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GEBRUIKTE AFKORTINGEN
Hs.V — het volledige, door Perk gebonden handschrift in het
Vosmaerarchief to Leiden.
Hs.K — het bijna volledige handschrift uit het Kloosarchief,
thans in Rijksbezit.
Hs.P — het onvoltooide handschrift, oorspronkelijk eigendom van Ds. M. A. Perk, later in het Kloosarchief,
thans in Rijksbezit.
Fr.
— fragmenten en losse Mathilde-sonnetten in handschrift, uit het Kloos-archief, thans in Rijksbezit.
Ts.
— Mathilde-sonnetten, door Perk zelf in tijdschriften
gepubliceerd.
Dr.VK — de door Vosmaer en Kloos in 188z uitgegeven druk
van Perks gedichten; deze eerste editie is in 1897 en
1899 ongewijzigd herdrukt.
NG.IX — De Nieuwe Gids, negende jaargang, deel I, waarin
door Kloos een groot aantal sonnetten uit Perks nalatenschap werden gepubliceerd.
Dr.K — de door Kloos uitgebreide en gewijzigde vierde druk,
1901. In alle verdere uitgaven is de Mathilde-krans, zij
het niet zonder kleine varianten, gelijk aan deze vierde
druk.
— Bij de verwijzing naar de overeenkomstige teksten
in de verschillende handschriften duidt een sterretje het
handschrift aan, waarvan de tekst het meest gelijkt op
die van de uitgegeven bundel. Op de aldus aangeduide
plaats vindt men tevens een korte tekstcritische notitie,
waarin de talloze verschillen van hoofdletters en leestekens buiten beschouwing zijn gebleven.
NB. — De algemene beschrijving van elk handschrift gaat
in deze uitgave telkens aan de desbetreffende tekst
vooraf. Een register is opgenomen achter in het derde
deel.
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Handschrift K, sonnet 49 b en c.

HANDSCHRIFT K

INLEIDING

HANDSCHRIFT K
INLEIDING
EEN royale blauw-linnen boekband (z8 x 22,5) in de breedte,
met in gouden letters: MATHILDE / van / Jacques Perk /
MDCCCLXXX. In deze band werd in 1915 het handschrift
gebonden, dat Kloos, tijdens het jaar van intieme vriendschap
met Jacques Perk, ter inzage en ter keuring kreeg, en waarin
hij toen talloze critische notities plaatste. Op stroken papier van
ongeveer z cM breedte zijn stuk voor stuk al de losse bladen
geplakt, voorafgegaan door het oorspronkelijke omslagje. De
bladen zijn eenzijdig beschreven op grijzig, ongelinieerd papier
van ongeveer 21,5 x 17,3 cM. In de rechter bovenhoek draagt
elk gedicht een grout zwart potloodcijfer, door Kloos geplaatst. Al deze cijfers stemmen overeen met de nummers, die
de betreffende sonnetten hebben in de boekuitgave sinds de
vierde druk; ze zijn kennelijk van jonger datum dan deze druk,
want in enkele gevallen is blijkbaar het Romeinse cijfer in het
boek eerst verkeerd gelezen, met een verschil van juist tien, en
pas later verbeterd.
Alle bladen, ook het omslag, dragen nog een ander potloodcijfer, veel kleiner: een doorgaande reeks van I tot en met 114.
Deze nummering dateert van Januari 1940, toen dit manuscript
kort tevoren in Rijksbezit was gekomen. Naar deze nummering
wordt verwezen, wanneer verderop, en eveneens onder de sonnetten, de bladaanduiding wordt vermeld.
Achter de gelijkmatige uiterlijke vorm verbergt dit handschrift
verschillende moeilijkheden. In de reeks grote potloodcijfers
ontbreken de nummers: 2, 81 en o6; op de plaats van dit laatste
bevindt zich een ongenummerd klad. De sonnetten: Sanctissima
Virgo, Hemelvaart komen in deze band dus niet voor, en dEtv4
OEOs alleen in zeer afwijkende vorm. De bladen 19, 54, 81, 82,
IIo, 112, I I 3, 114 vertonen iets merkwaardigs. Blad 19 bevat

9

het sonnet „Een handkus", dat geschreven is op geheel ander
papier, veel doorhalingen heeft en een plaatsaanduiding draagt.
Door al deze kenmerken behoort het tot de periode van Hs.V.
Blad 54 is aan voor- en keerzijde beschreven; de keerzijde bevat
een ingrijpende omwerking van de tekst der voorzijde (zie facsimile); ofschoon dit dubbel-gebruikte blad een uitzondering is,
hoort het niettemin tot Hs.K. Daar het blad geen enkele notitie
van Kloos bevat, kan men omtrent de datum van deze bewerking
niets vaststellen, maar het is door Kloos in de Aanteekeningen
achter de oudste uitgave, gedateerd op Augustus 1880. De bladen
81 en 8z bevatten hetzelfde sonnet „Kennis" op gelijksoortig
papier, en met gelijke tekst. Maar blad 8i is ook aan de achterkant
beschreven, op de kop, met het sonnet, dat reeds op blad 59 aanwezig is. Ongetwijfeld heeft Perk zich bij het overschrijven vergist,
maar waarom hij dit blad niet vernietigd heeft, blijft duister;
in Hs.K hoort het natuurlijk niet thuis. Blad i io, ingevoegd op
een plek waar in de reeks der grote potloodcijfers nummer 106
ontbreekt, is het klad van dun Otos, geschreven op tamelijk
vergeeld papier, dat opgeplakt werd op wit karton. Dit blad is dus
geheel anders dan de rest van Hs.K en moet om meer dan een
reden van jongere datum zijn. Op blad i iz vindt men „Duff en
Sperwer" met in Kloos' handschrift de potloodnotitie: Buiten
de Mathilde; op blad 113: „Het Lindeblad", zonder enige aanduiding. Blad 114 tenslotte is een smal lijstje met aantekeningen,
door Dr. Timmerman ten onrechte gehouden voor handschrift
van Perk; waarschijnlijk is het een notitie van Vosmaer.
Met weglating dus van de bladen 19, 81 en 1 1 o blijft er een
reeks van 105 sonnetten over, omtrent welker bijeenbehoren
geen twijfel kan bestaan. Al deze sonnetten vindt men eveneens
in Hs.V, alleen het daar aanwezige gedicht „God" ontbreekt. Het
blijft niettemin waarschijnlijk, dat ook Hs.K eens 106 sonnetten
heeft geteld; misschien heeft Perk zelf dit ene sonnet vernietigd,
dat ook wel tot de allerzwakste van de cyclus behoort.
De volgorde, die de 105 sonnetten thans vertonen, is geheel
afkomstig van Kloos, en wijkt in hoge mate of van die, welke
Perk aanvankelijk moet hebben bedoeld. Maar in hoeverre ook
hijzelf met dit losbladige manuscript nog geexperimenteerd
heeft in rangschikking en groepering, valt niet meer na to gaan.
Van een volgorde, met Perks hand aangegeven, ontbreekt ieder
I0

spoor. Ook de wijze van schrijven, hoewel vrij sterk wisselend,
biedt geen houdbaar gegeven. De meeste sonnetten vertonen
een lopend schrift, maar de bladen 5, 6, 106, 107, 109 en i II
zijn steil. Deze zes verzen vormen de twee drietallen: Aan de
sonnetten; Aan den lezer; Aan Mathilde, en zijn bedoeld geweest
als Proloog en Epiloog; de plaats van de twee sonnetten „Aan
den lezer" bijeen en aan het slot is een evidente fout.
Een klein aantal verzen vangt aan met een zorgvuldig geschreven, haast gecalligrafeerde regel; zo bijvoorbeeld de bladen
20, 24, 58, 67, 71 en 96. De bladen 89 en 90 zijn geheel een proeve
van Perks handschrift in z'n meest-verzorgde schoolse staat.
Om welke redenen juist deze acht zo opmerkelijk goed geschreyen werden, blijft onnaspeurlijk; ze volgen noch in Hs.V, noch
in Hs.P op elkaar; ze zijn ook niet gezamenlijk in tijdschriftvorm
verschenen, en men kan ze hier dus niet als een extra nette
tekst „voor den zetter" onder de ogen hebben.
Van een andere groep sonnetten is het uiterlijke beeld geheel
anders: hier werd zelfs de titel slordig en haastig neergepend.
Voorbeelden daarvan vindt men op de bladen: 9, 10, I I, 14,
15, 16, 21, 29, 32, 39, 40, 6o, 61, 62, 63 en 68. De nummers
tot en met 32 zijn verwante sonnetten en behoren tot de amoureuze lyriek van deze krans; maar de overige, waaronder twee
grotsonnetten, ontnemen aan deze schrift-vorm toch weer iedere
bewijskracht.
Een laatste groep toont een rustige gelijkmatigheid: een handschrift dat in Alle regels van het sonnet verzorgd blijft zonder
schools te worden. Hiertoe behoren de bladen: 47, 48, 52, 55,
64, 65, 86, 87 en 97. Ofschoon noch Al deze negen bladen tot
een groep te verenigen zijn, noch de groep, die door zes ervan
gevormd kan worden, volstrekt gesloten is, heeft het wellicht
toch zin om vast te stellen, dat bedoelde zes bladen in Hs.V
corresponderen met de sonnetten: 76, 78, 79, 8o, 81 en 82. Maar
wat behoeft dit per slot meer te betekenen, dan dat Perk ze
achtereenvolgens uit Hs.V heeft overgeschreven, om ze daarna
Anders te willen rangschikken? Inderdaad biedt de plaatsing
van deze zes in Hs.P geen enkele vastheid: 41, 57, 43 -; de
drie overige missen.
Aan interne gegevens in Hs.K ontbreekt het dus vrijwel
geheel. Derhalve was er geen andere uitweg, dan de volgorde
II

te handhaven, die het gebonden manuscript thans bezit. Want
al kan met behulp van de handschriften V en P met enige waarschijnlijkheid de volgorde van het begindozijn en het slotdozijn
worden gereconstrueerd, het gehele middengedeelte, zeker drie
kwart van de krans, biedt geen voldoende houvast. Dit deel te
ordenen zou betekenen de rangschikking van Kloos prijs te
geven, zonder die van Perk te bereiken. Het handschrift werd
derhalve afgedrukt zoals het is, zij het natuurlijk met uitlating
van de bladen 19, 81 en I I o, die bij de Fragmenten zijn opgenomen. De aanwezige 105 sonnetten zijn in afwijking van de
verschillende potloodcijfers genummerd van 1 tot en met I o5.
Wat de historische feiten omtrent handschrift K betreft, is
bekend, dat Kloos het in 188o gelezen en gecritiseerd heeft en
dat het na Perks dood, toen de eerste uitgave van de „Gedichten"
verschenen was, door Ds. Perk aan Kloos ten geschenke werd
gegeven. Tot eind 1939 is het in het Kloosarchief gebleven;
sindsdien is het in Rijksbezit.
Aangezien alle sonnetten, waarmee in de vierde druk (i9oI)
de cyclus werd uitgebreid, geheel volgens Hs.K zijn afgedrukt
— ondanks het feit, dat Hs.P vele varianten bevat, waarvan een
groot deel door Perk ontworpen werd naar aanleiding van Kloos'
eigen notities — staat het wel vast, dat Kloos bij de voorbereiding
van de z.g. definitieve uitgave slechts over dit ene handschrift
de beschikking had. Maar wegens het ontbreken van de handschriften V en P miste hij toen niet enkel de vroegere en latere
varianten, zodat dus een tekstbewerking als in 188z onmogelijk
was, maar bovendien ontbraken hem de enige gegevens omtrent
een volgorde, zoals Perk zelf die nog had overwogen. —
De tekst van Hs.K is zoveel mogelijk gedrukt in de staat,
die het manuscript moet hebben gehad toen Kloos het ter lezing
kreeg. Latere wijzigingen zijn aan de voet der bladzijden vermeld. —
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HANDSCHRIFT K

TEKST

Mathilde
Een Sonnettenkrans

Blad

1.

Omslag van grauw papier, gescheurd en geplakt; zz4

Handschrift K

X

i81; in de breedte.

I

5

Mathilde
Een Sonnettenkrans
van
Jacques Perk

Wat waar is prijke in kunstkleedij,'
wat schoon geve aan wat waar is klaarheid:
want waarheid worde in podzij
tot podzij der waarheid.

MDCCCLXXX

Blad 2. Gewoon papier, 21,5 x 17,3; in de breedte. — In vers 4 zijn de woorden:
tot poit doorgehaald met zwart potlood; daaronder, in handschrift van Kloos,
met zwart potlood: het tooverkleed; ook dit is echter weer met potlood doorgehaald.

Handschrift K
II 2

7

Proloog.

Blad 3. Het woord Proloog is dubbel onderstreept.

Handschrift K

I9

Gedichten moeten 't meeste spreken
door wat zij niet in woorden steken.

Blad 4.

Handschrift K

2I

AAN DE SONNETTEN
Be,ielt en streelt

Klinkt en vermaakt gebeeldhouwde sonnetten,
gij, kind'ren van de rustige gedachte!
De ware vrijheid luistert naar de wetten:
hij stelt de wet, die uwe wetten achtte . . • •
Naar eigen hand de vrije taal te zetten
is eedle kunst; geen grens die deze ontkrachte:
beperking zal vernuft en vinding wetten — — —
tot heerschen is wie zich beheerscht bij machte.
De geest, in enge grenzen in zich ingetogen,
schijnt krachtig als de popel op te schieten
en de acrd' te Boren en den blauwen hoogen.

6 voeten

Een zee van liefde in droppen uit te gieten,
doch een voor een, ziedaar mijn heerlijk pogen . .
Sonnetten, klinkt ! U dichten was genieten !

magnzfiek

zeer fraai

Blad 5. Rechts boven: een groot zwart potloodcijfer 1. De woorden: magnifiek
en: zeer fraai zijn geschreven met blauw potlood, de overige notities met zwart.
Achter vs. 9 een zwarte streep; voor de vzn. een blauwe lijn. De notitie
links boven (van Vosmaer?) is bijna onleesbaar geworden. — Geschreven in
steiler handschrift dan de meeste sonnetten.
Vergelijk: Hs.V
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2;

Hs.P 2 4'; Ts 5; Dr.VK I; Dr.K I.

Handschrift K, sonnet

AAN MATHILDE

Wanneer de moeder van het licht weer licht
en voor heur goud de zwarte mist doet wijken,
dan laat ze 'er stralen langs de bloemen strijken
en dankbaar doet elk bloemekijn zijn plicht.
Zoodra de bloem de lieve zon ziet prijken,
dan wolkt ze wierook op, in wolken dicht,
en geurenmoeder wordt het moederlicht . . . .
ik moet, Mathilde ! u aan de zon gelijken!

I

2

Gij zijt de moeder van deez' liederkrans,
gij hebt dien met uw zonneblik geschapen
in 't zwarte hart . . . zoo 't glanst, 't is door uw' glans.
Uw eigen schepping druk ik op uw slapen,
die geurt door u en voor u geurig werd - ik drukte in u een ideaal aan 't hart!

wart doet denken aan boos, slecht
I. Zou dui s ter niet beter wezen
2. werd op hart vind ik geen mooi rfr'm, ofschoon 't geoorloofd
Blad 6. Rechts boven: groot zwart potloodcijfer 3. Het tweede sonnet van de
gedrukte bundel: Sanctissima Virgo, komt in dit handschrift niet voor; de
nummering van Kloos springt dus direkt van i op 3. Geschreven in steil
handschrift. In de potloodnotities onderaan is het slot onleesbaar geworden.
Dr.K
Vergelijk: Hs.V 3; Hs.P 3; Dr.VK
De handschriften verschillen weinig; de voornaamste variant bevat vers I 1. —
De bundel volgt tot en met vers i i bovenstaande tekst, met wijziging van
de zwarte in: den zwarten (vers 2) en van: bloemekjn in: bloemeke (vers 4; volgens
Hs. P var.). De verzen 12-14 zijn vervangen door een vrije bewerking van Kloos:
Met uwe bloemen krans ik u de slapen,
Uw eigen schepping leg ik om uw hoofd;
Zoo z" uw naam voor eeuwigl/k geloofd! —
Hierdoor is het parallelisme tussen de slotregel van dit sonnet en die van het
gelijknamige sonnet in de epiloog (Hs.V o4; Hs.K ma) verloren gegaan.

Handschrift K, sonnet

2

2

3

DE ZANGSTER
De purpren avond was in 't West verdwenen
en glanzend zilver droomde op donkere aarde.
Toen is de blonde Muze mij verschenen:
mijn ziel werd vuur toen haar mijn oog ontwaarde.
Geknield strekte ik mijn armen naar haar henen — — —
'k Omhelsde — — louter lucht; ik viel aan 't weenen . . . .
Haar blik was eindl'oos teer toen ze op mij staarde;
'k Gevoelde een kus op 't voorhoofd; ze openbaarde:
„Een hooge liefde zal uw hart doordringen.
Gij zult beminnen, wederzien en scheiden,
gescheiden zwerven, zwervend liefde zingen.
heerlik

En peinzend zult gij 't wederzien verbeiden
en naar een vrouw gedachte en smachten leiden
en mijmrend leven van herinneringen."
nets veranderen,

Blad 7. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 4. Dit sonnet is, evenals de
meeste volgende, geschreven in schuiner handschrift dan i en 2.
Voor de
verzen 9-14 een potloodlijn, ter aanduiding dat heerlik op alle zes versregels
slaat. — In vers 5 is voor: m9n het woordje: de doorgehaald.
-

Vergelijk: Hs.V 5; Hs.P 5; Ts 6*; Dr.VK Iv; Dr.K Iv.
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Handschrift K, sonnet

3

EERSTE AANBLIK
En peinzend zie 'k uw zee-blauwe oogen pralen
waarin de zachtheid kwijnt, de liefde droomt
en weet niet wat mij door mijne aren stroomt:
Ik zie naar u en kan niet ademhalen.
Een gouden waterval van zonnestralen
heeft nooit een schooner aangezicht bezoomd — —
't Is of me een engel heeft verwellekoomd,
die met een paradijs op aard kwam dalen.
'k Gevoel mij machtig tot u aangedreven
en buiten mij. 'k Was dood, ik ben herrezen
en voel mij tusschen zijn en niet zijn zweven.
Wat hebt gij tooveres, mij goed belezen!
aan u en aan uwe oogen hangt mijn leven:
een diepe rust vervult geheel mijn wezen.
niets veranderen s.v.p.

Blad 8. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 5. — In vers 9 is: 'k Gevoel door
Perk verbeterd uit: 1k gevoel.
Vergelijk: Hs.V 6; Hs.P 6*; Dr.VK v; Dr.K V.

Hand.rchrift K, sonnet

4
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GEBENEDIJDE STONDE
0, lieflijkste van alle lieve vrouwen!
gij, hoogbegaafd met schoon en kunstvermogen!
'k Zie jonge bloem, de blaadjes u ontvouwen,
nog onlangs tot een slanken knop gebogen!
Gezegend uur, waarop mijn zalige oogen
u mochten vol genot en weelde aanschouwen
en zien u met een zachtheid overtogen
waarop de kracht een Ideaal moet bouwen!

u
Toen ik zag voelde ik mijn wan en gloeien
en weer in mijn gemoed de liefde ontbloeien,
die lang in 't ijs der droefheid lag besloten.
„0 aarde ! riep ik toen 'k uw aanblik had genoten
gij zijt een hemel ! 'k Hoor der englen wieken suizen
zoolang gij zulke heiligen blijft huizen!"

r<es voeten
zes voeten

Blad 9. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 6. — Tussen vers i en 2 heeft
Perk op slordige wijze en met andere pen geschreven: Lieve Vrouwe(n) mfr ./1(er)
ziel. Achter vers 7 een rood potloodstreepje, misschien omdat het woordje: met
een stip heeft en dus op niet lijkt. In vers 9 heeft Perk het woordje: U vergeten,
dat door Kloos met potlood erboven is gezet.
Vergelijk: Hs.V 28; Hs.P z2; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 344; Dr.K
Tussen Hs.V en Hs.K zijn verschillen in de titel en in de verzen 5, io, 13 en 1 4.
Het feit, dat in Hs.P alleen de beginregel is opgenomen, wijst erop, dat Perk
de overige verzen, althans de regels direkt na de aanhef, niet meer aanvaardde.
— De druk K volgt geheel bovenstaande tekst.
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Handschrift K, sonnet

5

LIEFDE
Het vurig hart des jong'lings, haast nog kind,
gevoelt een rijke en ongekende weelde
wanneer hij zachtheid, liefde, schoonheid vindt
zooals die nooit het jong gemoed nog streelde
Hij ziet de jonkvrouw, de met schoon bedeelde - - en die geen zege wil, zij overwint.
Hij mint het schoone . . . en liefde is ingebeelde
als hij de „liefde" van de vrouw bemint. —
Mathilde ! ik vond de liefde in elke vrouw,
ik heb van 't schoone in alien haast gevonden
en velen liefgehad ter goeder trouw.
Maar die geliefden alien saamverbonden
bezitten niet wat ik in u aanschouw,
die meer bekoort, dan zij het samen konden.
I

I. bekoort is hier wel een mat mat woord, vind je niet

Blad io. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 7. Links boven in rood potlood:
IX. — In vers 14 is het woordje: bekoort door Kloos met potlood onderstreept.
Vergelijk: Hs.V 7; Hs.P 9; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, biz. 350; Dr.K vii.
De druk K volgt bovenstaande tekst, met verbetering van ter (vers i I) in: te,
en met wijziging van: bet samen (vers 14) in: tezamen. De betekenis van de vzn.
7 en 8 volgt uit 5 en 6: de eerste helft van 7 hoort bij vers 5; de rest bij
vers 6. De dichter mint de jonkvrouw om haar schoonheid, en juist omdat
zij hem niet liefheeft is zijn eigen liefdesgevoel volkomen zuiver, en niet ingebeeld. — Uit Hs.P (zie de verzen 6, 7, 8, io, I i en 14) blijkt, dat Perk de
definitieve vorm van dit sonnet nog niet gevonden had.

