arm, Bien 'k blijde
Greep waar blijde uw hulp kwam staan,
Voelde schraler? en 't geleide
Voelde ik meer voorover gaan?
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Daaglijks inniger „Gods zegen!"
Droeg 'k sours meê als wage pijn;
Doch verstond ik uw verzwegen:
„Elke groet kan laatste zijn"?....
Feestdag onzer eerste ontmoeting
Keert — als mijn gedenkdag nu;
Zacht verwijt hem mijn begroeting
Dat hij keerde zonder U....
V
Gij Wiens minderheid van jaren
Eens mijn lente keeren deed,
Eer uw naherfst kwam to ontblaren
Liet ge uw vriend in winterleed.
Niet meer strijder voor mijn vrede?
Niet meer Wachter in mijn lot?
Verder, weet ik, reikte uw bede,
Broeder Frans! dan naar dit slot.
Amen 't slot! want heel uw Leven,
Vroolijk-vroom eën streng gewrocht,
Wees voor de' uitslag van zijn streven
Op de Hand wier klem gij zocht.
„Hand wier schaduw 'k mag ontwaren
Op de wolk om 't aardsch bestaan,
Veilig naar uw wenk zal 'k varen —,"
Zoo bedoeld hebt ge en gedaan;
Zoo ook bleef God's aarde u lusten;
Onvermoeid rya zwaren dag
Werkte uw avond wars van rusten,
Vlotte u 't werk bij luim en lach.
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Aangevuurd door tegenslagen
Gaaft ge ook 't stoutste plan nooit op,
Bleeft ge uw taak in 't harte dragen —
Eerlijk tot zijn laatsten klop.
En geestdriftig jong gebleven,
Gaaft ge u — rein naar 't licht gewend,
Vroeg gehard in 't moedig leven —
Edelmoedig tot aan 't end'.
VI
Rijkbegaafde! hoe meesleepend,
Hoe vertrouwend en vertrouwd,
Idealist! hoe heerlijk dweepend
Vondt ge ontzag bij jong en oud.
En bekend staande als „De Vader"
Om uw grage pulp wijd-uit,
Waar stond man zijn vrouw ooit nader,
Teërst van zorg als voor de bruid?
Waar ooit leefde stil-geruster
Zoo zachtmoedig-wijs een vrouw
Als uw vrouw — mu schier een zuster —
In gewijder huffs der Trouw?
Waar ook kweekten kliiizenaren
In meer welgelegen woon,
Blijder dan dit paar der paren,
Smaakvolle' eenvoud, goeden Loon?
VII
Waar 'k mijn tweede thuis mocht roemen,
Hoort verbeelding 't lees-uur slaan;
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Toegelachen door uw bloemen —
Bloem der Kunst doer ge opengaan:
Weet zich staêg uw keus geprezen,
Staeg, om schilderij vol gloed
Uit uw weërgave opgerezen,
Weet ge ook clëze als Kunst begroet.
Weer verlangend „opgeborgen"
Plaagde uw scherts maar deed Been zeer
Zit ik, luist'rend wëg mijn zorgen,
Uren als gelukskind neêr.
Vaak daartusschen-in bezoeken;
Veel in tal, en elk in tel,
Doen ze als wand'lende open boeken
Kijken rêcht in 't levensspel.
Doet u de aanblik snacks verwijlen,
Echt vernuft en echt gevoel —
Denkers-ernst doortrilt uw pijlen :
Humor snort, en raakt het doel.
Gij vertelt. Naar uw verleden
Weggetooverd door 't gehoor,
Reis ik in mijn leunstoel mede
Half de wijde wereld door —
Tot we in haast haar oorlog vloeken,
— Twist ontgaan bij krijgsbesprek,
Beider briefschat onderzoeken,
Of mijn vets en zijn gebrek....
Gisping hoot 'k haar dolk al slijpen....
Stroom van moedwil stort gij uit,
Om plots week! — mijn hand to grijpen,
„Still" mijn ziel krijgt uw geluid.
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Zielsdicht hoor 'k in klank herboren,
Hoor ik haap'ren, hoor 'k weerlegd....
En (der Muze zij 't gezworen!)
Voor mijn eer is 't dat gij vecht
Om êën letter sours, ëên teeken....
Komt mijn gastvrouw er op af,
Dra komt misverstand gebleken,
Of — wie zich gewonnen gaf?
Keurmerk klinkt dan uit herlezen....
Ach, de schrik der waarheid komt:
Speeltuig, schoonst van al geprezen,
Was me uw stem — en ze is verstomd.
En de hand heeft mij begeven,
Die mij diende ook door haar stilt;
Dichtwoord ldätst door u geschreven,
Rust me aan 't hart als heilig schrift.
VIII
Brave! al glanst mij thans uw goedheid
Tusschen rouwfestoenen door,
Waarom bitt're klacht bij zoetheid?
Niet Gij waart het die verloor.
Laat zich NEIN verlies al droomen?
Blij herdenken doet zoo goed,
Doet u keeren, doet u komen,
Sluit uw Geest in 't warm gemoed.
Zie 'k mijn levenrest in waarheid
Los van uw persoonlijkheid?
Kracht-figuur in zonneklaarheid —
Staat gij vOOr me, al stied uw Tijd.
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Wil verlatenheid gaan dreigen,
Spookt uit leegte een somber koor,
Weer voor 't troostlied leere ik zwijgen:
Niet GIJ waart het die verloor.
Naar uw wensch zijt gij bezweken
Eer uw ijver u begaf,
Eer zijn medif uit kon spreken —
De u benijdende op uw graf!
Naherfst was 't, maar Been ontkleurde,
Dien uw blik van dank bescheen
Toen voor 't laatst uw hoofd zich beurde....
Gij niet, wien de grafbloem geurde,
Slechts de Dood hoorde ons geween.
_Rijswijk (bij Den Haag),

19 Februari 1917.
NAVIERING VAN MIJN ZUSTERS TACHTIGSTEN VERJAARDAG
Wist gij dan niet wat het beteekent
Los voor de vuist een toast to slaan,
Beteekent ---- voor 't beklaaglijk wezen
Niet deugend dan tot Dichtbestaan?
By Zeus, mevrouw I laat tafelschuimers
In hun verborgenheid vergaan.
Naar Homeros.

Des zangers hoogste lust zij 't lied,
Zijn lie fste loon ontga hem nietl
Bacchus.

mij naar tijdmaat amper
Twee jaar vooruit,
En toch Binds lang mij als een Moeder
TIJDFOPSTER —'

188

LEVENSBEELDEN
Maar Jong van doen! — oud leek de broeder,
Te stiller vierende u naar blijder 't feestgeluid.
Hoe voller 't hart, to minder woorden
Hem uit den mond,
En mooglijk nog maar half verstane;
Gij zadgt mijn Dank, mijn stille tranen,
En ziels-oog zag den blik dien Gij aan 't woord
[verbondt.
Wat plechtigs kwam mij op de lippen....
Maar redenaar
Word ik wel nooit — aleer de Goden
Mij op hun eigen Nectar nooden,
De beker puur van goud, ik — liefst weft achttien jaar !
as:5'n dronk had Spraak en al bevleugeld
Voor levenslang;
Een BRUGMAN zou 'k ten voorbeeld wezen;
Zöen dronk als nog — en opgerezen
Stond hier een spraaktalent verwant aan Godenzang.
G ez wet s, waar broër meë aan komt dragen
Na 't nagerecht?

