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„Tot allen tiden
Sal mi verbliden
Ghesanc het hert,
Ghesanc sal mi leiden
Door velt, door heiden,
Door lust, door smert.
Ghesanc mijn streven,
Min wenschen, mijn leven,
Min alles ghesanc ;
God! laet mi volbringhen
Met Banc eens te dringhen
In 't andere lant.”
H. v. F.

HOLLAND.
De duiven zwieren om 't lage huis
In wiegende, glanzende vlucht,
Lijk' een sterre fonkelt het torenkruis
In de koelblauwe avondlucht.
Het koren blinkt,
de Meie bloeit,
— De leeuwrik jubelt z'n lied -De zonne zinkt,
het westen gloeit.
En over de heuvlen slingert het pad
Langs goudgele brem door de hei,
Zoo verre, zoo wazig de donkere stad

Dat z' óók wordt een sproke van Mei.
Tusschen jasmijn
en popeltak,
-- De leeuwrik jubelt z'n lied -In blanken schijn

een hoevedak.
Mijn droomen drijven als vogels mee
Met den vluchtigen avondwind,
Ze zien er de duinen, de weiden, de zee,
O land, dat ik steeds heb bemind.
Dat telken keer
in lentetijd
-- De leeuwrik jubelt z'n lied -Veel zoeter weer
en schooner zijt!
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DE LEEUWERIK.
In 't ruige kruid van dauw bedropen
Waarin zijn nestje staat
De luchte leeuwrik slaat
De vlugge vlerken open
En voor het morgenlicht
Zegt hij in klare tonen
Zijn jubelend gedicht;
De wiegelende kronen
Der glinsterende abeel

Zijn ook vol zoet gekweel,
Maar hij stijgt hoog en hooger, of zijn zingen,
Het helder schetterlied
Dat uit zijn keeltje schiet,
Hem opvoert, -- niet zijn zwingen.
En, wiegend pluimpje, waait hij met de winden
De zonne tegemoet
Tot hem geen oog in 't zomerblauw kan vinden;
Alleen een helderzoet
Geluid komt uit betonde lucht
In fel geklater nederdalen.
Waar gij op schouwt in uwe vlucht
Dat zie ik wel: de zonnestralen,
De lichte zee, 't begraasde duin,
De dorpen, die zoo vredig droomen,
— Zoet Holland in uw blanken tuin -En 't koel gewuif van verre boomen,
Ik zie dat wel bij 't ochtendkrieken,
Maar 'k heb
Uw tonge niet en wieken!
MCMIII.
-2-

NAJAARSMORGEN.
De lichte doorzichtige najaarsluchten
Hangen als sluiers, als ijle gewaden
Over de velden en verre gehuchten;
Zwaar van dauw zijn de najaarsdraden
Snoeren j uweelen ; in gelende twijgen
Glanzen de bessen, de roode koralen.
Stadig, gestadig de bladeren zijgen
Rood en goud in de zonnestralen
Stadig, gestadig lijk vallende tranen...
En om de glinstrende spits van den toren
Drijven de vogels en wieken dan samen