Handscbrift K, sonnet

6
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IK MIN UW MINNAAR
Dat ik mijn hoofd mocht aan uw boezem vlijen
en zalig zijn als een onschuldig kind
en duizendmaal met blijden blik belij den
dat gij Mathilde mij bezielt, bezint;

I. leel/k —
wat beteekent:
bezint bier?

dat ik gelukkig ben nu u verbindt
de band der trouw, Bien de eeuwigheid zal wijden - ik heb hem lief (omdat gij hem bemint)
wiens min voor u mijn liefde doet gedijen.

2. lee4k en
een onmogelyk
rym

Gij wilt mij u te minnen niet verbieden:
ik bedel u niet om uw wedermin,
Schutsengel! gij zijt ziel — en mijn Godin!

3. ziel, wat?
ziel — godin

Ik schijn u als de zonnebloem de zon te ontvlieden:
Ik ben, zoolang gij mij uw bijzijn gunt
gelukkig, nu gij 't innig wezen kunt —

4. zes voeten
en een leugen
5. onduidelyk
en lee4k.

het idee is goed, maar geheel en al omwerken.
Blad i 1. Rechts boven groot zwart potloodnummer 8. Links boven in rood
potlood: 9 of io of LXVII. Het laatste of kan ook een 7 zijn. — Door Kloos
zijn de woorden: bezielt, bezint (vers 4), ged/en (vers 8), en ziel (vers i i) met zwart
potlood onderstreept. Achter de verzen 13 en 14 een potloodlijn. In plaats van
leelk heeft in de tweede potloodnotitie eerst: onzin gestaan.
Vergelijk: Hs.V 17; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, I, 35i; Dr.K vm.
Behalve de varianten in Hs.V vertonen de twee handschriften geen verschillen. — In overeenstemming met de zeer critische kanttekeningen van Kloos,
waarvan overigens de eerste en vierde op een misverstand berusten, heeft
Perk dit sonnet uit Hs.P weggelaten. De woorden: bezielt, bezint in vers 4 betekenen waarschijnlijk: zit,/ en zinnen ontroert; vergelijk sonnet K 46, vers 8.
z'n zinnen
Een verklaring met behulp van het zeventiende-eeuwse bezinnen
op iets zetten) is onjuist. Voor vers i i denke men aan Vondels Inwyinge der
schilderkunste:
Gelijk de zonnebloem haar oogen
uit minne draeit naar 's hemels bogen, etc.
De druk K volgt geheel de bovenstaande tekst.
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Handschrift K, sonnet 7

BESLUIT
En honderdmaal verklaarde ik mij, doch neen,
Zij hoorde 't honderdmalen niet, want oogen
verstaan de taal, die zwijgend spreekt alleen
en ach ! haar oogenlach bekroont mijn pogen.
Bij haar wend droefenis en lijden logen;
mijn mond moet dus bekennen wat ik meen:
't is dat ik mij, toen me oog en lach bewogen
als een, die doet hetgeen hij doen moet, scheen.
Zij, in wier harten 't haten zich verhief,
zij zeggen, dat zij haten - - zoo ze oprecht zijn;
Zou ik mijn liefde haar dan niet belijden?
I.

De liefde baart geluk en zielsverblijden,
geluk maakt liefderijk, ik heb haar lief
en wie gelukkig is, die kan niet slecht zijn.
I. dit vind ik of te verward of te subtiel, maar wat van beiden, weet ik niet.

Blad 12. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 9. Links boven in rood potlood: III. — Voor de verzen 9-14 in zwart potlood een lijn met het cijfer 1. —
In het slot van de notitie stond oorspronkelijk: weet ik elf niet.
Vergelijk: Hs.V lo; Hs.P o; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 355; Dr.K Ix.
De druk K volgt geheel bovenstaande tekst, die alleen in de verzen 4, 8 en 9
enigszins van Hs.P verschilt; in een enkele latere editie is: zielsverb4den (vers i z)
gewijzigd tot: zielverblden.

Handschrift K, sonnet

8

29

BEKENTENIS
De bron van warmte en licht was zacht gezonken
op 't ver gebergte en tintte de' avondstond.
In elke vezel waarde weelde rond,
die met den koelen dauw wend ingedronken.
Wij doolden rond; haar starende oogen blonken,
een blijde glimlach glinsterde om haar mond .. .
t was of me aan haar geheel een leven bond:
zij oogde naar de kim van purpervonken — —
Mathilde ! ik heb u lief! — Zoo waar die kammen
op morgen weer in purper zullen vlammen
wordt gij bemind. Gij zijt zoo schoon — —

4

Zij deed als een die jets op 't hart voelt branden,
toen sloot ze mij de lippen met de handen;
en bloosde de avondzon haar bleeke koon?

Blad 13. Rechts boven groot zwart potloodcijfer io. Het blad is middendoor
gescheurd en gelijmd.
Vergelijk: Hs.V
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II;

Hs.P

II*;

Dr.VK vi; Dr.K x.

Handschrift K, sonnet

9

voeten

SMEEKBEE
Zoo als de zon den dauwdrop, als de rote
de bij en 't wijde wak der zee de beken
duldt aan het warme harte 't bodemlooze,
waarin zij, wat hun lijden deed, ontweken — —

—

0

Doe gij alzoo Mathilde ! ik vlood het Boze — —
mijn ziel viel u to voet; gedoog mijn smeeken:
gun mij, dat ik u minne en laat me een poze
verzinken in 't u zien, als wie niet spreken.

I

Ik heb u lief! geheel mijn wezen trilde
4

van eerbied toen gij aan mij zijt verschenen
als een', die droomend doet van weelde weenen.

2

Toen was mijn nacht geen nacht; 'k had lief Mathilde !
als een die niet meer wil hetgeen hij wilde
maar met een hooger iets zich wil vereenen.

3

I. wat z0; dat voor lui?
2. dat is klinkklaar proza — lees het maar eens alsof 't geen regel uit een sonnet was.
3. matte herhaling

overigens fraai.

4. magje „droomend" hier gebruiken voor „den droomende"?

Blad 14. Rechts boven groot zwart potloodcijfer II. — In vers z is: zee door
Perk verbeterd uit de verschrijving: In vers 5 is het woord: Bozo met potlood door Kloos van een tweede o voorzien; de woorden: droomend (vers i i)
en: 'k had lief (vers 12) zijn met potlood onderstreept. — De eerste en tweede
notitie onderaan zijn uitgegomd, evenals de woorden: overigens fraai, maar nog
leesbaar.
Vergelijk: Hs.V 12; Hs.P 12*; Dr.VK

Handschrift K, sonnet i o

Dr.K

3I

ZIJ KOMT
Gij berken, buigt uw ranke loovertrossen!
strooit rozen op het zand en sneeuw en blad!
Gij zwaatlende olmen, nijgt u naar het pad
en kust den nauw van sidderende mossen!
d

Gij snelgewiekte liederen der bosschen
stemt aan en zang en lof en klankenschat,
en klimveil dat den slanken beuk omvat
druk vaster aan de twijgen u, de rossen!

hoe komt dat
bier te pas?

Voorzegger, die uw zelven roept, o kom
en roep uw koekoek honderd duizend keeren,
en fladder aan vergulde vlinderdrom!
Zij zweeft hierheen, die zon en zorner eeren:
de lof van hare schoonheid klinkt alom
waar zon en zomer „te beminnen" leeren!

Blad i 5 Rechts boven groot mart potloodcijfer i 2. — In vers 4 is de verschrijving: nauw door Kloos met potlood verbeterd tot: dauw.
Vergelijk: Hs.V
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21;

Hs.P 19*; Dr.VK VIII; Dr.K xn.

Handscbrift K, sonnet II

DIE LACH
Zooals wanneer op eens de zonneschijn
door 't zwart der breede wolken heen komt breken
en schittert in de tranen, die daar leeken
van bloem en blad, als vloeiend kristallijn,
zoodat het weenen lachen schijnt te zijn;
zoo is wat mij ontstemt op eens geweken
Mathilde ! ontsluit uw mond zich om te spreken
en zwerft een glimlach om uw lippen fijn.
Doch van den lach is glimlach dageraad
en klinkt uw lach, hoe drinken hem mijne ooren!
De vreugde vaart door pots en vezel rond. —
En met geloken oog zie 'k uw gelaat
zoo zonnig; 'k meen uw zilvren lach te hooren
wanneer ik roerloos wacht op de' uchtendstond ! —

Blad i 6. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 13. — In vers 3 is: leeken met
inkt veranderd in: leken. Achter vers 8 stond in handschrift van Kloos: vveeft,
dat echter met potlood is doorgehaald.
Vergelijk: Hs.V zz; Hs.P 13; Ts 7*; Dr.VK Ix; Dr.K xm.

HandschrIft K, sonnet 12
II 3
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DE RIT
Hoe schudt uw blanke tel den fieren kop
en briescht en doet het spichtig oor bewegen
en stampt het zand tot rots met dof geklop
en doet den pluim zijn zilvren zijden vegen!
Daar hebt gij vlug uw sneeuwen ros bestegen
en roept en rukt en houdt de strengen op
en steigert been in golvenden galop
en wendt u in den zaal en lacht mij tegen.
Zoo wentelde eens een bolle baar naar land
de schoonheid zelf, de blanke uit schuim geboor'ne,
deze herhaling
met uwe lokken, goud als 't golvend strand.
hindert me.

1k staar verrukt. En, moedige uitgekoor'ne !
hadde in mijn borst uw ros den hoef geplant .. .
zoo 't u kon redden, kuste ik nog dien hoorne'! —

leelyk

afschuwelyk!

overigens fraai

Blad 17. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 14. — In vers 7 is: golvenden,
in vers II: golvend, in vers I2: moedige uitgekoor'ne, en in vers 14: dien hoorne' met
potlood onderstreept. — In vers i i heeft Perk met inkt het woord: golvend doorgestreept en er: glooiend boven geschreven. Het woord: strand (vers II) is, waarschijnlijk reeds dadelijk, veranderd in: zand.
Vergelijk: Hs.V 2o, Hs.P 24*; Dr.VK x; Dr.K xiv.
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Handschrift K, sonnet 13

HARMONIE
De maan blinkt door den zwarten bouwval henen
en laat haar zilver glijden langs de duin
door de Oerthe omkabbeld en gekroond met puin:
getrotste grootheid in bemoste steenen.
Hoe smelt het bruine licht in 't lichte bruin! .. .
hoe ruischt de stroom ! Het woud in nacht verdwenen
schijnt aan den nachtegaal het oor te leenen
en nijgt eerbiedig looverdos en kruin.
En gij Mathilde! uw lied rijst naar den hoogen .
de ziele der natuur in u gevaren,
uit zich door u in deze zalige uur!
In elke star meen ik uw blik te ontwaren
en duizend starren tintlen in uw oogen .. .
Ik min Natuur in u, u in Natuur ! —

Blad 18. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 15. In de linkerbovenhoek
met rood potlood: XIII. — In vers 6 is: ruischt met inkt gewijzigd tot: ruist. —
Een potloodnotitie links onder is uitgegomd en niet meer te ontcijferen.
Vergelijk: Hs.V 15; Hs.P zi; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 354; Dr.K xv.
Tussen Hs.V en Hs.K is nauwelijks verschil. De druk K volgt geheel de bovenstaande tekst. In Hs. P bevatten de verzen 1, 3, 7 en 8 nog belangrijke varianten,
waarvan vooral vs. 7 een kennelijke verbetering betekent.

Handschrift K, sonnet 14

35

DE SCHIETBEEK
In 't breede lommer van de lage boomen
glipt, glipt het beekje langs de holle boorden;
het streelt de blonde bloemen aan zijn zoomen
en suist en mist en bruist in voile akkoorden.
Toen kost gij lieve ! uw lust niet meer betoomen
en waadde' door de golfjes, die bekoorden:
zij wijken als zij bij uw voetjes komen
en kussend fluisteren zij liefdewoorden.
Hoe rimp'len zich die gladde rozenvoeten
in 't klaar kristal ! o, reik ze mij die beiden
opdat mijn handen ze in de wade ontmoeten ! — —

I.

Het linnen laat ik van uw voeten drinken
het water, weenend dat het zoo moet scheiden — — —
en zie uw oog van frissche blijheid blinken!
I. doet wade niet denken aan Duitsch wade, kuit?
lief!

Blad 2o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 17. — Het sonnet, dat in de
druk K nr. 16 is: Een Handkus, is in dit handschrift bijgebonden in kladvorm,
op kleiner formaat papier. Men vindt het opgenomen in het derde deel als:
Fr 1. — De eerste regels zijn door Perk uiterst fraai geschreven; de titel niet. —
In vers 4 is: ruist veranderd in: ruischt. In vers II is: wade met potlood onderstreept.
Vergelijk: Hs.V 23; Hs.P 2o; Fr le; Ts 13; Dr.VK xi; Dr.K xvn.
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Handschrift K, sonnet 15

MADONNA
Hoe minzaam heeft uw koozend woord geklonken
uw zilver woord, maar al te goed verstaan!
'k Zag in uw oog een glimlach en een traan:
blauw bloempje waarin morgenpaerlen blonken!
Gij wijst mij naar de moedermaagd, ik waan
mij in aanbidding voor haar weggezonken — — —
daar voel ik me eindelooze vree geschonken:
ik denk aan haar: Mathilde, ik bid 11 aan!
Gij, die de moeder mijner liefde zijt
zijt moeder Gods: want God is mij de liefde:
u zij mijn hart mijn vlammend hart gewijd!
Een kerk rijst allerwegen aan uw zij
o deernisvolle ziel, die niemand griefde,
o mijn Madonna ! bid o, bid voor mij!!

deze regel
staat niet in al
te nauw verband met de
overigen

I. ik zie naar haar maar je denkt aan Mathilde, tera4l je doet of je Madonna aanbidt en 't in werkelykheid Mathilde in haar doet

Blad zi. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 18. — Onder de potloodnotitie is een oudere aantekening onleesbaar uitgegomd.
Vergelijk: Hs.V 14; Hs.P 15*; Dr.VK

Handschrift K, sonnet 16

x11;

Dr.K xviii.
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AANZOEK
Wat wend ik zonderling op eens to moede
toen gij mij lieve, vleiend hadt gevraagd:
„aanbid, met mij vereend, de moedermaagd
en neem mijn godsdienst aan; het is een goede.
1k zal haar bidden, dat Zij u behoede;
dat mijn geloof ook in uw harte daagt.
Geloof als ik, het ongeloof verlaagt
en 'k hoop dat uw gemoed nog vroomheid voede!"
Zoo fleemdet ge en gij zaagt mij smeekend aan;
Ik had zoo gaarne toen uw zin gedaan:
't Geloof is beter dan het niet gelooven.
Doch neen, behoud uw godsdienst, mijn vriendin!
Hij maakt u goed, laat mij mijn eigenzin,
Wat hij u schenkt, dat zou hij mij ontrooven. —

Blad zz. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 19. In de linkerbovenhoek
staat met rood potlood: i 3? — Links onderaan is een potloodnotitie onleesbaar
uitgegomd.
Vergelijk: Hs.V 26; Hs.P 14; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 353; Dr.K
De handschriften verschillen alleen in de titel en in vers 6: Dat (V,K); Tot (P)
en: geluk (V); geloof (K,P). — De druk K volgt bovenstaande tekst; alleen is
in vers 13 het woord: eigenzin (V, K, P), dat door Perk blijkbaar als nieuwe
samenstelling is bedoeld, opgelost tot: eigen
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Handschrift K, sonnet 17

BELIJDENIS
— „Gelooft ge aan God ?" — Mathilde „Bicit gij aan ?"
— „'k Gevoel mij klein bij al wat is verheven
en ik aanbid!" — „Uw God is zonder leven!" —
— „Kan zonder leven de natuur bestaan?"
„Smeekt ge om gena voor wat gij hebt misdreven?
Zwaar tuchtigt Jesus wie daar heeft misdaan ! — —
wie
Gij zijt niet goed ! Wie alles heeft gegeven
wil daarvoor dank!" — Toen ben ik heengegaan
-

En naar den blauwen hemel, die zoo effen
zich welfde, hief ik 't aangezicht
en 'voelde mij in 't rijk des vredes heffen.

of M

4 voeten

„Gij (sprak ik) levenwekkend goddlijk licht!
gij doer aan 't hart, dat in u leeft beseffen:
gelooven, bidden is Mathildes plicht!"

Blad 23. Rechts boven groot zwart potloodcijfer zo.
Vers 7 is met potlood
onderstreept. Vers 10 is door Perk met inkt gewijzigd tot: hief ik 't lachend aangezicht.

Vergelijk: Hs.V 25; Hs.P 25; Dr.VK xvi; Dr.K xx.
De handschriften V en K verschillen in weinig anders dan in de titel; tussen
K en P is onderscheid in de verzen io, 12 en 13. — De bundel volgt bovenstaande tekst, maar in de verzen so en i z heeft Kloos de varianten door eigen
wijzigingen vervangen: aangezicht (V, K), angstig aangezicht (P), droomende aangezicht (Dr.VK) en: godd'lyk licht (V K), vredig licht (P), eindloos licht (Dr.VK).
De variant van P in vers 13: dat in my welt is door Kloos verworpen.
,

Handschrift K, sonnet i 8

regt dat,

39

OCHTENDBEDE
De Nacht week in het woud, en bij haar vluchten
heeft ze op struweel en bloem een dauw-kristal
geweend, dat glinstert in de zon, en zuchten
luwt ze uit het woud langs berg en beemd en dal.
En daar, op 't smalle pad, in hooger luchten
ontwaar ik haar die wuift, mijn ziel, mijn al:
doch uit mijn hart rijst naar die hooger luchten
de klacht: hoe klein, hoe klein is mijn heelal!
Maar neen ! haar lokken zijn van zonnegoud
en 't hemelsblauw is 't blauw dier droomende oogen;
haar boezem is de berg en 't golvend woud.
0 zomer, zonneschijn en hemelbogen
waarin haar aangezicht mijn liefde aanschouwt,
Heelal, waarvoor ik biddend lig gebogen ! !
heerlyk en de terzinen vooral 'Naar neem alsjeblieft dat eene uitroepteeken wegi je hoeft
het niet te schreeuwen.
Blad 24. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 21. - In vers 3 stond aanvankelijk: de jonge zon; daarvan is jonge waarschijnlijk direkt met inkt geschrapt.
Achter vers 14 is het tweede uitroepteken met potlood doorgehaald. Voor de
verzen 9-14 staat een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 16; Hs.P 18; Fr 13; Ts 24; Dr.VK xm; Dr.K
Tussen Hs.V en K is nauwelijks verschil (vers 9); tussen K en P in de verzen
2, 10 en 1; Fr 11 is een merkwaardige late bewerking, waarbij gepoogd
is het rime riche van de verzen 5 en 7 te vermijden. — De bundel volgt bovenstaande lezing, met verandering van: hooger (vers 7) in: hooge (volgens Hs.P);
in vers 10 is: 't hemelsblauw (V, K, Fr) gewijzigd in: 's hemels blauw. (Hs.P heeft:
't hemelblauw). Vers 13 luidde in Dr.VK ten onrechte: waarin mkt, aangezicht
haar liefde aanschouwt; in Dr.K als boven: min liefde is onderwerp.
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Handschrift K, sonnet 19

ONTHULLING

Eens zag ik om mijn liefde sluiers glijden
en toen ze omhuld bleef is mijn vreugd gevlucht — — —
thans zijn de raadselnevels blauwe lucht,
die zich aan 't aangezicht der liefde vlijden. —
Nooit zal mijn weeldekus uw wang ontwijden,
uw huivrende aanblik in mijn eelst genucht:
woonde er begeerte naar u in een zucht
zou 'k dan u aan uw minnaar niet benijden?

dit alleen om
bet t*m, is
niet

t Is of uw zachtheid, liefde en mededoogen
veneering voor „het vrouwlijke" beveelt:
want hiervan is uw blonde schoonheid beeld.
De ware vrouw in u houdt me opgetogen,
en zulk een liefde is niet, die elk begrijpt:
uw schoonheid heeft mijn ziel daartoe gerijpt.

leelyk ger<egd

overigens goed.