— Helaas1 bij hem vindt feestontroering
Feestluim, feestgeestdrift, feestvervoering —
Juist claar waar fee stdr onk past — de tong aan band
[gelegd.
Verbeelding voelt de keel al snoeren
Bij feest op til:
Mij wacht een m ij n, ik zie ze laden....
Als moord met voorbedachten rade
Maakt, feestlijk lang vooruit, mij 't feestbestël al stil.
Vat, vat nu wat voor mij het toppunt
Van schrikbeeld is,
Bij stille vrees dat de Oorlogszonde
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Den laatsten droppel heeft verslonden
Der „melk voor de' ouden dag", Fransch-Duitsche
[lafenisi)
Zwaar u ter eere zat en zon ik
Op waardig woord;
Nu eens begaafden mond benijdend,
Dan weer me in eigen vondst verblijdend
Springlevend opgediept, in mondklem droef gesmoord.
Dan doe 'k heel blij, terwijl 'k inwendig
Worst'lend bezwijk;
De improvisator weet te treffen,
De deklamator weet te heffen,
Te laat komt woord-beradd, kom ik en mijns gelijk.
Onzichtbaar foltert ons een pijnbank
In vreugdekring! —
Als 't gul gegêven woord doet zwijgen,
Als 't stout genomen woord doet hijgen
En happen Haar wat lucht....
Nu zijn we alleen — en 'k zing!
Lees wddr 'k om zing. Zus, zet den bril op....
Met schalken spot,
Hoofdschuddend, kijk je er over henen,
En reikt je broër diën dronk, lien eënen?....
Verbeelding ziet het Goud, de mondklem is verdwenen:
Klaar uit zich recht en.slecht — Klink met me, en zeegne
[u God!
Feest-drãnk? Elk jaar dat weer dan tachtig
In 't licht herriep,
De uit nood verdunde witte, de Koemelk (hier van Overheidswege nog te koop gelaten voor zeventigjarigen en daarboven)
vergt althans voor hen wat afwisseling met mijn purper en teug
uit „de Fransche fluit", met mijn amberkleurigen uit „den
Dokter Druif (Teekenen des Tads).
Rijnschen roemer."
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Herroep dat tot je tien moogt tellen;
Na-tellend moge uw Heil verzellen
De broër die negentig als kroonjaar durft voorspellen,
Stil in zijn donk're nis Stokoudjes-lichtbeeld schiep?!
Voorbarig levensbeeld of Toekomst
Wat daar verscheen —
Daarheen op weg al overleunend
Erinring's wijsje al zachter dreunend,
Vdstklampen we ons, elkaar bemoedigend en steunend,
Aan leven bij den dag, zoolang 't saam mag — saam ëên.
En — Zuslief! denk je sours aan 't lijden
Door me opgebiecht,
Bid dan ook voor mijn lotgenooten,
Nd-dorstend! — heimlijk weg....
Aan kuchje en elboogstooten
Herkennen zij elkaar: 't is 't no o dsein dat nooit liegt.
Najaar 1918.
DICHTERWEELDE EN DICHTERZUCHT
Aan Dr. G. E. Opstelten, Bloemlezer
uit „Benjamin's Vertellingen-.

I. ZANGERSBOND IN MIJN TUIN
Immermeer in kleine gaarde,
Dankbaar voor verruimd bestaan,
Stap ik weer door avondschemer
Langs mijn leiband of en aan.
En uw nagunst, kilste zomer!
Heeft mijn Herfstgang ingewijd:
Herwaarts waait de geur van koolzaad
In zijn volste heerlijkheid.
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Goelijk tikt een vleugje regen....
Toornig zwelt het klaaggeluid,
Waarmeë Najaars eerstling-aanval
Op nog vol geboomte stuit.
Forscher stoot — en hoor zijn juichtoon!
— Dwarlen, droef! hoor bladerval;
Ruischend kleed bier over 't grintpad —
Leegte in 't rond voorspelt hij al.
Op- en neergaand luister 'k gretig,
Wind! die me als muziek omstoeit,
Naar uw jacht, de wolken jagend —
Blinde ook Gij, maar ongeboeid.
Mij, den zwakke, sterkt ge als makker,
Al uw stemmen ken 'k zoo goed,
Al uw luimen biecht gij eerlijk
Voor gelijkgestemd gemoed;
Wddr uw vaart ook wil belanden,
WAdr mijn geest ook henen trekt,
Eenerlei is beider uiting —
Zang door tegenstand gewekt.
Driest of dartel, storm of zefier,
Zoekt ge, in schijnbaar zelfbestuur,
Zoekt ge als ik uw weg! gij worstlaar,
Aan den leiband der Natuur.
Zwoeger, die en sloopt en zegent
Naar Naar ondoorgronden wil,
Wien, o uitgelaten zwerver,
Wien vervoert ge — en maakt hem still
Dichterziel verbergt Naar arbeid;
Wdt er rondom joelt of zucht,
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Stilkens words de kiem ontvangen,
Stilkens groeit en rijpt de vrucht;
Doch terzelfder uur g eb or en,
Trillend nog van wordingsdrang,
Looft alreê mijn liedgefluister
Uw al zwaarder prachtgezang.
Jaartijwis'ling vier ik mede;
Verzen zeggen in den wind
Weert noch deers den and'ren makker —
Derde in onzen bond begint:
Wieglend op den hoogsten uitkijk,
Welkom, rustig kunstenaar,
Lijster! die verrassend inviel,
Gul met tang — zoo kant en klaar.
Zwijgend zorgde uw trouw bij daglicht,
Even trouw, nu 't nachtuur daalt,
Streelt uw zieltje aandoenlijk feeder
Haar voor wie gij ademhaalt.
Als de zonnebloem u richtend
Naar het gaande of 't komend Licht,
Zoekt en biedt gij troost en opbeur —
Ruwste weer wekt reinst uw dicht.
Stortvlaag zaagt ge mij ontschuilen
Onder 't loofa er boven uit
Bleeft ge op post; uw boom moog' schudden —
Doet het schade aan 't liefst geluid?
Poost gij even, toegeroepen —
Toegejuicht! voelt ge u verstaan;
En benijd, aan Liefdes leiband,
Heft gij al nog zoeter aan.
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Eenzaam niet, staêg heen en weft gaand
Stapt hier 't oude menschenkind,
In het duister voorgezongen
Door den lijster, door den wind.
Wind werd storm, en kraakt al takken;
Hageljacht drijft mij naar huffs....
Hoar! in top kweelt nog de lijster,
Kalm als borg hem 't nest al thuis.
II. EEN WOORDJE MET NEIN LIEVE MUZE
Blij te moe — daar 'k aan mijn leiband,
Muze! uw warmende inspraak vond —
Kwam ik aan uw hand naar binnen;
En gekust van ziel en zinnen,
Dichtte ik voort aan Zangersbond.
Kind van minne, zooals moeder
Allerliefst te zeggen placht,
Bleef 'k nog Lang naar wensch gevangen:
Ken ik storm die niet uw zangen,
Tuin die niet uw vogel bracht?
Laat door storm in slaap gezongen,
Zag 'k — als dikwijls in mijn droom —
Zag 'k mijn tuin, en zag hem pralen,
Stil in de eerste morgenstralen —
Lijster wiekte, en 'k zag zijn boom.
Ochtend wekte me onder buien
Zwaarder nog dan te avondstond;
Maar Been stemming lief zich storen,
Lijster-loktaal kreeg 'k te hooren,
Stil beslag kreeg Zangersbond.
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Lustig proef 'k den klank der verzen....
Rustig willen ze ingegrift....
Hoe veel weer dan taai geheugen
Zou me een broze veder deugen,
Onverwijld haar Dichterschrift.
Allerlei gewrocht woelt rustloos
Door elkaar in 't bezig hoofd;
Alles tegelijk zoekt uiting,
Alles tegelijk vindt stuiting,
Gloeit en broeit en smeult — en dooft?