Verder, in nevlige verte verloren.
Stil-grijze dagen en stillere nachten
Komen nu nader met luidlooze schreden
Staan op den drempel en staren en wachten;
't Late gebloemte ligt welhaast vertreden,
Nevlige droomen en droeve gedachten,
Stil-grijze dagen en stillere nachten
Strekken de handen... en wachten... en wachten.
MCMIII.
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IK WEET.
Ik weet zoo zoete en zoo schoone dingen,
Waar vind ik woorden om ze je te zeggen,
Ik heb geen tonen om ze uit te zingen
Hoe kan ik ze in wóórden nederleggen?
Rondomme is de herfst: een stille dag!
De nevel dekt maar even blauwe luchten
Zoo klaar als glas, spieglend de zonnelach
Deint er de zee; de schaduwwolken vluchten;
De bruine akkers, die geduldig wachten
Naar 't milde graan, dat slaapt in diepe voren,
't Goudbladig bosch zóó stille in gedachten,
Dat haast geen vogel zijne rust durft storen,
Zóó wil 'k mijn leven: wijd en stil en vrij,
't Verlangenslied der lente van héél verre,
Maar in m'n hart een stage melodij,
Maar m'n verschiet veel klaarder dan een sterre.
De blaren vallen goud en gloeiend rood,
Niet alle bloesems zijn tot vrucht gekomen,
Op 't warme leven volgt de koude dood —
Maar ik kan nog van eeuwge Lente droomen.
MCMIII.
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EEN VOGEL.
Hij zat den ganschen grauwen dag
Gedoken in de dorenhagen
Waar hij voor 't suizen van de vlagen
Wel veilig lag.
De wind was over 't veld gegaan,
Dat lag zoo dor, zoo heel verslagen,
Alsof er nooit in zonnedagen
Goud graan zou staan.
Maar met den avond gloeide licht
Het Westen, en een wolke scheurde
Waaruit de zonne even beurde
Heur blij gezicht.
Toen floot de vogel weer zoo gauw
Z'n liedje in de wilgenboomen,
Of hij den winter, die moest komen,
Vergeten zou.
MCMIII.
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MIJN DROOMEN.
I.
Ze waren mij tot last, 'k liet ze verdolen
Als kleine kinders in 'n schemerwoud,
Ze luistren hoe de vogel zingt in 't hout,
Ze zoeken waar de koekoek zit verscholen,
De lucht is vol van 't geuren der violen,
Hoe glanst de boterbloem lijk zuiver goud!
Daar zien ze op ééns hoe donker 't is, hoe koud; -Ik had tnij lang geruischloos weggestolen.
Nu zit ik in mijn eenzaam huis en wacht.
Was dat geen voetstap ritsiend in de laan?
Riep daar geen stem, heel even en heel zacht?
En telkens ga ik aan mijn venster staan.
Zoo ze nu kwamen door den duistren nacht,
Ik liet ze allen stil weer binnengaan.
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II.
Was daar niet een, die wel den thuisweg vond,
Die wederkwam toen 't stil begon te dagen?
Geen kind meer, dat zich wilde bloemen wond,
Maar man die leed en, treurnis heeft gedragen
En toch een kalme glimlach om den mond:
Die sloop er zachtkens binnen, zonder vragen,
Toen 'k wachtensmoede in den morgenstond
Mijn venster sloot en insliep. Alle dagen
Is hij nu met en bij mij. 'k Hoor zijn stem,
Ik hoor het glijden van zijn droomenkleed,
Ik voel zijn adem langs mijn voorhoofd gaan
En in mijn heiligdom laat ik hem staan
En deer hem niet, omdat ik niet en weet
Of hij van mij is, of wel ik van hem.
MCMIII
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OCH MIJN GEDACHTEN..
Och mijn gedachten, die bij schemerduister
Met stil gebaar op stille voeten gaan;
Hoe of ze vleiend, schreiend orr me staan,
Blank, in den laatsten rossen zonneluister.
En zwaar van droomen zijn heur donkre oogen,
Ze kennen weelde en heimwee en verlangen,
Heur wieken beven of ze vluchten mogen:
Een kleed van woorden — en ze worden zangen!
Maar ik vergat hoe 't kleed haar om te slaan,
En altijd droever wordt beur zacht gefluister —
Och mijn gedachten, die bij schemerduister
Met stil gebaar op stille voeten gaan.
MCMV.
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KORENBLOEMEN.
De zoete zomer, de zonnetijd,
Met zijn roodgo"den mantel,
zijn glinstrend habijt,
En zijn heldere kroon van saffieren,
Is door het wuivende graan gegaan,
Waar de lustige leeuwrik
zijn nestje heeft staan
En de vluchtige vlindertjes zwieren.
De zoete zomer, de zonnezoon,
Vlocht van goudblonde aren
een princelijke kroon
Als hij ging door het ruischende koren;

Nam zijn blauwe juweelen bijeen
En hij wierp ze stil lachende
ver van zich heen,
Dat zij niemand meer zoude behooren.
Maar telken maal als de zonnezoon,
Met zijn roodgouden mantel
en goudblonde kroon,
Zijn hoogtijdag houdt in het koren,
Ziet hij er tusschen 't ritslende graan
Al maar helblauwe, peinzende
bloemekens staan,
In droomrigen weemoed verloren.
MCMVI.
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IN 'T VROEGE VOORJAAR.
L. • 1

In 't vroege voorjaar als de jonge dagen
Vol zijn van nieuw en wonderlijk geluid,
Als waterwilgen donzen katjes dragen,
De lijster schel en afgebroken fluit,
Gaan mijn gedachten uit het vrije buiten
Weer naar de vale, winterdoode stad,
Waar nu een gouder licht valt op de ruiten
Van 't kleene raam, dat ik heb liefgehad.
Er hangt nog nevel tusschen verre boomen,
En over 't vochtig weigras rilt de wind,
Maar in den avond gaat , er zonglans komen
Lijk schuchter lachen van een schreiend kind•
Zijn weer de luchten nu als tooverzeeën,
Zijn weer de hooge gevels gloeiend rood,
Als toen we 't stil bezagen met ons tweeën?
Is nu het venster duister, dat ik sloot,
Omdat we blije meiezangen zochten,
Als de avondschaduw somber werd en grauw,
En we bij 't gele lamplicht droomen mochten,
Dat morgen toch de lente k5men zou?
O ijle droomen, die als sprokebloemen
Toen openbloeiden in den lampeschijn!
Verbeelding! land, dat we het onze noemen,
Waar we altijd rijk en altijd kinderen zijn.
Is nu het venster duister?....
-
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VOOR DE KAPEL TE HEILOO.
Verkrjgt, o Maegt ! door 't groot vermogen
Bij onsen Heer,
Syn Godtheit niet te willen dooghen
Dat immermeer
Dees Boete plaets voor onse gedachten
Verduistert wort,
Daer menigte Biel haer droeve klachten
Heeft uyt ghtstort .