Blad 25. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 22. In de linkerbovenhoek
met rood potlood: LXVIII. — In vers 7 zijn de woorden: een zucht met potlood
onderstreept. Achter de vzn. 13-14 een potloodlijn. — Vers 14 is geschreven
op een plek, waar iets is weggekrabd; het papier is daardoor zeer dun geworden.
Deze wijziging kan echter wel hebben plaatsgevonden, eer Kloos zijn notitie
erbij schreef.
Vergelijk: Hs.V i8; Hs.P i6; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 356; Dr.K
Terwiji er tusschen Hs.V (var.) en Hs.K nauwelijks verschillen zijn, alleen in het
belangrijke vers 14, heeft Hs.P naar aanleiding van Kloos' kanttekeningen ingrijpende wijzigingen in de verzen 7, 8, 13 en 14. De druk K volgt geheel
bovenstaande tekst.

Handschrift K, sonnet

2

41

ZIJ SLUIMERT
Zij rust in 't malsche mos en houdt gebogen
dien arm, then mos en lokken beiden streelen.
Een sprei van groene schaduw, zacht bewogen
daalt uit de zilverloovers der abeelen.
Zij ademt zuchten en zij lacht, als togen
er droomen door heur ziel, die vroolijk spelen
in 't vroolijk hart. Straks opent zij heure oogen:
straks zal de hemel nieuwe heemlen telen.
Slaap zacht ! Ik zie den donkren dag genaken,
dat gij uw oog voor eeuwig hebt geloken;
dan sluimert gij, maar kunt niet meer ontwaken.
Dan zal de zode, die gij dekt, u dekken,
dan zal geen zonnestraal uw lippen stroken,
geen lied van 't woud, u uit dien sluimer wekken ! ! — — —
heer4k!
I. wat subtiel, vind je niet, Jacques?

Blad 26. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 23. — In vers 8 is: telen met
inkt gewijzigd in: teelen.
Vergelijk: Hs.V 13; Hs.P 17; Ts Io*; Dr.VK xiv; Dr.K xxm.
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Handschrift K, sonnet zi

AVONDZANG
Het Westewindje zingt door zwarte twijgen
en kust het sluimrend dons der zangers teeder.
De zilvren boomen wieglen heen en weder
en doen hun schaduw met hun mede nijgen.
Een zwoele stilte komt uit de akkers stijgen
een koele stilte daalt op duiveveder:
de zilvren nachtzon sprenkelt droomen neder
en lacht van liefde in eeuwig lachend zwijgen.

donzen (?)

deze 4 regels
verrukkegk.

Mathilde sluimer ! zomernacht doet droomen
en zomerdroomen zijn van manestralen,
aan 't leven worden droom en liefde ontnomen
Een droom is 't leven; niets kan daar bij halen:
wij voelen beiden liefde in de aren stroomen —
Is liefde dwaling, kan men zoeter dwalen

geen

Blad 27. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 24. — In vs. 4 is: bun gewijzigd
in: hen. In vers 6 is het woord: duive met potlood onderstreept. Achter de verzen
7-10 een potloodlijn. In vers 12 stond eerst: geen, wat door Perk gewijzigd was
in: niets. Dit is door Kloos met potlood doorgehaald.
Vergelijk: Hs.V 19; Hs.P 23*; Fr ii; Dr.VK xv; Dr.K xxiv.

Handschrift K, sonnet

22
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DE BERGSTROOM
— „De bergstroom doet de gauwe golfjes deinen
en schuimt er mede heen, zie ! eer zij komen;
daar waren zij, daar zijn ze en zij verdwijnen:
heeft al een ander me uit uw hart genomen?" —

magje dat

- „Zie hoe er 't golfje leeft in lange lijnen:
Zoo leeft uw beelt'nis altijd in mijn droomen.
Straks zal het in het land der zee verschijnen:
Zoo toeft uw beeld me aan vaderlandsche zoomen."

zeggen to eft
m voor
blyft by my? -

„Straks smelt het henen in de holle baren
dier vaderlandsche zee: waar is 't gebleven?
Zoo weinig zal uw hart mijn beeld bewaren."

— „Geef aan de zee: nooit zal zij wedergeven.
In 't hart, waar liefde en eindeloosheid paren,
daar zal Mathilde als 't golfje in zee in leven !"
<eer fraai

Blad 28. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 25. — In vers z is het woordje:
tie! er later door Perk tussengevoegd. In vers II stond eerst de schrijffout:
min hart.

Vergelijk: Hs.V 27; Hs.P 27; Dr.VK xvu; Dr.K xxv.
Behalve de vele varianten in Hs.V, vertonen de teksten slechts weinig verschil. De bundel volgt geheel bovenstaande lezing, alleen vers 1o: dier (V, K, P)
werd: der, de door Kloos' aantekening veroorzaakte variant voor: toeft (vers 8)
nl. wacht (Hs.P), is niet aanvaard.
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Handschrift K, sonnet

23

0, NOODLOT

Wie naar ons staren staren naar ons beiden
als waren wij gelukkig en verloofd;
men ziet ons aan en wenkt met oog en hoofd
en wil ons vreugd door medevreugd bereiden. —
Mathilde ! ik zou u nimmer kunnen leiden
door 't leven ! t Noodlot, dat gij wijs gelooft
scheidt mij van u, die mijn verdriet me ontrooft
en vroolijk hart. 1k kan niet van u scheiden.

lee4k

En toch die Macht, die op de menschheid waakt
is wijs en doet mij wijslijk u verlaten,
omdat hoog wezen ! gij me een onding maakt!
Ik leef in u en denk en doe als gij,
ik ga mijzelf zoo als ik nu ben haten —
tot dweeper, tot een jonkvrouw maakt gij mij !"
N.

Blad 29. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 26. Links boven in rood potlood: XVII. — In vers 6 zijn de woorden: dat wks gelooft met potlood onderstreept. In vers 9 is de tweede helft door Perk met inkt gewijzigd tot: die over
't menschdom waakt. In vers 14 is in: dweeper de eerste e doorgestreept.
Vergelijk: Hs.V 29; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 352;
Dr.K xxvi.
Behalve in de titel, verschillen de twee handschriften in de verzen 1, 7 en 9.
De druk volgt bovenstaande tekst, maar vers 4: medevreugd werd door verkeerd lezen tot: wedervreugd.

HandschrIft K, sonnet
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VOORGEVOEL
Verheven wezen ! Zonne, op wie ik stare
met oogen, onverzaad'lijk door uw schijnen,
ik leve in u; dijn' daden zijn de mijnen:
ik prijs uw doen alsof 't het mijne ware.
Geschiedt u leed, ik, die het wedervare,
zal 't keeren, want het alles moet verdwijnen
dat niet een straal van vreugd op u doet schijnen,
en 'k wensch uw vreugde, opdat die mij verklare.
Daar, waar het blozen troont, voel ik een gloeien,
als ik aanbiddend staar naar 't kristallijn
van 't blauwe diep der oogen, die mij boeien.

zeer
fraai

Wat hand of hart bezat is niet meer mijn,
't veelvuldig lied is u, dat gij hoort vloeien:
„Uw roeping is zooals ge zijt to zijn

Blad 3o. Rechts boven een groot zwart potloodcijfer: 27. — Voor de verzen
9-II een zwarte potloodlijn. Voor vers 14 een rood potloodstreepje.
Vergelijk: Hs.V 9; Hs.P 8; Dr.VK alleen de terzinen als motto voor Boek I;
NG Ix, deel I, blz. zoo; Dr.K xxvii.
Na de in Hs.V aangebrachte varianten vertoont de tekst zeer weinig verschil
meer; alleen vers 5: geschiedt (V,K), gescbiede (P) en vers 12: bevat (var. V), bezat
(V, K, P). — De druk K volgt bovenstaande tekst, met wijziging van vers 5:
die (V, K, P) in: wien, en van vers 7: dat (V, K, P) in: wat.

46

Handscbrift K, sonnet 25

SCHEIDING
De voerman zwaait de zweep; ik hoor ze knallen;
de wagen ratelt langs de helling heen,
de rem knarst tegen 't wiel, de schellen schallen,
de hut, die haar bevat, rijst en wordt kleen.
Klein wordt de hut, waarin de vrouw verdween
die, slanke maagd, een voorbeeld is voor alien:
steeds groeit mijn smart; nu is de slag gevallen —
het hart dat leefde in haar, voelt zich alleen
Vloeit nu gerust gij ingehouden tranen!
Met u moet zich de smart een uitweg banen:
wat waar' een traan, zoo daar geen hart in trilde?
Spreekt gij 't vaarwel dat ik Goddank! niet vinde;
'k Had willen zeggen hoe ik haar beminde
—
en alles wat ik zeide was: „Mathilde!"

Blad 31. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 28, dat verbeterd is uit 38.
Het blad is middendoor gescheurd en gelijmd. — In vers I z is: waar' door Perk
met inkt gewijzigd tot: ware.
Vergelijk: Hs.V 33; Hs.P 29*; Dr.VK xvili; Dr.K xxvm.
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DIE BLONDE BLOEMEN
Daar walmen warme geuren om mij rond.
Hoe kleurig al die duizend bloemen pronken!
Zij buigen als van eigen geuren dronken
de ranke kopjes, als Mathilde blond!
Mathilde ! o, dat zij mij nu ook verstond!
Hoe dikwijls heb ik haar een bloem geschonken
en wend met bloemen dan beloond of lonken:
0, dat ik die belooning wedervond!
Die bloemen, liefdegeurend na het sterven,
die met het leven geur en kleuren derven
herleefden dood, maar als vergeet-mij-nieten.
Wat zal ik nu nog blonde bloemen plukken?
Mag ik ze niet meer op haar boezem drukken
zoo mogen ze ongetinte vruchten schieten!

Blad 32. Rechts boven groot zwart potloodcijfer

29.

Vergelijk: Hs.V 37; Hs.P 33*; Dr.VK xix; Dr.K xxix.
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DE MAAN VERRIJST
Het duister doet de tinten samenvlieten
en dekt met fulpen nacht het schel azuur.
Nu gaat de glimvlieg heen en wederschieten
gelijk een star, gelijk een dansend vuur.

I.

De stilte bidt. Een tempel is natuur
en de aard voelt zich met vrede als overgieten —
Het is een zelfde zoete schemeruur
als toen ik 't eerst haar aanblik mocht genieten.
Eerbiedig denk ik aan het jong verleden;
ik hoor heur stem, ik hoor haar zachte schreden:
op bloemengeuren stijgt haar naam omhoog.
Wat zou dat zilver op den bergtop wezen?
Daar is de maan in al haar glans verrezen — — —
Zoo rijst Mathilde! gij voor 't droomend oog! —
I. beter: gelyk een star en dartel dansend vuur.

Blad 33. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 3o.
Vergelijk: Hs.V 38; Hs.P 3*; Dr.VK xx; Dr.K xxx.
Handschrift K, sonnet
II 4
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OMMEKEER
Door al wat leeft gevoelde ik mij verlaten
en nergens was ik en met niets tevreden;
elk haatte mij, zoo meende ik, zonder reden:
ik leed, ik leed en kon de haat niet haten.

wat bedoel je
daarmei?

'k Verlangde, en moist niet wat; ik heb gebeden;
'k zag al wat slecht was; vond Natuur verwaten
en ijdel 't leven, wie een lach bezaten
der domheid kroost, die ketterleer beleden. —
Toen zag ik u en kon geen meening uiten:
'k Had vreugde, vrede, liefde weergevonden,
'k zag waar gij tradt een bloem, een rote ontspruiten.
Natuur en Menschheid voelde ik mij verbonden;
in u wilde ik 't heelal in de armen sluiten — —
gij, engel ! zijt mij tot geluk gezonden ! ! —

Blad 34. Rechts boven een groot zwart potloodcijfer 31. Het blad is middendoor gescheurd en geplakt. In vers 4 zijn de woorden: kon de haat niet bairn met
zwart potlood onderstreept. VOor de verzen 12-14 is een rode potloodlijn getrokken.
Vergelijk: Hs.V 8; Hs.P 7; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 215; Dr.K xxxi.
De bundel volgt bovenstaande tekst, maar vers 4: ik leed, ik leed (V, K) werd:
ik leed en leed; vers 1: tradt (V, K, P) werd: traadt. — In Hs.P is vers 4 naar
aanleiding van Kloos' notitie nog omgewerkt.
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TOT WEDERZIENS
Voor ik u had gezien was ijzig koud
de zomersche natuur zoo warm en licht.
In 't beekgeruisch hoorde ik geen zoeten kout:
voor mij was bloem noch zonnestraal, gedicht.
U lief to hebben werd mij wensch en plicht
toen ik u 't eerst en lang had aangeschouwd
en ieder denkbeeld was aan u gedicht:
gij scheent me een enkel wezen duizendvoud
Gij waart, veelvuldig mededoogend, een.
Een klaar verstand streek over diep gevoel
gelijk een vlotte beek langs bloemen heen.
Schoon, liefderijk, vol gaven bovendien,
wees gij den waardigste ten levensdoel!
Ik zei vaarwel i Ik zal u wederzien ! —

Blad 35. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 32.
Vergelijk: Hs.V 30; Hs.P 30*; Dr.VK xxi; Dr.K xxxn.
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UCHTENDGROET
De hemel vlamt; de blonde dageraad
rij st uit die rotsen en vervult met geuren
het dal, dat zich in gloed van cozen baadt
en zwelgt in fri s s chen dauw en gouden kleuren.
Gegroet, gij bergen in uw pronkgewaad
en zomer hoogtij dos ! Uw kammen beuren
het hart omhoog, dat voor de schoonheid slaat
en uit de coos-Natuur wil honing peuren.
Vaarwel nu zandig strand en wilgenplassen
mijn vaderland, dat ik daar achterlaat
waar lisschen en
. , vergeet-mij-nieten wassen!
Geloof niet dat ik, van u verre, u smaad:
ik, in den vreemde alleen, haat uw maerassen
zooals ik vriend en maag en ouder haat.

I
2

I. je bent er druk mee be ^ ig
2. dus je haat <e niet? of wel?

Blad 36. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 3 3 . Achter vers 7 staat een
streep van rood potlood; daaronder is een notitie onleesbaar weggewist. In
vers II is: smaad door Perk verbeterd uit: haat, wat wel een schrijffout zal zijn
geweest.
Vergelijk: Hs.V 4; Hs.P 4; Dr.VK ontbreekt; NG ix, deel s, blz. 343; Dr.K xxxm.
De dtuk K volgt geheel bovenstaande tekst. Hs.V bezit enkele, Hs.P vele latere
varianten. De notities van Kloos zijn ontstaan door het niet-begrijpen van de
rhetorische ontkenning in de verzen 13-14. Het sonnet opent zowel in V als in P
de eigenlijke cyclus, en als afscheidslied van Holland hoort het op die aanvangsplaats ook logisch thuis.
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GESCHEIDEN
De kleine kluis, getuige van ons scheiden
bewaart daaraan een zoete 'erinnering.
Mij wend ze een paradijs, omdat ze ons beiden
in de eerste stond van weelde 't laatst omving.

I.

reer
fraai

Een kus ten afscheid, toen twee harten schreiden
bracht vreugde aan 't een, dat haar aan 't harte ging —
De kus, die het nieuw leven zou bereiden
schonk leven aan de dood; zij bleef, ik ging.
Dien dag was heel mijn ziel een afscheidslied:
des avonds heb ik mij in slaap geweend
en van mijn weenen ben ik weer ontwaakt.
'k Zie vreemden nu, maar zie Matilde niet.
Ik mis haar en mijn droomend harte meent
dat eenzaam zwerven het gelukkig maakt.

I. lees: De kus die het nieuw leven zou bereiden.

Blad 37. Achter de titel groot zwart potloodcijfer 34. Achter de verzen 3 en 7
staan potloodstrepen; in vers 7 is: het met potlood onderstreept. Va.& de verzen
9-14 een potloodlijn. — De notitie onderaan is niet duidelijk; het verschil met
vers 7 is namelijk alleen een komma. — In vers 6 is haar een verbetering
uit: aan; in vers 12 is: Matilde verbeterd in: Mathilde.
Vergelijk: Hs.V 35; Hs.P 3i*; Dr.VK xx I I; Dr.K xxxvi.
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MIST
De blik boort moeilijk door de ruimte henen
en ziet niet wat zich hier of daar bevindt:
de duizend loov'ren van de heesters weenen
en 't is of elke traan weer nieuwen wint. —
De zon, die stralen aan het luwtje bindt
schept alle tranen om tot edelsteenen .. .
en bosch en berg en lucht herkrijgt zijn tint:
de damp wolkt op en 't landschap is verschenen.
Zoo schemert, als de ziel op raadslen peinst
en voor de duisternis dier raadslen deinst
ons de gedachte waar geen licht wil schijnen.
0, denkend hoofd, in uw gepeins verward!
Het schoone denkbeeld wortelt in het hart:
voor 't liefdelicht moet raadselmist verdwijnen!
Waarby vergelyk je nu eigenlyk de ton,
by de gedachte of by het „liefdelicht"?
I. kanje dat niet veranderen?

Blad 38. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 35. Vers 7 is door Perk gewijzigd tot: en lucht en bosch en berg. Links van vers i 2 staat met rood potlood
een streepje en een I. In vers i3 zijn de woorden: Het schoone denkbeeld met zwart
potlood onderstreept.
Facsimile van dit blad in Dr.K sinds de veertiende druk.
Vergelijk: Hs.V 41; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG ix, deel I, blz.
346 ; Dr.K xxxv.
Behalve de varianten in Hs.V is er tussen Hs.V en Hs.K alleen verschil in
de verzen z en lc..
De druk K volgt b ovenstaande tekst, met de variant in vers 7.
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DE MOND DER GROT
Hoog rijst de rots en popel en narcis,
die aan de breede zij zich hatend kleefden,
bekransen daar een mein van duisternis,
voor welks onzichtbaar diep zij jaren beefden.
Hoe kan je
Gelijk in 't uur der nacht de rosse smids'
licht met
duisternis zoo treft de muil (waar nacht en kilte zweefden
vergel/ken
om uit to wellen als een bron) nu t uchtend is

6

den blik, die ijst voor waar nooit zielen leefden.
t Is of die opgesperde wolvekaken,
die zwelgen willen al wat heft en leeft,
den dood met kille' en vunzige' adem braken.
Zooals men voor een duistre toekomst beeft
beef ik; ik wil, wil niet dien nacht genaken — —
Ik ga . . . en nergens is wat lichtgloed geeft.

Blad 39. Rechts boven groot mart potloodcijfer: 36. — Boven: welks (vers 4)
heeft Kloos met potlood: wier genoteerd. In vers 7 is: als een bron met potlood
doorgehaald; 't is tot: het gewijzigd. In vers I I is: en doorgestreept met potlood
en: kille' gewijzigd in: killen. Boven: duistre (vers z) staat in potlood: donk,
maar dit is weer geschrapt.
Vergelijk: Hs.V 89; Hs.P 63; Fr 15; Ts 15*, Dr.VK xxin; Dr.K xxxvi.
De notitie van Kloos wordt weerlegd door de mededeling van Verwey, dat
in de donkere opening van de grot een gids met een toorts naar buiten kwam.