Handjevlug, dat eigen dagtaak
Vaak om mij liet achterstaan,
Koom' ook ditmaal niet te spade
Vracht in alley 41 geladen
Ziet haar Tossing kwalijk gaan.
Muze! die zoo plagend zegent,
Met zoo hemelsch jongen lack
Ouderdom nooit liet vertragen
In zijn Loch al korter dagen
Door gedachte aan laatsten dag —
Muze-lief! laat u verbidden,
Spaar een al te willig zoon;
Vlij den ziende, pers den sterke;
Schijnbaar onvermoeid van 't werken,
Hoef ik rust als laatste loon.
Openbaar en in 't verborgen
Dien 'k u thans al zestig jaar;
Dies een Kunstvriend mij ter wille
Draag 'k eerlang mijn Herfst-idylle
Feestlijk op! maar dan ook — klaar?....
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Werkstuk nog met kleur en lijnen,
Nog met zon — die schaars nu heugt —
Kwam zijn noeste zorg te wikken,
Mooi te kiezen, mooi te schikken
Voor ook hem vertrouwde jeugd.
Toegelicht uit heldere oogen,
Ingeleid uit warm gemoed, —
Helpe ik Levensopbouw schoren:
Niet tot hooge kunst verkoren —
Hoog roem 'k gunst, zoo 't werk voldoet.
Frisschen groei nog aan te trekken
Uit een tijdperk lang vergaan,
Nieuw geslacht zich meê te deelen,
Nieuwer mooglijk nog te streelen,
Lichtstraal is 't op donk're baan.
Oogst van zomerbloei belevend
In des levens overschot,
Eer 'k den dorscher. Hem, Wiens duiken
STARING'S Briefschat op deed luiken,
Gro en dankt hem mijn grijze lot.
MUZE SPREEKT: „ „Heil hem doorvorscher
Der archieven van Mijn Huis!
Heil ook u! Nu niet weer zuchten....
Schild'ren ga 'k u fraaie luchten,
Spelend boven 't stormgedruisch.

„ „Zing — geen zang worde ooit eentonig —
Ook het zichtbaar Herfstgebied;
Dichtergeest verliest geen oogen:
Door Herin'ring opgetogen
Zing, verrijkt, uw rijker lied!
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„ „Zeldzaam-vreugdloos ging de zomer.
Geurbloem vond zich vroeg ontwijd;
Maar de sierbloem, 't ernstig loover,
't Wazig landschap, 't lichtgetoover —
't Mijmrend Bosch vinde u bereid...." "
„Muze, ik zuchtte uit vrees voor Dichtkoorts —
Wil me ontslaan!...."
Dat woordje trof:
„ „Zoon! ook mij ontroert uw bede,
Vier uw Jubeldag in vrede —
Ga met onbepaald verlof.
„ „En vertel nog onzen kunstvriend
Hoe 'k u, door mijn arm omvat,
Hoe 'k uw jeugd verheugd deed zingen
Van de wondermooie dingen
Wijd rondom zijn Spaarnestad.
„ „En bezweer dien man der studie,
In zijn besten levenstijd
Ondanks duizend bezigheden
Vaak — te voet! zich te vertreden
In zoo'n kring van lieflijkheid.
„ „En nu ga, mijn zoon, tot weerziensr .
Zwijgend boog 'k....
En week te moe
Ging 'k — terwij1 mijn Danklied welde....
Ging 'k — terwijl me een lach ontstelde:
„ „Zoon, onthoud toch — mondje toe!'
Herfstbegin 1918.
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VOORJAARSBEDE AAN NICHTJE MAGDA,
MIJ EEN NIEUWEN LEIBAND SPANNENDE
— Onbepaald verlof te najaar
Schonk de lieve Muze uw oom....
— „Opgefrischt?" vraag je ietwat spijtig....
Niets weer, schalkje! houdt me in Loom.
— „En de leiband? Mooi van breedte?
Goed van spanning? Heil ermeë!
Waarom kijkt u zelf nu spijtig?"
— Van 't verschiet zag 'k naar 't Verleê:
Loopkunst dankend aan den leiband
Die den mensch niet heugen kan,
Waar' 't mij droef zoo Moeder droomde
Van een grijzen zoon in 't span;
Ja „in 't span!" lief zich verbeelden
Eigen kindsch geworden kind,
Weer omgord in stuur gehouden
Aan het eind van tweehands lint.
Dat klinkt 51 te dwaas, Ile MAGDA?....
Maar dat drentlen, voel je wel,
Langs dat ding — veel dank, 't zit prachtig —
Is niet grootsch, niet eens groot sp el.
De' ouden kop heldhaftig schuddend,
Pakkend wat zich luchtig biedt,
Vang 'k weer zonder tegenstribb'len
Ziertjes vrijheid — en geniet.
Niemand hind'rend of behoevend,
Snoevend in mijn ballingschap,
Gun 'k mij — nu 't begint te reegnen —
Nieuwe proef van oude grap:
Plagend weer 't schroef-vochtig bandje,
Haal 'k er geestenstemmen uit,
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Al naar winger-drfik en -schuiving
Gons- of brow- of sis-geluid.
Vensters in de buurt gaan open,
Klaag- en dreigtoon wordt gesmoord,
En de vingertop glijdt sussend
Over 't schomlend bandje voort.
Wars van geesten, viert Naar vrijheid,
Weet mij veilig achteraf,
Zij die elders om mijn uitstap
Zorgzame' arm in hechtnis gaf.
Naar fiw plan, Gij zelfde hulpe
Wie 'k mijn dorps-omwandel dank,
Kwam de leiddraad vice versa
Langs de heesters naar de bank.
leder voorjaar nieuw gespannen
Houdt hij ook op Winterpad —
Hem, die de' eersten knop betast heeft,
Bk5ei naar de aanraak heeft geschat.
Staag ten dienste, mij bereikbaar
leder uur in elk getij
Is het medium, dat u aflost,
Even dierbaar aan ons bei.
Tralala krijgt hij te hooren:
In la chëre mere's trant
Uit Fredrika Bremer's „Buren",
Binnenskamers zij aan band.
Om insektensteek te mijden,
Of gevecht van spreeuw en mos,
Of om geuren na te speuren,
Laat ik sows vriend Hokvast los;
Sows wel met gedachtlooze' omdraai;
Weg van 't deugdzaam rechte pad
Scharlend, schoifiend door een doolhof,
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Torn ik op, ja tegen wat?
Zwenkte ik links of rechts? hoe ging ik?
Hier niet zoo als binnenshuis
Gaat het om herkenb're dingen,
Dom kom 'k in de dorens thuis!
Zonnestands-gevoel geeft richting;
Faalt de zon, 'k pleeg raad met wind;
Palen ze allebei, to recht loch
Kom 'k weer bij den Plicht die bindt.
Gul vertrouw 'k mijn zwijgend gidsje,
Dat zich buigend Haar mij schikt,
Meening over Aarde en Hemel —
Tot hij kwellings-kneep verklikt.
Hoor hem, MAGDA! boor de geesten....
Loop niet om een buitje weg
Eer je iets opsteekt dat ik vroolijk
U als voor de voeten leg:
Dank — en in uw kloek persoontje
Dank aan plaatsvervangsters ook —
Voor 't meer uitgebreid geleide
Ver van (hier sours!) schoorsteenrook;
Voor al 't zwerven twaalf jaar Lang Al
In Gods lieve buitenaf,
Tot ik-zelf als Voetgeleerde
Vreemden wel geleide gaf.
Heel wat is er afgewandeld,
Mondling afgehandeld meë;
Sterkende omgang! afgewisseld
Met een geestbeperkend wee
Van werktuigelijk gehalte:
Wreed herinnert ons de Band
Hoe 't in de open lucht alleenzijn
Langen zang doet aan de hand —
Ver z en die om schrijfhulp vragen
„Juist in ongelegen tijd";
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Die ge u nooit meer voor liet zeggen,
Raakte uw hart zijn meëlij kwijt;
Handje-vlug 1 zie me onderdanig
Staan met opgekropten zang;
Vogelviug werkt dlmeer 't dichtbrein
Nu de tred wordt slakkengang.
Tergend, ja! zoo voet voor voetje;
Heerlijke omkeer voor ons bei,
Zonk mij 't hoofd maar in de voeten:
Blijde vaart liet zich ontmoeten
In den wandel aan uw zij',
En — van Verzen liep je vrij!

MUSICUS1)
Aan Nelly en Adriaan Francken.
— De dag dreigt al onder te wezen,
En mijlpaal noch mensch treat hij aan;
In dien broeienden regen, hoe lang nog
Door 't aschgrauwe Bosch moet hij gaan?

Gaandeweg uit de buurt van den lijster,
Dien zanger in alle soort weer,
Voelt zijn vriend zich beklemd en verlaten —
Het nat sloeg zijn luchtpaleis neêr.
Nog onder den indruk van 't afscheid
Een waagstuk, een kans tegemoet,
Betreurt hij — verdwddld tegen nachttijd —
Niet enkel zijn keuze te voet,
') Na twintig jaar om- en uitgewerkt; de oorspronkelijke tekst
verscheen ook in mijn bundel „Kamermuziek" (1903).
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Met zijn jasslip om de arme vioolkist,
Betreur hij zijn doel met de reis!....
Halfluid tot een deuntje zich dwingend,
Raakt Musicus droef van de wijs.