Zij kwamen door het woud
En 't ruige duin getogen,
De poorter en de laat,
Vermoeid en neergebogen
Door 's levens nood;
Zij kwamen uit de burcht
Met rinkelende zwaarden,
De ridder en de vorst
Op rood-getuigde paarden,
Bedroefd ten dood.
En in het heiligdom,
-- Waar zilvrige abeelen
Als 't morgenwindje komt
De bonte vensters streelen,
Waar 't kreupelhout
Doorwaaid is van den geur
Der blanke meietwijgen,
-.
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De bloesems van de brem
Met fiere gratie nijgen
In 't kleed van goud, —
Daar zijn ze neergeknield,
De handen saarngevouwen,
Met kinderlijk geloof,
Met ridderlijk vertrouwen,
Voor 't beeld der Maagd,
Die ieder troosten wil
In moederlijk erbarmen,
Die ieder troosten kan,
Wijl ze op de zachte armen
Heur Kindje draagt.
.
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De booze ging door 't land,
En heeft met felle slagen
De muren neergeveld
Die zooveel wondren zagen;
Maar op het puin
Bracht Holland nog zijn groet
Ac n Haar, de Vlekkelooze,
Die stille prijken bleef
Als wondervolle roze
In Holland's tuin.
.
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Wij willen óók weer gaan
De handen saamgevouwen,
Met kinderlijk geloof,
Met ridderlijk vertrouwen,
Oprecht ert rein,
Willen wij óók weer doen
Wat onze vadren deden,
Naar oude Roomsche wijs,
Naar oude Roomsche zeden
Háár kindren zijn.
Wie doet in Kennemerland
Weer de oude klokke zingen?
Wie wekt ze weder op,
De doode herinneringen,
In heldren schijn?
Zal op de schoonste plek
Der weelderige landouwe,
Zal daar voor 't kleine beeld
Der Zoete Lieve Vrouwe
Geen woning zijn?
MCMVI.
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SEPTEMBER IN 'T GOOI.
De dag is koel en glanzend, de morgen glinstert
van dauw,
De nevel wuift van verre een dundoek van zilver
en blauw,
-- Vèr over de blanke weiden in klaren zonneschijn -Waar witte zeilen flitsen of 't vlugge vogels zijn.
Herfstnevel over de weiden, herfstnevel over de zee,
Herfstnevel, gouddoorgloeide, glijdt met de zonne
mee,
Er zingt een late vogel in 't laagland hoog en hel,
Er tinkelt achter boomen een heldre torenbel.
Stil wenden, vóór de hoeven, naar 't stralend
najaarslicht
De schittergele bloemen hun vragend zongezicht.
De dag is koel en glanzend, de morgen glinstert
van dauw,
Rood gloeit de wingerdranke in 't ijle luchteblauw ;
De dag is koel en glanzend, de nevel fonkelt
lijk goud....
Maar trage vallen de blaren gestage in 't beukenwoud.
MCMVII.
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AVOND.
De late vrede van het gouden avonduur,
Als trager schaduw valt op witbezonden muur,
Uit dicht-omsloten hof de loonre rozen geuren;
En over 't wije veld geritsel van het graan
En koel gezwatel waar de lindenboomen staan,
Vol kleine bijtjes, die hun avondliedje peuren.
De late vrede van het gouden avonduur,
Om strooien daken danst de rook van 't plaggenvuur,
Geklep van duiven om den schemerigen toren,

Er zingt een kinderstem ver in het hooge koren,
De linden bloeien bij den lagen kerkhofmuur .. .
De late vrede van het gouden avonduur.
MCMVII.
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RENOUVEAU.
Het is de wind, die langs het venster gaat,
De schijn van 't late lamplicht op den muur,
Het is de weemoed van een eenzaam uur,
't Geneurie van een liedje op de straat ...
Ik hoor een stap, die lang is heengegaan,
In 't licht getrippel van heel kleine voetjes,
Waar roode lipjes keuvelen heel zoetjes
Een stem wier tale wij niet meer verstaan.
Er waait een geur van lente over 't land,
Een reuk van zwarte aarde en knoppend groen,
Tusschen de wilgen aan den waterkant
Zingt weer de eerste lijster van 't seizoen.
De boomen beven in de lichte lucht
En zwaar van tranen worden mijn gedachten,
Wij blijven altijd weer den zanger wachten,
Die schaatrend jubelt als de winter vlucht.
Mysterie van het leven en den dood:
Een andere vogel, die hetzelfde lied
Lang, lang geleden voor de dooden floot;
Alleen de lente weet van sterven niet.
En we zien bang den nacht die komen gaat
In 't grauwen van de vale najaarsdagen,

Maar onzen morgen zien we heerlijk dagen
In 't kiemen van het nieuw ontloken zaad.