Handschrift K, sonnet
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voeten

AFDALING
Gelijk wen sluiers zweven voor de maan
en 't zwerk de duizend oogen heeft gesloten,
en al wat kleur heeft, dien is kwijtgegaan
in eene tint met duister overgoten — —
. zoo is het daar waar men geen blik kan slaan
op iets dat is en blindheid is gesproten
uit zwarte nacht; waar men zich voelt bestaan
en niet, en vingers tegen steen laat stooten.
De voet, die volgt, staat hooger dan die treedt
en de onbezielde stilte wijkt ter zijde,
terwijl ik, of bier einden zijn, niet weet.
De voet, die zinkt en kneedt baart waar ik glijde
een doff-en galm en angstig, klam van zweet
is daar de kille wand, dien 'k tastend mijde.
maar hoe doet een
voet, die kneedt?

Blad 4o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 37. — In vers II is: einden
door Perk eerst gewijzigd in: grenzen, daarna in: wanden. In vers 1 z is: kneedt
met potlood doorgestreept en door Kloos veranderd in: zuigt. In vers 14 veranderde Perk: de met inkt in: een.
Vergelijk: Hs.V 9o; Hs.P 64; Fr 16; Ts 16*; Dr.VK xxiv; Dr.K xxxvii.
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DROPS TEEN
Bij 't rossig, zwaaiend schijnsel der flambouw,
welks walmen tranen teelt bij 't krinklend stijgen,
zie 'k spichtig kegels stijgen, pegels nijgen,
wier blijde blankheid werd tot weenend grauw.
Het dropt, het dropt, van spits tot spits; aanschouw
hoe langzaam droppen door de droppen zijgen
en vallend levee geven aan het zwijgen
en worden tot een zuil bevrozen dauw.
Wat daalt zoekt wat daar rijst en welhaast zullen
zij, samengroeiend tot een eeuw'ge zuil,
elkaar omhelzen en met schors omhullen.
Zoo gaat het morgen in het gister schuil;
zoo kwam Mathilde mijn gemoed vervullen
en kreeg mijn gansche ziel daarvoor in mil.

Blad 41. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 38.
Vergelijk: Hs.V 95; Hs.P 68; Fr 9; Dr.VK buiten de cyclus (fragm.); NG Ix,
deel I, blz. 217; Dr.K XXXVIII.
Na de varianten in Hs.V zijn de verschillen tussen V, K en P niet zeer talrijk;
interessant zijn de vele wijzigingen in Fr 9. De bundel volgde aanvankelijk
Fr 9, de druk K volgt geheel de bovenstaande lezing.
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DE TOORTS
Hier is het purp'ren morgenrood een logen
en 't leven en 't genot. — Langs rots en bochten
komt uit de verre diepte een licht gevlogen
gelijk een glimvlieg, en teelt wangedrochten.
Al grooter wordt de vlam; in gloende bogen
spookt rossig licht door 't gapend hol der krochten
en doet hun duister zien aan duis'lende oogen,
die ijzen voor wat dood en stilte wrochtten. — — —
Nu trilt mijn schaduw langs de grauwe wanden — — —
nu sjirpt de heesche nacht daar uit den hoogen
waar 't grimmelt aan des zwarten hemels randen
van wie daar fladd'rend kleven aan die bogen;
Maar waarom zie 'k Mathilde uw beeld mij wenken
en moet ik aan geluk en liefde denken ! ?

Blad 42. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 39. — In vers II is: randen
door Perk verbeterd uit: bogen, wat kennelijk een schrijffout was.
Vergelijk: Hs.V 91; Hs.P 65; Fr 17; Ts 57*; Dr.VK xxv; Dr.K xxxix.
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DE GROTSTROOM
Het hol gewelf, door rossen gloed beschenen
is ruig van stugge pegels, wit en goor,
die weenen, weenen, duizend eeuwen door
en tot aan 't eind van duizend eeuwen weenen.
En 't stolpt zich over warrelrotsen henen
waar elke traan, die viel een traan verkoor
om tot albast te worden en ten schoor
aan nieuwe smart, die kegels wordt en steenen.
En daar waar zonnestraal nooit in kan dringen,
waar nooit het oog der toorts een bodem zag,
schijnt kermend zich een reus in boei te wringen.
Wat of dat klotsen toch beduiden mag,
dat jammeren dat echoos ondervingen?
Uit diepte en afgrond klinkt een eindloos „ach"!
zeer fraai

Blad 43. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 4o. In vers 9 is onder:
het woord nooit nog leesbaar.

zonnestraal

Vergelijk: Hs.V 92; Hs.P 66; Fr 18; Ts 18*; Dr.VK xxvi; Dr.K
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DE HOLLE BERG
„0, blauwe hemel! !" Op een bosch van rotsen
wier top mijn langste schaduw niet genaakt
is 't of een duistre reus cie grot bewa.akt
en wat zich roert, dreigt met zijn steenen knotsen.
Geen einde links noch rechts; het duister braakt
slechts gore monsters; de eeuw'ge tranen trotsen
alleen en stilte en dood; de fakkel kraakt,
een steen, die valt — — 'k hoor hem in de' afgrond klotsen.
De starrenlooze hemel, holle berg:
en afgrond, die zich welft in 't nedernijgen — — —
de oneind'ge klippen sponde van een dwerg — —
de duizend tanden van die kaken dreigen — — —
Mathilde! — een rifling glijdt door been en merg
en 'k voel me in de' afgrond van de duiz'ling zijgen!
I

- sic!

Blad 44. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 41. — In vers II zijn de
woorden: sponde van een dwerg met potlood onderstreept; bovendien is: sponde
van doorgestreept, en met potlood gewijzigd in: klippen voor.
Vergelijk: Hs.V 94; Hs.P 69; Fr 19; Ts 19*; Dr.VK xxvii; Dr.K
In vers II moet men wellicht een toespeling zien op een der grotten bij Furfooz,
de „Grotte des Nutons".
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HET RIJK DER TRANEN
Een waterval gestremd in 't vallen, boomen
verstijfd bij 't wortlen in de holle schacht
en schepselen van twintig nare droomen — — —
t is alles dood en steep en ijs en nacht.
De geest der hel, die dit heeft voortgebracht
doet vloek en klacht door stilte en leegte stroomen;
gij, rijk der tranen waar de dood slechts lacht
baart vreeze, niet der schoonheid huivrend schromen.
Leen ik mijn ziel aan u en leef uw leven,
ik ben ontzield; gij hebt mij stug en wreed
op mij terug en tot de haat gedreven.

beerlyk

Mathilde ! U kan ik zeggen wat ik leed.
Ik haatte omdat ik liefde niet kon geven,
en wilde minnen daar ik dichter heet.

Blad 45. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 42. — In vers II is onder:
tot de met potlood: dus tot geschreven, maar dit is weer met potlood doorgehaald. Voor de verzen 13-14 een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 93; Hs.P 67; Fr zo; Ts zo*; Dr.VK xxvin; Dr.K
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HET DAGLICHT
En over 't wak van pek, dat schijnt to schragen
een hollen afgrond, waar een doodendans
van fakkelstralen spookt, voelt men zich dragen
door wrak en wagg'lend hout — — — t Is duister thans.
Nu zweeft de kiel waar zich een steenen trans
zoo heft als zinkt het diep der waterlagen — — —
en in de verte blinkt een maanlichtglans
zoo teeder, als mijne oogen nooit nog zagen. —
Een kreet van levenslust dringt uit het hart
en duizendwerf, tot in het hart der aarde
weergalmt die door het doodenrijk der smart. — —
Nu voelt de weergeboren ziel Naar waarde.
In 't gloen der doode zon, dat purper tart
voel ik me een kind der blijde levensgaarde.

Blad 46. Rechts boven groot mart potloodcijfer: 43.
Vergelijk: Hs.V 96; Hs.P 7o; Fr zi; Ts 21 4'; Dr.VK xxix; Dr.K xLE[I.
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0, ZOMER--0, Zomer, met uw lokken, glanzend gouden
en met uwe oogen, blauw gelijk de wanden
van 't rondend hemeldak, en sneeuwen handen,
die bloemenslingers slank gebogen houden!

lachten?

Wier geurige adem zucht door rijs en wouden
en gloeien wekt, waar zielen wieken spanden:
dat die miljoenen traan en leed verbanden
en lachen of zij nimmer weenen zouden.
Gij juichte' o, zomer ! in mijn zielsverrukken
toen mij uwe armen en Mathilde omvingen
en gij voor mij uw waereld scheent to smukken!
Gij zaagt de vreugdetranen 't oog ontspringen
toen ze op heur hand de scheidenskus liet drukken — —
en 'k hoorde uw zang'ren 't lied des lijdens zingen?!—

I. dit begqp ik niet

Blad 47. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 44. — In vers 8 is het woord:
lachen met potlood onderstreept. Voor de verzen 12-14 een potloodlijn. — Onderaan de bladzijde is door Perk een profiel getekend.
Vergelijk: Hs.V 48; Hs.P 5o; Dr.VK xxx; Dr.K xuv.
Tussen Hs.V var. en Hs.K zijn verschillen in de verzen 6, 8 en 13; tussen
Hs.K en Hs.P in de verzen: 3, 7, 1z en 13. De bundel volgt voornamelijk
bovenstaande lezing, maar met wijziging van vers 7: dat in: tot (volgens Hs.P);
vers 8: lachen (V, K, P) in: lachten; voorts met onderlinge verwisseling van de
verzen 13 en 14, en verandering van: en 'k hoorde in: Maar 'k hoorde. Het slot
heeft hierdoor een geheel andere betekenis gekregen.
Een enkele latere druk heeft in vs. 8: lachen.
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DE WATERVAL DER BEEK
Uit stronk en struik en warrelklomp van steenen
stort de kristallen vliet zich bruisend neer
en wordt tot sneeuw en schuim en murmelt henen
en kust de lisch, die wiegelt heen en weer.
De blauwe beek, door de uchtendzon beschenen
lacht tegen 't spelend koeltje t'elken keen
als het de logge rots van spijt doet weenen;
geen maagd lacht om een linkschen minnaar meer.
Maar wat doet morgenhemel mij gelooven
dat achter 't vallende kristal zich baadt
een maagd, wier blankheid, blankheid gaat to boven?
Wat dat ze op mij de vonkenblikken slaat
en heen den watersluier heeft geschoven
en lacht en lonkt, dat me alle rust vergaat ! ? —
ver
nets anderen

Blad 48. Rechts boven groot zwart potloodcijfer
Vergelijk: Hs.V 78; Hs.P 57; Ts 9; Dr.VK xxxi; Dr.K xLv.
Tussen Hs.V var. en Hs.K zijn enkele varianten in de verzen II en 1 4. In
Hs.K, P en Ts is de tekst gelijk. — De druk VK volgt bovenstaande tekst geheel, druk K met wijziging van vers I z: vonkenblikken in: vonkelblikk.en; latere
edities hebben ook: fonk,elblikk,en.
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43

EEN ADDER
Hoe gloeit de bezie langs het holle pad
en schudt het bolle kopje heen en weder!
De rozen strooien blanke blaadjes neder
en 't geiteblad houdt roos en rots omvat.
Die rots van klimop pracht op geiteblad,
dat, uitgeschoten als een slanke veder,
zich losser plooide, breeder steeds en breeder
tot het de blauwe verte in de armen had.
De woudduif koert. Daar ritselen dorre blaren — —
o, Angst ! — Daar schuifelt iets: twee vonken staren — —
Het sist . . . een adder slingert zich om 't been.

0, Jacques!

Zoo slingert zich in deze stile stonde
het zoet verlangen naar de zoetste zonde
gelijk een adder om mijn ziele heen.

Blad 49. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 46. — Voor de verzen 12-1 4
een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 43; Hs.P 51*; Dr.VK

Handschrift K, sonnet
II 5

44

Dr.K

5

VERLANGEN
Nog golft de weerschijn op het meir der zwanen
waar de avondstar met medelij in staart;
en met wolkje dat er over vaart
vloeit heen het scheemrend diep in lange banen.

ontbreekt jets

De wind, die afscheid neemt, kust de platanen
en rept de wiek nu hij de kim ontwaart,
die zich aan blauwe duisternissen paart,
en berg en bosch en zonneglans ziet tanen.
Het wolkje gaat, de wind, het water gaat;
de dag heeft reeds de zonnekus ontvangen
aan de overzij der kim waar de echtkoets staat.
En ik gevoel een ongekend verlangen;
ik blijf aan 't meir, dat de' oever kabb'lend slaat — — —
en wilde weer Mathilde aan 't harte prangen.
nog al mat

Blad 5o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 47, en met rood potlood:
XXXIV. Links boven en voor de tekst langs staat met inkt, in bijna onleesbaar
klein handschrift van Perk o.a: Slaap met vlinderwieken aan de slapen, zweeft menschenlanden over 't water als Gods geest — vader de — schemerende mantel — moan en
sluierkroon — lekende twf/g sprenkelt dauw op de velden — Onder Mane vanen batten
anen vermanen pelikanen kranen graven hanen wanen bananen bananen. — In vers 3 is
met potlood het woordje: het tussengevoegd.
Vergelijk: Hs.V 84; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 359;
Dr.K
De beide handschriften verschillen in de verzen 1, 2 en 7.
De druk K volgt bovenstaande tekst, uiteraard met de aanvulling van vers 3;
de spelling van het woord meir (vers i en i 3) is gewijzigd in: meet-, in vers z
is: star veranderd in: ster. De NG heeft star.
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Handschrift K, sonnet 45

MACHTIGE AANDRIFT
Neen groenend woud en duizend zangerskeelen;
neen, lachend meir waaruit de lisschen doemen!
Neen rozen, die de nachtegalen roemen —
Ik kan niet, lokkend loover der abeelen!
Gij wilt me uw zoetste vreugden mededeelen
en wellicht zult gij mij ondankbaar noemen — — —
mij trekt, mij trekt de schoonste bloem der bloemen:
Mathilde's beeld komt ziel en zinnen streelen!
Zij, die, waar 'k eenzaam was, was aan mijn' zijde,
die altijd om mij henen scheen to zweven
en 't lage deed ontvlien ten alien tijde,
die mij doet zien wat schoon is en verheven,
de vrouwe, die ik ziel en zangen wijde
haar moet ik weerzien . . . kostte't ook mijn. leven —

Blad 51. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 48. In de linkerbovenhoek
met rood potlood: LXVI. — Achter vers 8 staat met inkt, maar niet in Perks
hand: — !
Vergelijk: Hs.V 98; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 198;
Dr.K xLvEr.
De handschriften tonen alleen enkele varianten in de verzen 6, 8 en 13. De NG
volgt bovenstaande tekst geheel; Dr.K heeft in vers 3 en vers 13: ;vie in plaats
van: die, terwiji in vers 14: kostte gewijzigd is in: koste.

Handschrift K, sonnet 46

67

WAS DAT EEN LIED
Zij is verdwenen in het lichtend duister
ver in de verre verte en nimmer keert
Goddank ! helaas ! die stonde, die bezeert
bezielt, bezaligt. 't Noodlot brak den kluister
den zachten, die twee helften samen meert
tot een geheel van liefde, leven, luister.
Het scheidensuur van tranen en gefluister
vlamt door de ziel, die scheidend minnen leert.

schoon

Mijn oog staart mar de verre nevelbanken
en staart beneveld naar den blauwen boog
van tranen grauw: het regent op mijn handen.
Was dat een lied, dat door mijn boezem toog?
Die klagend-teeder-blijde vogelklanken —
ik hoor ze en voel ze in traan en ziele branden!

Blad 52. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 49. — Achter de verzen 7-8
een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 34; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt, behalve de verzen 7-8
als motto voor boek II; NG Ix, deel I, •blz. 363; Dr.K xux.
De' twee handschriften hebben, afgezien van de varianten in Hs.V, geen verschillen. — De druk K volgt bovenstaande lezing; het motto van boek II heeft:
scheidingsuur.
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Handschrift K, sonnet

47

KAMPERFOELIE
En op gespannen wieken hangt hij, zwevend
de Sfynx, op geuren boven de' open mond
der blonde bloem en in den diepsten grond
der keel wringt hij de tong naar honing strevend.
r—

En de elzen waardoor 't Geiteblad zich wond,
omhelzen 't stoeiend paar, van vreugde bevend,
en hen omhelst de Nacht, een wade wevend
van zilver, die om boom en bloem zich rondt.
En voor haar honing koopt de bloem zich kroost
en voor 't bevruchten koopt de vlinder honing
wanneer het duister met het maanlicht koost.
Zoo wisselen zij giften en belooning,
't geluk ontkiemt uit droefenis en troost:
zie toe: zoo is, zoo wil de minbetooning.

I. als men juist leest staat er: En de elr<en, waardddr 't geiteblad, etc,
maar dat 's Been rhythm

Blad 53. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 5o. — In: boning (vers 4) is
de laatste n met potlood geschrapt. Vers 5 is met een potloodlijn gewijzigd
tot: waar zich 't Geiteblad door wond. Het is onzeker, of deze verandering door
Perk is aangebracht.
Vergelijk: Hs.V 72*; Hs.P ontbreekt; Dr.VK

Handschrift K, sonnet 48

XXXIII;

Dr.K L.
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HET BOSCH
Het woud, geworteld in de dorre blaren
spreidt lommer met zijn loovers over 't mos
en pronkt verheugd in bruin-groen-gelen dos
en schijnt verbaasd naar t hemelsblauw te staren.
Om steen en stronken waaiert zich de varen,
een zonnestraal kust braam en bezie los:
hoe heerlijk is het om in 't koele bosch
de koele bron al murmelend te ontwaren.
De rosse pluimstaart doet de twijgen kraken;
de wildzang voelt en lied en liefde ontwaken
en zingt en trekkebekt en stoeit en zingt — —
0, kwam uit ieder huis een boom gerezen!
Als 't bosch zou dan de stad gelukkig wezen
waar nooit het liefdelied eens wildzangs klinkt ! !

Blad 54, voorzijde. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 51. — Vers 3 is
door Perk slordig met inkt gewijzigd in: En zkner bronzen armen tempeltrots;
vers 4 in: strekt zeegnende armen over duizend zodealtaren; en: zegent een zee van groene;
en: esmeralden. Een keuze uit deze varianten heeft Perk hier niet gedaan; alleen
de woorden: strekt en zee zijn doorgehaald. In vers 12 is: ieder huis door Perk
eerst met inkt gewijzigd tot: iedre steen. De verzen 1z-14 zijn daarna slordig en ten
dele onleesbaar gewijzigd tot: 0 za/ig bier te peinzen, bier te zwigen; In 't hemel (?)
aanbiddend neer te zigen, terwkl in 't hart een liefdewoord (?) weerklinkt.

Vergelijk: Hs.V 39; Hs.K 49b en c; Hs.P 55*; Dr.VK xxxiv; Dr.K Li.
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Handschrift K, sonnet

49 a

Mathilde
Het woud geworteld in de dorre blaren
Spreidt lommer met zijn loovers over t mos
En zijner bronzen armen tempeltrots
Zegent zijn esmeralden zodealtaren
Om steen en stronken waaiert zich de varen
Zefir De :on De zilch/ kust bezies uit de dorens los
En door het heilig hemelschragend bosch
Schijnt vredewerkend wellust ademend een god te waren
Het is de zonneschin

t Is Kupris met heur krans van blonde rozen
En met dien glimlach in heur lokkende oogen
Wien al Die zoet verlangen bruischen doet door 't bloed
gouden
't Is Kupris wie de myrthe en roos omkransen
met heur krans van rozen
Wie maneschijn van hals en boezem licht
Wier lokkend oog in t hart verlangen lacht

Het woud geworteld in de dorre blaren
Spreidt lommer met zijn loovers over 't mos
En zijner. bronzen armen tempeltrots
Zegent zijne esmeralden zodealtaren.
Om steen en stronken waaiert zich de varen,
geuren van de rozen
Zefier kust bezies uit de dorens los . . . .
En door het heilig, hemelschragend bosch
Schijnt wellust ademend een god te waren.
't Is Kupris, wie de mirt en roos omkransen,
Wie maneschijn van leest en boezem licht,
Wier lokkend oog in 't hart verlangen lacht.
En zeven duiven zwermen in haar glanzen;
De zode zwelt waar zij haar schrede richt .. .
Wee mij! ik zie Mathilde in Kupris' pracht!