***
Maar daar kwamen verkwikkende vlagen
Met schom'ling van Licht tusschen 't hout,
Zich afschuddend — stem kreeg het loover,
En luchtklaring kleurt weer het woud.
„En ben ik verdwaald, ik hoor uitkomst",
Zoo juicht het uit dorstigen mond,
En het lood schiet den man uit de schoenen —
Van woning vertelt hem een bond!
Daar verrast hem van achter de stammen,
Zich teekenend blinkend gebronsd,
Zonsondergangs-praal op een Boschplein,
Een Linde laat-bezig omgonsci,
Daaronder een bank en een tafel
Voor 't vriendelijk boschwachtershuis,
Hupsche Hebe alree op den drempel —
Hier vindt zich een vreemdeling thuis.
Helder klinkt in die glanzige ruimte
Gul praatje na druiligen tocht,
Vroolijk lokkende klokt in den roemer
Het geurig goudkleurige vocht.
En met langzame teugen zich lavend,
Geniet hij de feestlijke rust,
En voelt zich in stijgend verlangen
Door stille belofte gekust.
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Na 't aardige kindergebabbel
En 't neurien zoet binnenshuis,
Geen geluid dan het kirren in 't lommer,
En of en toe dennengebruis.
Zacht-wieg'lende schaduwen Brazen
In 't kleurige schijnsel beneên,
En verguld wijzen statige toppen
Naar rozige drijvertjes been.
En terwijl hij den eiber hoort kleppen
Naar wagenwiel-nest op de schuur,
Overheert en bevleugelt hem tevens
De plechtige rust der natuur.
Zijn ontvanklijke ziel, open speeltuig,
Gaf voorspel in 't zinrijke woord,
In of buiten hem niets wat de stemming,
Wat invloed of aangreep verstoort.
Muziek wordt de mijm'rende schoonheid
Vervagend in smeltenden gloed,
Muziek wordt de geest der aanbidding
In 't toonscheppend dichtergemoed,
Muziek — zijn blij-ernstige jonkheid
Vol min en vol hoop op haar gunst,
Ook om 't nestje to bouwen vertrouwend
Op heilgang in dienst van de Kunst.

***
Verwijderde klokslag herinnert
Aan roeping in woelige stad;
Zie! tusschen de scheemrende heuvels
Wijst avondstar-daling het pad.
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Maar trouw zal hij 't Boschplein gedenken;
Vaak weêrkomen stil en alleen
Waar een droomer, volzalig verwijlend,
Ja toch! zich een Zondagskind scheen.
Na groete weerkeerig door 't venster
Kraakt onder zijn tred weer het mos,
En al fluitend beproeft hij zijn noten
Op 't avondlied Rust in het Bosch.
En de zomernacht weet van geen duister
Straks buiten het bladergewelf,
En de wand'laar zijn fluiten beluist'rend,
Herkent in zijn arbeid zichzelf.
Dan verlokt hem zijn makker, zijn vedel,
Dan wagen zich, trillend van dank
Voor zoo zeldzame kunstenaarswijding,
Het lied en de stem en de klank.
En wat duizenden nog zullen zingen
Als niets weer den Musicus wekt,
Vindt zijn schoonste in zijn eerste gehoorzaal:
Gods koepel met starren bedekt.
HET STILLE LIED DER WEDUWE
Verjaardag mijner heillooze ure,
Toen 't hart u zocht in neevlig oord
Waar geen verbeelding u kon vinden,
Bracht, beste man! onze oude vrinden,
Tot Naar die 't naast u toebehoort.
Zielswelkom blonk uit milde tranen:
Ontsloten werd mij 't vredig oord
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Waar droef heid uitrust zondev klachten;
Blijmoedig sprak elks nagedachte —
Liw geest was in hun zonnig woord.
En heel den dag was 't mij to moede
Als had hun trouw ons-sadm bekoord;
Als bond zich nog aan 't mijne uw wezen;
Als blikte uw liefde in ons Voordezen —
Het mij nog-open, 't heilig oord.
En uit ons huffs, 't met smart ontruimde,
In 't eens ook mij opvordrend oord,
Zie 'k stil gezelschap steeds me omgeven:
Uw beeltnis, toegeknikt, gaat leven!
Uw lievlingsplanten bloeien voort.
Man, zonder afscheid mij ontnomen
Na zorgzaamheid tot aan de poort
Waar liefde en al wordt uitgedragen,
Ach! k6n 'k, naar steeds thy wensch, gewagen
Van troostrijk erfbezit: hoop op Hereenings-oord.
FRAGMENT
Haat ken ik niet en heb ik nooit gekend,
Alzoo ontbreekt mij temperament?
Mij wel, indien 't bezit aan and'ren mag behagen;
Want afgunst ken 'k zoo min als haat;
Wel — doom van zielsberouw, de steek die niet vergaat.
Temeer dus blijf 'k om 't beste, om schat van Liefde vragen;
Hoe meer 'k die Beef voor niemendal,
Hoe meer 'k daarvan kan överleggen....
Waarom die gunst? wie zal het zeggen?
Had ik de keuze bij geval,
a lief er temperament voor loopen!
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Maar lotsgeval valt niet te koopen,
Zoo min als ook maar 't minste recht
Op oordeel over menschendaden,
Of over 't doen der Hand — ons op den mond gelegd,
Door almacht, albestuur, voorzienigheid, genade.
Naar 'k liefde aanschouw, loof 'k ieders lot
Naar 'k liefde Beef, ervaar ik — God....
De naam zegt niet of al; ga met uw hart te rade:
Naar de ingeschapen wet, en tracht naar harmonie,
Wiekslag der ziel daarheen is de aardsche Poezie.
Elk kent haar invloed; in herkenb're wade
Weeft haar de kunstenaar, van rang tot rang — 't Genie.
HERINNERINGSDAG
Nu staat mijn tuin gerijpt,
De vrucht hangt vol en vredig;
Moe keer 'k naar 't huffs der rust —
Ach wat al plaatsen ledig!
En huiv'rend zit ik neër
Terwij1 mij de oogen branden....
Doch zorgzaam opgewacht,
Stil grijp ik trouwe handen.
Met onweerhouden traan
Stil zegen 'k hen die bleven;
En alles, alles keert
Wat wegviel uit mijn Leven.

LEEGZITTEN TUSSCHEN DRUK BEDRIJF
Aan mijn dubbelganger.

Tenslotte een praatstoel wees u 't lot;
En zwaar zij 't hart, de geest blijft spelen,
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En zet een wacht voor 't oud verdriet:
Verheffen kan het droefste Lied,
Maar klaagtoon in 't gesprek drukt veer en gaat
[vervelen.
Een wolklaagje onderschept de zon,
Een zucht benauwt een blijde omgeving;
Vermeden, veilt vergeefs zijn Teed
Die and'rer stille smart vergeet,
En elk vervolgt om blijk, of schijn, van medeleving.
Gij, door uw scherts ervoor behoed
Te ontstemmen of ontsticht to worden,
Uit diepste vreugdgemis — zie op:
Die vrucht genoot na bloem en knop,
Prijze aan zijn boom nog 't blad, veelkleurigst nu
['t haast dorde!