En bij het graf waarin de moeder rust,
Die ons het eerst en teerste heeft bemind,
Worden de tranen haastig weggekust
Door 't zonnig lachje van ons eigen kind.
Het is de wind, die langs het venster gaat,
De schijn van 't late lamplicht op den muur,
Het is de weemoed van een eenzaam uur,

't Geneurie van een liedje op de straat....
MCMVIII.
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KENNEMERLAND
O de luchten, de wijè, de vrije,
Zoet Holland's droomerig schoon
de zacht grijze schaduwen glijen
hoog boven der menschen woon.
Grauw sombert met muren en torens
van verre de oude stee,
in nevelen droonien de hoeven
en 't water loopt traag met ons mee.
Maar het licht wiekt over de velden,
de nevel is maar een schijn,
een sluier, die glinstert en schittert
langs iedere boog en lijn;
en 't licht loopt als parelend water
om 't glanzende hoevedak,
de molenwiek fonkelt als zilver,
de weiden zijn koel en vlak.
De nevelen deinen, verdwijnen,
We voelen den wind uit zee,
de heldere wolken drijven
naar vreemde en verre ree.
De zon glanst over de duinen!
Gordijnen van rood en goud
sluiten het veld en de vlakte
hier aan den zoom van het woud.
Hooger langs dennen en ruigte,
hoog boven der menschen woon ..
--R
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O de luchten, de wije, de vrije,
zoet Holland's weelderig schoon!
Kon ik soms peinzen en denken:
als het eens nacht wordt voor mij,
als mij de Schaduw komt wenken:
Uw tijd is voorbij, voorbij,...
hoe bitter het zijn moet te scheiden
van 't spel van nevel en zon
op de zee, op 't bosch, op de weiden,
dat nooit mij verzaden kon;
te weten: een dag zal er komen,
dat de glans van 't najaarslicht
zal glijden als thans langs de boomen,
en mijn oogen zijn dan dicht...
Er ligt een nestje in den tuin,
waarin een vogel leefde en zong,
en alles waar zijn hart aan hong
was hier tezaam in 't ruige duin:
de vrije lucht, het struikgewas,
Zijn donzen woning, die z'n schat,
drie kleine eitjes had bevat,
het warme zand, de wije plas.
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En op een heldren najaarsdag
vergat hij alles om zich heen,
spande de vlerken en vloog heen
naar 't land, dat toch zoo verre lag...
Zal God, die ons de aarde heeft gegeven
en 't al boetseerde naar Zijn welbehagen
dan aan Zijn kleine kindren niet vergeven,
dat zij hun land zóó diep in 't harte dragen?
En wekt Hij dan niet in die laatste dagen
een heimwee naar de hemelsche landouwen,
naar 't zalig Thuis, waarin we toch vertrouwen,
dat ons de schoonste Lente zal gaan dagen?
MCMVIII.
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OCTOBER
October, tijd van rustiger begeeren ...
We zijn te snel voorbij, het jaar gegaan,
Wij mogen dan bij Maart ook blijven staan
En 't groenen zien der lichte lenteweien
En d'eerste merel, die ons komt verblijen:
Zoo traag is nog de dag, de wind waait kil;
Wij zoeken wel viooltjes in April,
Maar denken aan de pluimen der seringen
En, o! wanneer in klaren nacht zal zingen
De stille, zoete zanger van de Mei. .
En nog is niet de bruiloftsmaand voorbij:
Wij droomen van de geur der Junirozen
En van de frissche vrucht, die er zal blozen,
Zoodra de blanke bloesem is verwaaid.
Zóó gaat de zomer; 't koren werd gemaaid.
October, tijd van rustiger begeeren ... .
Nu zijn de lichte luchten hoog en blauw,
De dagen rood en geel, de nachten wit van dauw,
't Bosch glinstert in het spel der schuine stralen;
't Is overal héél stil; de blaren dalen
En ritslen bij het vallen, even, zacht;
Ook soms een kreet van vogels in den nacht:
Een heir, dat wegtrekt over dennetoppen....
Waar 't blad verdorde blinken reeds de knoppen
Voor nieuwe lente; als die opengaan
En 't oude bosch in jongen tooi zal staan,
Zal ook de luchte vogel wederkeeren....
October, tijd van rustiger begeeren!
MCMVIII.
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VADER'S LIEDJE
Wat zal ik mijn kindje wel zingen
Om zoetjes in slaap te gaan ? ...
Van al de heldere sterren,
Die hoog aan den hemel staan ?
De sterren ... God's lichte juweelen,
God ziet het al lachende aan,
Hoe de engeltjes stil er mee spelen...
Wil 't kindje niet slapen gaan?
Wat zal ik mijn kindje wel zingen?
Een liedje van lentewind?...
Dat ruischt er zoo vleiend en gokkend,
De bloemetjes komen gezwind,
De vlindertjes kussen de bloemen,
Lichtgroen wordt de beukenlaan,
Zeg, hoor je de bijtjes niet zoemen...
Kom, wil je niet slapen gaan?
Wat zal ik mijn kindje wel zingen...
Het is al zoo laat in den nacht!
Ik weet toch zoo wondere dingen
Maar 't kindje dat kijkt maar en lacht .. .
Och moeder! ... Bij 't wiegje gebogen...
Een wijsje... geen maat en geen zin...
Daar sluiten zich twee blauwe oogen .. .
Daar sluimert ons kindeke in!
MCMXI.
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DOOR 'T KOREN
Ik weet geen liever weg
In lichten avondstond,
Dan al maar 't koren door
Door 't koren hoog en blond;
Omhoog -- alleen de lucht
Vol leeuwerik-gefluit,
Omlaag -- het koren weer
Vol ritselend geluid.
't Is in de zomerzon
Één glinstering van goud,
Der aarde rijke tooi
Waarin ze hoogtij houdt,
Maar in het avondlicht
Wordt, langs den heuvelrand,
De weg door 't korenveld
Een weg naar 't droomenland.
MCMIX.