Een duivenzwerm baadt zich in hare glanzen
De zode zwelt waar zij haar schrede richt .. .
Nu 'k zie Mathilde in Kupris weeldepracht.
gouden

Wee 'k heb Mathilde in Kypris aangestaard
De oreade
en de nymf die trouweloozen scheldt
De echo en ik. —

Hs.K blad 54, keerzijde. De cursief gedrukte woorden zijn in het origineel
geschrapt. Zie het facsimile van deze bladzijde.
Vergelijk: Hs.V 39; Hs.K 49a; Hs.P 55*; Dr.VK xxxiv; Dr.K

Handschrift K, sonnet 49 b en c
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DE ROOS
Een zaadje, een loovertwijg . . . gij zijt verrezen
o yolk, reine roze, op slanken stengel;
en 'k heb u lief en bij uw zoet gebengel
op de uchtendwind, tril ik van huivrend vreezen.
Uw schoonheid doet mij bidden tot den engel
der bloemen, dat ge altijd zoo schoon moogt wezen;
en bij uw sterven staar ik als verwezen,
daar ik in dooden dauw mijn tranen mengel.
Ik juichte men gij werdt en waart en weende
toen gij ter aard' vielt; 'k overzie uw leven,
dat mij genot door kleur en geur verleende;
en dank voor alles wat gij hebt gegeven. —
En waarom klopte 't harte toen ik meende
dat ik Mathilde en liefde in u zag sneven ! ?
fraai

Blad 55. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 52.
Vergelijk: Hs.V 76; Hs.P
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41*;

Dr.VK xxxv; Dr.K in.

Handschrift K, sonnet

5o

V R IJ
De lauwe wind zweeft aan op loome zwingen
en spartelt door de loovers der abeelen,
die ritselend de zonnestralen streelen
en 't water en zijn hellen glans bezingen.
Hoor ! hoe in 't veld de leeuwerikken kweelen!
In de' oofthof waar de geuren 't al' doordringen,
daar zwerven met haar mee de zwervelingen
de vlinders, die om bloem en bezie spelen.
Mijn ziele zwerft als zij, maar kan niet vinden.
Zij ziet hoe alles zich door iets voelt binden
en voelt zich vrij — — — De rijpe vrucht, gespleten
bij 't bonzen in het zand, is vrij. We ontvangen
den dood, terwijl we 't vrije zijn erlangen:
ik kan, ik kan Mathilde niet vergeten.

Blad 56. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 53. — Uit: leeuwerikken (vers
5) is met inkt de eerste k geschrapt. In vers 12 is: bf/ bonzen door Perk met
inkt gewijzigd in: bk 't .rmakken. In plaats van: Ire ontvangen stond eerst: We
erlangen, wat waarschijnlijk enkel een schrijffout is. In vs. 14 is Mathilde verbeterd
uit: Matilde. — Voor de verzen 9-14 een rode potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 36; Hs.P 32; Hs.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 361; Dr.K

Handschrift K, sonnet

51

73

HERDENKING
„Indien ge een ander waart, heeft zij beleden,
voorwaar ! ik had mij anders dan gedragen,
maar toen u de eerste maal mijn oogen zagen
moest ik met vriendschap reeds u tegentreden."
1k hoor dien lach en zilvren woorden heden;
hen kende ik twintig jaar in luttel dagen — — —
de borst zwelt, bij 't herdenken, van behagen
dat liefde en schoonheid mij haar minnen deden.
Zij heeft gevoeld hoe anders ik beminde
dan honderd, die zich smeekend voor haar bogen;
Ze ontving mijn eerbied als een welgezinde.

Dit vind ik
leelyk

Thans zal ik weder haar aanschouwen mogen
en tot de stond, dat ik haar wedervinde
zweeft ze als een star, die leidt, voor biddende oogen. —
hoe kom je aan
die mooie vergelkking?

Blad 57. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 54. In de linkerbovenhoek
met rood potlood: LXVI. — In vers i i is de eerste helft met potlood geschr apt;
erboven geschreven staat in Perks handschrift met potlood: MO; eerbied eerde
Ze. De rest van vers I I is met potlood onderstreept. Voor de verzen 12-14 staat
een zwarte potloodlijn, doelende op de notite onderaan.
Vergelijk: Hs.V 99; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I blz. 199;
Dr.K
Tussen de handschriften V en K is alleen verschil in de verzen 5 en 6.
Druk K volgt bovenstaande tekst, met de variant van vers II.
,
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Handscbrift K, sonnet 5a

DE AFGROND
Hoe kan de zon het droeve vroolijk maken!
De hoogte, ruig van rotsen, glanst en lacht.
Daar krast een raaf en duizenden ontwaken
want duizend echoos houden er de wacht.
Hier wenkt de top; nog eens uit alle macht
beproefd door deze ruigten to geraken — — —
0 God ! ik duizel: dadr, &dr gaapt de Nacht,
daar spalkt het I Jle de versteende kaken.
Mij huivert ! In de diepste diepte ontwaren
mijn spiedende oogen 't grondelooze Niet
waar Nacht en Stilte zich harmoniesch paren.
0, Leven dat in de eeuwigheid vervliet!
0, Liefde en Dood ! Mijn oog blijft op u staren,
dat wel uw duister, niet uw bodem ziet ! —
I.

zeer fraai

Blad 58. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 55. - Voor de verzen i 2-14
een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 44; Hs.P 37; Fr z; Ts 8*; Dr.VK xxxvi; Dr.K Lv.

Handschrift K, sonnet

53

75

OP DEN TOP
Lig daar mijn wandelstaf! Hier is de top.
En met de blauwe wolkjes, die er krullen
rijst uit het dal de rust naar boven op,
waarmee het wolkloos zwerk zich schijnt te vullen.
De bergen wijken, breed van rug en kop
en schijnen die in matten mist te hullen:
uit de' afgrond klinkt gelach en steengeklop — —
Of dan die menschen nimmer rusten zullen?
Daar stampen ossen voor hun zware vracht,
ginds lijmt de bij Naar zoete raten dicht
en kraait de haan zijn liedje van victorie.
t Juicht alles in 't bestaan en heeft de plicht
van vroolijk zijn nog nooit zoo blij betracht — — —
en 't ontevreden stadskind droomt van glorie —

Blad 59. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 56. In de linkerbovenhoek
een zwart potloodstreepje.
Vergelijk: Hs.V 40; Hs.P 53*; Fr 5; Fr 6; Dr.VK xxxvii; Dr.K
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54

DE KLUIZENAAR
Hoog, op den bergtop, rijst de kleine kluis
uit groenend hout en mossig riet geboren;
door sparre en lorken vaart een zacht geruisch
en wie daar zingen, doen een loflied hooren.
Vrij dartelt om de but de vale muis;
het dal ligt in den gloed der zon te gloren,
maar in de grauwe pij, voor 't houten kruis
ligt de eenzame in geprevel als verloren.
De grijze zoekt den vrede in eigen kwellen
en wil zich marelen tot een heilig man
en schijnt geen traan van 't zinkend oog te tellen.

moot

Doch zon en bloem en vogel gruwt er van.
Hij zoekt het leed, dat zij verblijd ontsnellen
en vrede heeft wie vreugde vinden kan ! —

Blad 6o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 57. — Achter de verzen 9-12
een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 77; Hs.P 45*; Dr.VK xxxvm; Dr.K Lyn.

Handschrift K, sonnet

55

77

DE GRIJZAARD OP DEN BERG
Nog had de Nacht haar wieken niet ontvouwd
toen schemer boven stroom en delling zweefde. —
Daar zit een man, die honderd jaar doorleefde
en oogt op 't mijm'rend, zinkend avondgoud
— „Hier heb ik 't eindelooze heir aanschouwd,
dat op een wenk ter dood, ten oorlog streefde
en zong in de' avondstond, waar 't zwerk van beefde — — — —
dwaas, die op de eeuwigheid der kracht vertrouwt —!"
„Gij zaagt hen gaan en duizenden niet keeren:
waar bleven zij wien 't vallen is gebeurd?
Laat grijze dit me uw wijze lippen leeren !" —
Hij schudde 't hoofd als een wiens ziele treurt,
dat ze op haar vragen antwoord moet ontberen — .. .
en 'k heb een traan in 't peinzend oog bespeurd. —
tamelyk goed, maar 't kon beter, een beetje gemeenplaatsig.

Blad 61. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 58. — Voor de verzen 6-7
een rode potloodlijn. — In vers 2 is: schemer door Perk met inkt gewijzigd in:
duister. — Onder de notitie heeft in blauw potlood nog gestaan: niet opnemen?
Dit is uitgegomd.
Vergelijk: Hs.V 5o; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I blz. 197;
Dr.K Lvm.
Behalve de varianten in Hs.V is er in de teksten nauwelijks verschil. De
titel werd veranderd.
De druk volgt bovenstaande lezing, met de variant van vers 2; in vers 6 werd:
ter dood gewijzigd: in ten dood, in vers 8: die in: wie.
,
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Handschrift K, sonnet 56

EEN DENKER
Des denkers kluis baadt in de bleeke stralen
der maan, die door 't gewelfde venster tijgen,
en op de hand het hoofd, in roerloos zwijgen,
zit daar de denker sinds het zonnedalen.
En 't nachtlijk koeltje suist door de espetwijgen
de kluis in om door lokken been te dwalen
van zilver, die met maanlicht-zilver pralen;
doch hij doet meer den sneeuwen baard nog nijgen.
Daar oop'nen zich de lippen. Om te spreken?
Ja, langzaam zweven door de kluis de tonen
als door den mond aan 't voile hart ontweken:

leel/k

„Wat kan, wien weet te wezen, zoo beloonen
voor levend dood zijn, als ten sprekend teeken
van vree met wat hij weet, t geloof te honen?"

Blad 62. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 59. — In vers i z zijn de woorden: wien weet met potlood onderstreept. Voor de verzen 12-14 een potloodlijn. —
Facsimile van dit blad in Dr.K sinds de veertiende druk.
Vergelijk: Hs.V 67; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG ix, deel t blz. zi 3;
Dr.K
Behalve de varianten in Hs.V is er tussen de twee teksten geen verschil.
De druk volgt geheel de bovenstaande lezing.
,

Handschrift K, sonnet

57

79

OPDELVING
Nog gaapt de mulle mull van de spelonk
waar delvers knook en kei naar 't zonlicht wendden,
en toen zij kei en knook en hoofd herkenden
was het de vreugd die hun uit de oogen blonk.

erkenden

Ze pogen 't rif des voorzaats, die verzonk
in 't zand voor duizend duizend jaar, to schenden:
des mans, wiens levenskracht zwol in zijn lenden
toen hij deez' lucht met bolle longen dronk.
En nu; miljoenen zijn door ons vergeten,
ons werd noch liefde voor hen ingescherpt
noch haat; wij kunnen hen geen broeders heeten.
En zal als zand op ons de spade werpt
de blijde nazaat wat wij waren weten,
wiens voet de keizels onzer groeven knerpt?
zeer fraai

Blad 63. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 6o. Een klein gedeelte van
de bovenkant ontbreekt, maar de bladzijde is bijgeplakt. — In vers 3 is de h
van herkenden met potlood doorgestreept.
Vergelijk: Hs.V 63; Hs.P ontbreekt; Dr.VK xxxix; Dr.K Lx.
Tussen de beide handschriften is, afgezien van de varianten in Hs.V, geen verschil, behalve de wijziging van hun in: hen (vers so). — De bundel volgt bovenstaande tekst met uitzondering van de verzen 4 en 5, die vrij zijn gewijzigd
in: Vas 't of de vreugde hun uit de oogen blonk; en: Zfr. Ivren 't rif —. In vers 1 4
handhaafde Kloos oorspronkelij k het woord: keizels (Vgl. Briefwisseling VosmaerKloos, blz. 173), maar in Dr.K staat niettemin: kiezels.
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Handschrift K, sonnet

58

BIJ 'T GRAF
Men droeg den grijze plechtig naar het graf
en toen hij langszaam nederzonk in de aarde
brak uit het oog van wie hij 't aanzijn gaf
een vloed van tranen, dat naar 't zinken staarde.
En alien wendden 't weenend aanschijn af:
geloovend dat hun God een weerzien 'spaarde
omdat ze 't innig wenschten, en zoo straf
een God, die scheidt, zich hun niet openbaarde.
De grijze, die zijn dorpje nooit verliet
had daar gezwoegd, bemind en liet er 't leven:
waarom hij leven moest dat wist hij niet.
Gij waant u steeling, boven hem verheven?
Wat deedt gij, zoo de dood 1.1 nederstiet
dan leven, laten leven, leven geven?! —

Blad 64. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 61. — In vers 2 is: langszaam
met inkt verbeterd tot: langzaam.
Vergelijk: Hs.V 8o; Hs.P ontbreekt; Dr.VK xL, Dr.K 1,x1.
Behalve de titel, is er geen ander onderscheid tussen de twee handschriften
dan vers so gewerkt (V), gezwoegd (K). De bundel volgt bovenstaande lezing,
met verandering van vers tz: steeling (V, K) in: zwerver.

Handschrift K, sonnet
II 6
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EENZAME EIK
Hij is; Zijn armen zeeg'nen stilte en duister,
die eeuwig woonden rond den reuzestam
en in de wolken pracht in kracht en luister
een mein van loof, het graf der bliksemvlam.
De profecij der eeuwen, hoor ! zij ruischt er
door 't bochtig hout, dat ketterzang vernam
en stil gebed en vloek en hoopgefluister;
en 't klimveil rankt om spichtig mos en zwam.
En tusschen wortelknoest en stronk, die boren
het hart der aard, knaagt vrij de schuwe muis;
de meerl' laat ver omhoog haar lied'ren hooren. —
Van welken nazaat velt U 't moordgedruis?
Wie Eik ! zult Ge op de waterbanen schoren — — —
Welk honderdtal wordt Gij ten doodekluis ? ! —
zeer goed; nets veranderen

Blad 65. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 6z.
Vergelijk: Hs.V 7o; Hs.P 4o; Dr.VK xu; Dr.K
Behalve de varianten in Hs.V, bezitten de teksten alleen enig verschil in de
verzen 5 en 14. De bundel volgt bovenstaande lezing, maar met verandering
in vers 3 van het archaisme pracht (V, K, P) in wiegt, en in vers 7 van: hoopgefluister (V, K, P) in: poet gefluister; vers i z werd geheel omgewerkt tot: Viens houwen
zwicht ge eens, stortend met gedruis? — In Dr.K werd bovendien vers 3: kracht (V,K)
gewijzigd in: pracht, en vers i a: gedruis in: gedruisch.
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6o

DE ADELAAR
En het struweel, dat lokkend naar mij hield
zijn duizend groene vingren uitgestoken
heeft mij verslonden, waar 't van loovers krielt
en bijtende elzen, die het aanschijn strooken
met rasp en tand door martelzucht bezield.
Toen, uit de ruwe omarming losgebroken,
viel 'k aan den hoogen bergzoom neergeknield
en zag in diepte en damp het dal gedoken.
Maar ver omhoog, in 't blauw en effen zwerk
(een eiland in die vlakke zee) hangt zwevend
een arend op zijn breeden dubbelvlerk.
Dan, plots en wiek en wiek en breedte revend,
valt hij, gelijk de dood op menschenwerk,
op wat niet is to zien in de' afgrond levend.

Blad 66. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 63. — In vers lo is de eerste
helft door Perk gewijzigd in: (een zwarte star aan 't blauw gewelf).
Vergelijk: Hs.V 86; Hs.P 54*; Dr.VK XLII; Dr.K Lxill.

Handschrift K, sonnet
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VLOED
De dag verdween in tranen; regen gudst
op rots en ruigte en klettert op de paden;
wat stuit de golf die langs de bergen klutst
om duizendvoud de wouden te verzaden?
De stroom zwelt aan en bruischt en schiet ontrust
langs rots en boord, dat straks het hoofd zal baden
in 't vochtig, vratig graf, dat Judaskust
en zwelgt de bloemen met een kus verraden.
Ik zie de dorre schelven aangegrepen
door 't schuirnend diep (als wolken wit en grauw)
en zie het rund al loeiend medesleepen
En beef. Een kreet, een gil klinkt schril en rauw:
de landman door de waat'ren vastgenepen
wordt in den dood gesleurd, met breeden klauw.

Blad 67. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 64.
Vergelijk: Hs.V 71; Hs.P ontbreekt; Dr.VK xull; Dr.K
Behalve de varianten in Hs.V, tonen de beide teksten enig verschil in de verzen 4 en 5. De bundel volgt bovenstaande lezing, maar met veranderingen van
Kloos in de verzen 2, 4, 5 en 6. Vers 2: op werd: in. Vers 4, geheel vernieuwd, luidt: En breekt door 't woud, met rots en woudbeladen? Vers 5: !chief werd:
scbuurt; en vers 6: Den boord, die valt, om straks bet hoofd te baden.
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6z

DE SLUIMERENDE IN 'T GRAAN
De beek glijdt effen hemelsblauw door 't veld
waar warme zonneschijn een zee van airen
doet glanzen van geel goud en voile baren
zacht wieglen als het koeltje er over snelt.
Bij de' oever, waar een stroom van loovers helt
uit berkekruin, die schaduwen doet waren
op duizend bloemen, die ten rei zich scharen
in 't woud van goud, droomt zij wier boezem zwelt.
t Jong bloempje droomt, een glimlach vergezelt
het sluimrend zwoegen van den maagdeboezem,
door wade niet en niet door leed bekneld.
Toen heeft des zwervers geest een droom ontsteld:
„0, blonde als 't graan, gij blonde korenbloesem!
straks heeft wellicht ook u een zicht geveld.
I.

van blond
de herhaling is niet noodig

I. wat is dat voor een ding?

Blad 68. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 65; links boven met zwart
potlood een klein vraagteken. — Voor vers 13 een potloodstreep. — In vers
5 is de e van: de' met potlood doorgestreept; in vers 13 is boven het tweede
woord: blonde met potlood: frissche geschreven. In vers 14 is: zicht met potlood
onderstreept; Kloos kende dit woord blijkbaar niet.
Vergelijk: Hs.V 6i; Hs.P 48*; Dr.VK xLiv; Dr.K Lxv.

Handscbrift K, sonnet
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DE AKKER
In 't korenveld, dat reeds begint te gelen
prijkt vol en rijp een enk'le korenair.
De gouden kuif rijst boven heel de schaar',
die golft op lage en evengroene steelen.
En 't windje is bode van hun luid misbaar:
„Ziet ginds dien trotsche, die ons wil bevelen!
Met opzet wil hij niet in 't onze deelen:
alsof die dwaas meer dan wij alien waar'.
Hoort, goede broeders, die elkaar beminnen,
wat onzer een zegt is voor alien waar:
onbehouwen Slecht is hij, onbehouden en van zinnen!"
is het woord.

Door de' akker ging een mensch en lachte, daar
hij weder hoorde en spot en smaad beginners
en sprak: „als deze wordt gij al te gaer." —
G.
fraai maar wat bedoel je er eigenlyk mee?
Dat alle menschen eenmaal genieen sullen worden?

Blad 69. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 66. — In vers 4 is: steelen met
inkt gewijzigd in: stelen. Achter vers 7 staat een potloodstreepje; in vers II
onder onbehouden ook. — Facsimile van dit blad in Dr.K sinds de veertiende
druk.
Vergelijk: Hs.V 46; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 358;
Dr.K Lxvi.
De twee teksten van dit sonnet zijn geheel gelijk, behalve vers 6: zie (V), <ie
(K); de druk volgt bovenstaande lezing, met verbetering van vers II: onbehouden
n: onbehouwen.
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Handschrift K, sonnet

64

DE BURCHT IN PUIN
De purpren scheemring houdt den burcht omvangen
(de glimvlieg glanst in 't mos der muur en blauwt)
en met een gloed van liefde op rozenwangen
schenkt zij de scheidenskus aan 't puin, dat grauwt.
De krekel sjirpt van weelderig verlangen
en de echo van het puin, die 't antwoord bauwt,
noodt den geliefde met die schrille zangen,
die aanzweeft op een wiek van rossig goud.
En waar voor eeuwen ridderzangen klonken
staart nu de star der liefde 't zwijgen aan
en droevig zendt ze uit schemerblauw heur lonken.

reer
moon

En weemoed fluistert zacht door de espenblaan .
De zwerver treurt, in mijmerij verzonken
dat het verleden is voorbijgegaan.
Nun steht ein Dichter an den Prachtgelandern
Der Riesentreppe staunend and bezahlet
Den Threinenzoll, der nichts vermagzu andern
Platen. Venetian: Sonn:
Blad 7o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 67. Achter de verzen 9 -1 4
een potloodlijn. — Facsimile van dit blad in Dr.K rinds de veertiende druk.
Vergelijk: Hs.V 59; Hs.P ontbreekt; Dr.VK xLv; Dr.K Lxvu.
De beide handschriften verschillen alleen in de verzen 4, (7 var.) en 12. — De
bundel volgt bovenstaande tekst, met wijziging van vers 3: rozenwangen in: rotewangen, en met verandering van de interpunctie in het eerste kwatrijn: Dr.VK
heeft, met weglating van de haakjes, voor vers 2 en achter de verzen z en 4 een
streepje; in Dr.K is de streep achter vers 2 blijkbaar om technische redenen
verkort tot een koppelteken; in latere drukken is ook dit geheel weggelaten,
zodat nu de verzen 3 en 4 ten onrechte bij vers 2: de glimvlieg zijn getrokken, in
plaats van to behoren bij vers 1: de scheemring.