TEN BESLUITE?
I. TOT MIJN LEZERS
„Ver van vermaard
Stille aandacht waard,"
Knikte ik mij toe
Zoo menigmalen
Mijn donk're wijk
Een zielvol blijk
Van lezers-vreugd
Kwam binnenstralen.
„Dank!" wuif 'k, en weet —
Mijn werk gereed?....
Weet dat gij 't blijft
Uw liefde schenken,
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Nu 'k luim en lust
Weërsta, en rust
Voor 't sporig hoofd
Ga binnenwenken.
En 'k voel me als een
Die doelloos heen
Voet zet op ballingskust,
En eenzaam voort moet dwalen,
Gedrost van 't schip --,
Eer storm en klip
Den vaarder dwingen zou --TIE LAAT bakzeil to halen.
II. TOT MIJZELF
Hoe schelms besloop u de ouderdom:
Verrast ontwaart ge — uw tijd haast om-,
Uw laatste boek haast volgeraakt,
En veel verkeerds — nooit goedgemaakt!
„Hetzij uw dichtwerk, 't zij uw Leven
Naar goed of kwaad den doorslag geve,
— Al wat u schoort en wat u schort
Saam in de schaal, geeft droef tekort....
Vroom was uw wensch, vaak zwak uw strijd;
Wat is moet zijn! zucht zielespijt.
Ladt, oude! valt ge uzelf zoo tegen;
Doch, al nog heer van 't oogenblik,
Voel — ongespaard door beter ik —
De ontroering in uw voordeel wegen.
Geklemd aan avond-eigendom,
Zie naar Been dagverzuim meer om,
Noch bind uw zaak aan de eeuwigheid —
Aan God behoort ze, u dringt uw tijd.
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Werk voort, stil voort; of gaat het niet,
En neemt ge ontslag, u loonde uw lied;
En hoopt ge als blijde levensrest
Door luister-oor nog keur te erlangen
Uit and'rer oude en nieuwe zangen,
Waardeer de lees-hulp die gij prest;
Schat hoog uw tolken! Dank hun doen,
Teert (al naar 't loopt) uw geest —
Op 't wachtgeld of 't pensioen.
En zoekt ge op menig graf nog rust,
Wees te eer den levende tot lust.
Schuw drift, duld Teed, vergeet oud kwaad.
Los van bereekning boete om baat
Leef wijs bij 't uur, van ziel zoo kloek
Als sloot gij niet uw laatste boek,
jongste uwer zeven stille zorgen —
Het eenige, nog ongeborgen.
Wacht af! en gaande uws weegs in vreê,
Zie op uit weeldewensch
Naar berg van wereldwee....
OPWACHTING BIJ DE MUZE
„Voor 'n oudgediende onaangemeld,
„Onwelkom zelfs misschien —
„Wat vreugd, wat trots zich in 't gewoel
„Door U herkend te zien!
„Hier droorade ik van gewiekten voet;
„Hier keer 'k met kleinen stap,
„En denk: ook na gespoorde laars
„Staat vilten schoen nog knap.
„Gesleten zag 'k mijn statie-rok,
„En school een huiskleed aan;
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„Naar I hoop, zooals hij zich vertoont
„Zoo acht ge uw veteraan....
„Uw hofkring meesmuilt. Praat ik plomp?
„Verlaag 'k uw hooge zaal?
„Al droever van uw Huis vervreemd,
„Ontwende ik Muzentaal;
„Vereenzaamd, hong'rend naar den geest,
„Verga I in leegte en pijn;
„Ach! 't needrigst werk, weft in Uw dienst,
„Mijn redding kon het zijn."
Afwachtend zwijg ik. Menig Bast
Blikt van terzij mij aan,
Doch onze Muze lacht mij toe:
„ „Steeds welkom, veteraan!
„ „Vast werk, nietwaar? dat gaat niet weer;
„ „Dus ken 'k maar èën bestel:
„ „BIJ ALLERLEI GELEGENHEID
„ „Springt ge in, en helpt ons wa tt "
„Mijn lieve dame! waar Gij wenkt,
„Wenkt elke taak eer-vol;
„Der moeite waard, in 't samenspel,
„Is ook de klanste rol."
EPISTEL AAN BEKENDE EN ONBEKENDE
VRIENDEN
Ondeugende menschen kan ik mij voorSENIOR.
stellen, ondankbare niet.

Waar geestesdeuren openstaan,
Daar loont den dichter 't binnengaan;
Waar hem verwaten weerzin stuit,
Kijkt halfgekleed naar pronkjas uit,
En pronkjas weft naar vrindjes —
Om titelpraal of lintjes.
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Dan krijgt sours dichttalent een beurt,
Als bloem waarmeê de gastheer geurt;
Had deze althans een warm gemoed
En leefde hij op gullen voet,
Dan trok zijn disch een Huibert Poot,
Wiens maze hoflijk uitgenood
Met geestlijk nagerecht verscheen;
Gelauwerd reed haar folk weft been,
En schaamde zich het goudstuk niet
Dat hem een boek schonk voor zijn lied —
In lage landmanswoning
Toppunt van wenschbekroning!
Zag Poot voor achtbaar feestbestaan
Veel deuren waagwijd open gaan,
Heel argloos heeft zijn waardigheid
Beschermerstrots wel vaak gevleid,
Weidsch and'rer naamvertoon verknocht
Aan eigen zeldzaam zielsgewrocht,
Dat rang behoudt dien 't heeft behaald,
En wereldsch aanzien overstraalt,
Hoe dankbaar ook de Abtswouder boog
Voor lonkje uit vrouw Fortuna's oog.
Al schuilt hij weg en woont hij smal,
Geen dichter leeft van niemendal,
Noch wierd door loon beleedigd
Dat zusterkunst bevredigt.
Maar hartveroovrend is 't onthaal,
Door fiw verbond, in de eerezaal
Der onverdachte heimlijkheid,
Voor levenslang mij toebereid,
Al jaren eer mijn huffs en ziel
Hun schat — lotsdeelgenoote — ontviel,
Zij naast mij droef gedoken,
Toen 't lot kwam opgeloken!
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Als uit ha ar naam ook, strengel 'k thans
In feestgedachte een huldekrans
Om beeltnis van wel menigeen,
Die me enkel in den geest verscheen,
En dien ik niet herkennen zou —
Al voel de ik, hand voor hand, uw trouw,
Zoo huislijk uitgeblonken
Als broederlijk geschonken!
Eën hoort dit woord niet meer.1) 't Is hij
Wiens naam steeds groeiend in waardij,
Gelezen nu op kil gesteent
Ook luister aan dat graf ontleent,
Waar 't schoone werk niet medezonk;
Waar schoonst van al de dr o efheid blonk
Om heengaan immer nog to vroeg
Van man die noode een titel droeg,
Doch voorbeeld liet op 's !evens grens
Van dubble kroon voor kunstnaar-mensch,
Van echten adel — oud Hoch erflijk;
Zelfaadlings-brief schreef met penseel,
In al 't nu zwervend kunstjuweel,
„Een zoon van 't oude yolk", onsterflijk
Als patriarch ter rust gegaan....
In 't werkstuk wees 'k den Nestor aan —
En groet nu 't Gilde, en groet den vriend,
Wiens hulp mijn letterleven dient,
En vriendschap voor mij zocht en vond
In 't hart ook van den Schildersbond.
't Is Haar dien bond dat ik mij rep,
Eer straks bij geestesklokgeklep
1) Sedert dit geschreven werd, nu jaren terug, en terwijl
een bundeling als de onderhavige werd afgewacht ter voorlegging van den open rijmbrief, is deze minstens nog op een
plaats onbestelbaar geworden, helaas !
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Vlak-bij die stille onzichtb're staat,
Wiens dienaar daaglijks trekken gaat
Aan gindsche mij maar al te wel —,
Te droef bekende kerkhofbe1,1)
Die anders klinkt dan ergens elders:
— Bestellend plaats in hof der rust,
Spreekt haar geluid als zelfbewust....
Ach! heeft voor diepen roues
Wat al te opschrikkend helders.
Opnieuw kwam haar gedroomde klank
Mij manen: „zeg bijtijds nog dank!"
Mij naast u wenschend gaf I gehoor
Met almeer ernstig luist'rend oor,
En stelde een rijm-epistel op,
Waarmeê 'k aan verre deuren klop.
Erin'ring immer mij terzij —
Haar dichter doopte een uwer 2) mij —
Zoekt toegang in 't verblijf der Kunst;
En lovend welbewaarde gunst,
Tree 'k door de .hartedeur in huffs,
En wind na jaren me eindlijk thuis —
Waar lust om donk're dichterbaan
Wat lichtkleur toe te spelen,
Palet greep en penseelen,
En ander werk liet staan.
Blijde uitkomst gaf me uw streven,
Blijde uitkomst blijft het geven.
Waarheen uw teek'ning, uw paneel,
Gestoven is; wat levensdeel
Zij overzien in huisvertrek
Of zaal of laag kajuitsbestek,
Weet ge evenmin misschien als ik,
Die alles gran liet zonder blik
1 Bedoeld wordt bier de kerkhof bel op Nieuw Eik en Duinen
bij Den Haag. 2) Jac. van Looy.
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Dan, ongezien naar u ook heen,
Den innerlij ken blik alleen;
En uitweg miste aan alien kant
Ook 't woord dat nu 't gemoed ontspant:
„Heb dank; geen oogenstreeling
Bloei' me op uit uw penseeling —
Vrucht smokkelt ze in mijn hand!"
Sint Lucas heeft den zin gevat.
Voor lettervrienden, meê op pad
Om wank'len ouderdom te steunen,
Herhale hier mijn open brief,
Hoe welgerijmde hulp mij hief
Om, als op levensrijm,
Op dubb'len scut te leunen.
Stil houdt me uw dubb tle kring verplicht —
Luid zeegne veteranendicht
Saam alien wier penseel, wier pen,
Wier woning ik een vreemde ben;
Wier wezenstrek, door brave daad,
Mijn hart zoo goed werd, ja zoo eigen!
— Hem deed geen valsche schaamte zwijgen,
Die 't eerlijk woord van Poot verstaat:
„Ondankbaarheid is 't kwaadste kwaad".
Dank wachtte een dichtkans of
Om 't zielsdiep breed te ontstijgen.