-- 23 --

„MARIA”
„Ach 't helder licht, dat gaat ten Oosten dagen,
Hoe zal ik weer den luiden dag verdragen?
Mij gruwt het licht, en 't bont gewoel der dagen.
Straks glinsteren de gouden tempeldaken,
Dan zal met dof rumoer de stad ontwaken
En 't wufte nachtgespeel ten einde raken.
Z66 zag ik menigmaal de zonne rijzen
Bij zoet gevlei van zangerige wijzen
Op 't rijk getooide dak van mijn paleizen.
0, dat ik steeds den weg, dien 'k heb getreden
Terug ga in gedachten, — en 't verleden
Blijft kloppen aan de poorten van het heden!
Och, dat de Heil'ge, Dien ik zag geheven
Aan 't bloedig kruis, weer sprak: „'t Is u vergeven."
O God, mijn God, zoo duister is mij 't leven.
'k Heb U gezien, verscheurd door geeselslagen,
'k Heb U gezien, te zwak om 't kruis te dragen,
Ik hoorde U droevig tot den Vader klagen!
Rabboni! zagen uw verduisterde oogen
Mij in het stof vóór 't kruishout neergebogen,
Waart Gij toen nog voor mij vol mededoogen?
— 24 --

Of zaagt Gij in de bitterheid dier stonde
Tè goed den trotschen waan van mijne zonde,
En dat geen boete die verdelgen konde ? ... .
En wordt mij daarom ook de troost ontnomen
Om nog een laatste maal tot U te komen?
O Heer, mijn Heer, wiè heeft U weggenomen?
--Waart gij het? Ach, zoo voer mij toch tot Hem !"...
In zoet verbazen blijft zij roerloos staren,
Een morgenwindje ritselt door de blaren,

„Maria !" zegt de wèlbeminde Stem.
MCMIX.
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GELUK
Dat lijkt mij wel in het leven
een wonder geheimenis,
dat zooveel zoeter dan lachen
bij wijlen het schreien is;
dat, lijkt de zwaluw heur vleugels
in het water van den stroom,
de nzenschenzielen zich doopen
in een tranenzwaar gedroom;
en dat er den droeven droomer
een lied naar de lippen schiet,
maar die gaan door 't blije leven,
die juichen -- maar zingen niet!
Door lichte en luide dagen,
in stralenden zonneschijn,
m'n liedjes ... hoor ik als kinders,
die buiten gesloten zijn.
Zij dringen zich om mij, des avonds,
als 'k uitzie in 't sterrelicht;
maar de eigen lieven roepen,...
en ik sluit mijn venster dicht.
MCMX.
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CREDO IN VITAM AETERNAM
Ik zie geen sterven in de late najaarsdagen,
Hoe is het licht zoo goud, hoe is de lucht zoo blauw,
Hoe lijkt de nevel naar dien zilversluier: dauw,
Niet naar een lijkwa, die het moede jaar moet dragen.
Ik zie de blaren niet, die rotten op de paden,
Ik zie de blaren rood en goud in 't blanke licht,
Ik zie de gladde knoppen alweer opgericht,
Beloften van het bosch voor nieuwe lentedaden.
Ik zie de bloesem van den hazelaar reeds hangen,
Die rekke en stuiven zal bij d'eersten lentewind,
Ik ga de paden langs en wijs alreê m'n kind
Wáár 't zaad zal kiemen, daar we nu reeds naar
[verlangen.
Hoe zou ik vreezen, God mijn God, daar we toch
[weten
Dat onder 't aardsche kleed, hoe 't ook aan
[flarden viel,
Héél stil aan 't groeien zijn de vleugels onzer ziel
En 't Eeuwig Leven ons den dood zal doen vergeten!
MCMIX.
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MEI

Voor mijn kind.

Achter die heldere wolken,
waar de zon zal slapen gaan,
Dáár, waar het zoo gloeit en glinstert,
daar zal haar troon wel staan;
En haar kleed van zilverspinsel,
haar mantel, violenblauw,
Haar kroon van lichtende sterren,
haar snoer van j uweelendauw ...
Zie je ze niet in de verte?.
Heur haren zijn vloeibaar goud
En zij lacht op heur kleine Kindje,
dat zij in haar armen houdt.
Zij is veel zachter en zoeter,
dan onze bloemen in Mei,
En haar Hemelsch Huis veel schooner,
dan al wat schoon is en blij.
Engelen staan om heur zetel,
engelen, blond en bruin,
Teêrrood en blank van, gewaden,
lijk bloesems in onzen tuin,
Stil met de handen gevouwen,
houden zij de oogen gericht
Ademloos blij op de Vrouwe,
omwiekt door het zonnelicht!