Handschrift K, sonnet

65
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HET GRAFKRUIS
Haar viel de rots op 't hart, toen in zijn woede
de Geest des afgronds haar tot offer koos,
en nedersmakte 't blok, meecloogenloos
op wie zich zingend naar heur kind'ren spoedde.
Nu bloeit aan 't murwe groevekruis de roos
te zelfder stede waar heur wonde bloedde
en onder 't berkenloof klinkt blij te moede
het lied des levens op het kruis des doods.
Een vogel zingt er van Geloof en Hopen
en jubelt in de looverschailw zijn tang
en 't hart der rozeknop gaat luistrend open.
En 't wordt den zwerver in den boezem bang:
hij voelt de tranen langs de wangen loopen .. .
en plukt een roos . . . en gaat met zachten gang.
nets veranderen

Blad 71. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 68.
Vergelijk: Hs.V 65; Hs.P 4z; Ts z6; Dr.VK xl,w; Dr.K Lxvin.
Behalve de varianten in Hs.V verschillen de drie handschriften alleen in vers 6;
de tekst van Ts. 26 heeft nog kleine varianten in de verzen 2, 4 en 6. De
bundel volgt bovenstaande lezing, met wijziging van: berkenloof in: berkeloof
(volgens V en P).
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66

EEN LUWTJE
Nu voelt men warme geuren om zich walmen
en warmte door de koele boomen wuiven.
De snelle vliet schijnt moede voort te schuiven
en in het matte schuiven nog te talmen.
Op de' akker buigen zich de blonde halmen
ontzenuwd en beschutten met Naar kuiven
't viooltje, dat geen vlinder komt bestuiven
en dat de hette tusschen 't graan voelt dwalmen.
De mensch op t malsch en mollig mos gezonken
treks uit de zwarte schaduw niets dan zwoelte:
Hij hijgt naar koeler adem, droo mt van koelte —
Daar doet de bries de abeeleloovers trillen,
de lauwe vliet, de spriet van weelde rillen — — —
Natuur heeft leven uit de lucht gedronken —

Blad 7z. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 69.
Vergelijk: Hs.V 42; Hs.P 49*; Fr 3; Dr.VK

Handschrift K, sonnet 67
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HET 00G VAN 'T WOUD
Nu zwijgt het Zwerk, maar dreigt zoo zwart als nacht;
en 't woud, van vreeze stom, smeekt manestralen,
die uit den donderwolk niet kunnen dalen
en waar de regendronken roos naar smacht.
Nacht woont in 't woud en droevig droppelt zacht
van 't zwarte looverdak der donkre zalen
een beek van tranen, die door 't mos gaan dwalen
naar 't zoden leger waar de dood hun wacht.
Daar schittert ginds een star van rossig goud
als een robijn in maagdelokken flonkert:
de kleine stulp gelijkt het oog van 't woud. —
In 't geen begin noch einde omsloten houdt
wordt Liefde ! Gij door nets ter aard verdonkerd:
zie hoe die zee van duister 't stulpje ontvouwt!
I.

wat beteekent dat?

Blad 73. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 70. — In vets 13 is: wordt
met potlood onderstreept. Voor de verzen 12-14 staat een potloodlijn, ter aanduiding dat daar de potloodnotitie bij behoort.
Vergelijk: Hs.V 57; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I blz. 349;
Dr.K Lxx.
De beide handschriften bezitten enige varianten in de verzen 5, 6, 8 en 9. — De
druk volgt bovenstaande lezing, met wijziging van vers 5: droppelt in: druppelt
(volgens V). In latere edities is vets 8: zoden leger ten onrechte geworden tot:
,

zodenleger.
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Handschrift K, sonnet 6 8

MANESCHIJN
De zon der nacht kwam uit de Bergen klimmen
en zoomt met zilver de afgedoolde wolken.
deer
Het water wentelt ze in zijn blanke kolken
plastisch
en doet ze in kabbelende rimpels glimmen.

r.

Door 't glanzend bergwoud dolen Joffe schimmen,
die slank en trillend bosch en berg bevolken.
De stilte alleen kan alle rust vertolken — — —
de nacht houdt de' adem in; de rotsen grimmen.
Aan ieder sprietje bleef een dauwdrop hangen;
de hitte wend door de' avonddauw gevangen
en geurt er mede uit de aard', die liefde wademt.
De mensch luikt vol genot de droomende oogen,
en 't luwtje, als liefde onmerkbaar aangevlogen
heeft kussend hem den sluimer ingeademd

I. voor den geapostropheerd, zet men ge2voonlfr'k d' en niet de', is 't niet?

Blad 74. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 71. — Voor de verzen i-6
een potloodlijn. In vers 13 is: onmerkbaar met inkt door Perk gewijzigd in: al

zachtkens.
Vergelijk: Hs.V 45; Hs.P

Handschrift K, sonnet 6 9

Dr.VK xLvin; Dr.- Lxxi.
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DE BOUWVAL
En alles is met duisternis omtogen
en 't starrendak zendt stilte op 't glanzend puin:
de kracht, de trots weleer van rots en kruin.
Het maanlicht glijdt door holle vensterbogen.
Geen sprankje mos wordt door een zucht bewogen
geen leven slaakt geluid in 't kil arduin;
slechts in den onkruidruigen bouwvaltuin
schiet klaterende een springbron naar den hoogen.
En 't lage dal blikt op met vreeze en beven
naar 't slot, waar zang en zwaardgekletter klonk
toen Willekeur bevel vermocht to geven.
En 't ziet in schemerschijn der nachtzon zweven
het schimmenheir, dat in den dood verzonk,
doch in den doodschen burg der nacht bleef leven.
zeer fraai

Blad 75. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 72, dat verbeterd is uit 62.
In de linkerbovenhoek twee potloodstrepen. — In vers 8 is de laatste e van:
klaterende met potlood doorgestreept.
Vergelijk: Hs.V 6o; Hs.P 44; Ts i*; Dr.VK xtxx;ADr.K Lxxn.
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Handschrifi K, sonnet 70

DE BEDE IN 'T WOUD
mooi

Met blauwe, droomende oogen staart op 't woud
de Hemel en waar speelsche zonnestralen
en mos en groene looverzee bemalen
met een geweven waas van louter goud,
daar, knielend naast een heil'ge nis, aanschouwt
Hij biddende onschuld, van wie de oogen dwalen
tot Hij zich spiegelende er in ziet pralen
en zendt der ziele vree, die Hem vertrouwt. —
Gij badt den Hemel vrome maagd, om vrede
voor 't hart van wie u dierbaar zijn, en rust
en vree daalde in law boezem bij die bede.
0 ziele ! u van uw zachtheid onbewust,
gevoelt ge ootmoedige, menschenlevens mede .. .
als loon der plicht wordt vrede u ingekust!

Blad 76. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 73. — Vers i is met potlood
onderstreept; eveneens: de Hemel (vers 2). Achter vers 3 een potloodkruisje. In
vers 13 is: ootmoedige verbeterd in: ootmoed'ge. — Een potloodnotitie onderaan
is onleesbaar uitgegomd (fraai?).
Vergelijk: Hs.V 51; Hs.P 52*, Dr.VK L; Dr.K

HandschrIft K, sonnet 71

LXXIII.
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DORPS VESPER
Heen is de dag, de nacht nog niet geboren
en langs de bergen wasemt avonddauw;
de vogel laat een laatst geneurie hooren:
in roerlooze aandacht luistert de landauw.
De zwerver schrijdt, in zoet gepeins verloren
in 't dal en naar 't gehucht van wit en grauw.
Daar klinken vrome tonen uit den toren:
de star der liefde flonkert zilverblauw. —
Het kerkje bracht `vie danken wilden samen
en wierook en gezang golft uit de poort
en op het dankgebed zegt alles „amen".
De zwerver schrijdt in zoet gepeins weer voort:
waar zooveel eensgezinden samenkwamen
daar sterft de haat en wordt geen klacht gehoord".

Blad 77. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 74. In de linkerbovenhoek
een potloodstreepje. — In vers 2 is: wasemt met potlood gewijzigd in: wademt;
in vers 4 is: landauw met inkt verbeterd in: landouw; in vers 5 is: zoet gepeins met
potlood gewijzigd in: zielsgepeins.
Vergelijk: Hs.V 53; Hs.P 38*; Dr.VK
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Dr.K Lxxiv.

Handschrift K, sonnet 7 2

DE MIS
Het klokje beiert in den morgenstond

en heel 't gehucht treedt in het huis des Heeren
om den Verlosser en Zijn Moeder te eeren
en alles buigt voor 't lied uit 's herders mond.
<eer
fraai

Gewijde damp, die dwarrelt om en rond,
strijkt over de geknielden zeven keeren
d' en 't oodmoedvolle schare, in zelfverneer..n
nijgt (als het graan voor t koeltje) naar den grond.
0, kind van wuft vermaak en stadgewoel!

wat ziet ge op 't biddend biechtend dorpje neder
en laakt gij, die niet biecht, hun zielsgevoel!?

I.
I.

De blanke duff heeft toch geen raveveder?
Het vuur verschroeie, 't bevend ijs zij koel:
omhoog vindt ijs het ziedend water weder. —
subtilius

Blad 78. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 75. — Voor de verzen 5-8
een potloodlijn. — In vers 7 is: 't met potlood doorgeschrapt. In vers 13 is
verschroeie met inkt gewijzigd in verschroke. In vers 14 zijn de woorden: het tiedend met potlood door Perk geschrapt, en gewijzigd in: damp damp van (vers 14
dus te lezen als: omhoog vindt ksdamp damp-van-water weder. —)
Vergelijk: Hs.V 5 8; Hs.P ontbreekt; Dr.VK buiten de cyclus (Vroegmis, 8 verzen); NG Ix, deel I, blz. 347; Dr.K Lxxv.
Tussen de twee handschriften is nauwelijks verschil.
De druk volgt bovenstaande tekst, zonder de varianten; maar met verbetering
van vers 7: 't in: de, en met wijziging van vers 9: stadgewoel in: stadsge2voel. Vers
13: bevend is door Kloos verkeerd gelezen als: lievend. — De NG tekst heeft in
vers I3: verschroke.

Handschrift K, sonnet 7 3
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DE VOORZAAT
Toen bracht mijn geest mij naar het oud verleden
waarvan de tijd steeds verder, verder schrijdt — —
en 'k heb geweend en heb mij diep verblijd
met d' oirmensch, vader van de ruwe zeden.

r.

Hoe spreekt zijn zielzucht in die zielsgebeden,
hoe heeft hij vrouw en kind zijn hart gewijd!
hoe wordt de steenen akst, die schedels splijt
gezwaaid door de ijz'ren spier en naakte leden!
Een broeder kende ik en dat heeft me ontroerd:
de mensch is eeuwen lang een mensch gebleven,
zijn gister is aan 't morgen vastgesnoerd.
Het weten heeft ons wetten voorgeschreven,
de wet heeft vrede en vrijheid ingevoerd:
wij doen verfijnder wat zij eens bedreven."
I. men you hem eer hun kind kunnen noemen

Blad 79. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 76. — In vers 4 zijn de woorden: vader van met potlood onderstreept. In vers 9 is: heeft door Perk verbeterd
uit: heefd. Voor de verzen i 2-14 een rode potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 64; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. zo7;
Dr.K
Behalve de varianten in Hs.V hebben de beide handschriften geen verschil.
Het sonnet behoort onmiddellijk bij: Opdelving (Hs. K 58). — De druk volgt
bovenstaande lezing, met wijziging van vers 1: oud verleden (V, K) in: ver verleden.
— In latere edities is: oirmensch (vers 4) gespeld als oermensch.
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KENNIS
„De dieren, onze vreugde- en leedgenooten
zijn onze broeders, maar niet zooals wij
(daar zij ons niet beheerschen kunnen) vrij;
hun leven is als 't onze uit stof gesproten.
Dit weten wij; maar 't is ons niet ontsloten
of zij ook weten dat zij zijn daarbij.
Zij denken en herdenken, nochtans zij
vermogen niet als wij 't waarom te ontblooten.

leelyke regel

Dit is der menschen macht; hun denken
doet wat toevallig scheen natuurlijk blijken;
't vermag de kennis van wat komt te schenken;

4 voeten

wat

Veel van eenmaal wonder heette vlood
(als duisternis voor 't licht) voor 't Vergelijken:
Volmaaktste kennis ! gij zijt meer dan groot —
middelmatig

Blad 80. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 77. — Perk was vers 5 eerst
ingesprongen begonnen; daardoor staat achter w een doorgeschrapt woordje:
Dit. Vers 6 is door Perk slordig met potlood gewijzigd in: wat of Z weten van der
stof waar4. Vers 9 is door Perk op dezelfde wijze veranderd in: der menschen
hooge macht.

Vergelijk: Hs.V 68; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 211;
Dr.K
De druk volgt bovenstaande tekst met de varianten, maar in vers 6 (var.) is:
wat verkeerd gelezen als: niet, en in vers 14 werd volmaaktste gewijzigd tot:
volmaakte.

HandschrIft K, sonnet 75
II 7
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KENNIS
dit nopen leelyk
De grootste liefde, die den mensch kan nopen
nopen waartoe?
noopt ook der waerelden talloos getal
deze 3 regd.
het hart der zon te zoeken, dat hen zal
daarentegen
byzonder fraL
vol wreedheid, smachtende om zich heen doen loopen.

Zoo zwerven ook om t vuur, dat gloeit in 't dal
de wolven van het woud in donkre hoopen,
die smachten daar in bloed den muil te doopen. —
Van zonnevuren wemelt het heelal.
Toen de eeuw'ge zon na eeuwen werd geboren
als uit een gril van 't eeuwig werkend Jets,
schoot uit haar Borst een waereldje naar voren:
der menschen aarde, een klank des eeuw'gen lieds.
En haar te kennen werd den mensch beschoren:
is dan volmaaktste kennis meer dan nets ? —
De quatrynen staan met de terzinen in geen innerlyk
logisch verband: de overgang it alleen in het woordje zon

Blad 82. Achter de titel groot zwart potloodcijfer: 78. — Blad 8 1, dat dubbelzijdig beschreven is, werd opgenomen onder de Fragmenten. — In vers i is:
nopen met potlood onderstreept. Achter de verzen 2-4 een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 69; Hs.P ontbreekt; Fr 7; Dr.VK ontbreekt; NG ix, deel 1,
blz. 212; Dr.K Lxxviii.
Behalve de weinige varianten in Hs.V, is er in de drie handschriften enkel verDe druk volgt bovenstaande lezing geheel.
schil in vers 12.
-
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Handschrift K, sonnet 76

DOOD
De storm loeit door den hollen bouwval, gierend
beukt hij en brokt met vuisten reuzesterk
en fluit langs wilg en water, dat hij tierend
opzweept en neerklotst met zijn stalen vlerk.
Aan doller woede nog de toomen vierend
vliegt hij de zwarte wolken in van 't zwerk
en jaagt ze voort, ze met zich medeslierend
langs 't aangezicht der maan, die ijst van 't werk.

leelk

Hoor . . .! hoort gij aan 't verlaten meir dat janken?
Hoort gij dat schrille krijschen bij die rots
en op het slot dien Oehoe en zijn klanken? —
Zie ! maneschijn verzilvert het geklots - - Ziet gij dat hoofd daar op de wieling zweven?
De bleeke koos het sterven boven 't leven !—
'k Zou 't loch niet wegdoen 't is een naar ge<icht, als een nachtmerrie, maar 't is plastisch

Blad 8 3. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 79; links boven een vraagteken.
— In vers 8 is: die #.st van met potlood onderstreept; werk is dubbel onderstreept.
Met potlood is dit slot van vers 8 door Perk gewijzigd in: die 't vale merle; idem
begin van vers 9 in: der angst op beeft. Hoort ge aan het meir dat janken? In vers
10 is: Hoort g met potlood doorgestreept. — Voor de verzen 1-8 een potloodlijn; vOor 9-14 een kronkellijn van zwart potlood.
Vergelijk: Hs.V 54; Hs.P 7z; Ts I*; Dr.VK in; Dr.K Lxxix.

Handschrift K, sonnet 7 7

99

HET LIED DES STORMS
Door 't woud der pijnen zucht en kraakt de wind
en machtig wuiven fijn gepluimde toppen
en strooien hars en zware schilferknoppen,
die stuiven over naald en knerpend grint.

waarom, fin
laat de
maar staan

En uit het hemelgroen der ruige koppen
die schudden: j a en neen, van woede ontzind,
daalt daar een lied op 't bevend menschenkind,
dat van een grootsch ontzag de borst voelt kloppen:
„De duizend, die zichzelf nooit wezen konden
bezitten saam een waarheid, die hun bindt;
hun is 't geloof, dat spreekt uit duizend monden.

goed gedacht
en goed
gezegd

Maar wie, wat menschlijk waar is, zelf ontgint,
voelt zich aan zich door zich alleen verbonden
en weet dat hij voor zich slechts waarheid vindt." —

Blad 84. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 80. — In de titel is het woord:
Storms: met inkt gewijzigd tot: winds. — In vers I is: vit.& met potlood doorgestreept en veranderd in: kreunt. In vers z staat met inkt: de; dit is met potlood
gewijzigd tot: fijn; deze verandering moet zijn aangebracht, voordat Kloos het
handschrift las. In vers 5 is: der met inkt gewijzigd in: dier; in vers Io is: bun
met inkt verbeterd in: hen. Achter de verzen 9-14 een potloodlijn. — Op de
keerzijde van dit blad staat met potlood door moos genoteerd: 't Gaaiken
de Nacht Bodes voeten Dorpsdans Bouwval fontein.

Vergelijk: Hs.V 97; Hs.P ontbreekt; Ts iz*; Dr.VK Lin; Dr.K Lxxx.
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Handschrift K, sonnet 78

OP HET MEIR
Met duizend oogen spiegelt zich in 't Meir
de Nacht en laat Naar zilvren luchter beven,
die honderd sneeuwen sluieren doet zweven
om 't rond de diepte reiend rotsenheir.
En zij, die vreugde na den kommer geven
zij zenden sluimer tintelende neer,
en zien zich in 't kristal des vredes weer,
maar zien den bodem niet dier waterdreven.
En tusschen 't eindelooze hooge en diep
glijdt droomend, door een zuchtje voortgedreven
het kabb'lend hulkje, of niets het tot zich riep.

hobblend?

En uit het hulkje rijst de zielsgedachte:
„'t Is eenvoud die der Nacht is ingeweven;
als alles schijnt ze een juichkreet of een klachte!"