AAN ZOO GOED ALS EEN EIGEN KIND
I. RELIEKEN
Een boek vol geest hadt ge opgeslagen,
Maar schooft ge op zij. Daar viel uw blik
Op lievlingsdicht, in verre dagen,
Van Naar die u beminde als ik.
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Terwij1 ge al blaadrend kwaamt to lezen,
Halfluid u sours beluist'ren deedt,
Trod me, als uit Vrouwliefs mond voor dezen,
Klein lied van groot — meest zwijgend Teed.
En steeds betastend wat verscholen
Als erf-reliek steeds met mij ging,
Gaf zich mijn grijsheid onverholen
Aan onvergrijsde erinnering.

***
En 'k zie mij, als vOOr veertig jaren
In held'ren voorjaarsmorgenstond
Daar waar mijn vrouws gedachten waren —
Op nooit dan stil betreden grond.
Die rusthof . met zijn waas van knoppen,
Zijn kweelend vogelstipje omhoog,
Zijn windgesuis our popeltoppen —
Klaar heugt hij 't hart dat zwdarder woog
Dan 't kistje in wader-arm gedragen,
Ontbloot naast opgeheuveld nand,
Gelegd — waar allen eenzaam lagen
In 't stilbevolkte donk're land.

***
Toen, wachtende op een sprei van zoden,
In 't vreemde bed verlaten lag
Wat nimmer wiegje had van noode,
Noch 't Welkom! op geboortedag.
Toen plukte ik allerkleinste bloemen,
En bracht ze thuis — als groet van „ginds"
Voor moederlief. „En „moeder" noemen
Dat dee 'k mijn kinderlooze ook sinds.

***
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Daar kwam haar jaardag. Dankdag tevens
Voor haar behoud, bracht hij 't kleinood —
Gij weer — dat tot aan 't eind haars levens
Zich maar voor ons en CI ontsloot:
Hier 't MEDAILLON, nu 't mijne al jaren,
Kreeg met der Oudren beelt'nis saam
Die dorre bloempjes to bewaren,
En wat het kind nooit droeg — zijn Naam.
Kleinst erfbezit maar reinst van alien,
Wel vaak door moedertraan gekust
Mag 't ooit in vreemde handen vallen?
Zal 't met mij gaan waar vrouwlief rust?
Wat zich in 't keurs en 't vest liet dragen,
Leg g ij dat — wen ik Binds vernacht —
Bij 't BOEK, voor mij ook opgeslagen
Door haar wier eind gij hebt verzacht;
't Reliek waarin al veertig jaren
Een takje ligt bij 't lied van Teed
Dier arme — „die gestorven ware
Van Blijdschap om een Levenskreet!"
Nooit vreemd geworden aan die klanken
Uit meë-verwelkten moederdroom,
„Toth, Loch ons kind!" doopte u mijn kranke —
Laat MEDAILLON en BOEK u danken
Voor erf-bewaring vrouwlijk-vroom!
II. OP!
Hoe warm — dien avond voor 't verscheiden,
Wellicht zich 't naadrend eind bewust —
Heeft U mijn vrouw bij stijgend lijden
Nog toegelachen en gekust;
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„Mijn lievling!” juichte 't laatste zeggen,
Terwijl ze uw hand te grijpen zocht;
Zal zich in 't mijne een klaagtoon leggen,
Wij1 zielsdank niets voor U vermocht?
Rustloos voor uw geluk ten strijde,
Kwam 'k, meent ge, uw dwaalweg in te slaan?
't Zij!.... zelfverwijt treft Been van beiden,
Al was weg-wijsheid beide' ontgaan.
Arm nu 'k u weer gebukt gezeten,
In wanhoops overmacht misschien,
Hoe rijk zou 'k mij vOOr 't scheiden heeten,
Kon 'k mee-nog uw herrijz'nis zien.
Na mede-lij den — me'é-genieten
Van zegen dien ik u voorspel:
Zoodra de tranen milder vlieten,
Herwonnen moed op lots-herstel.

***
Uit nauw verwanten scam gesproten,
Gij plaatsvervangster van ons kind,
Hoor bede in zwanenzang besloten:
Duld Teed, doch nimmer hou 't te vrind!
Ach, mocht ge blind zijn voor een pooze, —
Uw smartegang gaande op den tast,
Waardeeren te eer een troostend kozen,
Een steeds nog voor de hand houvast:
Zoetste' oudernaam nog op de lippen,
Beste aller moeders nog aan 't hart,
Wat wilt ge uw zomer laten slippen,
En hullen heel zijn bloei in 't zwart?
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Die werkt en wacht gaat niet te gronde
Die groot verlies het best verzweeg,
Wordt rijp voor grooter winst bevonden....
Bleek u Pandora's doos al leeg?
Hoe waardloos voor uzelf u 't leven
Thans schijnen moog, hou 't leven vast;
Geen dochterplicht heeft u begeven —
Geef U! en lust duikt op uit last.
Zie, zelfverloochnend, rond --, help dragen
En streelt u onverwacht een vreugd
Die 't hart verruimen kan en schragen,
Grijp ze aan! gezonde vreugd is deugd.
Al uw verdriet is ook het mijne;
Wilskracht doe u, dus ook m ij goed;
Komt nog uw middagzon niet schijnen,
Eer mij het avondlicht verdwijne —
Op! kweek de zon in uw gemoed.