—
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En toch, -- zeg maar je gebedje,
vóór dat je zal slapen gaan,
Dan buigt zich de Lieve Vrouwe
en ziet je vriendelijk aan,
En al de glinstrende Englen
zien luistrend, stille en recht
Naar 't kindje op bloote voetjes,
dat „Ave Maria" zegt.
MCMx.
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ZOMERLIEDJES
Dit is de dag, de dag, dien wij ons droomen
In trage winteruren, als het vaal
En duister is, en stil, Dit is de dag!
Een gouden glorie is de blauwe lucht,
De zoete rook der linden over 't land,
De warmte van de zon op onze wangen,
Qp onze handen, nu we lachend rapen
Frisch-roode vruchten. Blanke koelte
Waar, langs den wegrand, 't gladde beukenloof
Lijk water langs de takken stroomt, en waar
Een lijster schel zijn lied zingt van den zomer
En van zijn liefde. 0, dit is de dag!

II
Geluk is: stil te gaan
Door zomerblije landen
Door 't smalle pad, waar 't graan
Ritselt langs onze handen;
De lucht in 't westen rood
En goud en duizend kleuren,
De velden blank en blond
Doorwaait van zoete geuren.
Een late vogel fluit,
Traag klokgelui van verre,
-^-30—

Aan d' einder danst en glanst
Gods lamp: de avondsterre .. .
Geluk is: langs het graan,
Langs zomerblije landen,
Naar 't stille huis te gaan,
Waar de avondlampen branden.
III
De maaiers komen met Sint Jan.
De boterbloem in 't schelle geel,
De ganzenbloem op hooge steel,
En al haar makkers sterven dan.
De zon glanst op het polderland,
De zeisen blinken in het gras
En ritslend valt het veldgewas
Voor de gespierde bruine hand.
De looine geur van 't zomertij
Drijft in de waterblauwe lucht,
Met luid geroep de kievit vlucht,
De luchte leeuwerik zingt er bij.
Een kind zit lachend in het groen,
Een heel klein kind met krullend haar,
Het zoekt de bloemen bij elkaar
En geeft aan iedre bloem een zoen.
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Het speelt, hoe ze alle slapen dan:
De boterbloem in 't schelle geel,
De ganzenbloem op hooge steel.. .
De maaiers komen met Sint Jan.
IV
Eeu huizeke, stil gedoken,
Wit, onder het bruine dak,
Zoet nestje voor liedjes en sproken.
In 't hoveke bloeien rozen,
Goudsbloemen en akelei
Waar vlinders en bijtjes op kozen.
En overal, ver en wijde,
Zoo ver je maar tuurt en ziet,
Diep-purper de bloeiende heide.
Zoo stil, onder blanke luchten,
De verre donkere hei,
Waar spelende haasjes gaan vluchten.
Schemerend licht op de ruiten,
In 't huiske komt stil gerucht
Van biddende stemmen naar buiten.
MCMX.
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EERSTE VOORJAARSDAG
De wolken waaien met den wind:
Stormvogels die de wieken slaan,
Zij drijven in het duister aan
Aleer de nieuwe dag begint;
De nieuwe dag, die telkenmaal
Naar 't licht de trage handen strekt
En eind'lijk om de leden vaal
Het rafelkleed van regen trekt.
Als hij, de moede, slapen wil,
Den drempel van den nacht betreedt,
Dan glinstert zilverig zijn kleed
En stralend toeft hij, luisterstil:
Een zoeler wind gaat door het bosch
En 't koren door de voren dringt,
De elzenknoppen springen .los,
De lijster zingt! De lijster zingt!
MCMXI.
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MEI IN HOLLAND
Mei in Holland — als de Mei wil komen
Dat zijn lichte parelblanke dagen,
Teer en blond, lijk stille meisjesdroomen,
Die veel zoet verlangen met zich dragen.
Mei in Holland -- dat zijn groene weien,
Héél diep-groen met bloemen, wit en gouden,
Waar de zachte lamm'ren spelemeien,
Waar de jonge veulens wedren houden.
Mei in Holland — dat zijn riddersproken,
Zoete wijzen en gewijde zangen,
De oude boomen weer in bloei gebroken,
De oude muur, waar zwaluwnestjes hangen.
Mei in Holland — dat zijn in de duinen
Geuren van -de wuivende seringen
Met de eerste rozen uit de tuinen,
's Avonds, als de nachtegalen zingen.
Mei in Holland -- dat zijn heldre nachten
Wen de maanlamp hangt in blauwe luchte .. .
Mei in Holland — dat zijn jeugdgedachten,
D'allerzoetste en tè snel gevluchte.
MCMXI.
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NAJAAR
0, het goud van de late dagen
De geur van het eikenhout!
0, het zilverwaas op de velden,
De rosse brand van het woud!
En het lichte geruisch in de stilte
Het ritslen van 't vallende blad,
En de vogel, die vindt in de verte
Langs de wegen der wolken zijn pad.
Ik vraag en ik blijf het mij vragen
Hoe ik u zóózeer bemin ?
Méér dan 't geritsel van 't koren,
Méér dan het blonde begin
Van het eerste ontluiken en groeien,
De weelde van 't nieuwe getij,
Als het nestje weer wiegt in de twijgen,
Als de twijgen weer groenen in Mei.
Want vaak als de lijster gaat zingen,
Voel ik mij treurig en stil,
Alsof daar iets groeide van binnen
Dat toch niet ontluiken wil,
En het zonnig gespeel van de uren
En de blanke wieken der nacht
Zij ruischen voorbij mijn verlangen
En ik weet niet, waarop ik dan wacht.
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0! het zilverwaas op de velden!
De geur van het eikenhout!
Zóó wensch ik mijn late dagen:
Een gouden dag in het woud
En een blijden moed in het scheiden
Van wat ik heb liefgehad,
Als de vogel, die vindt in de verte