Blad 85. Rechts boven groot zwart potloodcijfer 82. — Het sonnet: Hemelvaart,
dat in Dr.K het nr. 81 draagt, ontbreekt in dit handschrift. — Het woord:
kabb'lend (vers i 1) is met potlood onderstreept.
Vergelijk: Hs.P 83; Hs.P 6z*; Dr.VK 1.4v; Dr.K

Handschrift K, sonnet

79

1 OI

DE STROOMVAL
Gelijk wanneer men de armen strekt en schrijdt
en ziet maar zonder zien, en denkt aan spoken
(die zijn waar niets is en wier schaduw glijdt
in 't Niet: als iets wat Licht geeft wordt ontstoken)
Zoo is het nacht. Een schal kinkt wijd en zijd
daar waar des daags men ziet den stroomval koken;
een dof gegrom van bruisend rotsenstrooken
dreunt, met het klaat'ren als in worstelstrijd
En 't is of 't spattend schuim, den nacht besproeiend,
met bleeken glimp het zwoele duister splijt . • •
daar knalt de donder 't donderen ten spijt

zeer
fraai

des stroomvals, over kolk en afgrond loeiend —
en bij de schelle schicht, die 't zwerk doorsnijdt
prijkt daar de waterval, in zilver gloeiend. —

Blad 86. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 83. — Achter de verzen 9 -1 4
een potloodlijn.
Vergelijk: Hs.V 82; Hs.P ontbreekt; Ts 25; Dr.VK Lvi; Dr.K Lxxxm.
De beide handschriften tonen nauwelijks verschil, evenmin als Ts 25. — De
bundel volgt bovenstaande tekst; in vers 5 is: Ein veranderd in: Een.
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Handschrift K, sonnet

8o

DORPSDANS
De vedel zingt, waar coos en wyngertranken
verliefd omhelzen 't huis des akkermans
en gloeien in den avondzonneglans,
en twintig menschen rijzen bij die klanken.
Het avondmaal heeft uit; van disch en banken
verdween der jonkheid blijgeschaarden krans,
de vlugge voeten reien zich ten dans
en de arm buigt om de leesten heen, de slanken.
Daar tripplen zij en stampen naar de maat
terwijl de kroezen op den disch rinkinken;
en naar de wangen stijgt het vroolijk bloed.
En de' oude, die daar op den dorpel staat
ziet men de vreugd uit lachende oogen blinken,
tevreden dat hij leeft en leven doet.

Blad 87. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 84. In de linkerbovenhoek
een potloodstreep. — Het woord: avondzonneglans (vers 3) is door Perk met inkt
veranderd in: avondpurperglans. In vers 6 is: blegeschaarden met inkt verbeterd in:
blegeschaarde.

Vergelijk: Hs.V 79; Hs.P 43; Ts 4*; Dr.VK Lull; Dr.K rxxxiv.

Handschrift K, sonnet 8

1

103

AVONDGROET
Vaarwel, vaarwel, gij zon, die ondergaat
in purpren vlammenzee en gouden verven!
Ik zie u niet meer in de bergen sterven
waarop het donker woud to pronken staat!
Vaarwel, vaarwel nu, wie de bloemen baadt
gij stroomen ! Ook uw aanblik zal ik derven,
en rotsen, die mij langs uw voet zaagt zwerven:
verheven waereld, die ik t'hans verlaat!
De schoot der vlakte in effen groen gewaad
begeert me . . . en zal mijn liefde niet ontnerven:
Z ij leeft in u voor wie mijn boezem slaat.
Kon schoonheid in mijn hart een plaats verwerven - denkt gij Natuur dan dat die u ontgaat?
Gij zult met mij en met mijn zang er sterven!

Blad 88. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 85. — In vers 14 is: zang met
inkt verbeterd uit: zange. — Onderaan staat een potloodkrabbeltje: hoofdletter
G (?). Rechts daarvan is een potloodnotitie doorgehaald: hoofdletter N(?).
Vergelijk: Hs.V 102; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz.
345; Dr.K Lxxxv.
Behalve de varianten in Hs.V tonen de twee lezingen geen andere verschillen
dan in de verzen 3, 8 en 14. — De druk volgt bovenstaande tekst, maar in vers
5 is: wie in: die gewijzigd, en in vers 11 is het spatieren van: 4, vervangen door
een accent op: u. — Door Perk is dit sonnet bedoeld als pendant van: Uchtendgroet (V 4; K 31; P 4) en terwijl dit laatste de aanvang vormde van de eigenlijke
cyclus, was Avondgroet het slotgedicht.
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Handschrift K, sonnet

82

NACHT
't Is zomernacht. De glinsterende stoeten
van starren wij ken rondom peilloos diep.
't Was of de stilte plechtig tot mij riep:
„bid! op de starren rusten Godes voeten!"
1k weet, ik weet niet wie de waereld schlep,
of ze is geschapen, of we aanbidden moeten,
wat wij als leven, ziel of God begroeten,
of eeuwig slapen zal wat eeuwig sliep ! —
Daar tjuikt de nachtegaal zijn teeder lied,
tevreden dat hij 't klagend lied mag zingen:
waarom hij zingt, dat weet de zanger niet.
Wat rusten kan, voelt zich de rust doordringen.
Ook ik. Ik weet niet wat ik denken moet
doch voel het: wie tevreden is, is goed. —

Blad 89. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 86; links boven twee streepjes
van zwart potlood.
Vergelijk: Hs.V 47; Hs.P ontbreekt; Fr 4; Ts 3*; Dr.VK 1,IX; Dr.K Lxxxvi.

Handschrift K, sonnet

83

105

DE SCHEPER
Een zee van golvend purper, in verbazen
en ademloos, verstijfd (als waar zij dood)
bij 't zien van 't eind'loos, vlammend avondrood — — —
zoo schijnt de heide; waar, wie honing lazen
met de' avondlast langs bloem en purper razen
om niet to keeren voor de nacht ontvlood.
En scheidend houdt de glooiing in heur schoot
de blanke heerde van wie ruischend grazen.
De waaksche wolf, die zich geen wolf betoont,
lekt speelsch de staf en handen van den herder,
die twintig kudden eenzaam heeft gehoed.
En met een blik, waarin de liefde woont
drijft hij de witgewolde wolkjes vender — — —
en ziet naar hen, de heide en de avondgloed. —

Blad 9o. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 87.
Vergelijk: Hs.V 85; Hs.P 46*; Dr.VK Lvm; Dr.K Lxxxvii.
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Handschrift K, sonnet 84

WILG EN POPEL
Meen niet dat eene deugd voor alien past ! —
De popel streeft omhoog met trotsch verachten
der aarde en 't harte popelt hem van smachten
naar 't blauw des hemels, waar de vrede wast.
De treurwilg nijgt en loot- en looverlast,
die 't water zoeken met een hoopvol trachten,
en lijdzaam op de blijde stonde wachten
dat zij door golfjes worden overplast.
Men moet den popel, die zich buigt, verachten;
de treurwilg, die de wolken zoekt misdoet,
want elk moet wat hem past to doen betrachten.
Wie, wat zijn aard beveelt, verricht, is goed:
de duif zij zacht, maar de arend toon' zijn krachten
en gal zij bitter, maar de honing zoet !
zeer fraai
Schrfrfj" y honig alt yd met een n er in?

Blad 91. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 88. — In het woord: honing
(vers 14) is de tweede n met potlood geschrapt. — De notitie: zeer fraai is gewijzigd uit: zeer goed.
Vergelijk: Hs.V 74; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lx; Dr.K Lxxxvill.
Behalve de variant in Hs.V (vers 6), verschillen de beide teksten alleen in vers
8. — De bundel volgt bovenstaande lezing, met wijziging van vers 3: hem in:
haar (tegen het grammatisch geslacht; vgl. vers 9: den popel). — In Dr.VK is
vers 5: njgt gespeld als: neigt, in Dr.K: qgt. In vers 14 werd: honing tot: honig.

Handschrift K, sonnet 85

107

IDEALEN

— „Mijn ideaal van ware, schoone deugd,
't volmaaktste waar ik immer naar zal streven
(zoo spreekt de coos) is een kortstondig leven
vol kleur en geur en teederheid en jeugd."
— „Wat scheelt me uw ideaal! (spreekt de eik) geneucht
voor mij zou zijn geslachten to zien sneven
van menschen, krachtig, hoogverheven;
4 voeten
dat waar mij ideaal en hemelvreugd."
En 't kroos der poel: „waar dwazen al naar talen!
Ik wensch voor vurig streven tot een loon:
uit water kiemen en er dood in dalen."
De hemel lacht en spreekt op blijden toon:
„Braaf! gij gevoelt uw plicht ! Dit toont uw smalen - - volmaakt u, dan wordt ge allen goed en schoon!"

Blad 92. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 89. — In vers 7 is voor het
woord: krachtig met potlood nog door Perk toegevoegd: macbtig.
Vergelijk: Hs.V 73; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxi; Dr.K Lxxxix.
Behalve de varianten van Hs.V, bezitten de beide lezingen slechts enig verschil
in de verzen 5 en 9. — De bundel wijzigde vers I: ware, schoone deugd in: zaligbeid
en deugd; vers 2: 't volmaaktste in: 't volmaakte; vers i o: vurig in alle; vers i o: tot
een loon in: 't eenig loon. — Het tweede kwatrijn werd door Kloos geheel omgewerkt en luidt:
„Is &it me een ideaal! — spreekt de eik — geneucht,
Te zien geslachten na geslachten sneven,
En eenzaam boven lot en dood verheven,
Te staan in statige, eeuwig-kalme vreugd.
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Handscbrift K, sonnet

86

ZEGEN MIJ!
Gij Zachtheid, waar de vrouw op oogen moet!
uw beeld zal nimmer uit mijn boezem wijken
en zich er spieg'len als in 't beekje uw voet,
uw voetje waarlangs heen de vliet kwam strijken.
Gelijk het Goede zult gij voor mij prijken
dat, Schoon, zijn minnaars voor het kwade hoedt.
De vrouw, die 'k minnen zal moet u gelij ken
ze in haar 114
u beminnen doet
opdat ik u beminne in haar gemoed.
leelyk
Beminde een ieder zoo als ik het u,
seat ik min in u
de waereld waar gelukkiger dan nu:
met zachtheid zou men 't ruwe en harde aanschouwen.

Waart gij het ideaal van alle vrouwen, .. .
nooit streefde een vrouw haar roeping dan voorbij !
De zegen Gods verzelle u! De uwe mij ! —
gaat nog al, niet erg.

Blad 93. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 9o. In de linkerbovenhoek
met rood potlood: i 1 a i 2? — In vers 5 is achter: Goede een uitroepteken met
inkt doorgestreept. In vers 8 zijn de woorden: haar gemoed, in vers 9 de woorden:
zooals ik het u, met potlood onderstreept. — De emendatie naast vers 8 is in
rood potlood, en lijkt noch handschrift van Perk noch van Kloos.
Vergelijk: Hs.V 32; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 36o;
Dr.K xc.
Tussen Hs.V var. Hs.K is alleen verschil in vers 4 en vers 13.
De druk volgt bovenstaande tekst, met de beide in de marge geschreven varianten; in vers 6 is: minnaars gewijzigd in: minnaar.

Handschrift K, sonnet

87

109

TEVREDENHEID
Een rozelaar staat aan den groenen zoom
des meirs en spiegelt zich; de rozen hangen
voorover, turend naar heur frissche wangen - - daar valt er een' en dobbert op den stroom.
Zij drijft en komt waar weelderig en loom
een waterroos haar houdt in 't blad gevangen;
„wees welkom, zegt die, kunt gij meer verlangen,
hier is 't een leven uit een tooverdroom."
Maar de and're roos krijgt krinkels, scheuren, naden,
verschrompelt en wordt groen en bruin en zwart
en zinkt, door haar met dezen smaad beladen:
„Zoo'n ontevreden en verdorven hart
dat water, lommer, kroos en slib durft smaden
en doet of 't beste en edelste haar smart!"
fraai, maar de laatste regel wat mat

Blad 94. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 91.
Vergelijk: Hs.V 66; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxii; Dr.K xci.
De twee handschriften tonen alleen enkele ondergeschikte verschilpunten in de
verzen 3, 7 en 9. — De bundel volgt bovenstaande lezing geheel.
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Handschrift K, sonnet 8 8

TWEE ROZEBLAADJES

Zie hoe de beek langs enge boorden schiet
en t rozeblaadje met zich mede draagt,
dat vroolijk langs den harden oever vliet
en draagt en wendt naar 't aan zijn hart behaagt.
Dat andre zoekt de grauwe rots: dat niet
die domme beek zijn vrij en wil behaagt — — —
en toen 't uit vrije keus to bersten stiet,
heeft het zich toch tot volgen niet verlaagd. —
Tot iets wordt door zijn aard bestemd, wat leeft;
dat iets verrichten kan het, want het moet
en 't voelt zich vrij in t slaaf zijn van een wet.
Slaaf, wie zich tegen wat hij moet verzet —
De wil is vrij van wie al willend doet
den wil van Wat geluk en vrede geeft. —
de laatste regel onduidelyk
en niet zoo kristalhelder
als de overigen

Blad 95. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 92. - In vers 5 is: dat niet
met potlood veranderd in: waar niet. Het uitroepteken na vers 12 is met inkt
geschrapt.
Vergelijk: Hs.V 88; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxm; Dr.K XCII.
Behalve de paar varianten in Hs.V tonen de twee lezingen alleen verschil in
de verzen 8 en II. - De bundel volgt bovenstaande tekst, met de variant van
vers 5. Kloos wijzigde vers 8: heeft in: had (V); en vers 13: De wil is vr/ (V,
K) in: Maar vrj de wil.

Handschrift K, sonnet 8 9

III

DE FOREL
Gelijk een schaduw grauw schiet de forel
en schielijk uit de zwarte nacht der steenen
en ijlt den bergstroom ver vooruit, verdwenen
in 't rimp'lend zonlicht, dat daar flikkert schel.
En zie ! Ginds springt zij uit de klare wel
en glanst van zilver, door den dag beschenen — — —
doch plonst, dat vlokken spatten om haar henen,
terug in 't vlietend sneeuw, dat voortschiet snel. —
Gelijk de stroom zijn schubbig eigendom
zoo bindt de baan, dien ieder is beschoren
den mensch . . . als hij zijn roeping wil vergeten.
In 't water vindt de visch geluk alom
en vrijheid, die daarbuiten gaan verloren — — —
geluk wordt deugd; ervaring vormt geweten.

Blad 96. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 93. — Het blad is middendoor gescheurd, maar dit moet, blijkens de notities aan de keerzijde, later gebeurd zijn. Op de keerzijde staan rijmschema's in Kloos' handschrift, o.a.: baren,
daren, faren, garen, glaren, enz. en: bukte, dukte, fukte enz.; voorts: en breekt door 't
woud met rots en — beladen. Het weggelaten woord (zvoud) is door de scheur en het
plakken onleesbaar geworden. Deze versregel hoort thuis in het sonnet: Vloed
(Hs.K 6 2; vers 4).
Vergelijk: Hs.V 5 2; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxiv; Dr.K /can.
Tussen de beide handschriften is nauwelijks verschil. De bundel volgt bovenstaande tekst, met in vers z: 't geluk (volgens V).
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Handschrift K, sonnet 90

HET DOODE GAAIKE
Daar treurde een vinkje bij heur gaaike, dood,
en sprak: „kunt gij uw wieken niet bewegen,
kunt gij niet staan? Nooit hebt ge zoo gezwegen . .
Gij zijt mijn gaaike niet, dat vroolijk foot!
Dit is geen vogel meer: hij schijnt ontbloot
van wenschen en zoo rustig neergezegen
alsof hij wat hij wenschte hadd' verkregen
en of hij lang gehoopt geluk genoot !" —
— „Dood (sprak een oude specht) is uw genoot;
nooit kust hij meer, nooit hoort ge meer zijn zangen." —
Toen schreide 't vinkje: haar geniis was groot.
„Dank, hadt gij lief! 't geluk heeft hij ontvangen;
(zei de ander) leven en verlangen vlood:
gelukkig is wie niets heeft to verlangen !"
lief, en naief

Blad 97. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 94. — In vers 9 is: specht door
Perk met inkt veranderd in: raaf.
Vergelijk: Hs.V 8i; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxv; Dr.K xciv.
Behalve de varianten in elk der twee handschriften, is er geen verder verschil.
De bundel volgt bovenstaande lezing met de variant: raaf in vers 9 en verandering van vers I: heur in haar.

Handschrift K, sonnet
IT 8

91

II 3

WEDERZIEN
Wie zou dat looverhutje samenvoegen
in rozenarmen waarin geuren wonen?
De jonkman fluistert, purper op de konen,
en zij tuurt zonder zien naar 't boezemzwoegen. —
Hij trust de handen, die om kussen vroegen,
al warrend door de lokken, die hem kronen;
ik zie zijn lippen door haar lippen loonen:
en in het scheem'rig hutje lacht Genoegen. —
Mathilde ! ik zie u weder: vreugdedronken,
en zie dat gij niet van mij waart gescheiden
en groei in uw geluk, meer dan gij beiden.
Gij zijt de mijne: uw hart, uw liefde, uw lokken,
uw schoonheid blijft bier binnen glanzen spreiden,
waar ge als de zon in zee in zijt verzonken —
zeer fraai

Blad 98. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 95.
Vergelijk: Hs.V loo; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxvi; Dr.K xcv.
De twee handschriften, beide zonder varianten, verschillen alleen in vers 8 en
vers I z. — De bundel volgt in vers 8 bovenstaande tekst, in vers i 2 Hs.V:
uw lath. — De verzen Io-i la zijn door Kloos vrij bewerkt tot:
Gevoelend, dat Been .rcheiding ons kan scheiden,
Groei ik in uw geluk, —.

Het Haags Gemeente-archief bezit van bovenstaand sonnet een afschrift met
de hand van Kloos. Het blad, dat het nummer 13 draagt, wijkt alleen in de
interpunctie enigermate af.
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Handschrift K, sonnet 92

ROTS EN WATER
De steile rots tart met haar kruin de zon
en met haar voet peilt zij het grondelooze
het vale diep, waar plomp noch waterroze
ooit in de deining wortel schieten kon.
Ik zie hoe op de rots de felle bron
een baar to barsten jaagt en zonder poze
zich zelf verzwelgen laat, wanneer de booze
verwoede wind de worsteling begon.
Mijn ziel! wanneer geloof en kennis strij den
en 't warm verstand het lauw geloof ontrust
gelijk de boos de diepe deining klutst,
Barst dan 't geloof voor denkers bron van lijden
op 's levens rots, dan is zich 't hart bewust
van vrede in strij d; die arbeid baart verblijden
Idee G

Blad 99. Rechts boven groot zwart potloodcijfer. 96. In de linkerbovenhoek
twee potloodstreepjes.
Vergelijk: Hs.V 49; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 348;
Dr.K xcw.
Tussen de laatste lezing van Hs.V en de tekst van Hs.K is nauwelijks verschil.
De NG volgt bovenstaande lezing geheel, Dr.K wijzigde vers 6: barsten in:
bersten, en poze in: poozen; in vers i 2 werd: denkers tot: 's denkers.

Handschrift K, sonnet

93

115

DE DOODEN AKKER
Om 't kleine godshuis rijst een krans van kruizen,
van eeuw'ge bloemen, wortlende in de groeven;
en de airen van dien akker hooren 't suizen
van 't luwtje, dat de klachten draagt der droeven.
Paleizen van geluk kwam hij vergruizen
de strenge dood, die leeft van zielbeproeven,
en deed de dooden in paleizen huizen
waar zij geluk noch ongeluk behoeven.
Hij brak den mensch van ziel en stof voor immer
en schonk aan graf en stof een eeuwig leven:
want al wat niet te splits en valt sterft nimmer.
zes voeten en
een leelike
regel

Voor het bestaan is 't eindeloos verleen te vinden
en de eindelooze toekomst na het sneven:
wij rusten langer dan wij 't leven minden —

Blad loo. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 97. In de linkerbovenhoek
met rood potlood een kruis. — De verzen i2 en 13 zijn door Perk met potlood
doorgehaald en slordig gewijzigd in:
Vodr 't leven is een lange dood te vinden
dood in der eeuwigheid na 't moeil/k streven.

Vergelijk: Hs.V 62; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, biz. 214;
Dr.K xcvii.
Behalve de varianten in Hs.V, bezitten de twee lezingen alleen nog een klein
verschil in vers i3. — De NG volgde bovenstaande tekst, dus zonder de variant,
maar met in vers I: kruisen. Dr.K wijzigde bovendien vers 6: zielbeproeven in:
zielsbeproeven, en vers 12: 't eindeloos verlein in: 't heel verlein.
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Handschrift K, sonnet

94

HET GROOTSCHE DENKBEELD
Een zwerver zet zich op de zachte zoden
van geurig groen, die 't woud des bergs bezoomen
en de effen blauwe hemel doet hem droomen
en 't mos, dat knelt van bezien, de rooden.

niet mooi

En 't spelend koeltje ritselt door de boomen
en schuift hem beukeloovers toe, de dooden - - tot zacht gemijmer schijnt natuur to nooden,

idem

en 't grootsche denkbeeld heeft hem ingenomen:
„Natuur! Gij waart, toen God het „Wees" deed hooren;
God heeft u, als ge zijt, op eens gedacht
en ons het heerschen over u beschoren!"
Hij deed God spreken, denken, gaf Hem kracht:
hij sprak . . . en naar zijn beeld werd God geboren
en God werd mensch, hij werd van Gods geslacht. —
N

Blad
Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 98; links boven twee potloodstreepjes en een vraagteken. — In vers 4 is: de rooden met potlood onderstreept,
idern in vers 6: de dooden. — Voor de verzen 12-14 een rode potloodlijn. —
Links onderaan is een potloodnotitie onleesbaar uitgewist.
Vergelijk: Hs.V 55; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. o;
Dr.K xcvm.
Behalve de varianten van Hs.V bezitten de beide teksten geen ander verschil
dan in vers 7. — De druk volgt bovenstaande tekst geheel.