III. ZELFONDERZOEK
Ko'n 't zijn dat, onder 's levens druk
Mijn oude dag, gespitst op uw geluk,
Toch voor een oogenblik om 't zijne uw lot vergeten,
Wat lang voor u op 't spel stond spel geheeten,
Gedachteloos uw kans verachtloosd heeft,
Lbw pad bemoeilijkt heeft, klaarst uitzicht heeft bedorven —
Dan, levensgraag, hadde ik te lang geleefd....
— Om uwentwil, mijn kind, veel liever waar 'k gestorven!
Schuld aan uw ramp zij mij niet aangewreven,
Lout're onderstelling heeft me een doorn gewrocht;
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Streng voor Gods oog heb ik mijn doen doorzocht;
Tegen mij zelf — valsch zou 'k getuignis geven,
Kon tot dien prijs reeds thans uw rust gekocht....
Goddank! nog kust ge in mij, den grijzen kameraad,
Uw besten vrind in leven goed of kwaad.
IV. NU 'T VOORJAAR LACHT
Laat, lieve, 't hoofd niet moedloos hangen;
Nog draagt ge rozen op de wangen,
Nog werkt in u een schrand're geest;
Nog kan uw hart gelukkig maken,
En met gezonde zinnen smaken
Lots-ommekeer, nieuw levensfeest.
Om 't hart te stemmen, klacht te stuiten,
0 neem mij weft met u naar buiten,
En schets mij daar, nu 't voorjaar lacht,
De dingen die den geest bekoren;
Wien gij doet zien, moge la doen hooren
Zijn zomerdroom te voorjaarsnacht:
— Droef doolden we onder sombre boomen....
Eensklaps, weer was de Zon gekomen —
Verruk'lijk brak zij door in 't Bosch;
Zie myriaden lachende oogen
Heen-gluren uit de lommerbogen
Naar schaduwspel op goud-groen mos,
Goud zaait de zon in dans van stralen,
En kleurverluchting doet ze dalen
Op landgewaad en spieg'lend nat;
En schilderachtig, nu ze ontzweven,
Erin'ren wolk en damp aan 't leven
Dat Achter ligt — uw donk're pad.
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Al vreugd schalt op van schommeltwijgen;
En zielsverzuchting boor ik stijgen
Naar levenslust, levensgenot! ....
En 'k weet, als uit het kwaad geboren
Wordt vaak ons 't beste goed beschoren —
Langs Welke wegen? dat weet God.
V. AL NAAR ELKS AANLEG
Daar zijn er die een Neil verloren
Zoo schoon als U scheen toe te hooren,
Doch wier gemoed voor 's werelds oog
Geen lijden kwelt dan 't medelijden;
Door zwakk'ren al hun zorg te wijden,
Staan ze in aanschouwd geluk voor zelfbeklag te hoog.
Dat zijn de helden en heldinnen
Die 't Teed bekampend Vrede winnen,
En zelf-b ezit door offerdaad;
Die 't menschdom liefheeft zal ze ontmoeten,
Met teeken van herkenning groeten,
En gadn met vaster tred, gadn met verblijd gelaat.
Niet elk wien wreede slagen treffen
Kan kloek uit schot en lot zich heffen,
En — bloedend — schijnen ongewond;
U was 't besteld uw pijn te klagen,
Van buitenaf een steun te vragen
Dien ge in de ontstelde ziel eensklaps verslagen vondt.
Uit kleinen tuin, maar die u vleide,
Dreef u 't geweld naar Barre heide....
Ook daar te kweeken bloem en vrucht
Gelukke allengs den rustig sterke —
Al naar elks aanleg zijn de werken;
Al naar de vleugels zijn, zie hooge of lage vlucht.
220

LEVENSBEELDEN
Om op een Toekomst aan te sturen,
Leef bij den Bag; maar vul zijn uren
Met voor de hand al-bezigheid;
Door DOEN ontkomt ge aan jammerdroomen;
Door DOEN, hoe smartlijk ondernomen,
Wordt voor hernieuwd geluk zacht-aan een plaats
bereid.
Ver is 't van doen, van doen met eere,
Opbeuringskansen of te weren
Met weeklacht over 's levens druk;
Houd de oogen open voor de Bingen
Die schoon en goed u nog omringen —
Geneeskruid houden ze in, niets kostend dan den pluk.
Vindt ge u Been troost of rust beschoren,
Zoek in haar eenzaamheid verloren
Een stil verbitterd lotgenoot —
En lok haar tranen, haar vertrouwen:
Uw meegevoel verzoet haar rouwe,
En weldaad smaakt uw hart — doordien 't vertroosting
1366d.
Vr eugd heeft uw wezen uit doen blinkers,
Mag weft uw schalke lack gaan klinken,
Uw helder lied vol harteklank
Aan trouwen kring den indruk geven
Van zorgzaam-onbezorgd herleven,
Dan — weft meedeelzaam rijk — ontroert ge ons door
uw dank.
Als lichtbelofte in duist're dreven
Zal zulk vizioen u vOOr gaan zweven,
Hoe meer verdiend zich 't rustbed spreidt;
De zin voor 't blijde is blijheidsbode;
Ziet ge u naar de ouden ruin niet nooden —
Veelsoortig is 't geluk ....> Mijn lieve, „BEID uw TIJD!"1)
1) Albert Verwey's Klokkespreuk.
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REISPAS VOOR HET BOEK „LEVENSBEELDEN"
Dichterboek! met uw naar 't Leven
Bont geweven
Wis'ling om mijn schuilhoek heen,
Waag uw afreis, tOOn uw Beelden —
Wee en weelde,
Zuiv're lach en zielsgeween,
Argloos ernst en luim dooreen!
Leed en lust — elkaar bedwingend,
Samendringend
Om den voorrang to aller uur —
Vlechten 't werk der lotsbedeeling:
In uw speling,
Kunst! wddr 't hart ook henen stuur —
Toon den Spiegel der Natuur.
Mee-beproefd staag meê-aanschouwen
Vreugde en rouwe,
Onder zelfden zonnegroet
Alle val en alle streven
Mee-beleven —
Daarnaar streeft, met d' ouden gloed,
Onverwoestbaar Jong gemoed.
Klaarder schouwstuk laat zich hopen?
Zich ontknoopen
Zal het raadsel van 't bestaan?
Hier-ook staan wij voor Gods werken;
Paal noch perken
Stelt wdt ook op de aardsche baan
Aan mijn zin tot gadeslaan.
Beelden, in den geest geboren
Onder 't gloren
Mijner levenszon ter kim,
222

LEVENSBEELDEN
Vragend doe 'k u uitgeleide:
— Levensblijde,
Blijder naar der jaren klim,
Schiep ik Levens-spel of -schim?
Laat u roemen of verbloemen,
Weif'lend noemen
Fijn- of Kleinkunst, spreek uw taal!
Ga en Beef u. Waarheids-rijke
Moet gij blijken;
Wars van schijn, te rein voor praal,
Schat uw rang al naar 't onthaal.
Enk'len maar der oudste vrinden
Zult ge vinden;
Stiller, leeger words ons pad;
Allereerst van hunnentwege
Blinke u tegen —
MeNevoel's onschatb're schat....
Neem uw reispas, koop mij dat.
Eind der Mei 1919.

NA DE VIERING VAN 's DICHTERS TACHTIGSTEN VERJAARDAG
Nu 't eeuwfeest van VAN BEERS ' geboort
Geen vierklok luidt in Zuid of Noord,
Maar veler hart vandaag van hem vervuld moog vinden,
Nu is het of 'k hem vOOr me zie,
Wiens eerst vertoef aan Maas en Schie
Een teugelloozen knaap aan vleug'len kwam te binden.
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Waar 'k buigend voor kunstvaardigheid
Nog kortlings BEERMANN 1 ) had benijd,
Den winder voor de vuist, den Duitsche' improvisator,
.Was 't JAN VAN BEERS Wiens greep mij hief;
En dweepend kreeg 'k den Vlaming lief,
Die Noord met Zuid verbond als dichter-declamator.
Klaar heugt mij 't dubbele kunsttalent,
Eertijds heel Holland indë bekend,
Waardoor een vreemde uit Li er ook zielsvriend werd in 't
Noorden;
Hem na te volgen zocht mijn jeugd;
Van hem te spreken deed mij deugd,
De zestig jaren Lang dat ik mijzelf behoorde.
Wel mij elk jaar dat hij verscheen!
Gedenken mag 'k er menigeen
Wiens dicht- en zeggingsgaaf nooit naliet me aan te trekken;
Verhoogd heeft aller vuur mijn gloed;
Maar dichterschap in 't jong gemoed
Wist allermeest vAN BEERS grootmachtig op te wekken.
1) Een kleine wakkere figuur; al wat oudachtig gerimpeld van
wezen, doch gezond van tint en met aardige oogen; de kin
— knap in den echte' Apollotrant naar Staring 's wenschen
gladgeschoren — de kin buitenshuis behagelijk duikende in de
wollen bouffante; daarbij de bonten muts over de ooren, en de
tengere gestalte in een zware pij; 266 herinner ik mij den vriendelijken zonderling, op straat zich het gezelschap latende aanleunen van een opgeschoten bewonderaar, die ook zijn stad wou
laten zien onder wat duitsch gestamel over Biélderdaik en Tollens, beiden den avond te voren opgenomen geweest in de openbare improvisatie. Zijn groote stuk had Beermann buiten den
katheder afgestoken van het orkest, zooals wij in Schiedam's
„Musis Sacrum" zeiden; podium zei men toen nergens nog; en
daarna was hij afgedaald in den kleinen kring van toehoorders,
om gezellig rondtrippelend zijn Kunst te laten voldoen aan hun
verlangens. Over dezen met zijn Kunst ook rondrêizende, zeker
niet uit weelde, schreef de Gènestet in Kruseman' s te kort bestaan
hebbende Zondagsblad Mei 1860; wat — bleef me niet bij. Maar
levendig staat mij voor, hoe ik de bengels wel te lijf had willen
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Nu henen reizend in den geest
Naar broederland, naar broed'renfeest,
Beproef ik blij verjongd de trouw van mijn geheugen;
Voluit herleeft VAN BEERS in Hank;
En samengaande erin'ring dank
Herken 'k o dichterweeldel uw zalig-eerste teugen.
Gij JAN VAN BEERS! wiens eerstlingband
In potloodkrabbels van mijn hand
Nog flauw het blijk vertoont van eigen schfichtre proeven,
Gewijd hebt gij mijn achttien jaar;
En nu 'k er Tachtig tel, ziedaar
Hun viering nog gewijd door beêvaart naar uw groeve.