Lang de wegen der wolken zijn pad.
MCMXI.
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PASCHEN
Zij gaan: nog hangt in haar ooren
't gejoel en 't felle gedruisch,
en of ze het „Kruisigt Hem" hooren
weerom voor Pilatus' huis,
zóó duiken ze in heur mantel
en spreken zacht voor zich heen,
maar de weg ligt stil en eenzaam
en de vrouwen gaan daar alleen.
Zóó stil is de jonge morgen,
zoo koel en blank het licht!
Heur oogen branden van tranen,

ginds staan nog, hoog-opgericht,
op den dorren heuvel der schande
drie kruisen; dáár stierf Hij,
de Rabboni, de Verwachte van Israel...
En de stad ligt rustig en blij!
Hij, die de duizenden spijsde,
die hun kinderkens tot Zich riep,
die het dochterke wekte ten leven
en stil-lachende zei „dat het sliep;"
Hij, die de stommen deed spreken,
die de kreupelen vroolijk deed gaan,
die Zijn dooden vriend bij den naam riep
en hem dwong om op te staan;
Hij, de Vriend van de armen,
voor wiens zoete, machtige stem
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zij hoeven en hutten vergaten
en volgden en hoorden naar Hêm .. .
Waar waren . zij, al die Hij weldeed,
de duizenden, waar was hun trouw?
Bij het kruis stond naast Zijne moeder
één leerling en ook nog een vrouw....
Al de hope van Israel verloren!
De Verwachte in schande gedood!
Dáár rijst op de kruin van den heuvel
Zijn kruis nog in 't morgenrood.
Doch werd Hij heel Israel ten schande,
haar blijft Hij Rabboni, de Heer,
en zij brengen Hem zalve en balsem,
Maar wie wentelt den steen voor haar neer?
In den tuin van Arimathea,
waar de duistere olijven staan,
speelt een gouden glans door de twijgen,
nu de zon is opgegaan.
„Hoe zullen wij tot Hem komen?
Wie wentelt den steen voor ons af ?"
De Paaschzonne werpt heur stralen
Op het wijd-geopend graf.
,,Verrezen! Hij is verrezen!
Hoe vreest ge? Hij is hier niet !"
Gods engel zingt voor de vrouwen
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het eerste overwinningslied.
Verrezen! Hij was de Verwachte!
Hoog jubelt in zegetoon
de stem der oude profeten
tot eer van den Menschenzoon.
,,Verrezen! Gaat, zegt het aan Petrus,
dat Hij hem is voorgegaan,
gaat vrouwen, zegt het aan allen,
dat de Heer is opgestaan !"
„Dic nobis, wat zaagt gij, Maria ?"
„Den engel in 't morgenlicht,
de glorie van Christus, mijn hope,
en den glans van zijn Aangezicht!"
MCMXII.

— 39 —

VOOR DE KNAPEN VAN
VLAANDREN
In Vlaandrens's gouwen is het lente nu!
't Zijn korte dagen en ze gaan heel snel.
Dat is de vreugde van de Meimaand wel
en ook haar weemoed; 't gaat zoo snel voorbij
de goud-en-witte glorie van de wei,
't lichtgroen satijn van jonge beukenblaren,
de berken, ijl als blonde vrouwenharen,
de schittergele vlammen van de brem
langs alle hellingen, -- en ook de stem,
de zoete stem der kleine nachtegalen.
Zangers van Vlaandren, zult gij eens verhalen
van deze Lente, dezen nieuwen tijd,
nu Vlaandren weerom voor zijn vrijheid strijdt
en voor zijn sprake? Knapen 't is aan u
te zorgen voor de garven van het najaar nu:
Uw volk te leiden op de nieuwe paden,
Uw land te vullen met uw kloeke daden,
de snelle dagen te gebruiken van uw Mei
Want Vlaandren's hope en zijn toekomst, dat zijt gij!
In Vlaandren's gouwen is het lente nu!
MCMXIII
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RE
REVEIL
Is het niet vreemd, dat wij die wèten,
waar toch Geluk en Schoonheid zijn,
ons steeds verblinden aan den schijn
en zoo den één'gen weg vergeten?
Is het niet vreemd, dat duizend zorgen
onrustig jagen door ons bloed,
en dat de nacht ons vreezen doet
en somber wordt de lichte morgen?
Dat de demonen van het leven
ons lokken uit ons huis van vrêe
en wij het strijdrumoer tè rêe
onze allerschoonste uren geven?
II
De wijze bouwt zijn huis in rust
En zoekt de plek, die hem bekoort,
waar niemand zijn gepeins verstoort;
en plant een hof, wanneer 't hem lust.
I)e jaren glijden één voor één
als witte wolken hem voorbij,
van uur tot uur, van Mei tot Mei,
en zwaar of duister is er geen.
— 41 —