Handschrift K, sonnet 95

117

VAARWEL AAN 'T WOUD
Mijn lievIngsplekje in 't woud, waar 't groene dak
een blauwer schoort en schemerschijn doet dalen
wat is blauwer
dan groen?
op levend loof en volgetrosten tak,
en zonnegoud langs bladergoud laat dwalen!
Vaarwel vertrouwde stilte ! waar ik sprak
wat nooit mijn mond tot menschen kan herhalen!
Gedachtenstroom, die uit mijn ziele brak
vloei eeuwig onbegrepen door die zalen!
Vaarwel vertrouwlijke eenzaamheid en koor
en kleurig heir van vlinderende bloemen
en daar in 't groen gij oogen blauw van gloor!

twee maal
vertrouw.
stilte en weer
eenzaamheid

Gij hebt mij God het Leven hooren noemen,
gij kent mijn hart en weet wat het verloor:
't verloor'ne zal naast u voor 't zielsoog doemen!

Blad 102. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 99. — Voor vers 2 een kruisje
met zwart potlood. In vers 2 is: een blauwer met potlood onderstreept, daarna doorgestreept en door Perk(?) gewijzigd in: den hemel. In de verzen 5 en 9 is: vertrouwmet potlood onderstreept. Voor vers 9 is bij vergissing een hoofdletter V
geschreven en geschrapt.
Vergelijk: Hs.V 87; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxvil; Dr.K xcix.
Tussen de definitieve lezing van Hs.V en de tekst van Hs.K is alleen verschil
in vers 6 (hart - mond), vers 9 (vogelkoor - koor) en vers 13 (dit hart - mfr'n hart).
De bundel volgt bovenstaande lezing, met in vers 6: hart, volgens Hs.V var.
en verandering van vers i 3 : het in: ik.
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Handschrift K, sonnet

96

LAATSTE AANBLIK
Nu voort ! 1k zag haar weer — maar om te ontdekken
dat weerzien zien was wat ik altijd zie.
Lang bleef aan haar de blik gekluisterd, die
ten elken tijde rustte op hare trekken.
Steeds is zij waar ik ben, nooit was er wie
een liefde minder hoog in 't hart kon wekken,
dat in dien gloed gelouterd van zijn vlekken,
vereend met schoonheid, werd tot poezie.
Mathilde, o mijn Mathilde ! nimmer zult
gij, die niet mensch meer zijt, u blozend schamen
en staren op uws dichters blos van schuld!
Gij gloeidet met mijn gloeiend hart te zamen,
van u is eeuwig mijn gemoed vervuld:
U zal ik loven onder duizend namen!

Blad 103. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: ioo. — In vers 4 is: rustle
door Perk met inkt gewijzigd in: rust. In vers 13 werd: is eeuwig door Perk met
inkt veranderd in: blfrft altfrd.
Dr.K C.
Vergelijk: Hs.V '01; Hs.P ontbreekt; Dr.VK
Tussen de definitieve lezing van Hs.V en bovenstaande tekst van Hs.K zijn
enige punten van verschil in de verzen 5, i o, en 1z — De bundel volgt
Hs.K met de varianten, en met wijziging van vers 2: was in: is; vers 5: is in:
toeft; vers 5: was in: is, en vers 13: is in: blfrft.

Handschrift K, sonnet

97

119

VAARWEL!

I.

2.

Vaarwel ! geliefkoosd land vol liefdeleven
waarin ik leefde voor de liefde en zij
die mij die liefde heeft in 't hart gedreven
het leven liefde ! 't Leven gaat voorbij,
de liefde blijft. Verliet de liefde mij
'k Gevoelde me aan het leven ook ontheven
Een liefde wortlend in het lentetij
is ieder in zijn winter bijgebleven. —
Mathilde ! u zal ik roepen: gij zult zwijgen
u willen aanzien en in 't ijle staren
en u niet vinden waar ik uren zocht!
Toch zal onze adem naar een hemel stijgen ! - - Deez' linde zal me uw lieven naam bewaren —
Ik dank u dat ik lieve ! u lieven mocht !

I. is dat r<oo'n bkonderheid, dat y het leven liefde! verander dat loch.
2. wanner je de woordspeling ook in dezen regel wilt bewaren, zet dan

wat liefde bloeide in 's levens lentety, wat ik ook een beteren regel vind
Blad ioi. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: ioi. — In vers 4 zijn de
woorden: het leven liefde met potlood onderstreept. In vers 7 is: het met inkt gewijzigd uit: eens levens. Deze wijziging was al aangebracht, eer Kloos het handschrift las.
Vergelijk: Hs.V 31; Hs.P 36; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 362; Dr.K a.
Terwijl de handschriften V en K onderling een klein aantal verschilpunten
tonen in de verzen 5, 6, 7 en 9, bevat Hs.P een nieuwe titel en een ingrijpende
wijziging van de verzen 7 en 8, tengevolge van Kloos' tweede notitie. — Kloos
publiceerde in de NG en in Dr.K bovenstaande lezing — de enige waarover
hij toen de beschikking had — met wijziging van vers 3: die liefde in: de liefde,
en in Dr.K bovendien van vers 6: me aan het in: #4 aan 't. Het sonnet behoort
bij Perk tot het eerste afscheid van Mathilde; bij Kloos tot het tweede.
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Handschrift K, sonnet

98

DE ZANGS TER
En driewerf kruiste ik de armen, driewerf drukte
ik nets en niet de blonde Muze er in;
en tot mij sprak de stralende godin,
toen zij ten kus zich naar mijn voorhoofd bukte:
„Ik zond de vrouw tot u, die u verrukte,
ik zeide u 't aan: gij mindet met een min
zoo vol aanbidding, zoo vol vromen zin,
dat ze u aan al wat haar niet was ontrukte.
Ze is van u heen; thans zeg ik u: voorwaar !
ge aanzaagt . . . ge aanbidt, u trekt wat is verheven - daagde een schoonheidsideaal in haar.
Toen zaagt ge weer, naar wat ge aanbadt gedreven:
Zij bleef zichzelve, gij werdt kunstenaar,
t Verheev'ne, dat verhief leeft in uw leven!" —

Blad i o5. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 'oz. In de linkerbovenhoek
met potlood een klein vraagteken.
Vergelijk: Hs.V 103; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxix; Dr.K
Tussen de definitieve lezing van Hs.V en de tekst van Hs.K zijn geen andere
verschillen dan de titel en door - naar in vers 12. - De bundel wijzigde de
titel in: Kalliope en veranderde in vers 1 o: ge aanbidt, u trekt tot: ge aanbadt —
u trok. De naam: Kalliopee komt voor in een brief van Perk aan Schimmel (zie
deel I, bl. 21); er moet van dit sonnet dus nog een derde manuscript hebben
bestaan. Een afschrift met de hand van Kloos, getiteld: Kalliopee, en genummerd:
14 bevindt zich in het Haagse Gemeente-Archief. De tektst bezit geen varianten.
Handschrift K, sonnet

99

12 I

AAN MATHILDE
Aanbidt de mensch een afgod hem gelijk?! —
'k Aanbad. Gij hebt mij tot u opgeheven
en 't arme hart werd duizend levens rijk,
want waar ik leven zag, schonk ik mijn leven.
En voor uw blik nam engte en tijd de wijk:
driest moest mijn ziele in de eindeloosheid zweven,
en rustig werd ze als 't blauwe hemelrijk - - waarachter duizend starren went'lend streven.
De Vogel zweeft, en zingt wanneer hij ziet
ter vlucht, omlaag, waardoor hij 't hart voelt treffen
en zucht en traan en blijde lach wordt lied.
Zoo zong ik wat verblijdde of heeft gesmart - - Mathilde ! ik weep van weelde bij 't beseffen:
ik drukte in u een ideaal aan 't hart. —
ik geloof dat de meesten hier nets van zullen begrypen
en loch is 't fraai, ofschoon ik de laatste verge%*king van dien vogel niet zeer ad rem vind.

Blad 106. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 103. — Achter vers r is het
uitroepteken met potlood doorgestreept. In vers 6 is: zweven door Perk gewijzigd uit: streven. — Achter de laatste notitie van Kloos zijn nog de doorgeschrapte woorden: of moet to lezen. — Het sonnet is geschreven in steil handschrift.
Vergelijk: Hs.V 104; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxx; Dr.K cm.
De definitieve tekst van Hs.V verschilt alleen in vers 8: sterren-starren van Hs.K.
De slotregel correspondeert met het slot van het gelijknamige sonnet uit de
proloog (V 3, K 2, P 3). — De bundel volgt bovenstaande lezing geheel.
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Handschrift K, sonnet i o o

AAN DEN LEZER
„Het is des dichters roeping te vermaken,
te spreken tot verstand, herinnering
en tot het dichterhart, dat elk ontving
en nooit het schoone en goede te verzaken."
Zoo is de leer. Maar zult ge 't in mij Laken
o goede lezer, dat ik eigen wegen ging:
op eigen wijze, omdat ik moet, bezing
al wat mij machtig treft en 't hart doet blaken?

z.

2.

Wellicht heb ik, wanneer ik zong om 't zingen
en niet om lof als loon mijn zangen dichtte
toch aan een roeping, onbewust, voldaan.
Wellicht, schoon ik tot u mij nimmer richtte,
gevoelt gij wat mij trof ook u doordringen: - - neem daarom als ze zijn deez' lied'ren aan!

I. is bet niet klaar, dat wanneer je niet om lof zongt, maar omdat je zingen moest, alsdan
aan een roeping voldeed.
2. wat bedoel je met dat „u richten tot iemand." hem zien en spreken? maar al had je
hem niet gesproken, dan had hem toch wel kunnen treffen, wat jou trof.
Blad 107. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 104. Het sonnet is in steil
schrift geschreven. — In vers 3 zijn de woorden: dat elk ontving met rood potlood onderstreept; in vers 6 is: goede met rood potlood doorgehaald. — Voor
de verzen 9-11 en 12-14 een rode potloodlijn. — Het vraagteken en de cijfers
zijn in rood potlood, evenals de eerste drie woorden van de notitie onderaan;
de rest is in blauw potlood. Een zwarte potloodnotitie hieronder is uitgegomd.
Vergelijk: Hs.V 1; Hs.P 1; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel I, blz. 208; Dr.K cry.
De bundel volgt bovenstaande tekst met weglating van vers 6: goede. Blijkens
de plaats van dit sonnet in Hs.V en Hs.P heeft Kloos ten onrechte in Dr.K
dit sonnet opgenomen in het slotgedeelte.

Handschrift K, sonnet loi

123

Epiloog

Blad io8. Deze bladzij is niet mee gebonden, maar ligt los tussen de andere in.
Het_woord Epiloog is onderstreept.

Handschrift K

125

A A N DEN LEZER
Toen nog niet was, dat waar ge t'hans op tuurt
dacht ik: wat zult ge een ander 't hart ontblooten
dat zich in honderd klanken heeft ontsloten
en uit het wrangste honing heeft gepuurd!

echt
Jacqueiaansch
r.

Toen heeft in mij een stem mij aangevuurd,
die sprak: „gij juichte' in wat gij hebt genoten,
wat waar en schoon docht hebt ge in 't lied gegoten,
geheel uw aard heeft zang en stift bestuurd.

docht
— is of bleek
wat is dat
docht?

Uw lied zegt wat ge woudt; gij moet het geven;
wat deert u dat een ander 't oog laat gaan
op wat gij wrocht en 't vonnist . . . als een leven ! ?

zkn heel goed

Gij hebt als dichter niet vergeefs bestaan
als 't een bekoort en stijft in moed en streven !" -Neem daarom, als ze zijn, deez' lied'ren aan ! —

de terzinen

maar zouje de
quatrknen niet
veranderen?

I. dit kan toch niet op de _Too sonnetten slaan — want ie had ze toen nog niet geschreven
zooals je relf zegt —

Blad 109. Rechts boven groot zwart potloodcijfer: 105. — In vers 4 is: honing
met potlood veranderd in: honig; in vers 7 is: docht met potlood onderstreept. —
De aantekening van Kloos bij vers 3 is onjuist; Perk doelt in vers 1-2 en in
vers 9-10 niet op het schrfr'ven van de sonnetten, maar op het uitgeven van de reeds
geschreven honderd verzen (vers 3).
Vergelijk: Hs.V 106; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG Ix, deel 1, blz.
z16; Dr.K cv.
Tussen de beide teksten is nauwelijks verschil; de druk volgt bovenstaande
lezing, maar met honig in plaats van: honing (vers 4).

12.6

Handschrift K, sonnet 1 o z

AAN DE SONNETTEN
Sonnetten ! nu der menschen oog zal staren
op u, en elk zal vonnis wijzen mogen
die denkt, nu bigg'len tranen uit mijne oogen,
die in de toekomst lof en schimp ontwaren.
Daar zijn er, die als schoonheid niet gedogen
wat zich als grootsch hun niet wil openbaren;
daar zijn er wien het schoone dringt in de aren,
doch wie het schoone, is 't klein, houdt opgetogen.
Daar zullen menschen zijn, die op u wijzen
als dat waar zij geloof en liefde aan stieten .
Sonnetten ! weinig zullen u slechts prijzen.

wein'gen

Die zal u dom en onbegrijplijk noemen
en gene als boos en goddeloos verdoemen ..
Sonnetten klinkt ! U dichten was genieten ! —

Blad I 1 o bestaat uit een wit karton, waarop het klad van Astvn Oeoc
Blad
geplakt is, dat in Hs.K niet thuis hoort; zie Fragmenten io. — Rechts boven
groot zwart potloodcijfer: 107. In de linkerbovenhoek een potloodstreep. — In
vers II is het woord: weinig met potlood onderstreept.
Vergelijk: Hs.V 105; Hs.P ontbreekt; Dr.VK Lxxii; Dr.K
De beide handschriften verschillen in de verzen 6, 7, 8 en 13. — De bundel volgt
bovenstaande tekst met vrije bewerking door Kloos van vers 7 en 8 tot:
En lqken zie ik reeds, in breede scharen,
1Vie 't schoone in 't kleine alleen houdt opgetogen.
In vers II werd: weinig zullen veranderd in: zelden zal men.
De slotregel van dit sonnet correspondeert met het slot van het gelijknamige
gedicht in de proloog (V 2, K 1, P z).

Handscbrift K, sonnet 103

1 27

DUIF EN SPERWER
buiten de Mathilde

dezen regel
veranderen

„Mijn God — zoo sprak de duif — is innig zacht,
heeft donzen wieken en bemint ons alien;
Almachtig, heerscht Hij over duizendtallen
en, Onbegrijplijk, niets deelt in Zijn macht."
De sperwer sprak: „mijn God heeft vlucht en kracht
en kan op eens uit hooger luchten vallen
en die Volmaakte laat een juichkreet schallen
wanneer zijn schoone neb een doffer slacht."
Toen keven zij. De een riep „gij lastert God."
en de ander: „gij zijt dom en wilt mij krenken.
Godloochenaar ! Gij drijft met God den spot!"
Een uil vol wijsheid zag ik stilte wenken.
Hij sprak: „verdraagt elkaar en weest niet zot .
daar gij en ik ons God met vleugels denken.
wfr. ons ieder

Blad 112. Vers 4 is geheel met potlood onderstreept. In vers 4 is: onbegrkplik
met potlood doorgehaald, terwijl boven de woorden: Zjn macht waarschijnlijk
door Kloos met potlood: onbegripbre is geschreven. In vers 8 is: schoone met inkt
onderstreept, maar de onderstreping is weer geschrapt. In vers 14 zijn de woorden: g/ en ik met potlood doorgestreept.
Vergelijk: Hs.V 56; Hs.P ontbreekt; Ts 2 4'; Dr.VK buiten de cyclus; Dr.K
buiten de cyclus.
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Handschrift K, sonnet 10 4

HET LINDEBLAD
Geen zonde deed wie, waartoe 't lot hem leidde
en dat wat hij niet laten konde, deed.
Maar zonde doet wie zijn natuur vergeet
en zich 't geluk uit eigen keuze ontzeide.
Dit blad misdeed met leven niet maar leed
den dood toen 't zich van boom en telgen scheidde:
wie leefde in maatschappij en dit beschreide
vond buiten Naar en straf en dood gereed.
Een maas van 't web is onze levensdraad,
dat menschheid heet; en deugd wordt ons: het wijken
voor wien daar wijkt, opdat er vrede ontstaat.
Noem hen niet deugdzaam slechts, die u gelijken:
wie eigen leven lijdt en leven laat
en doet hetgeen hij moet, zal deugdzaam blijken.

leidt

Blad 113. Links boven in rood potlood: LXIV. — In vers 13 is: ldt met potlood doorgestreept.
Vergelijk: Hs.V 75; Hs.P ontbreekt; Dr.VK ontbreekt; NG vi, deel I, blz. 311;
Dr.K ontbreekt.
De tekst der beide handschriften verschilt alleen in de verzen 4, 6 en 7.
De in dit sonnet uitgesproken gedachte sluit geheel aan bij de inhoud van Wilg
en Popel, of De Forel.

Handschrift K, sonnet 10 5
II 9

1 29

BIJLAGE

XIII
I De hemel vlamt; de blonde dageraad
z 0 Lieflykste van alle lieve vrouwen
3 Vaarwel, vaarwel gy zon die ondergaat.
4. De blik boort moeilyk door de ruimte henen
5 Het klokje beiert in den morgenstond ( 1/2
6. De steile rots tart met Naar kruin de zon.
7. Nu zwygt het zwerk, maar dreigt zoo zwart als nacht.
8 Het vurig hart des jonglings, haast nog kind
9. Dat ik myn hoofd mocht aan uw boezem vlyen
10. Wie naar ons staren, staren naar ons beiden.
I I. Wat wend ik zonderling opeens te moede
I2 De maan blinkt door den zwarten bouwval henen
13 De storm loeit door den hollen bouwval, gierend
1 4 En honderdmalen verklaarde ik my
I 5 Eens zag ik om my liefde sluiers glyden.
16 rk mag die slanke handen zoetjes streelen
17 In 't korenveld dat reeds begint te gelen
18 Nog golft de weerschyn op het meir der zwanen
19

Gy zachtheid waar de vrouw op oogen moet.
2 0 De lauwe wind zweeft aan op loome zwingen
2I. Vaarwel geliefkoosd land vol liefdeleven
zz Zy is verdwenen in het lichtend duister

Blad 114. Klein strookje papier: I9i x 7i, beschreven in handschrift, dat stellig
niet van Perk of Kloos, waarschijnlijk van Vosmaer is. Wat het romeinse cijfer
XIII betekent, is niet duidelijk. Om het cijfer 13 is een cirkeltje getrokken. —
De notities 1-18 staan op de keerzijde; 19-22 op de voorzijde.
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Handschrift K

VERGELIJKING VAN
DE PLAATS DER SONNETTEN

133

VERGELIJKING
van de door Perk aangegeven plaats der sonnetten in de
handschriften V en P, met de door Kloos gemaakte
volgorde in Hs.K, Dr.VK en Dr.K
Titel volgens Hs.V
Aan den lezer
Aan de sonnetten
Aan Mathilde
Uchtend
Geestverschijning .
Eerste aanblik
Mijn' liefde
Lots wisseling
Voorgevoel
Besluit
Bekentenis
Smeekbede
Zij sluimert
Madonna
Harmonie
Ochtendbede
Ik min uw minnaar
Bewuste liefde
Avondzang
Uchtend-rit
Zij komt
Haar glimlach
De voetwassching .
God
Geloof
Gelooven
De Oerthe
Gezegend uur
Wijze scheiding
Tot wederziens
Vaarwel
1 34

Hs.V

Hs.P Hs.K Dr.VK Dr.K
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Titel volgens Hs.V

Zegen mij
Afscheid
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a) fragmentarisch als motto opgenomen in de cyclus.
b) volledig opgenomen buiten de cyclus.
c) fragmentarisch opgenomen buiten de cyclus.
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