***
In menig schuilnaam nagespeurd,
Viel me of en toe een gang te beurt
Eerbiedig en vol schroom naast hoog- of hoogst-beroemde
gaan die den goedmoedig glimlachenden vreemdeling versleten
voor het „Sinterklaasventje, zoo weggeloopen van de borstplaat."
o rekels vol fantasie! hadt ge Uw ,,Mof met de souspiedsjurk!" maar eens kunnen lezen in dat werkzame brein; en ook
maar even kunnen kijken in dat kinderlijke dichterhart. — Beermann's mij nu geheel ontgane dichtspraak gedacht ik nog eenigszins in bijzonderheden, toen een volgenden winter Van Beers
zich even wars toonde van de „houten broek" (den katheder);
optredende wierp hij zijn boek op een stoel dicht bij de hand, en
gaf zich dan ten voeten uit in volle vrijheid van vurige beweging.
Het veelvuldig voordrachten komen houden van dezen uitverkorene — uitverkoren met Beets en Cremer (Haverschmidt en
van Maurik kwamen later) — lokte Ind& stamverwanten over
de grenzen; een „Vlaamschen" avond gaven Vuylsteke, Hiel,
Dautzenberg (of was het Napoleon Destanberg?) en Versnaayen.
Het viertal kwam wat last, rechtstreeks van een feestmaal hun
te Rotterdam aangeboden; en een der broederen, wiens witte das
onder het voordragen was losgeraakt, liet zijn bijdrage halverwege in den steek, wiji zooals zijn opvolger ter kennisse bracht
— „wijl hem eely speld in den hals prikte." Deze lossigheden
schaadden niet aan de algemeene geestdrift; alleen deed de jongste
wat erg week met een weeke novelle.
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Dadr waar 'k van wieg uit burger was,
In spiedend oog bevreemding las,
En opwies tot den rang dien 'k niet dan heimlijk noemde.

Geen medeburger zag 't mij aan,
Dat staag op arm geheeten baan
Stil werk mijn lot verrijkte en heel mijn weg zou sieren;
En zelf — kon 'k in mijn vaderstad
Ooit droomen dat aan 't lievlingspad
Een straat, naar mij genoemd, mijn Tachtigjaar zou vieren?

***
Ook elders nu, na levenslang
Een stillen halfverholen gang,
Kon 'k wanen dat mijn feest roemruchtig zou belanden?
Van hier en Binds verrast door geur —
Snoof 'k heilwensch op uit bloemenkeur,
En lieflijk kinderpaar schoof mij Naar tuiltje in handen.
Dan overvallen maar bekoord
Door warm en geestig huldewoord,
Bezon'k me diep genoeg, doch gaf schier taal noch teeken
Dan ach! sours naar verkeerden kant
De erkentlijk uitgestoken hand —
Voorbarig of to laat! .... Zoo dwaalt die niet ziet spreken.
En keurders gij van dichtertaal,

U voor uw openbaar onthaal,
Voor geestesvrucht zoo gul dat grijsheid nog moest blozen,
Den lof dien 't schrijvend land Naar bood
Schoorvoetend 'schoon terdeeg genoot
Breng 'k dank in poovren klank na 't onvrijwilligst poozen.
En Levensavond dra in 't Licht?
Die 't Licht ontstaakt, U dankt mijn dicht
Als mocht begrepen wensch reeds in vervulling korner',
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Smart sloot mijn mond, mijn boek; uw hand,
Kiesch wenkend elken geestverwant,
Ontsluit wel 't laatste werk — en brengt mij vrijheidsdroomen.
En stond daar naast mij niet de man
Wiens kwart-eeuw vriendschap ik gewan,
Door steunend op zijn kracht ook op zijn hart te bouwen?
En lei hij mij Been her dr uk vOOr
Dier reeks Vertellingen, waardoor
Onze omgang mocht ontstaan, en breed zich bleef ontvouwen?
En andre dichters zaten aan,
Al grijzend op de lauwerbaan,
Of die hier 't huisverkeer van Lien jaar eer herriepen,
Toen pas betreden dichterpad
Het mijne kruiste, en letterschat
Voor mij — den hunk'raar steeds — weer 'n Blimp gaf op te diepen.
Die thans of klinkdicht hooren deedt,
Of dichterkenschets hadt gekleed
In ongebonden worm, door dichterhand geweven,
Of heengaand hier 't bewijsje lief
Van jonkheid's blik naar dichtgebied,
Of voordroegt Schalk en fijn, — blodo kwam 'k u Eer te geven:
Wie zag er wat me dlmeer beving?
Dien dag in nooit verwachten kring
Ontroerd door gunstbetoon,waar't woord al was een gave,
Was 't mij als gold een tinder 't feest....
Mijn hoofd betastend gansch bedeesd,
Nam 'k als een sprookje waar, wat zich maar noO laat staven:
Zoo moest en zou 'k, onvoorbereid
Op onverdiende alvriendlijkheid,
Voor saamgezworen stoet en slues bestel bezwijken;
En kwam 'k — gefilmd met heel de wijk —
In Mullen's bioscoop te kijk,
Waar 'k — naar ons altesaam — gradg meë had willen kijken!
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Op eens een dorpsberoemdheid thans —
Door plechtmuziek en fakkelglans,
Omvlagde buurbalkons, dichtf5dm en dichtervrinden —
Barstte ik in vreugdetranen uit,
Toen schoonste hulde als feestbesluit
Mijn twee verzorgsters gold, zij — „de oogen van den blinde".

***
En in mij kwam 't Verleën aan 't woord;
En mijn verbeelding zwierf naar 't oord
Waar — eerste liefde ontweld — mijn eerste zangen stegen;
.
Zelf nu Binds Lang bezongen Stad,
Bleekt g ij nog mijn zoo 'k u betrad?
Op tijdgenooten uit, wie hunner kwam 'k nog tegen?
Op menig dierbre plek vervreemd
Van ginds mijn stad, van ginds mijn beemd,
Trouw huist er toch mijn hart, maar 't rouwt om de oudste
vrinden,
En vraag ik troost van 't dichterschap —
De eens rappe vleuglen hangen slap....
Dank 't jong're en 't jongst geslacht, laat veilig Honk zich yin&

***
En levensdorst is niet gestild;
En ook nog wel een zangtoon trilt
Verlangend opgegaan 't wegscheemrend landschap over,
Na laatste vlucht door dichtgebied:
Mijn Levensavond gaf 'k zijn lied —
En nachtlijk lied aldra zingt mij 't cypresseloover?
Mijn Tachtig jaren wijzen been
Naar 't stil verblijf, waar stil mijn schreên
Vaak zwierven om de zerk die ook mij n grens-steen blijke
Eer hier verbrak den kleinen kring
De zuster die mijn vrouw verving
Met niet mijn eig en kind, maar eigen kind's gelijke!
Rijswijk (by Den Haag), 22 Februari 1921.
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