God's eigen werk, het rijk heelal,
is hem een levend sprookjesland,
hij heeft den sleutel in zijn hand,
die hem dat rijk ontsluiten zal.

Hij noemt de sterren bij heur naam,
hij kent heur loop, hij weet heur tijd
en ziet een glimp van de Eeuwigheid
als hij ze nastaart uit zijn raam.
Het gladde steentje aan zijn voet
doet hem een oud en vreemd verhaal;
van dier en plant kent hij de taal
en hij verstaat en spreekt die goed.
En 's avonds, bij een stiller licht,

heeft hij zijn vrienden om zich heen, —
van ieder land is er wel één
en menig welbekend gezicht.
Zij spreken, — met zijn eigen stem;
Zij zwijgen, — als 't den gastheer past;
Zij waren reeds zóó lang zijn gast
Hij kènt ze en ze kennen hèm... .
Maar ook 't rumoeren van den dag
dringt in zijn eenzaamheid wel door,
hij leent het even soms het oor
en om z'n lippen speelt een lach....
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III
Is dat de wijsheid en het weten ?
Te leven voor zich zelf allëén
en om den diepen lust van één
zooveler weedom te vergeten?
't Is als de knecht, die op den morgen,
waarop de Meester henen ging
het goudstuk nam, dat hij ontving
en 't diep in dc aarde heeft verborgen.
't Is de Leviet langs 't pad gekomen,
waar de gewonde kreunend lei,
die voortging, bang dat medelij
besmetten zou z'n mantelzoomen!
't Waar beter, zou de strijd ons krenken
en blutsen in ons pantser slaan,
dan dat we eens lééghandig staan,
wanneer de Meester ons zal wenken.
MCMXIII.
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KERSTVREDE
Er hangt een nevel over 't strand,
Er ligt een grijze mist op zee,
De klokken zingen door het land
Het hoogtijdlied van liefde en vree.
Wij zeggen: „ls het nu wel tijd
Voor 't heilig lied van Bethlehem?
Te luid het bonzen van den strijd!
Te droef die torens zonder stem!
Te diep de rouw, te zwaar het leed,
Te bitter ook de wrange spot,
Dat zich vernielen woest en wreed
De zonen van éénzelfden God!
Ze vallen als blaren voor den wind. .
Hoe is hun graf zoo diep, zoo wijd?
En ieder heeft een vrouw, een kind,
Een moeder, die z'n dood beschreit.
In de verbrande stad, op 't veld,
--- Waar nu moest kiemen 't wintergraan —
Vol van 't rumoerend krijgsgeweld,
Wie heft het lied der Englen aan ?"
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II
Daar zegt een Stem: „Hij die gedwee
In 't lijden mij nog danken kan,
Geniet den waren, zoeten vree
En heel zijn ziele juicht er van!
Wat deert de felle wereldbrand
Mijn vrede, die heel zacht en stil
— Lijk dauw op het verschroeide land -Daalt in het hart van goeden wil?
Mijn vrede is niet de ruste zoet,
Is niet het einde van den strijd,
Maar 't is een blijder strijdensmoed,
Méér liefde en méér lijdzaamheid.
't Is buigen voor den wil van God
En loven Zijn rechtvaardigheid,
't Is in het duister menschenlot
Den glans zien van Zijn heerlijkheid. .."
Er hangt een nevel op het strand;
De klokken zingen over zee,
De klokken zingen door het land:
„Glorie aan God! den menschen vrêe !"
MCMXIV
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WINTER
Een witte bloem in een kamer
Met een zacht doordringend aroom...
Doe de oogen dicht en droom.
Droom van de bloesemkronen
In 't ijle licht van April,
-- 't Is grauw nu buiten en kil,
En de regen drupt van de boomen. -Droom van de gele weien,
Margariet en boterbloem
Met het gonzend gevlieg en gezoem
Van al de vlinders en bijen.
Droom van de rozenstruiken,
Citroengeel en karmozijn,
Ivoorblank en wit satijn,
Als alle knoppen ontluiken.
En droom van de purperheide,
Van het vlammend najaarswoud,
Van een dag zoo licht en zoo goud,
Zoo koel, zoo stil en zoo blijde.
Een witte bloem in een kamer
Met een zacht doordringend aroom...
Doe de oogen dicht en droom.
MCMXV.
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